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UNFOSTPÂRCĂLABŞIISPRĂVILESALE
Ioan UNGUREANU
Motto:

Să

nu te întinzi mai mult decât ţi-i plapuma

Suntem în faţa unui personaj care ni se înfăţişează cu o prezenţă activă
atât pe unele moşii de pe Siretul mijlociu, cât şi din alte ţinuturi ale
Moldovei Centrale. Documentele medievale ni-l prezintă în ipostaze din
care putem deduce că era un om energic, uneori excentric, dar şi dihotomic,
întrucât, deşi cumpăra adesea pământuri, tot aşa făcea şi danii cu ele, alteori
întreprindea acţiuni ce aduceau atingere celorlalte proprietăţi răzeşeşti în
urma cărora era antrenat în procese pe care după ce le pierdea, recunoştea cu
stoicism că a „fost rămas'', adică învins, suportând şi consecinţele .
Pe de altă parte, până să ni se dezvăluie - după o adevărată
decodificare - identitatea sa patronimică şi genealogică , ne-am mulţumit să
i numim aşa cum este prezentat în documente : Iacob pârcălabul. Cu toate
1
că între 1668 şi 1670 a fost pârcălab de Roman , prezenţa sa în viaţa
răzeşilor din localitatea sa de baştină - satul Drăgeşti din ţinutul Roman este în permanenţă bine ilustrată .
Apărând în toate înscrisurile doar cu sintagma Iacob pârcălabul,
pentru orice cercetător interesat în a-i găsi genealogia şi familia căreia îi
aparţinea constituie o adevărată provocare, aşa cum a cunoscut-o şi autorul
acestui material. O asemenea stare de spirit este generată şi de informaţia că
nepoţii săi purtau numele de Anghelachi 2 . În dezlegarea acestei enigme
ajutorul a venit de acolo de unde ne aşteptam cel mai puţin , respectiv inelul
pe care şi-l aplica pe unele documente ca pecete, aşa cum este şi pe un act
de danie din 8 martie 1705 3 .
În câmpul octogonal al inelului său sunt
gravate o cruce şi două sigle, aşa cum se disting şi
din imaginea alăturată. Prima constă din litera „11"
(„P" în grafie chirilică) , în care este gravată şi
lipită , în partea stângă, litera „A", reprodusă la
dimensiuni mai mici. Într-un al doilea cadru ce ar
putea simboliza o stemă sau un scut se disting
literele „A" şi „I". Recurgând la interpretarea
acestor simboluri am găsit că acestea trebuie
1

2

Catalogul documentelor moldoveneşti (în continuare CDM) voi. lll, p. 367, doc. nr. 17 18
Direcţia Judeţeană Neamţ a Arhivelor Naţionale (în continuare DJAN Neamţ) , fond Moşia

Drăgeş ti,
3

doc . nr. 68

Ibidem
5
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înţelese

astfel: literele „P" şi „A" înseamnă „Pârcălabul Anghelachi", iar
prin literele „A" şi „I" din cel de al doilea segment se identifică, fără
tăgadă, posesorul acestuia, Anghelachi Iacob.
Fiind ştiutor de carte, Iacob pârcălabul îşi scria singur zapisele şi le
semna lizibil, fie că era în postură de cumpărător sau de donator.
Unnărindu-1 pe o perioadă de vreo 35 de ani, între l 670 şi l 705, fie ca
subiect, fie ca obiect al întâmplărilor prin care se perindă, personajul nostru
apare ca un boiernaş de rangul al doilea, posesor de pământuri şi de alte
bunuri imobiliare sau acareturi aflate - după cum s-a mai specificat - pe
raza mai multor localităţi şi ţinuturi ale Moldovei Centrale. Mai trebuie
evidenţiat şi faptul că, în calitatea sa de pârcălab era şi păstrător al uricului
4
satului Drăgeşti, dat la 15 martie 1489 de către Ştefan cel Mare . Iar dacă în
conştiinţa drăgeştenilor, după scurgerea a trei veacuri, nu s-a i s-a mai
păstrat numele şi funcţia sa, el poate fi readus ca un personaj legendar, dar şi
prezent, graţie acelui trup de pădure de circa 50 de ha. ce i-a aparţinut şi
care astăzi poartă toponimul de Pădurea pârcălabului
Analizându-l cu obiectivitate vom observa că dincolo de unele isprăvi
pentru care va fi fost sancţionat de instanţele judecătoreşti, el s-aevidenţiat
ca un altruist, prin donarea treptată a întregii averi rudelor sale. Aceasta şi
din cauză că, mai mult decât probabil, nu a avut urmaşi direcţi. Iar atunci
când i se împlinise sorocul, era deja dispensat de casa sa şi de „povara"
celor peste l 00 de pământuri (peste 300 de hectare - n.n.) din Drăgeşti,
precum şi de posesiunile de la Obârşia Berheciului şi de la Gorgheşti, ţinutul
Tecuci, sau de la Dragomireşti, ţinutul Tutova.
După cum vom vedea, în timpul vieţii a fost învrednicit şi cu misiuni
de a face hotărniciri finalizate cu mărturii, apărând adesea şi ca martor în
multe tranzacţii de vânzări şi cumpărări de pământuri 5 . În fine, comprimând
timpul, vom observa în trăsăturile personalităţii sale atât strălucire, cât şi
aspecte de platitudine caracteristice faptului divers cotidian.
Din vremea când era pârcălab de Roman ( 1668-1670), deţinem doar
câteva informaţii. Între acestea este şi aceea prin care pârcălabul Ştefan
Ponici scrie despre o neînţelegere dintre doi oameni ai pârcălabului Iacob,
cu Neculai vornicelul, care a mijlocit fuga unor prisăcari ce n-au mai putut fi
prinşi, deşi din vina lor s-au pierdut nişte stupi ce aparţinuseră celor doi
oameni ai lui Iacob 6 .
Tot în acel timp, un anume Pavel se dă vecin (supus) lui Iacob,
pârcălab de Roman şi frate al lui Stamatie postelnic, pentru că l-a salvat de
la un furtişag comis de el, plătidu-1 pe păgubit7. Şi tot astfel, în anul 1670,
4

Ibidem, doc.
Ibidem. doc.
6
CD.M., voi.
7
Ibidem. doc.
5

nr. 96
nr. 31, 38, 39 şi 111
III. p. 367, doc. nr. 1718
nr. 1720
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pentru un alt furtişag comis la casa Vasiloaiei din Icuş(;şti , pârcălabului
Iacob i se dă vecin un alt făptaş, anume Andrei, fec10·11l lui Fodor din
8
Călugăreni, plătindu-i capul la cel păgubit cu 12 ughi •
Profitând de rangul dregătoriei deţinute cât şi de faptul că în apropierea
revărsării pârâului în Siret, în Drăgeştii de Jos, la circa 600 m. în amonte
- - ·--- avea un heleşteu , s-a
101
l:"'Jt,.,r'
fl'r.
gândit sa-1 mărească
suprafaţa
luciului de
apă
şi ,
implicit, a
producţiei de peşte. În
amontele iazului său,
pana
în
hotarul
13,,,,,"hw~~„1:;·

Dămieneştilor,

răzeşii

drăgeşteni

tff!ff-j
~~

din ambele
jumătăţi
de
sat
stăpâneau
şi
ei alte
În
patru heleşteie 9 .
urma acestei isprăvi ,
răzeşii

îşi

văzură

propriile tazun înecate,
siliştile
fântânile şi
inundate, fapt pentru
care se vor jălui şi vor
cere judecată la divanul
domnesc.
La peste un secol
t:.,,.,„rrt
de la pricinile avute de
pârcălabul
Iacob cu
răzeşii , respectiv la 2 1
noiembrie 1794, Ioan
Ursoianu, fost al treilea
logofăt , întocmea această hartă a moş1e1 Drăgeşti , în care apar în partea
sudică 5 iazuri şi altul pe moşia Dămieneşti . Desigur, pe unele dintre aceste
iazuri le va fi inundat pârcălabul Iacob.
Originalul hărţii este de 390 mm x 275 mm şi se află la Arhivele
Naţionale Neamţ, fond Moşia Drăgeşti , doc. 101.
Printre purtătorii stindardului dreptăţii şi ai adevărului se aflau unii
răzeşi de frunte precum Grigore Roată cu rudele sale apropiate, între care
10
fraţii Pavel şi Tănase , care au acţionat cu fermitfite şi au şi câştiga~
C!.;t:. ~ 11-,~·

8

Ibidem, p. 420, doc. nr. 1993
DJAN Neamţ,fond cit., doc. nr. 101 (vezi harta anexată) 1 , ,,
,
,
, ,
,
10
Vezi spiţa de neam a familiei Roată, conform documentului nr. 69 din fonclul oitat
7
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I. 1

\

procesul. In vederea clarificării situaţiei Divanul l-a rânduit pe marele
logofăt Ciauru pentru a acţiona în consecinţă.
Pus în faţa acestei hotărâri, fostul pârcălab de Roman se vede nevoit să
dea la mâna răzeşilor, la 8 ianuarie 1672, următoarea declaraţie de intenţie
cu caracter de compromis: Adecă eu, Jacov părcălab, făcut-am zapisul mieu
la mâna lui Grigori Roată şi a lui Pavă/, şi a lui Tănase brat lui Pavă/, şi
altor răzăş, păntru iazul din Drăgeşti, pe cum l-am fost ezitu eu mai multu şi
le-am înecat un heleşteu a strămoşului lor, anumi One Averescu/.
Şi având şi pâra di faţă la Divan, şi Divanul ni-au rânduit la Ciaurul
vei logofăt şi m-au rămas şi mi-au tăet şi heleşteul, deci eu m-am rugat de
m-au lăsat de l-am ezit şi ni-am aşezat ca să ţinem frăţăşti heleşteul, iar
când le-ar hi voe să-l tai iazul, atunce să-l tai.
Şi acestu aşăzământ s-au făcut dinaintea Picioroagăi şi dinaintea lui
!onichii călugărul Zaroschii şi a mulţi oamini buni şi bătrâni. Şi păntru
credinţă, am iscălit 7180, ghenarie 8 11 •
Se va fi rugat Iacob de răzeşi ca să nu i se taie heleşteul, ispitindu-i şi
cu oferta de a-l exploata împreună, astfel că hotărârea Divanului va mai
trena fără să se aplice. În cele din urmă, la 13 mai 1672, răzeşii se vor pune
de acord cu Iacob pentru a se adresa lui Ghiorghiţă, vomicul de poartă, ca să
obţină zi de soroc în care să se înfăţişeze la Marea Logofeţie din vremea lui
Duca Vodă cu scopul, după cum îl motivau ei, ... să ne întrebăm pentru
moşia ce ne înpresoară Jacob părcălabul cu un hăleşteu ce au făcut şi l-au
înălţat de s-au suit apa de ne-au înpresurat câtva loc. Iar de să va tâmpla să
ne întrebăm la dumnealui la logofătul şi cari pre cari vor rămâne, ca să
aibă a da hatalmu - 12 boi - la poarta Mării Sale lui Vodă 12 . Pe această
plângere semnau sau îşi puneau amprentele vreo 19 răzeşi drăgeşteni şi alţi
doi din Dumeşti, care erau descendenţi ale unor familii de aici şi copărtaşi în
aceste heleştee.
Din cele de mai sus rezultă dispunerea răzeşilor la plata hatalmului,
adică a amenzii, dacă în urma cercetării vor fi rămaşi, dreptatea nefiind de
partea lor, dar şi hotărârea ca partea împricinată care se va dovedi vinovată
să dea la poarta Domnului Moldovei cei 12 boi, respectiv ei, sau pârcălabul
Iacob.
Solicitau răzeşii această nouă înfăţişare, nemulţumiţi fiind de modul
cum fusese rezolvat litigiul, ei găsindu-se drept hoţii de păgubaşi, adică de
două ori jecmăniţi. Vomicul de poartă, Ghiorghiţă, împuternicit în urma
judecăţii de la Divan să ia hatalmu şi alte cheltuieli de judecată numai de la
partea pârâtă, care-şi recunoscuse fapta, el i-a impus în egală măsură şi pe
răzeşi. De aceea, după ultima plângere a răzeşilor, marele logofăt Vasile
11
1

DJAN Neamţ.fond cit., doc. nr. 27 şi 100 (verso)

~ Ibidem, doc. nr. 59
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Ciauru îl va dojeni aspru pe acest vornic de poartă, scriindu-i astfel, la data
de 22 iunie 1673: Vasilie vei logofăt, scriem la prietinul nostru, la
Ghiorghie vornicul.
Dămu ştire iată că au vinit înaintea noastră de s-au jeluit aceşti
oamini carii au cerut pâre cu Jacob părcălabul pentru un hălişteu, zicându
că le-ai făcut şi lor trişură (sancţiune aplicată prin amendă sau confiscare de
bunuri - n.n.). Şi eu te-am învăţat să ei de la Iacob părcălabul hatalmul şi
cibotili (cheltuielile de judecată - n.n.), căci el s-au aflat de gloabă de i s-au
tăet şi hălişteul. Pentru acee, iată că-ţi scriem, ce le vei fi luat să le dai
înapoi. Iar hatalmul şi altă cheltuială să fie di pre Iacob părcălabul. De
aceasta scriem! La laş, let 7181, iunie 2i 3.
După pierderea procesului cu răzeşii, fostul pârcălab se va gândi să-şi
mai rotunjească posesiunile. Astfel, la 21 noiembrie 1674, cumpăra de la
Căsian Panu şi feciorii acestuia, Vasile şi Nastasia, o parte din heleşteul lui
Marcu care era stăvilit în punctul numit La unghi, în Vrânceni, după cum se
numea atunci jumătatea estică a satului Drăgeşti. În zapisul său, Căsian scria
că a . . . vândut dumisale părcălabului Iacob şi giupânesei dumisale
Nastasia a me parte ce să va alege din hăleşteul lui Marcu, din iazul lui
Marcu, păn în Flocoasa. Şi aşijdirea, iar din iazul lui Marcu păn înpotriva
petrii să le ţii. Însă la Costişă să n-aibă dumnealor trabă, numai înşei
această partea ce mai sus scrie eu o am vândut dumisale, dereptu 17 lei
bani buni ( ... ). Şi în tocmaia noastră cându am vândut, au fost popa
Stratulat ot Drăgeşti şi Mihalcea Ciucul ot tam, şi Sava Drelea din
T
I .14 .
i u eştz
În anii săi de linişte, pârcălabul va fi prezent şi ca martor la încheierea
unor zapise sau mărturii, între care cele din anii 1674, 1677, 1682, 1685,
1696 15 • Ca persoană publică, va primi şi unele misiuni domneşti. Astfel, la 7
mai 1695, prin cartea gospod dată de Constantin Duca voievod a fost rânduit
să hotărască părţile de moşie ale lui Grigore Roată, din Galbeni, Tuleşti şi
Drăgeşti 16 •
Pătruns de resentimente, de om rănit în amorul propriu, după 20 de ani
de la pierderea procesului cu răzeşii, el, fostul pârcălab învins de răzeşi,
rămânând de gloabă şi trebuind să plătească hatalmul şi cibotili, găseşte de
cuviinţă că a sosit momentul să se răzbune, înălţând iarăşi stăvilarul
heleşteului şi înecând posesiunile răzeşeşti.
Ca atare, nici riposta răzeşilor nu va întârzia. Jăluindu-se la domnie,
aceştia îl vor sensibiliza pe Antioh vodă Cantemir, care, la 11 februarie
1696, va scrie fostului vornic de poartă, Pavăl Cucoranu, precum şi
13

Ibidem,
Ibidem,
15
Ibidem,
16
Ibidem,

14

doc.
doc.
doc.
doc.

nr.
nr.
nr.
nr.

29
32 şi 111
31, 38, 39, 44, 56 şi 107; CDM, p. 65, doc. nr. 197
143
9
https://biblioteca-digitala.ro

uricarului Dumitraşcu Gafencu, arătându-le că Grigore Roată cu alţi răzeşi
din Drăgeşti s-au jăluit împotriva lui Iacob pârcălabul, zicând că acesta ţine
uricul satului, dar şi că ţine singur un heleşteu ... pentru care heleşteu au
mai avut Întrebăciuni cu Iacob şi l-au tăet. Şi Iacob iar l-au ezit. În
consecinţă, Domnul Moldovei dă poruncă celor doi demnitari ... să apuci
uricul, să-l de la mână lui Gligorie (Roată - n.n.) şi a răzăşi/or lui ( ... )şi
17
heleşteul să-l aşezi la stăpânirea lor, cum au/ost mai Înainte( .. . ).
Este important de reţinut că această ultimă jalbă a răzeşilor conţinea un
nou mod de interpretare a compromisului ce îl oferise Iacob răzeşilor cu
două decenii în unnă, anume de a ţine frăţăşti hăleşteul. Acest compromis
va crea noi efecte juridice şi va fi întrutotul exploatat după un secol de la
prima judecată a răzeşilor cu fostul pârcălab, atunci când clanul Burcheştilor
va emite serioase pretenţii de părtaşi la exploatarea acestui iaz.
De asemenea, atunci când polcovnicul Dumitrache Grecu îşi apăra în
instanţele de judecată, timp de vreo 14 ani (între 1779 şi 1793 ), dreptul său
de succesiune, acesta va susţine că iazul pe care pârcălabul Iacob l-a ridicat
peste ... ezitura cea bătrână ci l-au ezit mai Înalt ş-au Înecat fântânili şi
ogoarăle cu cânepile ( ... ). după judecata ci-au avut la Divan au dat să
co boari iazul pân la ace dintăi ezătură ( „.) 18 , iar zapisul dat răzeşilor în
care era inclusă acea formulă de a-l ţine frăţăşti nu însemna să îl şi
stăpânească împreună, ci numai dreptul de a-l pescui cu toţii 19 •
Ajuns la vârsta a treia şi neavând urmaşi direcţi, fostul pârcălab se va
ocupa şi de modul cum va fi comemorat după ce va trece la cele veşnice. De
aceea se va şi îngriji de împăcarea rudelor sale apropiate cu mărinimoase
danii. Astfel, la 17 mai 1701, de faţă cu zece martori din Drăgeşti şi din
învecinatele sate Bătrâneşti, Cârligi şi Şerbeşti, dar şi din Sumeneşti şi
Micşuneşti din ţinutul Fălciu, Iacob întocmea un zapis în care se specifica:
Noi ne-am socotit cu femeia me, cu Nastasia, şi am dat văru-meu, lui
Gheorghi (Anghelachi - n.n.), o parte de loc din sat din Drăgeşti, anume
partea Parascăi Mamău din stâlpul lui Marcu, din giumătate de sat din
Vrânceni ce să va alegi partea Parascăi, femeia lui Mamău ( ... ). O am dat
văru-meu, lui Gheorghi ( ... ) această parte de loc ce este nouă cumpărătură,
pintru căci ne-au slujit nouă din copilăria lui până astăzi.
Deci, noi cumpănind de trupul nostru ( ... ) ce-am dat acestui om a
nostru, să ne fie nouă pomană În veci şi să fie văru-meu, lui Gheorghi,
dreaptă ocină şi moşie lui şi ficiorilor lui (adică lui Gheorghe şi Gavril
Anghelache - n.n.), şi nepoţilor lui, În veci. Iar cine s-ar amesteca Într-

Ibidem. doc. nr. l 05 a şi l 07
lhidem. doc. nr. 102
19
Ibidem

17
18
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această tocmală

ce am făcut noi să fie trecleat şi procleat şi afurisit În

.20

vec1 .
V or mai trece doar cinci ani până când Iacob Anghelachi va dona tot
ce mai avea din bunurile sale imobiliare, iar aceasta se întâmpla la data de 8
martie 1705 .... Adecă eu, Iacob părcălabul - se specifica în acest ultim
zapis de danie - făcut-am zapisul mieu la mâna dumisale nepo(a)tei meii,
logofitisăi Marii a răpăusatului Dumitraşco ci-au/ost logofăt mare, precum
(am) dat toate moşiile meale celi di la Drăgeşti şi alti moşii undi mai sântu.
Toati li-am dat şi li-am dăruitu dumisali şi cuconilor dumisali şi di la
Ghigoeşti, şi di la Dragomireşti ci să vor alegi din părţile noastre, şi partea
ci mi s-a vini de la Obârşia, şi dania di la Petre, unchiu-mieu, şi dania di la
mama me, moşie direaptă ci am toată să fie moşie şi cuconilor dumisali.
Aşijdile, şi pintru patru zapisi a Drăgeştilor ci am dat nipoţilor, .ficiorii lui
Anghelachi. Şi aceli zapisi să aibă a li da Înapoi căci altili ci-am avut mi /iau luat tot.
Şi mi-am făcutu casa, un gherdanu cu mărgăritari cu şesi galbini
cumpărati, cât doi lei pol (2,5 lei - n.n.), şi alti strânsori a casăi. Toati aceli
casi ali meii şi gherdanul le-am dat dumisali şi moşiili. Şi la această danie
şi aşăzare cându s-au făcut, s-au tâmpla! preutul Gligori ot Valea Sacă, şi
diaconul Ioan ot tam, şi egumenul Partenii ot Faraoani, şi popa Pelin ot
Bacău. Şi pintru credinţă, ni-am şi iscălit şi eu mi-am pus inelul. U (la n.n.) ValiaSacă, martie8dni, let 7213. 21
Aşadar, prin documentul redactat la Valea Seacă, azi sat aflat în
comuna Nicolae Bălcescu, în apropiere de Bacău, fostul pârcălab dăruia
nepoatei sale Maria casele, moşiile şi gherdanul de mărgăritare, precum şi
daniile din alte patru zapise pe care le retrăgea de la alţi nepoţi din familia
Anghelachi cărora considera că le-a dat destule din averea sa.
Însă în ceea ce priveşte dania sa de pe moşia Drăgeşti este cert că nu a
devenit şi efectivă, întrucât o mulţime de documente evidenţiază că cele 100
de pământuri pe care pârcălabul le-a avut în Drăgeşti fuseseră donate tot de
el spiţei Iurăşceşti cu care se înrudea, pământuri care apoi se vor concentra
în proprietatea lui Ursu Iuraşcu 22 , nepotul de frate al Mariei Solomon. Ca
atare, acele zapise amintite mai sus, nu vor mai fi fost retrase.
După măsurătorile şi hotărnicirile făcute de fostul logofăt Ioniţă
Ursoianu în anii 1784 şi 1786, cât şi după judecăţile ce se vor întinde până
în anul 1793, aceste pământuri vor intra în posesia polcovnicului
Dumitrache Grecu, ca drept stăpânitor al pământurilor Iurăşceşti şi care, în

20
21

22

Ibidem, doc. nr. 133
Ibidem, doc. nr. 68
Ibidem, doc. nr. 82, 87, 92, 110, 274 ş.a.
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cele din urmă, se vor comasa în jumătatea de sus a satului Drăgeşti, în
Vrânceni, unde şi pârcălabul Iacob avusese părţi de moşie şi cumpărături 23 .

RE SUME
Iacob Anghelachi, syndic de la cite de Roman pendant les annees
1669-1670, a ete ne dans le village Drăgeşti. Egalement il a ete le
possesseur de l 'acte d' attestation documentaire de ce village, situe sur la
riviere Siretul Mijlociu. La, Iacob Anghelachi possedait environ d'une
centaine de terrains et plusieurs proprietes dans la region de la Moldavie
Centrale, plus precisement dans la commune de Tutova et dans le bourg de
Tecuci.
Ce travail rend dans Ies moindres details le conflit entre Iacob
Anghelachi et Ies paysans. Ce conflit s' est declenche une fois avec la
construction de l 'etang de Iacob Anghelachi, etang qui a inonde toutes les
sources d'eau buvable des paysans. Ayant perdu toutes les instances du
proces entre lui et Ies paysans outrages, Iacob Anghelachi a ete oblige par
deliberation des juges, a renoncer a son etang et a payer des prejudices.
Toutefois ii est a mentionner le fait que, n'ayant pas des descendants
directs, Iacob Anghelachi a fait le don de toutes ses proprietes a ses neveux.

23

ibidem, doc. nr. 32 şi 133
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POPULATIA TÂRGULUI BACĂU ÎN ANUL 1820
'

Dr. Silviu VĂCARU
Aşa cum aminteam cu alt prilej 1, publicarea recensămintelor nominale
ale populaţiei (catagrafiile) în prima jumătate a secolului al XIX-iea ar trebui să
reprezinte pentru istoriografia actuală una dintre priorităţi. Din nefericire, grafia
chirilică a epocii „a limitat drastic accesul la aceste surse al multor cercetători
preocupaţi de istoria modernă şi, cu atât mai mult, a descurajat pe numeroşii
amatori atraşi de investigarea istoriei comunităţilor locale, dar fără cunoştinţe şi
exerciţiu paleografic"2 . Cercetarea catagrafiilor este dificilă şi „deoarece, în
cele mai dese cazuri, pentru stabilirea faptelor, a numărului de locuitori, a
ocupaţiei acestora, a provenienţei, categoriei sociale şi a altor date necesare
generalizărilor, se impune parcurgerea atentă a tuturor rubricilor în care
indivizii sunt încadraţi nominal" 3 . Dacă în monografiile unor sate şi-au găsit
locul recensămintele nominale întocmite la nivelul Moldovei între anii 182018454, pentru târguri, în afară de Roman 5 (1820), Vaslui (1828) 6 şi parţial

Silviu Văcaru, Bejenari transilvăneni În Moldova În prima jumătate a secolului al XIX/ea, (I), în ,,Acta Bacoviensia", III, 2008, p. 119
2
Mircea Ciubotaru, Introducere. Catagrafiile - un tezaur documentar, în Catagrafiile
Vistieriei Moldovei, I. Ţinutul Romanului. Partea 1 (1820), volum editat de Lucian-Valeriu
Lefter şi Silviu Văcaru, laşi, 2008, p. V
3
Gh. Platon, Populaţia târgului Huşi În prima jumătate a secolului al XIX-iea. Observaţii
privind structura socială şi provenienţa, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I.
Cuza» din laşi (serie nouă), secţiunea lll, a. Istorie, tomul XI, 1965, p. 43. Dspre necesiatea
cercetării statisticilor oficiale şi o analiză a populaţiei târgului Bârlad, vezi idem, Observaţii
cu privire la populaţia târgului Bârlad la mijlocul secolului al XIX-iea, în „Studii şi
articole de istorie", Vlll, 1966, p. 269-279
4
Ion H. Ciubotaru, Anton Despinescu, Dănuţ Doboş, Dragoş Moldovan, Petronel Zaharic,
Gherăeşti - un sat din ţinutul Roman, laşi, 2003, p. 24-70; Mircea Ciubotaru, Petroliana
Zară, Comuna Har/eşti, laşi, 1999, p. 228-242; Mircea Ciubotaru, Comuna Ipatele. 1.
Studiu istoric. Toponimie, laşi, 2000, p. 220-259; Alois Moraru, Ioan Dimişcă, Anton Coşa,
Pi/deşti- monografie istorică, laşi, 2002, p. 361-375; Săbăoani,file de istorie, coordonator
Fabian Doboş, laşi, 2002, p. 221-27 l; Sagna. File de monografie istorică, coordonator
Dănuţ Doboş, laşi, 2003, p. 217-269; Mircea Ciubotaru, Comuna Vultureşti. I. Studiu de
istorie socială. Onomastică, laşi, 2003, p. 235-272; Dănuţ Doboş, Silviu Văcaru,
Hălăuceşti. Sat de veche tradiţie cultural-religioasă, laşi, 2004, p. 75-12 l; Dănuţ Doboş
(coordonator), Petronel Zahariuc, Lucia Cireş, Daniela Butnaru, Adjudeni. Şase veacuri de
prezenţă catolică pe valea Siretului, Iaşi, Sapientia, 2005, p. 64-79; Lucian-Valeriu Lefter,
Sergiu Ştefănescu, Silviu Vacaru, Dumeştii Vasluiului, laşi, 2006, p. 271-289; Dănuţ
Doboş, Petronel Zahariuc, Daniela Butnaru, Anton Coşa, Mărgineni - un sat la por{ ile
Bacăului, laşi, 2009, p. 38-60
5
Catagrafiile Vistieriei Moldovei, I. Ţinutul Romanului. Partea 1 (1820), p. 213-233.
6
Dan Dumitru Iacob, Valentin A Constantinov, Catagrafia oraşului Vaslui din 1828, în
„Historia Urbana", tom XI, l-2/2003, p. 215-231
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pentru Iaşi 7 , nu avem cunoştinţă să se fi publicat aşa ceva. Cu toate că aceste
recensăminte nu oferă date referitoare la profesiile practicate de majoritatea
celor recenzaţi sau la numărul membrilor familiilor lor, putem să ne formăm
o imagine despre structura socială a târgului.
Privind strict din punct de vedere numeric, Bacăul era unul din
8
târgurile mici ale Moldovei. Astfel, la 1820 Bacăul avea 557 capi de
10
1
familie, în timp ce Romanul avea 743 9, Târgu Ocna 815, iar Huşi 83?1 •
În cele ce unnează nu ne-am propus să facem o analiză a structurii
sociale, a provenienţei sociale sau confesionale a locuitorilor din Bacău.
Vom prezenta doar recensământul aşa cum este el întâlnit într-o condică a
Vistieriei Moldovei, dar câteva observaţii sunt necesare. În primul rând, în
Bacău, ca în majoritatea târgurilor moldoveneşti de la începutul secolului al
XIX-iea, nu există o populaţie omogenă din punct de vedere etnic. Alături
de români se aflau, este adevărat într-o proporţie destul de redusă, evrei
(10%), anneni (3,77%), aceştia din unnă fiind veniţi de la Roman (2,24%)
şi Botoşani ( 1,45%) şi, după nume, câţiva unguri.
În ceea ce priveşte structura socială, târgul avea 55 de birnici, 11
negustori birnici, 319 capi de familie fără bir. Acestora li se adăugau
oamenii Isprăvniciei, ai căpitanului, ai beşleagăi, breslaşii, ruptaşii, surugii
poştei, ţimiraşii, un număr însemnat de scutiţi care munceau pe la casele
boiereşti, cioclii de la cele trei biserici ortodoxe ( 15) şi de biserica catolică
(2), preoţi ortodocşi (6), dascăli (5), diaconi (2), un doctor (Petrache), 22 de
case boiereşti etc.
Nu lipsesc nici sudiţii, care sunt în număr de 53, reprezentând aproape
10% din întreaga populaţie a târgului ( 44 sunt supuşi austrieci, 8 supuşi ruşi
şi unul francez).
Tot din recensământ aflăm că la Bacău existau 22 de văduve, şapte bătrâni
nevolnici, doi catolici şi un evreu botezaţi în rit ortodox, doi ologi şi W1 orb.
În ceea ce priveşte numărul boierilor care locuiau în Bacău, acesta este
destul de ridicat pentru vremea respectivă. Dacă ţinem cont numai de cei trecuţi
în catagrafie, în târg erau 22 de familii de boieri, aproape 4% din populaţie,
ceea ce reprezenta dublul celor din Vaslui 12 , cam în aceeaşi perioadă.
Ioan Caproşu şi Mihai-Răzvan Ungureanu, Documente statistice privitoare la oraşul laşi,
I ( 17 55-1820) Iaşi, 1997; şi parţial, ibidem, II (1824-1828), laşi, 1997
8
Aşa cum este cunoscut pentru a calcula numărul aproximativ de oameni folosim multiplul
cinci pentru fiecare cap de familie. În acest fel pentru Bacău avem aproximativ 3715
locuitori
9
Catagrafiile Vistieriei Moldovei, I. Ţinutul Romanului. Partea 1 (1820), p. 213-233
10
DJAN Iaşi, fond Vistieria Moldovei, dosar 1311820, f. 235
11
Apoximativ 4365 de persoane, fără casele boiereşti (Gh. Platon, Populaţia târgului Huşi
7

în prima

jumătate

a secolului al XIX-iea.

Observaţii

provenienţa,
12

privind structura

p. 44)
Dan Dumitru Iacob, Valentin A Constantinov, op. cit., p. 219
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socială

şi

Considerăm că

publicarea acestei catagrafii, urmată şi de celelalte din
anii 1832, 1839 şi 1845, alături de alte surse, poate contribui la o mai bună
înţelegere a ceea ce a însemnat oraşul Bacău în contextul mai larg al istoriei
Moldovei la înce utul veacului al XIX-iea.
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al 4-Ic

lei

No.

Târgul

lăcui-

Bacăului

torilor

f. 211

Li ude

Birnicii târgului

25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ianăş

Olariu
Petre Chetreanu
Anton a Catălinii
Gheorj:!;hi Cheptănariu
Bratul
Ioan Păloşan sîn David
Costandin Cioclu
lftemi Haidău
Palade
Ioan a Gavriloaii
Lupu Bîtca
Gheorghi Lupării
Ioan Croitoriu
Mihai Sascău
Petre Sascău
vor( ni )c( ul) Costandin
Neculai Opincariu
Lupul Ludul
Ioan Cojocariu
Alecsandru Cibotariu
Petre Haidău
Costandin a Gavriloai
Simion Mane
Anita a Sandrii, vădană
Aniţa Cojocărita

25
11

176
176

36
36

1
1
1
1
1
1
6
6
1
1

Negutitorii birnici
Ioan lacomi
Costandin Călin
Eni Blănariu ot Căiuţ(i)
Coste Bacal
Drăghici Cojocariu
Costandin Ciupit
Suma din urmă
Suma din urmă
Sandu Blănariu
Vasîle sîn Gheorghită
16
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f.211v.

1
1
1
11
40

12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Jidovii hrisovoliti

55

216

103

Eni Chitariu
Canciu Sîrbu
Sfetcu Sîrbu
de la aşăzari li s-au pus bir pe 17 nume
Streinii ot Bacău, birnici
Costandin Răcilă
Toader Orăşan
Neculai Varga
Gheorghi Goga
Ioniti Ciocârlan
Grigori Cibotariu
Vasîle Arvat, croitor
Costandin Aslan
lacomi Cibotariu
Ioan Rusu
Toader Coiocariu, şădi la Ardeoani
Marie Vasîlicioae, vădana

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1

lupea, jidov
Isac, vătăman
Iancu, dascal
tii, Iancu
Haim,jidov
Avram
Şmon, croitoriu
Marcu, croitoriu
Herşu, croitoriu
Şmil

Lupu, jidov
Suma din urmă
Suma din urmă
Ş(i)mon, cibotariu
Herşcu

1

Ilie, jidovu
lt(i)cu, jidovu

1

Herşc

1
1
1

Şa im

1
1
1
l

Raţi, vădana

Iancu, jidovul
Boroh, jidov
Zindel
Solomon
Perva
17
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f. 212

216
216

104
103

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1
44
44
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

55
16
1
1
1
1
1
1
1

Herse
Leiba
Lupu Focşănencii
Haim, zăt lui
Falbes, hahamu
Herse, jidovu
Moisă, jidovu
Solomon
Haem
Solomon, argintar
Ursu, burlac
David, croitoriu
Isac, croitoriu
Moisă, calfa lui Isac
Zăilic

Avram
Zăilic
Manaşc
Iosăp

Mihai, jăd(o)v
Lupu, starostile
Suma din urmă
Suma din urmă
S trule, j id( o )v la dug(hea )na Lupului, burlac
Smirle
Herş, croitor
Cii nevolnici
Herşc

Marcu
Lup, ceprăgar
David
Haim
Dude
lţ(i)cu

Leiba
Rupte de Vist(i)erii şi rupt(a)şi
Sandu Rugină
Melente zăt lui
Gheorghi Rană
Stanciu Deciu
Iamandi Blănar cu doi frati: Lazăr
Gheorghi Croitoriu
Neculai Blănariu
18
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şi

Nistor

212

V.

1
1
1
1
1
1
1
l
1
16

Dumitru

Mihălachi

Ursu, burlac
Costandin, brat lui, tii
Bogdan, arman
Andrii Bacal
Dumtraşc Bacal
Mihălachi Cojocariu
Ioan sîn Costandin Lozovan
Ivanciu Sîrbu, brat Neculai Sîrbu
Breslaşi(i) sămişii

8

232
232

127
127

David Păloşan
Ion sîn lui
Ioan Beşoiu

1
1
1
3

Suma din urmă
Suma din urmă
Gheorghi Chicet
Vasîle a Ancutii
Lazăr Dabiia
Gheorghii a Butculesii
Ianăş Chicet

3
1
1
1
1
1
8
5

5

Necuali Cret
Neculai Blănar
Ioan Burlacu
Stefan Ludu sau Ion
Iordachi Graur sau Iacob

Liudi post( elnicului) N ăstasă

3

Rueină

Antohi Băcăoan, arn:at
Neculai Croitoriu
Crîste Croitoriu

1
1
1
3
7

f. 213

Liudi logofetesii Manoloaei
1
1
1
1
1
5

12

Gălătanu

3

Li ude dum(nealui) soat( ar) Toderasc
Ianăs

1
1
1
3

loji
Anton a Floarii
Neculai, sîn lui

Liude fără bir
A sfintii Episcooii Roman,

319

4
1
1

adecă:

Sîmion Popa, sîn preot Grigori
Sărban Croitoriu
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Balş

l
l
4

8

256
256

457
457

12

1
l
l
3

12
3
1
1
1
1
1
8
3

1
1
1
3
6

1
1
1
1
1
1
6
37

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ioan Lăcătuşu
Costandin Mungiu ci

dă şi

agiutor la Sfint(ul) Ion

A dumi(sale) comi(su)lui Scărlat Crup(enschi)
Ioan sîn Ştefan Rană
lftemi Croitoriu
Cost(an)d(in), sîn Neculai Creţu
Suma din urmă
Suma din urmă
Suma
Ioan Ungurean
Ioan a lui David
Ionită Muntean
Malciu Sîrbu
Iordachi, vomic, din bir(nici)

f.213v.

A dum(isale) vor(ni)c(ului)
Dumitru Bărbieriu
Dumitru Peticar
lftemi David

Ionită

A dum(isale) stol(ni)c(u)lui
Mihai Cojocar

Săcară

Ianăş Sascău

Mihălache Stoleriu
Iordachi Stoleriu
Toader Rusu
Toader, vătăjelu, ci l-au avut

slug(ă)

A dum(isale) beşii aea
Dumitru Ardilean, di un an venit
Costandin Creţu
Ioan Cibotar
Ionită Dragan
Neculai Munt
Ioan Olariu
Ioan Morariu
Ioan Olariu
Alesandru sîn Ioan
Ioan Brăileanului
Andrii, zăt Banu
Dan Cojocariu
Vasîle Crîste, bacal
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Sturza

256
256

457
457

58

1
1
15

58
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
7

256
256

457
457

65

1
1
1
1
1
1
1
7
7

65
2
1
1

Radu Harabagiu
Ioan Petru, botoşănean

f. 114

Suma din urmă
Suma din urmă
Suma
Iordachi Blăcăraş
Vasîle Botoşănean
Ioan Croitoriu
Ianăş Toma
Vasîle sîn Tănasă Harabagiu
Alesandru Croitoriu
Vasîle ci şăde cu Sascău
Gheorghi Chetrariu
Simion Chetrariu
Năstasă Chitar, burlac
Ichim Harabagiu
Panaite Mungiu
Gheorghi Sălimon, cibotar
Gheorghi a Răchieritii
Ilii Cojocariu
Ioan Căldărariu
Toader Şlicariu
Tănasă Căldărar

Dutul Cojocariu
Gheorghi Croitoriu
Tănasă Harabagiu
Dumitrachi Gheorghită,

bacălaş

A dumi(sale) stol(ni)c Ionită
Iordachi Catiche, din bir(nici)
Ioan Bostan
Mateiu Crîcimariu
Ioan Ciubotariu
Ştefan, zăt Gane
Crîste Ungurean
Apost( ol) Dogariu

Lupaşcu

Suma din urmă
Suma din urmă
A dum(i)sali sărd(ar) Stroescu
Frenţi Morar, ungurean din bir(nici)
Ioan, zăt lui
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V.

2

A dum(isale) med(elni)ce(r) Vasile Alecsandri

2
1
1
2

Vasîli Ghidibaca
Pişta Ungurean
Bărbier,

a dum(nealui) comis Iordachi Roset
A dum(i)sali clucer Alecsandru Popovici

Hriste

I
4
1
1
1
1
4

Ioan Cibotariu
Ştefan Farcaş

Vasîli Bădită
Iancu Croitoriu
Grigoraş

1

Stoleriu, a dum(isali) stol(ni)c(ului) Alec(sandru)

Anastas(ă)

A dum(nealui) clucer Grieori Mortun

6
1
1
1
I
1
1
6
2

A dum(isale) med(elni)ce(r)
1
I
2
1
I
2

5

Gosan

Gheorghi Bărbăeriu
Dumitrachi Blănar
Hriste Huzun
Tănasă Mătăsariu

Gheorghi Spân 1J

89
Suma din
Suma din

89
13

A
1

13

Tănasă

Alisandru Olariu
Toader Curălariu

A dum(isale) pit(arului) Iordache Bibire
1
1
1
1
1
5

457
457

Ştefan

Savin Muntean
Chiriiac Mătăsariu

A dum(isale) pah(arnic)

2

256
256

Iacob Crâşmar
Dumitru Cojocariu
Iordachi Chetrar
Gherasim Chelar, în ogradă
Ionică Chetrar
Alicsandru Butnar, jitar la ţarnă

urmă
urmă

lsprăv(ni)cii, lumănărari

Toader Măcăuţă

Adăugat cu altă cerneală
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1
1
1
1
1
1
1
l
l
1
1
1
13
ll

1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
11
3

256
256

457
457

116

1
1
1
3

116

11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l

Sandu Muntean
Vasîle a Nutii
Lupu Fluerar
Vasîli Cibotar
Bucur Mocan
Costandin Cojocariu
Gheorghi Doboşăru
Anghel Sîrbu
Ganciu Sîrbu
Neculai Mic
Anton Croitoriu
Ionită Ghiarălungă

A protopopului
Dumitru Rusu
Iacob Rusu
Vasîli Hotu
Andrii, brat lui
Ioan, zăt Neag
Gavril, zăt Ştefan
Ioan Hrişcu
Ioan Vraghii
Petre Drugoiu
Cost(an)d(in), zăt lui Ioan Vraghii
Ioan, zăt preot To ader
A doftorului Petrachi
Neculai Olariu
Ionită, vătăjel

Gheorghi, argat
Suma din urmă
Suma
A lui Volfi, starosti de sudeti
Frenti, unguru
Imbre Harabagiu
Enache Hînsu, moldovan
N eculai Morar
Acsănie, vădana

Ioan Botezat
lmbre Chitariu
Dumitru Stoler
Ignat, ungurul
Ioan Sănche
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slujesc în
ogradă

f.215v.

1
11
44

256
256

457
457

171

1
1
l
l
1
1
1
l
l
l
l
1
l
1
1
1
1
1
1
19

171
19
1
1
1
l
1
l
l

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gheorghi Păloşan
Toţi streini, veniţi cîte di un an, alţii şi de 2, 3 ani, unii
meşteri dulgheri şi chetrari, altii muncitori şi săraci.
Ci să numesc sudeti austriceşti
Ioj i Poron, cu patentă din '818
Covici Neamtu
Iosîp Borde, chetrar
Iosîp, cumnat Bordii
Ştefan Verde
Gheorghi Cibotariu
Frenti Cibotariu
Ştefan Dore
Ioan Căprariu
Toma Ungurean
Andrii, sîn lui
Mihai Unguru
Petre Chetrariu
Ioan Moldovan
Gheorghi Cibotariu
Frentă, doftorul neamt
Rati Croitoriu, tij
Iordachi Caramanlău, şăzător cu casa lui şi dugheană
Ivan Sîrbu, bacal cu dugheană
Suma din urmă
Suma
Suma
Dumitru Căldărar, sîrbu
Costandin Bacal
Iacob Crîşmariu, unguru
Mihoc Rusu, cu patentă din '816
Dumitru Cibotar
Ioan, brat lui
Ioan N eamtu, lăcătuş
Gheorghi Rusu
Ivan Ianăş
Ianăş Radovici
Ioan Şănche
Mihai Crîşmar
Ioan Mincă
Pentilei Covrigariu
Ivan Sîrbu, băcalu
Ştefan Sîrbu
Toader Sîrbu
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din '816
patentă

1
l
l
1
1
1
1
1
44

8

256
256

457
457

179

1
1
l
l
l
l
l
7

179
7
1
8
21

Dumitru Bilargiu
Vasîle Ciomaga, arman ot Suceavă, cu patentă din let
'811feb(ruarie)19
Ioan Tănasii
Co(stan)di(n) Neamtu, la dug(hea)na lui Ion Brasovan
Andries Crîsmar
Gheorghi Braşovan
Petcu Chitariu, moldovan
Dănilă Băcalu, zăt Halvagiu
Cii ce să numesc sudeti rusăsti
Toader Grosu, cu patentă den '812 ghen(a)r
Grigori Brînzăscu
Iosîp Leahu, cu patentă din '817 avg(ust)
Dumitru, zăt Caramalău
Ionită Patatul
Dima sîn Nacu
englizăşti
Nacu
Suma din urmă
Suma
Suma
Anton Sîtar, franţuzăsc

A căp(i)t(anu)lui de tîrg
1 Ion sîn Gavril Cibotar
1 Toma Cîrnariu
1 Ioan Ciofu
1 Costandin Crîsmar
1 Dumitrachi Negură
1 Dumitraşcu Muntean
1 Lupu Cibotariu
1 Ioan Ungurean
1 Gheorghi Albu
1 Neculai Cibotar
1 Dumitru sîn Grigori Bare
1 Lupu, brat lui
1 Toader Cibotariu
1 Ioan Rusu
1 Neculai Burlacu
1 Grigori Domuz
1 Gheorghi Cizmariu
1 Simion Cibotariu
1 Cost(an)d(in) Cibotar
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V.

1
1
21

Argaţi

4
1
1
1
1
4
32

256
256

475
475

236

1
1
l
l
l
5

236
5
l
1
l
1
1
1
1
l
l
1
l
1
l
1
1
l
1
1
1
1
l
1
l
14

Ion Botoşinean
Gheorghi Cibotar

la Andrieş
Andrii Chetrar
Mihai Ungurean

Gălăţan

Ştefan

Ioan Lance

Lidi, fără bir, argati şi burlaci
Mihai Chetrean
Ion Cojocar, argat la Stanciu Băcal
Petre Botculesii, burlac
Neculai, calfa
Ştefan sîn Ştefan Sitar, burlac
Suma
f. 217
Suma
Suma
Ioan, slug(ă) lui Ioan Tăbăcar
Măriian Bogdan, slug(ă) la Lup, jid(o)v
Costachi Blănăraş, burlac
Enachi sîn Mătăsar, burlac
Costandin Covrigariu
Ioan Dabija, jitar
Ignat Pop, vinit din tin(utul) Tecuci, sat .„ 14
Neculai sîn Gheorghi Muscă
Sîmion Burlacu, la dug(hea)na lui Dumitru
Gheorghi, ucinic la Vasîli Croitor
Dumitru Costandin
Coste Sitariu, burlac
Ştefan, brat Vasili Băcal, burlac
Chiriiac, calfa la dugheana Halvaiului
Ştefan, la băcălie Crîstii
Gheorghi, la băcălie lui Co(stan)d(i)n Călin
Gheorghi sîn Ion Beşleu, tii la Co(stan)di(n)
Dumitru Abageriu, ot Focşani
Costandin Ion, burlacu
Grigoraş, sîn Mihai Cojocariu
Miron Bacalu, ci-au fost la Andrieş Gălăţan
Mihai sîn Andoneasă
Vasîle, calfa la dugheana lui Vîrlan Blănar, burlac

Ilizibil
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1
1
1

Ioan Crîşmariu, ce-au fost a beşleagăi
Gheorghi Cibotariu
Sîmion Mărginean, ot Căiuti
Petre Croitor, burlac

32
4

1
1

A căpt(anu)lui Gheore:hi Lupaşcu
Cost(an)d(in) sîn Gheorghi Ran, burlac
Gheorghi Tăbăcariu
Gheorghi Rati
birnici a
Borzăştilor
Stefan Gaşcu

4

Argaţi

1
1

256
256

457
457

240
240

3
1
1
1

Suma din urmă
Suma din urmă
A căp(i)t(anu)lui Anastasă
Trifan Sîrbu
Arhio Muntean
Ionită sîn Oance

f. 217

V.

slugi

3
3
1
1

A dum(isale) căm(i)n(ar) Enache Dan
Toader Ghidibaca
Florin Şlicar
Stefan Bărbier

3
Dumitraşc

1

Dodun ce-au fost văt(a)v la luminata
Zoita Ghica
Vasîle sîn Zaharie, a dum(isale) vist(iemic) Iordachi Rosăt
Ioan Chelar, a dum(isale) soăt(ă)r(itei) Soltana Sturz( a)
Crăciun Cojocar a sul(2erului) Nec(u)lai Floce
Ion Schioo, argat la Costachi Arnăut
Gheorghi Tăbăcar, la bic bas
Neculai Rusu, la Amet aQ(a)
Ancuta, vădana cu doi flăcăi la sămis: a(r)g(at), slugă
Surue:ii la poştă
Costachi Acsinte
Toader Chihae
Ion Munteanu
Gheorghi Surugiu
Iordachi Foca
domită

1
1
1

1
1
1
1

5
1
1

1
1

1

5
2

15

1

Timiras(i)
Mihai, timiras 15 , Cancel

1

Tănasă, timiraş

Curier poştal cu coif ornamentat cu ţimir
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2
Pîq~arii căp(i)t(ă)nii

4
1
1
1
1

256
256

457
457

Vasîle Pîrgariu
Gligori
Neculai sîn Gheorghii Varga
Alesandru

256
256
2
1
1
2
2
1
1

Suma din urmă
Suma din urmă
Pantiri ispravnici
Vasîle Boşog, la ceata lui Vasîle Ciosu,
Ion Curugă, din ceata lui ceauş Ion

Cioclii la bisărica
loji Ungurul
Gheorghi Ungurul

catolicească

2
15
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1

Cioclii bisăricilor din
Ioan Tulbure
Gheorghi Albu
Sîmion Rusu
Gheorghi
Ştefan Roibu
Ştefan Gane
Costandin
Ioni tă
Simion Rusu
Ion Rusu
Neculai
Neculai Sascău
Bucur Ardelean
Istrate, staroste

Bacău

14
1

Ilie

15
35

Vădane şi (i)ertaţi

1
1
1

Acsînie Scopitoae
baba Gorgăneasă

1

Ioana Ciosălăriţa
Rucsanda
Vintiloae
Ilinca
Ileana Macoviasă

1
1

1
1

dăscălita
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ceauş

256
256

457
457

319

1
1
1
1
1
13

319
13
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
l
27
l
1
1
1
1
1
1
34
1
35

preuteasa Paraschiva
Lazarina lui Pavăl Clopotăl
polcov(niceasa) Catrina
Ioana, săraca
Paraschiva lui Neculai Chişăru
Suma din urmă
Suma din urmă
Suma din urmă
Anita lui Andrii Chitar
Vărvara lui Gheorghi Voicu
Smaranda lui Iordachi Conduratău
Marie
Paraschiva
baba Anita
Ilinca
Iova
Oproae
baba Paraschiva
Paraschiva lui Vasîle Bacal
Dochita
Catrina
Catrina, olo(a)l!ă

Ion Ciochi, ungur botezat
Zaharie, jidov botezat
Costandin Postăvar, cu carte g(os)pod
Andrii, ungur botezat
Iordachi, olog, cu carte
Vasîle Bărbier, nevolnic
Adam Vamiş, sărac, cu carte Vist(e)r(iei), din '819
oct( om)v(rie) 5
Ştefan,

orbu

319
17

8
1
1
1
1
1
1

f.218v.

Birnici de la sate
La Lete dau bir, adecă:
Bucur Şoican
Ion Crîşmar
Alisandru Cibotar
Ion Lungu
Gheorghi Sora
Toader Grosu
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256
256

474
474

8

1
1
8

8
2
1
1
2
I
1
I
I
I
I
1
17

19
I
1
I
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
1

Vasîli Cibotar
Nica Baronci
Suma din urmă
Suma din urmă
La Călugăra
Vasîle Chelar
Dumitru

f. 219

Iordachi Tăbăcariu, la Luncani
Ştefan Morar, la Poduri
Iordachi zăt Gheorghi Rană, la Mărgineni
Anton, cumnat lui Andrieş, la Cîmpeni
Petre Buiai, la Vale Mari
Iacob Căşăriu, la Blăgeşti
Ion Băltag, la Borzăşti
Preoti, dascali şi alti slu.iitori a bisăricilor din Bacău
preot Ioan Levescu
preot Ioan
dascal Toader
la mănăstirea
dascal Gheorghi
Precista
Staveri Grădinar, slugă
Ioan Vătăjălu, slugă
Irimie zăt lchimoai
preot Dimitrachi Rugină
preot Ionită
dascal Alesandru
la Sf(î)nt(ul)
Ioan
diiacon lftimi
Oace Căşinean
Andrii Căzacu
preot Ursachi
preot Costandin
dascal Alesandru
la Sf(î)nt(ul)
dascal Petre
Neculai
Năstasă Mungiu
diiacon Ioniţă, sîn protopop, făr(ă)
păucenie 16

256
256

493
493
4

19

1
16

Suma din urmă
Liude şat(rarului) Lupu Levescu
Ionită Olar

Document
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Toader Ungurean
Linte Cucean
David Coste

l
l
l

4
Armeni romaşcani
Mane, arman
Iacob, calfă la dug(hea)na Manii
Zaharie
Crîste, calfă la Zaharie
Marcu, arman
Ionită, calfă la Marcu
Gavril, arman
Toader Covrig
Ovanes Misir
Vartan Misări
Bogdan Brasovan
Gheorghi Cerchez, rupt de Vistierie
Sava, calfă la Gheorghi

13
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

arată că

sînt
la hrisov

13
l
l
l

Armeni botoşăneni
Crîste
Ionită Leahu
Cerchez

l

Ioacob, brat lor

l

Dumitrache Drăgoiu,
Ariton Hagiu
Carabet, tovăraş lui
Iacob, tii, tovarăş lor

8

1
l
l

256
256

518
518
17

La rupti de
Visti( e)r( ie)
după carte din

'815
calfă

la Ion Lcah(u)

8

l
l

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

Suma din urmă
Polc( ovnicii) i căpitanii
căp(i)t(an) Ionită Popovici
polc( ovni)c Năstasă Rugină
căp(i)t(an) Gheorghi Lupaşcu
căp(i)t( an) Anastasă Eni
polc( ovni)c Costachi Ciocîrlie
polc( ovni)c Enachi Pîrcălabu
polc(ovni)c Vasîle Odre
log:( o )f(ăt) Neculai Mortun
lof(o)f(ăt) Radu Muntean
polc( ovni)c Iordache Floce
polc( ovni)c Stefan Sîrbu
căp(i)t(an) Tudurachi sîn Manoloae
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l
1
1
1
1
17

557
557

l
l
l
l
1
l
l
l
l
1
l
l
l
l
l
l
l
17

17
1
1
1
1
1
22
256

Dwnitru Papastambule

căp(i)t(an) Andrieş Gălătan
căp(i)t(an)

Dumitru
căp( i)t( an) Vîrlan Blănar
căp(i)t(an) Ilie, brat lui
Casă boiereşti

22

256
256

căp(i)t(an)

d(um)nea)ei
d(urnnealui)
d(urnnealui)
d(urnnealui)
d(urnnealui)
d(urnnealui)
d(urnnealui)
d(urnnealui)
d(wnnealui)
d(urnnealui)
d(urnnealui)
d(urnnealui)
d(urnnealui)
d( urnnealui)
d(urnnealui)
d(urnnealui)
dum(nealui)

în

Bacău

spă(tărita)

Soltana Sturza
Crup(enschi)
căm(ina)r Iordachi Crup(enschi)
stol(ni)c Stamatache
stol(ni)c Săcară
sărd(ar) Iordachi Ciute
sărd(ar) Grigoraş Stroescu
stol(ni)c Ionită Lupaşcu
pit(ar) Iordachi Bibire
med(elni)ce(r) Ştefan Giosan
şat(rar) Lupu Coroiu
stol(ni)c Manolachi Coroiu
sul(ger) Ioan Brăescu
Io nită Iuraşcu
cluceriu Grigori Mortun
med(elni)ce(r) Vasîli Alicsandri
clucer Alisandru Popovici

comis

Scărlat

Suma din urmă
Suma din urmă
d(urnnealui) clucer Vasîli Dimitriu
d(urnnealui) şat(rar) Lupule Vechiu
d(urnneaei) polcov(ni)ce(asă) Marie
d(urnnealui) Volv, staroste de sudeti
d(urnnealui) doftoru Petrache

557

Adunare
25 birnicii tîrgului
11 negutitorii birnici
12 streinii
55 jidovii hrisovoliti
16 rupte de Vistierie
8 bres(laşii) sămişii
5 bres(laşii) Manoloaei
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V.

3 bres(laşii) polc( ovni)c(ului) Năstasă
3 liudi soat( arului) Toderaşcu Balş
319 liudi fără bir
17 birnici ore la sate
19 oreoti i dascali, sluiitori la bisărici
13 armeni ce dau bir la Roman
8 armeni ce dau bir la Botoşani
17 ool(covni)ci i căo(i)t(ani) şi pasnici
22 casă bo(i)eresti
557

Rugină

* Pentru a fi

cât mai aproape de textul original am folosit în transcrierea numelor î din i în
loc de î din a, şi sînt în loc de sunt, ştiut fiind că alfabetul chirilic are semne speciale pentru
aceste litere, iar la timpul respectiv se scria cu sînt.
DJAN

laşi,

fond Vistieria Moldovei, dosar 13/ 1820, f. 211-220

SUMMARY
At the begining of the 19th century, Bac au was one of the smallest
towns in Moldova, with a population below 4,000 inhabitants. We will
present for the first time a census of the population made in 1820. This does
not include a detailed analysis of the social, confessional or enthnic
structure. Nevertheless, the document shows that the population was not
homogeneous from an ethnic nor from a confessional point of view. This
was the case in all other cities in Moldova. The Romanians formed the
majority, but there was also a minority of Jews (10%), Armenians (3,77%)
and an even smaller percentage of Hungarians.
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DOCTORUL GHEORGHE CUCIUREANU
ŞI STEMA FAMILIEI SALE
Rodica IFTIMI
Lucrarea de faţă 1 îşi are ongmea într-o însemnare din inventarul
arhivistic al fondului Secretariatul de Stat al Moldovei, existent la Direcţia
Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale.
Astfel, în rezumatul dosarului nr. 633/1839, privitor la „atestate
eliberate diferitelor persoane, prin care se dovedeşte că se trag din neam de
boieri", figurează şi numele doctorului Cuciureanu, urmat de indicaţia: „la
fila 18 v pictat blazonul". Imaginea descoperită în dosar m-a determinat să
purced la o cercetare pe două direcţii de lucru. Prima se referă la stemă;
neavând cunoştinţele necesare, am apelat la specialiştii în domeniu, iar a
doua priveşte viaţa şi activitatea lui Gheorghe Cuciureanu, reconstituită
numai cât ne permit documentele existente la Arhivele Naţionale Iaşi.
Puţinele lucrări de specialitate editate 2 ne oferă câteva repere
importante din cariera celui care şi-a împletit destinul cu existenţa unor
prestigioase instituţii ieşene: Spitalul „Sf.
Spiridon", Societatea de Medici şi Naturalişti ,
Facultatea de Medicină din Iaşi.
Gheorghe Cuciureanu s-a născut la 1814,
într-o familie de mici boieri 3 din Botoşani: Enache
Cuciureanu şi Zoiţa, fiica lui Vasile Morţun din
Budeniţi, Bucovina. A avut doi fraţi: Mihai
(Miluţă), născut la 1819 şi Ioan4 .
Şcoala primară a urmat-o, cel mai probabil,
în casa părintească , aidoma fratelui mijlociu, mai
mic cu 5 ani. Studiile clasice le-a făcut la
Budapesta, iar pe cele medicale, începând cu anul 1831, la Heidelberg şi
A fost prezentată, în cadrul şedinţei din 12 iunie 2008, a Institutului Român de Genealogie
„Sever Zotta"
2
Artur Gorovei, Monografia oraşului Botoşani, Ediţia Primăriei de Botoşani , 1926; V.
Râşcanu , Gh. Gh. Năstase, Şt. Bârsan, Gh. Băileanu, Istoricul Spitalului orăşenesc clinic de
adulţi din Iaşi, în cadrul evolutiv al fostelor aşezăminte Sf Spiridon, voi. I, Editura
Medicală, Bucureşti , 1956; Eugen Târcoveanu, Constantin Romanescu, Mihai Liţu, 125 de
ani de învăţământ medical superior la laşi: ctitorii prestigiului, Editura Gr.T. Popa, Iaşi ,
2004
3
În lucrările consacrate familiilor boiereşti din Moldova, ale autorilor Const. Sion şi Octav
. G. Lecca, numele Cuciureanu (Cuciuran) nu apare, ceea ce înseamnă că rangurile de
boierie, menţionate în documente, au fost primite ca rezultat al activităţilor prestate în
slujba statului
4
Artur Gorovei, op. cit„ p. 117; Gh . Băileanu , ş.a„ op. cit„ p. 148
1
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Mi.inchen, unde a obţinut şi titlul de doctor în medicină şi chirurgie (în data
de 14 februarie l 837), cu teza inaugurală De infanticido ac de variis vitae
infantis post parfum argumentis 5 .
Moartea tatălui, la 183 76, îl determină să se întoarcă în ţară şi să se
stabilească, la începutul anului 1838, în Iaşi, unde prestează servicii
medicale gratuite, îi ţine locul doctorului Cihac în spital şi este ales membru
7
8
al Societăţii de Medici şi Naturalişti Iaşi . În martie îi dedică domnului
Moldovei teza sa de doctorat, pe care o aprecia, cu prea multă modestie „cel
dintâiu rod al slabelor mele ştiinţe'', cu rugămintea de a-i permite să-şi
„împodobească cărticica cu preamăritul nume cu care se fălesc toţi acei ce
au norocirea de a se afla sub glorioasa ocârmuire a Înălţimii Voastre".
La 12 noiembrie 1840, Epitropia Învăţăturilor Publice din principatul
Moldovei îi mulţumeşte doctorului Cuciureanu pentru „ostenelile ce a arătat
9
cu tractarisirea tinerilor bolnavi" şi „pentru asemenea filantropică faptă" îl
10
numeşte medic la Spitalul „Sf. Spiridon" • Se bucură de aprecierea
mitropolitului Veniamin Costachi şi a Comitetului Sănătăţii. După câteva
luni, la 1O aprilie 1841 primeşte şi direcţia, provizorie, a Spitalului „Sf.
Spiridon" 11 . Este momentul când începe implicarea sa în organizarea şi
funcţionarea celui mai mare aşezământ spitalicesc din Moldova, prin
adoptarea modelului gennan, binecunoscut din timpul studenţiei. Odată cu
atribuirea titlului de vei agă, la 17 mai 1841, pentru „sîrguinţa şi acuratura"
cu care şi-a îndeplinit îndatorirea de „doctor premariu" 12 , este trimis de către
guvernul Moldovei „să facă o călătorie ştiinţifică, pentru a cunoaşte situaţia
spitalelor celor mai bine organizate din Europa, spre a se putea reforma
după modelul lor şi cele mai din Principat". Înainte de plecare, a primit o
împuternicire vizată de consulii austriac, francez şi englez din Iaşi care-i
înlesnea accesul la toate informaţiile necesare documentării. În
contrapartidă, Subsecretariatul de Stat se obliga să ofere, în condiţii
similare, servicii reciproce 13 . Timp de aproape 5 luni a vizitat mai multe
spitale din Gennania, Franţa, Belgia, Olanda şi Anglia, a purtat mai multe
discuţii cu specialiştii, şi-a notat, pe lângă impresii, observaţii, şi criticile
5

Ibidem

Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale (în continuare, se va cita DJAN laşi), fond
Comisia Epitropicească, Tr. 1716, op. 1949, d. 364, p. 4
7
Gh. Băileanu, ş.a., op. cit., p. 148; E. Târcoveanu, ş.a„ op. cit., p. 26
8
DJAN Iaşi, fond Secretariatul de Stat al Moldovei, d. 461, p.26
9
Gh. Băileanu, ş.a., op. cit., p. 148
10
DJAN laşi, fond Epitropia Generală a Casei Spitalelor „ Sf Spiridon" laşi, d. 120, p. 31
11
Ibidem, p. 34
12
DJAN laşi, fond Secretariatul de Stat al Moldovei, d. 344, p.136v. Titlul i-a fost acordat
prin decretul domnesc nr.1336-17 mai 1841. Vezi şi M.R. Ungureanu, Marea arhondologie
a boierilor Moldovei
13
Gh. Băileanu, ş.a„ op. cit., p. 149
36

6

https://biblioteca-digitala.ro

aduse celor ce patronau activitatea sanitară şi erau direct răspunzători de
buna ei desfăşurare. Astfel, a rezultat o lucrare intitulată Descrierea celor

mai însemnate spitaluri din Germania, Englitera şi Franţa, spre
4
introducerea planului pentru urzirea unui spital central la laş/ , ce a văzut
lumina tiparului la Institutul Albinei din Iaşi, în 1842, după obţinerea unui
15
suport financiar din partea domniei Moldovei •
În introducere afirma că „ţintirea mea cea de căpetenie este de a
însufleţi compatrioţilor mei interesul către urzirea Spitalului Central „Sf.
Spiridon", de aceea şi în descrierea şi în critica ce o fac anumitor instituturi,
privesc cu deosebire către organizaţia spitalelor vizitate, ferindu-mă pe cât
mi-a fost cu putinţă de a intra în dezbateri ştiinţifice ( ... ) care m-ar fi putut
aluneca în nişte probleme prea largi şi nepotrivite cu scopul meu, nici cu
interesul public" 16 • Bunăoară, în Olanda, spitalele erau „proaste", iar în
Belgia, deşi curate, nu puteau servi ca model. La Paris, spitalele „aşa de
mult trâmbiţate", nu l-au impresionat prea mult. În schimb, în Anglia şi, mai
cu seamă, în Germania, spitalele întruneau exigenţele arhitectonice, erau
foarte curate, saloanele mobilate cu mult bun gust şi zugrăvite în culori
diferite, corespunzătoare efectului terapeutic al fiecărei afecţiuni în parte.
Mai dispuneau de bucătării proprii, farmacii, feredeie şi capele pentru
rugăciune. Sala de operaţii a Spitalului Central din Mi.inchen avea acoperiş
din sticlă 17 •
După vizitarea spitalelor, şi-a făcut primele planuri de construire şi
dotare ale spitalului, care trebuia să aibă o capacitate de 400 de paturi, în
saloane mici cu 5 până la 1O paturi, în funcţie de boala pacientului.
Construcţia, în formă ovală (cu o curte interioară) avea să cuprindă mai
multe secţii medicale: Interne, Chirurgie, Contagioase, Dermatologie şi
Matemitate 18 • În accepţiunea sa, aşezământul urma să îndeplinească şi
funcţia de şcoală medicală, unde medicii cu diplome de doctori în medicină
şi chirurgie să ţină prelegeri, să instruiască viitoarele cadre medicale. În
felul acesta, peste 15-20 de ani, se puteau pune bazele unei facultăţi de
Medicină, organizată de Epitropia „Sf. Spiridon" şi subordonată Academiei
19
Mihăilene . Din motive financiare, construcţia spitalului va fi amânată, iar
Academia Mihăileană reorganizată, prin introducerea învăţământului în
limba franceză.
Acelaşi an 1842 semnifică, în plan personal, recunoaşterea vechimii
de boier băştinaş al Moldovei, din partea domnului Mihail Sturdza, pentru
Artur Gorovei, op. cit .. p. 113; Gh. Băileanu, ş.a., op. cit., p. 150
DJAN Iaşi, fond Epitropia ... , d. 72, p. 197
16
Gh. Băileanu, ş.a., op. cit., p. 151-152
17
Ibidem, p. 151 ; E. Târcoveanu, ş.a., p. 27
18
DJAN Iaşi, fiind Epitropia ... , d. 72, p. 199
19
E. Tîrcoveanu, ş.a., op. cit., p. 27
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dr. Cuciureanu, fraţii săi şi „tot neamul pogorâtoriu din ei", ce urmau „a fi
cunoscuţi de o evghenie moştenitoare în toate dreptăţile ei, în temeiul
glăsuirii Reglementului Organicesc ( ... ) spre a le sluji de dovadă în
vreme" 20 .
În luna august 1845, a solicitat Secretariatului se Stat, pentru el şi
soţia sa, un paşaport 21 „nevoit să facă o călătorie de trei luni, în Austria şi
22
Germania", spre îndreptarea sănătăţii sale. După depunerea chezăşiei a
primit un bilet de liberă trecere, scris în limba franceză, pentru vama de la
24
Mihăileni 23 . La 16 iulie 1846 a fost ridicat la rangul de postelnic , iar apoi
numit în funcţia de protomedic al principatului Moldovei, după săvârşirea
din viaţă a doctorului D-trie Samurcaş. În ofisul domnesc se făcea referire la
„râvna şi vrednicia dezvălite în ştiinţa medicală" timp de 8 ani şi i se
recomanda să „stăruie cu cea mai de aproape sârguinţă şi să răspundă cu
deplinătate la scopul legilor medicale" 25 .
Pentru cunoştinţele şi meritele sale a fost cooptat în comisia
însărcinată să elaboreze în
1851 „Aşezământul pentru organizarea
învăţământului public în Moldova". Întrucât „mijloacele şi trebuinţele ţării
nu îngăduiau crearea imediată a unei facultăţi de Medicină", s-a ales
varianta înfiinţării, în anii următori, a unor şcoli de moaşe şi chirurgie 26 .
În perioada 1857-1858 dr. Cuciureanu s-a implicat şi în viaţa
politică, fiind numit membru în Divanul Ad-hoc al Moldovei. După
numeroase petiţii şi memorii adresate Departamentului Trebilor Dinlăuntru,
Isprăvniciei ţinutului Iaşi, Comitetului Sănătăţii şi Sfatului Municipal Iaşi,
în care se întreba de ce moşia lui de zestre din ţinutul Iaşi nu-i dă dreptul să
fie inclus în listele ţinutaşilor, acolo unde dorea „cu preferenţă" să-şi dea
votul 27 , numele lui a fost înscris, prin hotărârea Sfatului Ocârmuitor, pe lista
profesiilor liberale întrucât era cunoscut de Guvern şi fusese protomedic al
Moldovei 28 . Tot în 1858 a deţinut, pentru scurtă vreme, funcţia de ministru
al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, iar în primăvara anului 1860 a fost,
provizoriu, ministrul Lucrărilor Publice 29 .

DJAN Iaşi, fond Secretariatul de Stat al Moldovei, d. 633, f. 7
Ibidem, d. 1392, p. 472
22
Ibidem, p. 473. Era o declaraţie că se va întoarce în ţară, la termenul stabilit şi va
răspunde oricăror solicitări oficiale din partea statului
23
Ibidem, p. 474
24
Idem, d. 344, p. 136 v
25
Este vorba despre decretul domnesc nr. 2551 din 16 iulie 1846. Vezi M.R. Ungureanu,
op. cit
26
E. Târcoveanu, op. cit., p. 27-28
27
DJAN Iaşi, fond Divanul Ad-hoc al Moldovei, d. 15, p. 64-65
28
Ibidem, p. 63
29
Artur Gorovei, op. cit., p. 114
38
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La propunerea lui Mihail Kogălniceanu, de a se pune în aplicare
prevederile Aşezământului Învăţăturilor Publice, Al.I. Cuza a dat decretul de
înfiinţare a primei universităţi din Principatele Unite la Iaşi, în octombrie
1860, cu toate cele patru facultăţi. În vederea deschiderii facultăţii de
Medicină, Consiliul Academic 30 al Universităţii din Iaşi a hotărât, în
unanimitate, pe temeiul art. 5 din Statutele Universităţii invitarea a şapte
doctori în medicină pentru a accepta câte una dintre catedrele facultăţii. Iată
ce a răspuns doctorul Cuciureanu: „ Sunt pătruns, domnilor, de înalta onoare
ce binevoiţi a-mi face prin propunerea de a primi o catedră în Facultatea de
Medicină, dar precât chemarea aceasta este pentru mine foarte onorabilă,
precât ştiu să o apreciez, pre atât mai mult trebuie să iau în privire că în curs
de 23 de ani de când sunt medic practic, ştiinţele medicale au propăşit cu
repejune, că eu, preocupat de îndatoririle mele practice, în izolare de centrul
progresului, cercat adese şi de suferinţe trupeşti, n-am putut ţine pasu cu
dezvoltarea ce au dobândit teoria în ţările luminate şi că în poziţiunea mea
actuală, n-am nici liniştea, nici curajul de a mă apuca exclusiv cu studiile
necesare ca să pot răspunde cu demnitate unei chemări atât de importante.
Pentru aceea, cu toată dorinţa ce am simţit în tot timpul, de a îmbrăţişa orice
ocaziune spre a-mi îndeplini datoriile mele sacre către patrie, de câte ori era
de prevăzut cel mai mic succes pentru dânsa, cu toată recunoştinţa ce vă
port, domnilor, pentru încrederea cu care binevoiţi a mă onora Domnia
Voastră, vă mărturisesc, domnilor, că, cu cea mai adâncă mâhniciune trebuie
să declin de a primi această ofertă, care-mi este pre atât de onorabilă, precât
şi dureroasă" 31 . Au mai refuzat propunerea Consiliului doctorii Bendella şi
Christodulo 32 .
Peste un an, Gh. Cuciureanu s-a retras şi din funcţia de preşedinte al
Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, invocând că „starea sănătăţii şi
alte interesuri" îl împiedică să ia parte la lucrările lor. În şedinţa din 5
octombrie 1861 ruga „să fie despovărat de onorabila funcţie de preşedinte şi
de îndatorirea de membru efectiv, cu care au binevoit societatea a-l
33
onora" . Din acest moment, documentele înregistrează, între 1871-1873,
doar câteva participări sporadice la viaţa publică în calitate de membru sau
34
preşedinte al juriilor examinatoare pentru ocuparea unor posturi sau
promovarea anului şcolar.
După 1878, s-a retras la moşia Soloneţ, din comuna Bivolari, pe
Prut, unde avea o casă. Pământurile cultivabile, pădurile, lunca şi acareturile

30
31

32
33

34

DJAN Iaşi, fond Universitatea „Al. I. Cuza". Rectorat, d. I /1860, p. 3
Idem Iaşi, col. Documente, P. 553/176, p. 1-2
Idem laşi, fond Universitatea „Al. I. Cuza". Rectorat, d. 3/1860, p. 5
Idem laşi, fond Societatea de Medici şi Naturalişti, d. 14, p. 19
Idem laşi, fond Universitatea „Al. I. Cuza". Rectorat, d. 175, p. 6 şi d. 212, p. 8 r. şi v
39
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fuseseră date în arendă 35 , încă din anul 1875, lui Leiba Segal. În semn de
preţuire pentru întreaga activitate, a fost ales în 1884 preşedinte de onoare al
Congresului Medicilor din România, ale cărui lucrări s-au desfăşurat la
Iaşi 36 . L-au mai ales membru Societatea Ştiinţifică a ducatului Nassau,
Institutul Africii din Paris, Societatea Zoologico-botanică din Viena şi, nu în
37
ultimul rând, Academia Română .
A încetat din viaţă la 8 ianuarie 1886, în locuinţa sa din Iaşi, de pe
strada Carol nr. 9/despărţitura a III-a 38 . Înaintea acestui an mai există o
singură informaţie despre casa doctorului Cuciureanu: la 1868 locuia
dincolo de bariera Copoului şi solicita primăriei Iaşi să ia măsuri pentru
repararea drumului (tina ajunsese la o consistenţă cleioasă şi îl împiedica să
iasă cu trăsura din curte) şi a podului improvizat peste şanţul care despărţea
39
casa lui de şoseaua spre Copou .
Gheorghe Cuciureanu a avut doi fraţi, pe Mihai şi Ioan. Mihai (sau
Miluţă) s-a născut la 15 noiembrie 1819, la Botoşani. A urmat cursurile
şcolii primare acasă, cu pedagogul George du Duchet, iar gimnaziul la Pesta
şi Cernăuţi. În 1839, domnul Moldovei, Mihail Sturdza l-a numit asesor la
Tribunalul ţinutului Neamţ, dar a refuzat deoarece postul era ocupat de
prietenul lui, Alecu Russo. S-a întors la preocupările sale literare şi a
publicat volumul „Poetice cercări". Ediţia a doua se va intitula „Poezii'',
urmată de legenda „Piatra Craiului". A tradus din Schiller, poetul care l-a
impresionat atât de mult. În primăvara lui 1844, a primit postul de cilen al
Judecătoriei ţinutului Suceava şi rangul de comis. La 5 mai acelaşi an a
40
murit la Fălticeni, din cauza unei răceli la plămâni . Despre fratele Ioan se
41
ştie că a fost elev la pensionatul lui Neculai Drăghinici şi, mai târziu, ofiţer
în armata austriacă. La 1857 era căpitan în statul major al Imperiului
Austriac şi avea nevoie de o mărturie oficială despre nobilitatea familiei sale
din Moldova. La solicitarea fratelui mai mare şi pe baza documentelor
42
înfăţişate, i s-a eliberat un atestat , scris în limbile română şi franceză, în
care se arată că „dumnealui Ioan Cuciuran este fiu de boieri cinstiţi ai
Idem Iaşi, fond Epitropia ... , d. 1599, p. 1-4. Pentru inventarul gospodăriei doctorului
Cuciureanu de la Soloneţ, vezi p. 16-19
36
E. Târcoveanu, op. cit., p. 28
37
Ibidem, p. 28; Artur Gorovei, op. cit., p. 115
3
K DJAN Iaşi, col. Stare civilă oraş laşi, decedaţi, d. 111886, p. 17, act nr. 31. În lucrarea lui
E. Tîrcoveanu, ş. a., se afirmă greşit data morţii, pe 22 martie 1886
39
Idem Iaşi, fond Primăria municipiului laşi, d. 3 l/1864, p. 29
40
Artur Gorovei, op. cit., p. 117; Gh. Băileanu, ş. a., op. cit., p. 148; G. Călinescu, Istoria
literaturii române de la origini până În prezent, Editura Minerva, Bucureşti, 1988, p. 165;
Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Editura Academiei R. S. R.,
Bucureşti, 1979, p. 250-251
41
G. Călinescu, op. cit., p. 166
42
DJAN Iaşi, fond Secretariatul de Stat al Moldovei, d. 633, p. I O
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Moldovei, că pe temeiul Reglementului Organicesc le este recunoscută
<lumilor sale, prin ofisul domnesc nr. 114/16 martie 1842, evghenia
moştenitoare în acest Principat şi că dumnealor poartă marca însemnată pe
foaia ai ce alăturată ( ... )". Pe versoul atestatului, sub stemă, este scris în
limba franceză: „Les annoiries de la familie de Kuczuran". Semnează
secretarul de stat P( etru) Balş.
Stema este compusă
dintr-un
scut
de
tip
elveţian, împărţit în patru
cartiere (scartelat), având
câmpurile în aur şi negru.
În cartierele 1 şi 4 figurează
doi lei de culoare naturală,
trecând
spre
centrul
scutului, iar în cartierele 2
şi 3 câte o stea de aur cu 5
colţuri . Scutul este timbrat
de un coif din metal.
Numărul de cinci zăbrele
ale vizierei ar corespunde vechilor nobili, iar poziţia frontală, medalionul şi
coroana cu 9 perle indică rangul de conte. Din coif coboară , de o parte şi de
alta a scutului, lambrechini de formă vegetală, în aur şi negru.
Gheorghe Cuciureanu a fost căsătorit cu Maria, fiica postelnicului
Grigore Tufescu din Basarabia. Din actul de deces, înregistrat la 20
noiembrie 1877, rezultă că s-a născut la 1824. Era de religie ortodoxă, fără
profesie44 . Au avut doi copii, Maria şi Victor. Fiica Maria s-a născut la 4
decembrie 1848 şi a fost botezată la biserica „Sf. Spiridon". Pe data de 19
iulie 1878 s-a căsătorit la Iaşi cu Ioan Giurăscu , de profesie militar, din
Craiova. Era fiul Marie şi al lui Ioan Giurăscu, proprietari de moşie în satul
Făureştii de Jos, comuna Făureşti, judeţul Vâlcea45 . Căsătoria civilă a fost
oficiată în casa lui Gh. Cuciureanu din str. Carol nr. 7, de către primarul
laşilor , Scarlat Pastia, întrucât doctorul era suferind de reumatism şi nu se
putea deplasa pe distanţe mari 46 . Maria şi lt. col. Giurăscu au avut, la rândul
lor, doi copii: pe George, căsătorit cu Elena Rossignon şi pe Maria47 .
Aceasta din urmă s-a căsătorit cu Gh. Vârnav (născut la 1869), fiul lui Iorgu
Vârnav şi a Nataliei Forăscu. Au rezultat doi copii, Sandu şi Vera48, despre
43

43

Idem, col. Manuscrise, nr. 1665 , p. 280-282
Idem laşi, col. Stare civilă oraş laşi, dosar de căsătorie nr. 119/ 1878, p. 13 .
45
Ibidem, p. 2, 12 r. şi v. , 15
46
Ibidem, p. 4
47
Artur Gorovei, op. cit., p. 107
48
Ibidem, p. 145
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informaţii

deocamdată.

In introducerea la Monografi.a
oraşului Botoşani, Artur Gorovei preciza că desenele monumentelor din
Botoşani incluse în lucrare, fuseseră executate de d-na Maria G. Vâmav din
Fălticeni. Se pare că era vorba despre nepoata doctorului Cuciureanu ...
Despre fiul lui Gh. Cuciureanu, Victor, se ştie că s-a născut înainte
49
de 1855 la Iaşi, a studiat liceul la Viena şi a absolvit facultatea de Drept
din Iaşi, la 1874. Prin Decretul nr. 1O11711874 a fost numit judecător la
Tribunalul Iaşi. După ce a ocupat, timp de patru ani, mai multe funcţiuni
judecătoreşti a solicitat, în martie 1878, înscrierea în „ordinul advocaţilor, ca
advocat ordinar", deoarece a împlinit stagiul în magistratură 50 . Cererea i-a
fost aprobată şi pe data de 3 aprilie 1878, în faţa Consiliului de Disciplină,
semna o Promisiune 51 , prin care se obliga să nu consilieze ori să apere o
cauză injustă sau inechitabilă; să nu întrebuinţeze, cu bună ştiinţă, mijloace
contrare adevărului sau onoarei, pentru susţinerea cauzelor; să nu caute a-i
înşela pe judecători prin artificii ori expunerea falsă a faptelor sau a legii; să
se abţină de la orice pledoarie ofensatoare şi să nu atingă onoarea sau
reputaţia părţilor; să nu încurajeze neînceperea ori durata vreunui proces,
motivat de pasiune sau interes. A activat şi în diplomaţie, fiind numit consul
general la Pesta şi ministru plenipotenţiar la Belgrad. A reprezentat
România la Constantinopol, Petrograd şi Berlin. La 27 august 1916 a murit
de o boală cardiacă, în locuinţa nepoatei sale, Maria Gh. Vâmav, din satul
Spătăreşti, lângă Fălticeni 52
Deocamdată, pentru ceilalţi membri ai familiei, nu mai avem alte
informaţii genealogice. Investigarea documentelor de stare civilă existente
la Arhivele Naţionale Suceava vor putea completa, în viitor, tabloul de
familie prezentat aici.
care nu avem

SU MARY

Dr. Cuciureanu was one of the most important personalities in the
middle of 19 century. He studied on abroad, where obtained the title of „
doctor in medicine" and he visited the biggest hospitals by London, Paris,
Munchen, Berlin for projectes's reasoning about reforming the Romanian
sanitary system.
His name was deep bounded by the activity of high medicine' s
school, Society about Doctors and Naturalists and the development, on
modem bases, of Central hospital „ Sf Spiridon".
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Ibidem, p. 118
Idem Iaşi, fond Baroul Avocaţilor laşi, d. 134, p. I-Iv
Ibidem, p. 2
Artur Gorovei, op. cit., p. 118
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19 MARTIE- ZIUA PAŞAPORTULUI ROMÂNESC.
REPERE ALE EVOLUTIEI
CADRULUI LEGISLATIV
'
ÎN PERIOADA DINTRE REGULAMENTUL ORGANIC ŞI
SFÂRŞITUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
(1832-1945)
Mariana Delia POHRIB
Adrian POHRIB
Oraşul Galaţi s-a bucurat, de-a lungul timpului, de o atenţie deosebită
din partea autorităţilor, fiind considerat, până la Marea Unire, cel dintâi port
al ţării, de unde şi importanţa economică la care se adaugă şi cea strategică,
având statut de localitate de frontieră. Activităţile economice şi portuare,
dezvoltarea într-un ritm alert a oraşului, controlul afluxului mare de străini,
au constituit adevărate provocări pentru instituţiile abilitate să menţină
ordinea publică.
Nu vom insista asupra importanţei economice şi strategice a oraşului
Galaţi, însă din această perspectivă este suficient să amintim că în lucrarea
lui Moise N. Pacu, Cartea Judeţului Covurlui tipărită în anul 1891, se
consemnează existenţa următoarelor consulate la Galaţi: Austro-Ungarei
(1835), Franţei (1838), Marii Britanii (1860), Gennaniei ( 1839), Italiei
( 1833 ), Rusiei ( 1845), Turciei (1849), Belgiei (183 8), Greciei (183 5),
Suedo-Norvegiei (1856), Olandei (1841), Danemarcei (1853), Spaniei
(1870), Elveţiei (1881) şi Statelor Unite ale Americii de Nord ( 1859). 1
În acest context, considerăm oportună prezentarea câtorva date
generale referitoare la paşaport şi utilizarea acestuia, care ne sunt oferite, la
sfârşitul secolului al XIX-iea, de Marea Enciclopedie Franceză, cu atât mai
mult cu cât legislaţia franceză a fost sursă de inspiraţie şi pentru cea
românească, bineînţeles ţinând cont şi de particularităţile locale. Confonn
acesteia, paşaportul reprezenta un permis de circulaţie, care era eliberat de
autoritatea publică persoanelor care îşi propuneau a călători şi care atesta
destinaţia şi identitatea. În perioada monarhică, paşaportul nu era cerut decât
câtorva categorii: muncitorilor din Paris care mergeau în provincie pentru a
căuta de lucru şi comercianţilor care mergeau în porturile din Orient.
Constituţia franceză de la 1 februarie 1792 abolea utilizarea paşapoartelor,
însă doi ani mai târziu acestea erau reintroduse. Timp de peste jumătate de
secol, de la Revoluţia Franceză, nimeni, în Franţa, nu putea părăsi localitatea
de domiciliu fără paşaport, pe care trebuia să-l prezinte, la cerere, oricărui
agent al forţei publice. Această reglementare riguroasă nu a fost însă aplicată
1

Moise N. Pacu, Cartea judeţului Covurlui. Note geografice, istorice şi îndeosebi statistice,
1891, p. 389-404
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în practică decât în perioada războiului fraco-prusian şi a Comunei din Paris
2
1870-1871.
Regulamentul Organic al Principatului Moldovei, intrat în vigoare la
data de 1/13 ianuarie 1832, cuprindea un capitol intitulat „Despre
organizarea Poliţiei'', care prevedea, la articolul XVI - Instrucţiuni despre
comisarii ţinuturilor, numirea unui „poliţmaistru" în târgul Galaţilor,
realizându-se, totodată, o trecere în revistă a obligaţiilor şi atribuţiilor ce-i
reveneau. Art. IX-X din Regulament menţionau că: „Toţi străinii veniţi în
oraş vor fi datori a se înfăţoşa în 24 ceasuri la Agie spre a-şi arăta
paşapoartele şi locuinţa lor. După cercetarea acestui document, Agia va
slobozi, fără plată, bilet de petrecere în oraş pe o vreme hotărâtă, la a cărei
împlinire străinii vor fi îndatoraţi în a-l înnoi. Hangii şi primitorii de străini
sunt datori, în ceasul ce vor primi pe străini, a arata la Agie numele, starea şi
locul venirii acelora ce-i va fi primit la sine, iar la dimpotrivă urmare ei vor
fi supuşi răspunderii. " 3
În acelaşi document, la capitolul Despre veniturile Statului, se
menţionează că: „... pentru paşapoartele slobozite de către Domn
pământenilor ce ar voi să meargă peste hotare, se va plăti o taxă de 1O lei de
paşaport. Aceste paşaporturi, pecetluite cu pecete domnească, se vor
protocoli de postelnic. Însăşi supuşii străini nu vor putea ieşi peste hotarele
Moldovei fără a li se revizui paşaporturile de către Poliţie ... Suma adunată
din această taxă, la sfârşitul fiecărui an, va trece în Visteria pământească".
În Aşezământul pentru reorganizarea poliţiei capitalei din anul 1851,
la capitolul I - „ Atribuţiile Poliţiei", art. 24, se stipulează că: „Poliţia are
singură drept:
- a slobozi bileturi de drum din oraşul său în tot cuprinsul
Principatului;
- a viza paşaporturile date de Secretariatul de Stat slujitorilor locali şi
de consulatele străine slujitorilor respectivi pentru călătoria peste hotar;
- a aviza paşaporturile călătorilor ce vin în oraş."
Art. 27, din acelaşi document, menţionează că „la vizarea
paşapoartelor celor ce vin în Iaşi şi în oraşele mărginaşe se vor păzi regulile
următoare:

a) Epistaţii de la barieră vor cere de la fiecare
intrarea sa în oraş paşaportul sau biletul său;

2

drumeţ

necunoscut la

*** La Grande Enciclopedie. lnventaire raisonne des scienses, des lettres et des artes,
Paris,<1890>,p. 57
3
Regulamentul Organic al Principatului Moldovei, Iaşi, 1837, Tipografia Albinei, cap. III,
Despre finanţe, Anexa litera K, p. 124-128
Ibidem, p. 16
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b) Acestea se vor opri la barieră şi în locul lor se vor da drumeţilor
adeverinţe de primire, în care se va însemna că ei sunt datori a se în:făţoşa la
Poliţie în termen de 20 de ceasuri;
c) Biletul şi paşaporturile drumeţilor se vor trimite în toată seara la
Poliţie cu raport anume de gazdele noilor sosiţi;
d) Poliţia, după ce va viza asemenea acte, le va înapoia particular lor
numai după întoarcerea adeverinţelor date de epistaţii de barieră ....
Aga (şeful poliţiei - n.a.) dă bilete de drum pentru înăuntru
Principatului, pune viza asupra paşaporturilor de peste hotar şi adevereşte
paşaporturile şi biletele de drum a celor sosiţi în capitală ... El dă bilete de
circulaţie şi învoirile de petrecere şi, spre acest sfârşit, el are toate cercetările
4
ce socoteşte de cuviinţă."
Jurnalul încheiat la 23 februarie l 858 de municipalitatea de Galaţi - în
prezenţa părcălabului de ţinut şi a unuia din cei întâi efori ai oraşului,
Cervoline, urmare a depeşei prinţului caimacam Dimitrie Cantacuzino stabilea că bugetul Sfatului Municipalităţii pentru anul unnător era în deficit,
găsindu-se cuviinţă a se impune o dare pe hoteluri, hanuri, cafenele şi
crâşme deoarece „o măsură poliţienească tot trebuia în tot chipul a se adopta,
acele încăperi dovedindu-se a fi, de cele mai multe ori, adăpostul :făcătorilor
de rele." S-a fixat o dare anuală de 24 #(galbeni - n.a.) la hotel, l 8 #pe han,
12 #pentru cafenele şi 10 #pe crâşme, toate aceste dări fonnând un capitol
de aproape 6. 700 #, care urma să acopere cheltuielile proiectate, lăsând în
acelaşi timp şi un „ascendent" în Casa Sfatului Municipal, care urma să
servească tot pentru treburile Poliţiei. Jurnalul menţiona faptul că oraşul
Galaţi urma, după realizarea catagrafiei străzilor şi familiilor, să fie împărţit
în cinci ciastii (despărţituri), supravegheate poliţienesc de câte un comisar,
fiecare ciastie urmând la rându-i să fie împărţită în câte 3 epistate (cu
excepţia Vadului Ungurului, care era împărţită în 2 epistate), aflate sub
supravegherea epistaţilor.
La fiecare despărţire unna să fie aşezat câte un epistat care
supraveghea cvartalul din perspectiva ordinii poliţieneşti. Din această
perspectivă, el trebuia să supravegheze casele şi dughenele uliţelor ce-i erau
încredinţate, astfel încât „a nu se feri niciun minut locuinţa în vreo casă din
străine care n-ar fi înzestrată cu
ulitele
încredintate
lui a vreunei fete
,
,
,
însuşirile cuvenite, adică paşaport sau răvaş de oraş. Aflând pe un asemenea,
epistatul va fi dator a-l ridica de îndată cu poliţieneşti măsuri şi a-l trimite la
comisariatul cvartalului său cu raport de numărul casei în care s-a găsit şi
numele locuitorului la care s-a aflat, care şi acesta va fi supus arestului până
la cercetarea ce se va urma... La orice neorânduială sau necuviinţă
4

Direcţia Judeţeană Galaţi a Arhivelor Naţionale (în continuare DJAN Galaţi), fond
d. 27/1851, f. 29-44
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întâmplată

în vreo uliţă, epistatul acelei uliţe va fi răspunzător, dacă până în
24 de ceasuri n-ar descoperi pe făptuitor şi, de îndată, va fi şi depărtat din
'b~ „5
S lUJ a.
La data de 26 aprilie 1858 apare în Galaţi, în 57 de articole, un
Reglement general atingător de poliţia străinilor la Galaţi şi /smail, care
urma să fie pus în aplicare cu titlu experimental începând cu 1 mai anul
următor, deoarece „este de neapărată nevoie a se forma o bună poliţie" în
aceste aglomerări urbane. Geneza acestui regulament trebuie căutată în
necesităţile de ordin istoric şi practic: înmulţirea străinilor în oraşe, luarea în
evidenţă şi controlului acestor mase de oameni.
A vând în vedere importanţa deosebită a acestui document, considerăm
oportună reproducerea integrală a acestuia.
,,În privire că numărul străinilor se înmulţeşte şi necontenit se lungeşte
înmulţirea lor în Moldova;
În privire că, dintr-această grămădeală rezultă că, mai ales la oraşele
Galaţi şi Ismail, astăzi se vede o aglomeraţie de străini care, compusă de
elementele cele mai diferite, s-a dezvoltat într-un chip propriu la oricare
populaţie, şi numeroasă, şi amestecată;

În privire că, din luarea aminte a unor fapte de curând ivite, îndestul se
dovedeşte că, deşi această populaţie străină este compusă în majoritate de
persoane recomandabile, totuşi, cuprind în sine şi indivizi a căror purtare nu
poate, fără pericol pentru siguranţa publică, scăpa de sub privegherea
Poliţiei şi, prin urmare, este neapărată nevoie a se da mijloace autorităţii
locale ca să exerseze cu folos a ei priveghere;
În privire că tratatele care regulează relaţiile Administraţiei cu străinii
n-au încetat a fi lucrătoare, deşi aceste tratate s-au făcut şi s-au încheiat în
vreme şi sub împrejurări cu totul deosebite de acele de astăzi, şi că, prin
unnare, autoritatea locală este datoare a se mărgini, în ceea ce priveşte
poliţia străinilor, în limitele de jurisdicţie şi autoritate ce sunt hotărâte prin
tratate internaţionale;
În privire că, fără a se abate din principiile şi regulile consacrate în
această materie, totuşi, este cu putinţă, prin o întrunire de dispoziţii curat
reglementate, să se dea lucrării ce impune starea de faţă a populaţiei străine;
În privire, în sfârşit, nămolul acestei populaţii, ce se opreşte mai tot în
Galaţi şi parte în Ismail, este de neapărată nevoie a se forma o bună poliţie
pentru aceste două oraşe, prin măsuri a căror aplicaţie se va putea întinde
târziu, de va cere trebuinţă, şi la celelalte localităţi ce sunt frecventate de
străini;

S-a făcut următorul Reglement atingător de Poliţia străinilor, pe
temeiul însărcinării ce mi s-a pus prin Ofisul no. 26 şi a depeşei telegrafice
5

Idem, d. 6/1858, f. 9. Acelaşi document şi în d. 45/1858, f. 8-9
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din 15 april 1858 care, după înţelegerea avută cu d-lor Consulii respectivi, se
va şi pune lucrare din partea Pârcălăbiei de la 1-iu Mai viitor.
Capul I
Despre reorganizarea serviciului
Art. 1. Spre a centraliza toate lucrările referitoare la poliţia străinilor şi
spre a se asigura grabnica lor săvârşire, se va înfiinţa, deosebit de Poliţia
oraşului Galaţi, un Birou special însărcinat cu partea aceasta a
administraţiei.

Art. 2. Atribuţia acestui Birou va fi de a examina actele pricinilor suszise şi osebitele raporturi ce se ating de aceste pricini, scoaterea extractelor
din registrele sale, precum şi înregistrarea şi clasificarea listelor nominative
şi însemnările suplimentare date din partea consulatelor, cât şi de către
Biroul Paşapoartelor, şi redacţia proceselor-verbale a cercetărilor
pregătitoare, când străinii ar pica sub presupus de vină.
Prin canalul acestui Birou se vor supune spre avizare Poliţiei biletele
de permanenţă şi răvaşele de drum înlăuntrul ţării, pentru care se va vorbi

mai JOS.

Art. 3. În oraşele Galaţi şi Ismail se va rândui un comandant de piaţă
care, cu asistenţa Poliţiei, va fi însărcinat cu luarea măsurilor adnotate pentru
Poliţia străinilor ce, în general, ar cere în privirea acestora.
Comandantul de piaţă va avea direcţia supremă a Biroului Străinilor.
El va păşi în persoană la cercetările sau la reviziile ce vor fi de trebuinţă a se
face prin hoteluri, locante, cafenele, crâşme, ce se ţin de către străini.
El va interveni cu activitate spre a pune sfârşit şirului de violenţe şi
neorânduieli în care străinii vor fi făcând parte şi va putea ridica la Poliţie pe
acei ce vor fi făptaşi sau provocatori.
Art. 4. Pentru acest sfârşit, comandantul de piaţă va avea sub a lui
imediată comandă un număr îndestulător de epistaţi şi jandarmi şi pe
căpitanul de port cu soldaţii marinari.
Şefii deosebitelor puncturi de gardie vor fi datori a-i da mână de ajutor,
când se va înfăţoşa nevoie.
Art. 5. Comandantul de piaţă însărcinat cu poliţia străinilor va putea
intra în comunicaţie directă cu consulii străini, oricând va avea trebuinţă.
Art. 6. Va avea însă îngrijire să raporteze Pârcălăbiei şi să comunice
Poliţiei toate faptele ce au cerut a lui intervenţie şi care se vor părea că sunt
de fire a chema luarea aminte a Guvernului.
Art. 7. Biroul Paşapoartelor, statornicit acum la Pârcălăbie, va fi
reorganizat după trebuinţele serviciului nou statornicit.
Art. 8. Biroul Paşapoartelor străine va fi pus sub autoritatea
comandantului de piaţă, iar personalul său se va compune dintr-un şef de
47
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masă, însărcinat

cu direcţia lucrărilor, de un amploiat familiarizat cu limbile
europeneşti, care va fi însărcinat cu serviciile active, şi de doi scriitori.
Art. 9. Aşa precum numărul străinilor în Ismail nu este atât de mare ca
la Galaţi, aceste Instrucţii se vor pune în aplicaţie de administraţia de acolo
prin Poliţie, care va ţine un amploiat familiarizat cu cunoştinţa limbilor
străine pentru acest sfârşit.
Capul al 2-lea
Despre sosirea străinilor

Art. I O Niciun străin sosit de afară nu se va putea opri în Galaţi şi
Ismail, dacă nu va avea paşaport în ceruta formă de bilet de permanenţă, dat
de Consulatul său sau de autoritatea locală.
Art. l l La sosirea fiecărui vapor în portul Galaţi şi Ismail, căpitanul de
port, cu amploiatul Biroului paşapoartelor cu ştiinţă de limbi străine, se va
duce deîndată la bordul vasului şi va primi de la căpitan lista nominativă a
pasagerilor şi a paşaporturilor aflătoare, pe care le va depune la Birou, iar
pentru acei care înaintesc voiajul fără zăbavă, va viza paşapoartele lor şi le
va trăda în Birou acelor companii, pe vaporul cărora se vor îmbarca.
Căpitanii de pe corăbiile cu pânze sunt datori a face îndată declaraţie
de personalul aflător în corăbiile lor la Căpitănia de port îndată după ce vor
slobozi ancora, şi dacă nu se vor conforma acestui reglement, căpitanul de
port se va duce singur pe corăbii pentru primirea acestor liste.
Art. 12 În 24 ceasuri de la primirea paşapoartelor, Biroul, după ce le va
înregistra, le va transmite sub adeverinţă deosebitelor Consulate de care
atârnă străinii sosiţi cu acele paşapoarte. Tot acest amploiat va adresa în
aceeaşi vreme Poliţiei copie de pe lista nominativă de pasagerii ce i s-ar fi
prezentat de căpitan.
Art. 13 În termen de 8 zile după trimiterea paşapoartelor la Consulate,
ei vor binevoi din partea lor să trimită comandantului de piaţă o listă de
persoanele la care s-au înapoiat permanenţă şi comandantul de piaţă va
comunica listele Poliţiei fără prelungire.
Capul al 3-lea
Despre petrecerea în oraş a

străinilor

Art. 14 Niciun străin nu va putea petrece în oraşele Galaţi şi Ismail
nu va fi înscris în tabelele domiciliaţilor sau purtător de un bilet de
permanenţă în bună formă, sau recunoscut de Consulatul său ca un voiajor
de oarecare notabilitate.
Art. 15 Spre a se putea cunoaşte pozitiv şi regulat poziţia individuală a
străinilor, fiecare consulat va trimite comandantului de piaţă, iar acesta
dacă
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Poliţiei

în Ismail cât şi la Galaţi, o listă nominativă de naţionalii săi, cu
însemnare lămuritoare de acei ce sunt domiciliaţi şi acei ce au bilete de
permanenţă.

Aceste însemnări suplimentare, tot din partea consulatelor, vor face pe
comandantul de piaţă să cunoască exact schimbările ce s-ar opera în
personalul trecut în liste din cauza altor sosiri, plecări sau moarte.
Art. 16 Se vor considera şi vor putea fi înscrişi ca domiciliaţi străini cei
care, având un stabiliment de comerţ sau industrie în ţară, ar avea proprietăţi
sau ar dirija vre-o exploataţie de oarecare importanţă, exersând necontenit o
profesie neoprită de legi, ocupând posturi publice sau alte poziţii îndestule a
închipui nevoile lor.
Art. 17 Biletele de pennanenţă se vor acorda persoanelor care, nefiind
domiciliate, vor avea dorinţa sau trebuinţa de a rămâne mai multă sau mai
puţină vreme în ţară.
Art. 18 Bilete de permanenţă se vor slobozi numai de către consulate şi
de pârcălab, şi vor fi avizate de comandantul de piaţă.
Art. 19 Aceste bilete de permanenţă vor autoriza pe străini <să stea în>
oraş pe un termen fix sau pe un termen nelimitat, după împrejurări.
Art. 20 Biletele de permanenţă cu termen vor putea fi slobozite pe timp
de cincisprezece zile până la o lună şi vor putea fi mai de multe ori reînoite
pe acelaşi termen, după ceea ce va socoti de cuviinţă consulatul, dar, în caz
de o asemenea reînoire, viza comandantului de piaţă se cere de iznoavă.
Art. 21 Biletele de permanenţă pentru timp nemărginit, supuse
asemenea la viza comandantului de piaţă, vor avea efectul de a da dreptul
persoanelor în favorul cărora vor fi date de a rămâne numai în oraşul Galaţi
sau Ismail atâta timp cât vor cere treburile ce i-ar fi adus sau lucrările ce vor
fi venit să facă.
Art. 22 Străinii ce vor voi să meargă înlăuntrul ţării vor trebui ca
înainte să dobândească un răvaş de drum de la Pârcălăbie prin consulatul lor.
Art.23 Pe acest răvaş de drum, care va fi vizat de comandantul de piaţă
şi Poliţie, se vor însemna exact, pe lângă locul destinaţiei, numele, rangul
sau profesia voiajorului, vârsta şi naţionalitatea lui, numărul slugilor, atât
străini cât şi pământeni ce va avea şi dacă este însoţit de familie, şi anume
compoziţia familiei.
Art. 24 Asemenea, se va urma şi printre voiajorii ce vor trece cu
paşaporturile lor în Valahia, pe la Vădeni, sau în Austria şi Rusia, pe la
trecătorile lor.
Art. 25 Oricare va putea fi destinaţia voiajorului înlăuntru, răvaşele de
drum se vor putea lua atât în Galaţi şi Ismail, fără osebire.
Art. 26 Oricare străin care se va afla în ţară trei luni şi o zi în oraşele
Galaţi şi Ismail, după publicaţia acestui Regulament şi nu se găseşte în
condiţiile cerute pentru de a rămâne după acest Aşezământ, va fi îndată silit
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a ieşi din ţară afară, numai dacă, după intervenirea consulatului
urma oarecăror îndestulătoare, <nu se găseşte de> cuviinţă altfel.
Capul al 4-lea
Despre stabilimente publice ţinute de

său, şi

în

străini

Art. 27 O lună după publicaţia acestui Reglement, niciun străin nu va
putea deschide sau dirija hoteluri, cafenele, locanţi, crâşme sau berării, dacă
nu va fi dobândit mai înainte autorizaţia Pârcălăbiei prin consulatul său.
Art. 28 Această autorizaţie va cuprinde: numele, prenumele şi
naţionalitatea speculantului, obiectivul stabilimentului, taxa ce are a plăti
Eforei, precum şi locul unde o va deschide, şi nu se va întări cu viza
comandantului de piaţă, decât numai când se va cunoaşte că deschiderea
acestui stabiliment nu prezintă în locul cerut nicio necuviinţă.
Art. 29 Comisarii cvartalurilor sunt aspru porunciţi să trimită Poliţiei,
care le va împărtăşi comandantului de piaţă, listele complete de toate
stabilimentele, de asemenea categoriile aflătoare acum în cvartalele lor,
lămurind numele şi naţionalitatea persoanelor ce le ţin, şi care vor plăti de la
1 mai viitor, după Jurnalul din 23 februarie anul curent încheiat de Comisia
rânduită înalt întărită, 24 galbeni pentru hotel, 18 galbeni pentru han, 12 pe
cafenea şi 1O de fiecare crâşmă şi dugheană vânzătoare de băuturi, care se va
întrebuinţa după Jurnalul mai sus citat.
Art. 30 Odată întocmite aceste liste, dl. comandant de piaţă se va
încredinţa de la d-lor D. consuli de exactitatea declaraţiilor de naţionalitate,
şi acei străini ce se vor găsi fără nici o protecţie vor fi scrişi ca pământeni şi
se va decide dacă poate rămâne pe loc stabilimentul sau nu.
Art. 31 Fiecare străin autorizat a ţine un hotel, cafenea, local sau
berărie va fi dator să iscălească, pe autorizaţia dată de Pârcălăbie prin
Consulatul său, îndatorire că va avea a se supune reglementelor şi măsurilor
de siguranţă ce se vor lua în privirea acelor locuri, precum şi a se înfăţoşa la
Biroul Străinilor sau orăşenească, oricând va fi chemat.
Art. 32 Stăpânii hotelurilor, cafenelelor, crâşmelor şi a altor case ce se
dau cu chirie vor fi datori să precizeze şi să facă cunoscut comandantului de
piaţă persoanele străine care locuiesc sau vor veni să locuiască în casele şi
stabilimentele lor.
Art. 33 Spre acest sfârşit, vor avea o condică şnuruită şi pecetluită de
comandantul de piaţă, pe care vor înscrie numele, patria şi rangul sau
profesia persoanelor cărora vor da locuinţă, ziua intrării lor şi a ieşirii.
Art. 34 Această condică se va prezenta, cel puţin o dată pe săptămână,
comandantului de piaţă şi Poliţia va putea cere să i se înfăţoşeze de câte ori
va socoti de trebuinţă.
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Art. 35 Este cu totul oprit străinilor care ţin cafenele, localuri, crâşme
sau dughene de băuturi să doarmă sau să dea azil noaptea la persoane ce nu
ar fi în slujba lor.
Art. 36 Asemenea, nu au voie a îngădui în stabilimentele lor
consumatori sau oricare alte persoane de afară după ceasurile hotărâte pentru
închiderea acelor locuri.
Art. 3 7 Spre a se asigura executarea dispoziţiilor prescrise în articolele
de mai sus, comandantul de piaţă va putea în orice ceas a păşi la inspecţia şi
revizia hotelurilor, hanurilor, cafenelelor, locantelor şi crâşmelor.
Art. 38 Comandantul va putea, asemenea, de sine şi cu a lui singură
autoritate, să intre la orice ceas în hoteluri, cafenele, locanţi, crâşme şi
berării spre a lua informaţii, sau, după împrejurări, să facă căutare, când
aflarea persoanelor urmărite de poliţie ar face asemenea măsuri de neapărată
grabnică trebuinţă.

Art. 39 Orice unnare în contra dispoziţiilor în contra acestui
Regulament din partea străinilor ce ţin hoteluri, cafenele, localuri, crâşme şi
berării, dovedindu-se, se va denunţa de comandantul de piaţă consulatului de
unde atârnă vinovatul, iar judecata lui se va face prin stăruinţa acelui
funcţionar şi, în cazul ce contravinerea va fi de natură a compromite
siguranţa publică, guvernul local va putea cere de la cine se cuvine
închiderea vremelnică sau pentru totdeauna a stabilimentului.
Art. 40 La întâmplare de ceartă, fapte de violenţă, atentate în contra
persoanelor provocate sau săvârşite de străini în aceste localuri, acei străini
se vor trimite la corpul de guardie ce va fi mai cu apropiere sau la Poliţie, de
slujbaşii publici, şi se vor vesti îndată consulatului de unde ei atârnă despre a
lor arestuire.
Capul al 5-lea
Despre

poliţia uliţelor, pieţelor şi plimbărilor

publice

Art. 41 Străinii, ca şi pământenii, sunt supuşi la poruncile date în
interesul siguranţei uliţelor publice şi la măsurile prevăzute în privirea
sănătăţii.

Art. 42 Pentru dânşii, ca şi pentru pământeni, sunt executorii regulile
ce privesc curăţirea, luminarea, circulaţia şi poliţia uliţelor, pieţelor şi
plimbărilor publice.
Art. 43 Străinii sunt răspunzători pentru faptele slugilor lor de câte ori
aceste fapte s-ar fi putut preveni prin a lor îngrijire.
Art. 44 Faptele în materie simplă poliţienească se vor aduce la ştiinţă
prin comandantul de piaţă la consulatele de unde atârnă vinovatul şi se vor
judeca după formele legiuite.
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Art. 45 Când s-ar întâmpla pe uliţă publică neorânduieli, gâlcevi, acte
de violenţă, furtişaguri sau atentate în contra persoanelor la care străinii vor
fi părtaşi sau provocatori, acei străini, întocmai cum este zis la art. 40, se vor
arestui şi trimete sau la Corpul de guardie ce va fi mai cu apropiere sau la
Poliţie de către slujbaşii forţei publice şi se va face cunoscut îndată
arestuirea lor consulatului de unde atârnă.

Despre

lucrările

Capul al 6-lea
pregătitoare în materie de crime, vine
judecata lor

corecţionale şi

Art. 46 Până ce tribunalele corecţionale sau criminale ce sunt înfiinţate
vor intra în cercetarea pricinilor de această fire, se vor păzi următoarele
reguli în privirea străinilor sub prepus de crime, vine sau fapte aşa de grave
încât să compromită liniştea şi siguranţa publică.
Art. 4 7 De câte ori vreun străin s-ar arestui, chiar la săvârşirea unei
fapte, se va înştiinţa despre aceasta îndată consulatul de unde atârnă străinul
sau a doua zi dimineaţa, dacă arestuirea se va fi făcut noaptea.
Art. 48 În vremea cercetărilor pregătitoare făptuitorul va rămâne închis
la Poliţie sau, după cererea şi garanţia consulatului său, în închisoarea
consulatului.
Art. 49 Cercetarea dintâi sau întrebările pregătitoare se vor face, fără
întârziere în fiinţa şi cu acordul unui delegat din partea consulatului de unde
atârnă pârâtul, de către comandantul de piaţă.
Art. 50 Rezultatul acestei cercetări pregătitoare, precum şi observaţiile
delegatului consular, se vor arăta cu de amănuntul în procesul verbal care se
va trimite în copie odată cu persoana pârâtului la consulatul de unde atârnă.
Art. 51 Comandantul de piaţă va putea însă de sine şi pune în libertate
pe acuzat, dacă se dovedeşte din cele dintâi informaţii ca prepusul nu este
temeinic.
Art. 52 Judecata şi pedepsirea vinelor sau crimelor imputate unui
străin, şi a căror prepus se va găsi bazat la cercetările pregătitoare, se vor
înainta de comandantul de piaţă locurilor competente.
Art. 53 Comandantul de piaţă va fi, pentru acest sfârşit, dator să pună
la dispoziţia tribunalului, înţelegându-se cu consulatele respective, orice
persoană care se va cere de a se înfăţoşa ca martor.
Art. 54 Personalul terminându-se şi hotărându-se, comandantul de
piaţă va îngriji să trimită consulatului copie de pe sentinţă, dimpreună cu
persoana osânditului, pentru aplicarea pedepsei.
Art. 55 Dacă vre-un străin acuzat de crimă, vină sau altă faptă nu
atârnă de niciun consulat şi, prin urmare, nu se găseşte sub vre-o jurisdicţie,
se va urma cu datul conform legilor pământene.
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Capul al 7-lea
Despre închirierea caselor, apartamentelor şi magaziilor la străini
Art. 56 Niciun proprietar sau chirigiu principal nu va putea de acum
înainte să închirieze sau să subînchirieze o casă, dugheană sau magazie la un
străin fără să facă cunoscut numele, şi pe cât se poate naţionalitatea
persoanei la care au închiriat, comisarului cvartalului, care va informa pe
Poliţie şi aceasta pe comandantul de piaţă.
Art. 57 Sunt, şi rămân lucrătoare, toate poruncile şi reglementele de
6
mai înainte care nu contrariază dispoziţiile de faţă."
Pentru a ne face o imagine asupra întinderii oraşului, a structurii
populaţiei, a profesiunilor şi a altor elemente legate de viaţa economică,
socială şi culturală, şi nu în ultimul rând, de a stabili prin deducţie volumul
de muncă la care erau solicitaţi reprezentanţii instituţiilor publice, vom
înşirui câteva din datele centralizate cu prilejul recensământului din anul
1881: „Populaţiunea stabilă a oraşului Galaţi este de 40.022 împărţită după
sexe, adică 20.580 bărbaţi şi 19.442 femei, dintre care supuşi români 12.683
bărbaţi şi 12.868 femei, italieni 83 bărbaţi şi 63 femei, francezi l 06 bărbaţi
şi 109 femei, austro-ungari 3 .695 bărbaţi 3 .600 femei, germani 261.236
femei, ruşi 236 bărbaţi 343 femei, turci 31 O bărbaţi 21 O femei, greci 2.682
bărbaţi 1. 741 femei, englezi 38 bărbaţi 28 femei, bulgari, sârbi 321 bărbaţi
248 femei alte protecţiuni 57 bărbaţi 28 femei ... După re ligi uni, se împart:
ortodocşi 28.01 O bărbaţi şi femei, 2.804 catolici, 593 protestanţi, 8.260
evrei, 254 armeni, 92 lipoveni, 9 mahomedani ... Cei ce ştiu carte sunt 7.834
7
bărbaţi şi 2.634 femei ... "
Într-un raport al Poliţiei, adresat Prefecturii la 29 decembrie 1890,
şeful poliţiei gălăţene, A. Pătuşescu, prezintă condiţiile precare în care îşi
desfăşura activitatea această instituţie: ,,În urma experienţelor făcute în
cursul anului expirat, mă cred dator, în calitatea mea de Şef al Poliţiei
oraşului, să supun la cunoştinţa Dvs. greutăţile ce am întâmpinat şi
exigenţele reclamate de serviciu, pentru ca administraţiunea să fie la
înălţimea ei şi să poată garanta ordinea şi siguranţa publică. Mijloacele de
care ne servim sunt atât de insuficiente, încât aş putea zice că nu ştiu căror
împrejurări datorăm liniştea şi ordinea existentă. Venind la puterea
poliţienească şi condeiul se simte umilit descriindu-vă adevărul. Pentru
onoarea Ţării, şi în special pentru a oraşului, care este portul principal unde
toţi străinii debarcă şi au relaţii cu autorităţile, ar trebui să fim mai
impunători, ca să avem dreptul la demnitate şi respect. " 8

6

Idem, d. 46/1858, f. 2-12
Idem, d. 15/1880, f. 25-26
8
Idem, d. 6/ 1890, f. 33-35

7
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După

formarea statului naţional român în anul 1859 şi după cucerirea
Independenţei de stat în 1877, România a păşit pe drumul unei economii
modeme fiind înzestrată cu un sistem de legi corespunzătoare, de instituţii
care să favorizeze, să apere şi să garanteze marile reforme ce trebuiau
înfăptuite. O astfel de instituţie a fost şi cea care trebuia să se ocupe cu
asigurarea ordinii şi liniştii, cu apărarea proprietăţii persoanei, cu siguranţa
9
statului - Ministerul de Inteme.
Pe linia eforturilor de modernizare a instituţiilor acestui minister,
remarcăm raportul de misiune prezentat ministrului de interne de către
prefectul Poliţiei Galaţi, V. Andriescu, care, la 15 decembrie 1912, primea
din partea Directorului Siguranţei Generale, I. Panaitescu, un Program de
studii referitoare la organizarea poliţiei şi administraţiei în Belgia şi Italia,
raport care cuprinde, printre altele, şi unele date şi informaţii referitoare la
organizarea Poliţiei Străinilor în Belgia. 10 De remarcat că în această ţară
străinii nu erau obligaţi să posede paşaport, însă aceştia erau obligaţi ca în
primele 15 zile ale şederii în ţară să se prezinte la comisariatul sau Biroul
Străinilor, unde prezentau paşaportul, iar în absenţa acestuia actele de
identitate, însoţite de o declaraţie pe proprie răspundere în care menţionau
scopul venirii, ţara şi localitatea de origine şi timpul aproximativ al şederii,
inclusiv adresa domiciliului ales. Practic, aceste declaraţii nu erau în mod
obligatoriu însoţite de paşaport, însă de remarcat că ulterior erau efectuate
verificări, iar constatarea de false declaraţii era urmată de darea în judecată
pentru fals şi expulzare. În atribuţiile Biroului Străinilor intra şi eliberarea
paşapoartelor pentru cetăţenii belgieni care doreau să părăsească ţara,
precum şi măsurile de constrângere pentru cetăţenii străini consideraţi
periculoşi pentru siguranţa statului sau care se dedau la acte de natură a
tulbura liniştea publică. 11
La 25 martie 1908 intră în vigoarea Legea pentru desfiinţarea
Direcţiunii administraţiunii generale a personalului, contenciosului, poliţiei
generale şi statistice din Ministerul de Interne şi înfiinţarea a două noi
directiuni.
Aceasta stabilea că structura mentionată
anterior urma să fie
'
'
înlocuită cu două noi structuri, şi anume: Direcţia administraţiunii generale,
personalului şi contenciosului şi Direcţia poliţiei şi siguranţei generale.
Supravegherea respectării prevederilor legii asupra străinilor şi a
regulamentului pentru biletele de liberă petrecere, expulzări şi extrădări,
izgoniri şi trimiterea indivizilor la urma lor, aplicarea tratatelor şi
convenţiilor în ceea ce priveşte tratamentul supuşilor străini din ţară,
controlul eliberării paşapoartelor, scutirea de viză precum şi orice chestiune
C. Hamangiu, Codul General al României Legi Uzuale, Lege asupra organizării poliţiei
generale a statului voi. III, p. 1-14, „Monitorul Oficial" nr. 1 din 1 aprilie 1903
10
V. Andriescu, Studii de administraţie şi poliţie în Belgia şi Italia, Bucureşti, 1914, p. 3
11
lhidem,, p. 16-18
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referitoare la documentele de călătorie naţionale şi străine cădeau în sarcina
12
ultimei direcţii.
La 3 martie 1906, este dat publicităţii Regulamentul pentru serviciul de
viza paşapoartelor şi revizia bagajelor de pe vasele S.MR. pe distanţa
13
Constanţa - Constantinopo , iar la 21 martie 1912 legea asupra
14
paşapoarte 1or.
Această lege, votată de Senat în şedinţa de la 29 februarie 1912, iar de
Cameră la 12 martie acelaşi an, stipula că paşapoartele se emiteau în numele
regelui şi se eliberau de Ministerul de Interne, prefecţii de judeţe şi chestorii
de poliţie.
Locuitorilor români din comunele situate la distanţă de cel mult 15 km.
de linia frontierei li se puteau elibera, de şefii poliţiilor, bilete de trecere
peste frontieră, valabile timp de 5 zile de la data emiterii lor şi numai pentru
o singură călătorie, contra unei taxe de 30 de bani.
Paşapoartele erau emise individual, existând şi posibilitatea ca pe
acelaşi paşaport să figureze soţul, soţia şi copiii minori, nu însă şi servitorii.
De asemenea, existau prevederi legale de sancţionare, conform Codului
Penal, a oricăror persoane care „plăsmuiau, dregeau sau prefăceau" aceste
documente sau treceau frontiera prin locuri nepermise. De aceleaşi pedepse
erau pasibile şi persoanele care împrumutau paşapoartele. 15
La 31 martie 1912, este publicat şi Regulamentul pentru aplicarea
legii asupra paşapoartelor 16 care, pe lângă specificaţiile de natură tehnică în
legătură cu modelul de paşaport adoptat de statul român, făcea referiri în
mod expres şi la categoriile de persoane care puteau solicita un astfel de
paşaport. Ca să fim mai expliciţi, este vorba de persoanele care, fără a
dobândi cetăţenia română, se bucurau de protecţia statului român. Confonn
Regulamentului, nu puteau fi eliberate paşapoarte sau bilete de trecere peste
frontieră:

- tinerilor care erau

înscrişi

pe tabelele de

recensământ

în vederea

recrutării;

- minorilor care erau trimişi la studii în străinătate, dacă nu aveau
autorizarea din partea părinţilor;
- militarilor sub drapel, dacă nu justificau faptul că au autorizarea din
partea autorităţilor militare de a trece frontiera.
Această lege a fost votată de Cameră la 18 martie 1908 şi de Senat la 20 martie, fiind
în „Monitorul Oficial" nr. 285 din 25 martie 1908
13
C. Hamangiu, op. cit„ voi. IlI (1901-1907), p. 3660-3661
14
C. Hamangiu, op.cit„vol. VII (1910-1912), p. 1104-1105. Legea a fost publicată în
„Monitorul Oficial" nr. 280 din 21 martie 1912
15
ibidem
16
ibidem, p. 1151-1165. Regulamentul a fost publicat în „Monitorul Oficial" nr.287 din 31
martie 1912
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Paşapoartele de emigrare erau eliberate în exclusivitate de Ministerul
de Interne şi erau scutite de taxă. Cei care solicitau astfel de documente
trebuiau să facă dovada că deţin mijloacele financiare pentru a se deplasa în
ţara de emigrare şi că îndeplinesc condiţiile cerute de legile ţării respective
pentru emigranţi.
În luna aprilie a fiecărui an, directorul poliţiei şi siguranţei generale
trebuia să prezinte ministrului de interne un raport statistic referitor la
situaţia paşapoartelor şi biletelor de 5 zile, distribuite şi eliberate în cursul
anului precedent.
Referitor la biletele de trecere peste frontieră, care aşa cum am mai
spus aveau valabilitate 5 zile, remarcăm excepţia invocată de art. 23 al
Regulamentului, în care se stipula faptul că proprietarii imobilelor de pe
linia de frontieră dinspre Austro-Ungaria puteau obţine, ca şi până atunci,
certificate permanente de trecere peste frontieră, în conformitate cu
17
Convenţiunea de delimitare cu acest stat.
La capitolul penalităţi se menţiona pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni
la 2 ani pentru persoana care „va plăsmui paşaportul sau va drege ori va
preface un paşaport adevărat, sau va adăuga vreun cuvânt, sau cifră sau
literă, precum şi cel care se va servi de un asemenea paşaport."
La 24 aprilie 1921, Prefectura Poliţiei Galaţi se adresa Preşedintelui
Comisiei Interimare a municipiului Galaţi cu solicitarea de a avea în vedere
Legea pentru modificarea unor dispoziţiuni din legea pentru controlul
străinilor 18 , care prevedea înfiinţarea unui Birou al populaţiei, urmând ca
baza logistică şi plata personalului să fie suportate de către Comună,
acoperirea cheltuielilor urmând a se face din amenzile percepute de către
acest birou, care se vărsau în Casa Comunei. 19
Legea pentru organizarea poliţiei generale a Statului din luna iulie
1929, la capitolul Organizarea şi atribuţiile serviciilor de poliţie,
menţionează faptul că Biroul fruntariilor şi paşapoartelor intra în
componenţa Serviciului poliţiei administrative şi al poliţiei de frontieră,
alături de Biroul poliţiei administrative şi poliţiei sociale, Biroul populaţiei,
20
şi Biroul poliţiei de moravuri.
În anul 1932 apare un Regulament21 prin care se modifică o serie din
articolele Regulamentului precedent din anul 1912 22 . Astfel, conform noilor

17

Convenţiunea de delimitare cu Austro-Ungaria a fost publicată în „Monitorul Oficial" din
I 0/12 aprilie 1888
18
„Monitorul Oficial" din 2 martie 1921
19
DJ AN Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 3211921, f. 4
20
C. Hamangiu, op. cit„ voi. XVII, 1929, p. 679. Legea a fost publicată în „Monitorul
Oficial" nr. 159 din 21 iulie 1929
21
„Monitorul Oficial" nr. 39 din 16 februarie 1932, p. 942
22
Idem, nr. 287 din 31 martie 1912
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prevederi, paşapoartele se emiteau în numele regelui şi se eliberau de
Ministerul de Interne, prefecţii de judeţe şi chestorii de poliţie, respectânduse principiul competenţei teritoriale. De asemenea, legaţiile şi consulatele
române puteau elibera paşapoarte, sub rezerva faptului că numai Ministerul
Afacerilor Străine putea elibera paşapoarte care atrăgeau după sine imunităţi
şi scutiri speciale (paşapoarte diplomatice). De altfel, de paşapoarte
beneficiau, conform convenţiilor internaţionale, membrii familiei regale,
demnitarii Curţii Regale, membrii Guvernului, mareşalii, preşedinţii
corpurilor legiuitoare, funcţionarii diplomatici şi consulari, şeful Marelui
Stat Major al Armatei, foştii preşedinţi al Consiliului de Miniştri, foştii
mm1ştri al Afacerilor Străine, foştii demnitari ai Curţii
Regale,
personalităţile civile şi militare însărcinate cu misiuni speciale şi investite cu
puteri depline pentru a negocia în numele guvernului străin cu guvernele
străine şi, în fine, ataşaţii militari, navali sau aeronautici, comerciali,
financiari şi de presă, sub rezerva că termenul acestor paşapoarte
diplomatice aveau valabilitate doar pe durata exercitării funcţiei sau misiunii
îndeplinite.
Paşapoartele erau eliberate cu o valabilitate de 12, 6 sau 3 luni, având
dimensiunile de 9116 cm., cu un număr de 28 de pagini, fiecare pagină
având culoarea albastră, pe fundal fiind stema ţării încadrată de doi de „C"
(Cifrul Regal), deasupra cărora se afla coroana regală. Deasupra acestui
motiv era inscripţionat cuvântul „România" iar dedesubt cuvântul
„Paşaport". Fotografia titularului era aplicată pe pagina a doua a copertei
paşaportului, printr-un sistem de capse menit să împiedice posibilităţile de
substituire a ei, şi era timbrată de un timbru sec. Sub fotografie urma
semnătura titularului şi atestarea autorităţii care elibera paşaportul. Pe
pagina a treia a copertei erau tipărite texte din Condica Penală şi din Legea
asupra paşapoartelor.
Exista şi posibilitatea emiterii unor paşapoarte colective, care se
eliberau grupurilor de persoane care efectuau excursii în străinătate, în
scopuri ştiinţifice, sportive, trupelor de artişti. Acest tip de paşaport se
elibera pe numele şefului grupului. Fiecare grup care solicita un astfel de
document trebuia să prezinte avizul favorabil al Comisiei Mixte de
Excursiuni de pe lângă Ministerul de Instrucţie, iar în situaţia în care
solicitarea venea din parte grupurilor de sportivi trebuia prezentată
încuviinţarea din partea Direcţiunii Educaţiei Poporului. Numele şi
prenumele persoanelor care întovărăşeau şeful grupului erau nominalizate
pe un tabel separat, care era certificat şi parafat de minister ca anexă a
paşaportului. Paşaportul colectiv era eliberat de Ministerul de Interne, iar
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drept taxă de timbru se percepea de atâtea ori taxa paşaportului individual
~
cate
persoane fi1gurau ~m e l .23
În anul 1933, este promulgată Legea pentru modificarea unor articole
din legea timbrului şi a impozitului pe acte şi fapte juridice2 4, în care se
menţionează că pentru eliberarea paşapoartelor se percepea, în funcţie de
tennenul de valabilitate, 500, 750 sau 1000 de lei, taxă materializată printrun timbru aplicat pe paşaport, anulat de autoritatea care l-a eliberat.
Uneori, pentru promovarea turismului, existau dispense de la aceste
taxe, spre exemplu, printr-un Jurnal al Consiliului de Miniştri din 27 iunie
1938 - având în vedere dezvoltarea reciprocă a traficului de turişti între
România, Cehoslovacia şi Iugoslavia - se autoriza Ministerul de Interne să
elibereze paşapoarte turistice pentru ţările nominalizate, valabile 60 de zile
şi pentru o singură călătorie, în sezonul 1 iunie- I octombrie al fiecărui an.
Aceste paşapoarte turistice, eliberate numai de Ministerul de Interne prin
intermediul Direcţiunii Generale a Poliţiei şi cu avizul ONT, erau supuse
25
unui timbru turistic de 300 lei.
La 29 martie 1935, Primăria Municipiului Galaţi şi Chestura Poliţiei
Municipiului Galaţi dau publicităţii o Ordonanţă prin care întreaga populaţie
a oraşului care a depăşit vârsta de 16 ani, inclusiv străinii, erau invitaţi la
Chestură pentru a fi luaţi în evidenţă. 26
Raportul General asupra activităţii birourilor şi circumscripţiilor
Chesturii Poliţiei Municipiului Galaţi pe anul 1935 face referire, în mod
evident, şi la activitatea desfăşurată de Biroul autorizaţiilor şi paşapoartelor
- condus de Stoian Gheorghe, birou care era asimilat Poliţiei Administrative
- care îşi prezenta sintetic activitatea pentru anul de referinţă astfel:
„S-au eliberat: 259 paşapoarte, 87 permise de port-armă, 27 permise
posed-armă şi 49 autorizaţii pentru funcţionare de localuri publice. În ceea
ce priveşte paşapoartele, 162 au fost eliberate pentru un termen de 12 luni,
103 pentru 3 luni şi 30 pentru 6 luni, următoarelor categorii: celor originari
din Galaţi şi Covurlui românilor - 3 7, evreilor - 82, la alţi minoritari - 3. În
ceea ce priveşte persoanele din alte localităţi: românilor - 33, evreilor - 112,
la alţi minoritari - 28. 27 Scopurile călătoriilor în străinătate au fost: 234
pentru caz de boală, 12 pentru afaceri familiale, 39 pentru afaceri
comerciale, 9 pentru interese de servicii şi 1 pentru excursii."

23
24
25
26
27

Idem. nr. 39 din 16 februarie 1932, p. 942
Idem, nr. 26 din 1 februarie 1933, p. 602
Idem, nr. 144 din 27 iunie 1938, p. 3087
DJAN Galaţi, fond Poliţia oraşului Galaţi. Serviciu/ Administrativ, d. 2911935, f. 18
De menţionat că, în conformitate cu cifrele avansate de Biroul central al populaţiei,

oraşul Galaţi număra

în decembrie 1935 un

număr

de 139.474 suflete
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Într-o notă se sublinia faptul că scopurile călătoriilor nu trebuie luate
drept certe, întrucât solicitatorii paşapoartelor nu dădeau motivarea exactă a
călătoriilor şi nici posibilităţile de control nu asigurau cunoaşterea lor reală.
Ca o măsură deosebită luată în cursul anului 1935 remarcăm faptul că
pe viitor unna să nu se mai elibereze niciun paşaport fără avizul prealabil al
Circumscripţiei în raza căreia se afla domiciliul solicitantului, a Biroului
Controlului Străinilor, a Biroului Judiciar şi a Biroului Infonnativ, care
trebuiau să întocmească un referat asupra activităţii politico-sociale a
petiţionarului (pentru elementele suspectate că participă la mişcări şi acţiuni
subversive).
În ceea ce priveşte autorizaţiunile solicitate de străini pentru localurile
publice, trebuia să se ţină seama de prevederile Legii migraţiunilor şi a Legii
pentru protegiuirea muncii naţionale (autorizaţia Ministerului Muncii pentru
exercitarea profesiei pe cont propriu şi avizul Camerei de Comerţ şi
Industrie Galaţi).
Conform rapoartelor întocmite de Comisariatul de Poliţie Galaţi-Port,
condus de comisarul Sebastian Eustatziu, „ .. .în decursul anului 1935 au
intrat în ţară prin acest punct 30 cetăţeni români şi 107 străini; au ieşit din
ţară 8 călători cu paşapoarte diplomatice. Călători intraţi în tranzit prin
portul Galaţi 18. Călători intraţi prin alte puncte de frontieră şi ieşiţi prin
portul nostru 1. Călători respinşi de a intra în ţară 3. Treceri peste frontieră
ordonate de Direcţiunea Generală a Poliţiei 14. Călători cărora li s-a acordat
viza de intrare în ţară de Direcţiunea Generală a Poliţiei 29.
S-au autorizat: 51 îmbarcări, 39 debarcări, 23 transferări de pe un vas
pe altul şi cu avizul Serviciului Sanitar al Portului, 21 internări în spital din
cauză de boală gravă, după însănătoşire indivizii fiind repatriaţi.
S-au executat: 4 mandate de arestare, 4 mandate de aducere, 3 arestări
cu ocazia urmăririlor. Au intrat şi au ieşi din portul Galaţi 353 vapoare mixte
şi de mărfuri, 71 sub pavilion român, 96 sub pavilion grec, 27 sub pavilion
egiptean, 81 italian, 17 german, 29 englez, 8 palestinian, 1O ungar, 1 bulgar,
1 austriac, 1 turc, 1 sovietic şi 1 francez.
Au fost descoperite două contrabande: una de ţigări şi una de
untdelemn. " 28
La sfârşitul lunii noiembrie 1940, având în vedere condiţiile istorice, în
oraş au sosit mai mulţi evrei care urmau să emigreze în U.R.S.S., întrucât
majoritatea nu respectau prevederile legale privind luarea în evidenţă,
chestorul Poliţiei gălăţene a dat ordin ca fiecare şef de circumscripţie
poliţienească să adune toţi evreii sosiţi în localitate, care nu aveau
documentele în regulă, şi să-i interneze într-un lagăr de aşteptare pentru cei

28

Idem, d. 46/1935
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care voiau să părăsească ţara. Cei care urmau să sosească ulterior datei
29
emiterii ordinului aveau să fie cazaţi la Serviciul Salubrităţii.
În conformitate cu dispoziţiile date de Inspectoratul General de Poliţie
de a se verifica actele şi paşapoartele tuturor celor ce doreau să plece în
U.R.S.S. s-a înfiinţat, la Întreprinderile Municipiului Galaţi, un Birou pe
lângă Siguranţă cu atribuţia de a controla toate actele şi a le ridica pe acelea
pe care emigranţii nu aveau dreptul să le ia (livret de annată, ordin de
chemare), precum şi de a face verificări dacă persoanele respective nu erau
unnărite de poliţiile din ţară. În unna acestor verificări, fiecare emigrant
urma să primească o adeverinţă şi numai pe baza acesteia se putea înscrie
pentru im barcare. 30
Începând cu data de 13 decembrie 1940 o Comisie de repatriere,
alcătuită din reprezentanţii poliţiei şi ai comunităţii evreieşti, care
îndeplineau atribuţiile de mai sus, a început să funcţioneze pe lângă Liceul
Israielit şi la Şcoala „Lumina". Evreii care doreau să emigreze, şi care
soseau în oraş cu trenul, erau preluaţi de oficialităţi la Comisariatul gării, de
31
unde erau conduşi la locaţiile susmenţionate. Pentru identificarea celor
care pătrundeau pe alte căi şi care nu se conformau regulilor, precum şi
pentru identificarea dezertorilor şi infractorilor, poliţia a solicitat sprijinul
Comandamentului Garnizoanei (Divizia 21 Infanterie), care a pus la
dispoziţie 100 grade inferioare, precum şi Legiunii de Jandarmi, care a
contribuit cu un număr de 20 jandarmi plutonieri pentru efectuarea de razii,
cei arestaţi urmând să fie duşi în vederea trierii la Corpul Gardienilor. 32
În perioada 15-24 decembrie 1940, cât a funcţionat Comisia de
repatriere, au fost înregistrate un număr de 3.829 persoane, printre care
figurau şi un număr de 173 creştini basarabeni, precum şi un număr de 204
evrei din Galaţi. La data de 24 decembrie a fost închisă graniţa cu U.R.S.S.,
prin urmare la acea dată a încetat şi activitatea comisiei, motiv care a impus
luarea din partea autorităţilor a măsurilor de evacuare a evreilor în
localităţile de domiciliu. 33
Cu ocazia părăsirii Basarabiei şi Bucovinei de Nord autorităţile
româneşti, mai precis prefecturile de judeţ şi chesturile de poliţie, au fost în
imposibilitate să evacueze sau să distrugă un umăr de 5.820 paşapoarte în
alb, astfel încât, printr-un ordin circular, Direcţiunea Generală a Poliţiei
comunica seriile acestor documente solicitând autorităţilor poliţieneşti din
punctele de frontieră să procedeze la o strictă evidenţă a seriilor de
A

29
30
31

32
33

Idem„ d. 30/1940, f. 419
Idem, d. 9/1940, f. 2
Ibidem, f. 3
Idem. d. 28/1940, f. 581
Idem. d. 9/ 1940, f. 14-15
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paşapoarte menţionate,

verificând la ieşire, dar mai ales la intrare, fiecare
34
persoană care ar fi prezentat un astfel de document.
În februarie 1944, sunt emise o serie de Instrucţiuni privitoare la
verificarea străinilor, în care se menţionează: „Străinii nu pot intra în ţară
fără paşaport şi viza de intrare acordată, în baza aprobării Ministerului
Afacerilor Străine, de Legaţiile şi Consulatele noastre din străinătate.
La frontieră se trece pe paşaport data intrării în ţară. La sosirea în
localitatea de reşedinţă este obligat să se prezinte la poliţie pentru a-şi lua
viza de sosire. Viza se trece direct pe paşaport şi constă din arătarea zilei de
prezentare.
Străinul care stă mai mult de 8 zile este obligat a se prezenta din nou la
poliţie pentru a-şi lua bilet de liberă petrecere, pe termenul acordat prin viza
consulară.

În rezumat, străinul care este găsit cu paşaport şi viza de prezentare şi
care nu a depăşit termenul de 5 zile considerat de la data intrării în ţară, este
în regulă.
Acei care au depăşit 8 zile de la data intrării şi au bilete de liberă
petrecere cu termen valabil sunt în regulă.
Mai sunt şi alte categorii de străini:
1. Acei care posedă adeverinţe de depunerea actelor la revizuire 19431944.
2. Acei fără patrie (apatrizi).
3. Acei care posedă dovezi de scutire.
Străinii din prima categorie posedă o adeverinţă eliberată de chestura
sau poliţia respectivă (Biroul Controlul Străinilor).
Cei din a doua categorie trebuie să aibă un carnet de identitate cu
coperte roşu închis, în care se arată dacă are făcută prelungirea pe anul 1944.
Acei care nu s-au prezentat la prelungire, sunt contravenienţi. Pe lângă acest
carnet mai posedă şi bilet de liberă petrecere, care trebuie să aibă acelaşi
termen.
Cei din a treia categorie posedă dovezi de scutire liberate de chestura
sau poliţia respectivă ca fiind de origine români, având specificat şi numărul
dosarului de român la Biroul Controlului Străinilor.
Pe lângă aceste categorii mai sunt şi acei supuşi străini care vin din alte
oraşe ale ţării, toţi trebuie să aibă autorizaţii de călătorie sau viza de
deplasare pentru localitatea unde se găsesc, şi acestea având viza de sosire la
chestura sau poliţia respectivă (Bir. Contr. Străinilor). " 35
După evenimentele de la 23 august 1944, mai precis în perioada 19441946, au fost emise mai multe legi şi decrete vizând activitatea Ministerului
34
35

Idem, d. 30/1940, f. 255
Idem, d. 47/1944, f. 1-8
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de Interne şi, implicit, a Poliţiei. Miliţia a fost înfiinţată prin Decretul nr. 25
din 23 ianuarie 1949. La 22 februarie în acelaşi an, a fost emis Decretul nr.
108 privind statutul personalului Miliţiei, iar la 9 martie 1949 Consiliul de
Miniştri a emis Decretul nr. 102 prin care s-a organizat Ministerul Afacerilor
Interne al Republicii Populare Române. În perioada de după 1949 asistăm la
un proces de monitorizare atentă din partea autorităţilor comuniste a
persoanelor care intenţionau să părăsească teritoriul ţării, eliberarea
documentelor de călătorie (paşapoartelor) fiind precedată de numeroase şi
intense verificări pe linie informativă, obţinerea unui paşaport constituind o
adevărată aventură.

Fără

a avea

pretenţiile

unei

cercetări

exhaustive prezentul studiu ne
pennite să opinăm că Biroul Străinilor, Serviciul Paşapoarte şi-a făcut de-a
lungul timpului cu prisosinţă datoria monitorizând şi gestionând prezenţa
cetăţenilor străini pe teritoriul ţării noaste veghind astfel la siguranţa statului
român, la liniştea şi ordinea publică.

SUMMARY

The article highlights the milestones which marked the evolution of
the regulations regarding the issue and the control of the identity papers,
especially of the passports, during the period comprised between the
Organic Rules and the end of the Second World War. Apart from presenting
the set of regulations at a national levei, the article particularly presents and
interprets the historical, social, politica] and economica] condition of the
town of Galaţi, a port and a border town, conditions which required some
special regulations and ordinances conceming the issue of such documents.
Considering some historical arguments, the study also argues in favor
of establishing the Day of the Romanian Passport on the date of 19-th of
March.
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BACĂUL DE LA RURAL LA URBAN
(Străzile şi

numerotarea caselor
în secolul al XIX-iea)
Eugenia

Mărioara

MIHALCEA

Pare de neconceput ca, într-un oraş, să nu ştim pe ce stradă şi la ce
număr locuieşte un cetăţean sau este situată o proprietate, fie ea un teren sau
o clădire. Identificarea imobilelor după stradă şi număr e totuşi relativ
recentă. Localizarea era la început făcută dându-se vecinii şi apoi după
numele mahalalei. Tennenii folositi în documentele referitoare la Bacău, în
deceniile trei, patru şi cinci ale se~olului al XIX-lea erau „politie"', „târg",
„oraş'', iar cele referitoare la drumuri şi împărţirea localităţii: „uliţă",
„hudiţă'', „şosea'', „ceastă" (parte), „cvartal". În târg, pe uliţe şi şosea, erau
2
situate case, dughene, acareturi, „heiuri" , hanuri şi ,,locuri slobode". La noi,
3
ca şi în alte părţi ale Europei , orice oraş rămăsese pe jumătate rural, astfel
încât existau numeroase spaţii cu grădini întinse şi arbori de tot felul.
Ideea de a scrie despre străzi şi sistemul de numerotare a acestora nea apărut atunci când am constatat că şi astăzi este greu să identificăm
imobile care au aparţinut unor locuitori ai Bacăului, deoarece numerele
caselor s-au schimbat de foarte multe ori şi s-au păstrat documente puţine
care să ateste modificările în timp în ceea ce priveşte numele străzii sau
numărul casei.
La început nu putem vorbi despre denumiri de uliţe, cu excepţia
4
„uliţei Mari" (Mihai Viteazul de astăzi). În anul 1846 , la solicitarea
Isprăvniciei, Bacăul era împărţit în două părţi de către „prezidentul eforiei"
şi „poliţmaistru". Astfel, potrivit documentului, împărţirea s-a făcut plecând
„de la marginea târgului din sus la otic şuşaoa dreptu la vale, pi la shoala
publică, dreptu pi la poarta bisăricii Sfeti Nicolai, şi pin mijlocul uliţii Mari
în jos, pin faţa binalelor stol. Goga, dreptu până în a spătarului Sion, eşind
în şoşă va mergi dreptu până la Jitărie, în jos di casele lui Vasile Clătiniciu".
Uliţa dinspre răsărit, cu două mahalale, forma Ceasta (partea) I-a, iar uliţa
dinspre apus, cu alte două mahalale, Ceasta a II-a. Mahalalele erau numite,
atât cele de la răsărit cât şi cele de la apus, doar după aşezarea lor spre nord

Oraş (din neogreacă) conform Dicţionarul explicativ al limbii române (în continuare
DEX), Ed. Academiei R.S.R„ Bucureşti, 1975, p. 718
2
Dependinţe (din magh.) conform DEX, p. 394
3
La Londra grădinile de zarzavat erau în interioml zidurilor, iar porcii circulau pe străzi,
conf. Andre Maurois, Istoria Angliei, voi. I, Ed. Politică, Bucureşti, 1970, p. 163
4
Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale (în continuare DJAN Bacău), fond
Primăria oraşului Bacău, d. 9/1846, f. 50
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„din sus" şi spre sud „din jos" 5 . Aceste împărţiri erau necesare pentru
recenzarea mai uşoară a populaţiei. Observăm că au început să fie folosite
punctele cardinale în localizare, aşa cum nu se întâmpla în secolul al XVIIIlea. Acest mod de a delimita o proprietate era întâlnit şi în documentele
referitoare la alte localităţi. De exemplu la Bucureşti, atunci când s-a vândut
o proprietate, ea a fost localizată astfel: „nişte loc de aici din Bucureşti, din
mahalaua Sfântului Dimitrie, pe podul carele merge de la poarta din sus a
6
Curţii domneşti".
7
În martie 1853 s-a întocmit o listă cu numele boierilor, negustorilor,
evreilor, supuşilor străini şi altor categorii „afară de calicime'', proprietari de
case în Bacău. În catagrafie au fost înregistrate 891 de case, din care doar
518 erau locuite de proprietari. Unii proprietari, din cei înregistraţi, deţineau
mai multe case pe care le închiriau altora. Astfel, figurează cu cele mai
multe locuinţe închiriate altor locuitori: Alecu Anastasiu cu 6 case,
Constantin Călin, Smaranda Foce şi Dimitrie Goga cu câte 4 case, Iancu
Yerghi şi serdarul Bârzu cu câte 3 case. Cei mai numeroşi însă aveau o casă
în care locuiau şi o alta pe care o închiriau. Foarte mulţi chiriaşi erau evrei.
Se pare că închirierea caselor le aducea proprietarilor un venit mulţumitor şi
care a făcut ca fenomenul să fie unul foarte frecvent în târgul băcăuan.
Această situaţie ne poate sugera şi faptul că anumite categorii nu-şi
permiteau sau nu aveau dreptul să posede proprietăţi.
Printre evreii cu mai multe proprietăţi figurează Ilie Cofman şi
Pascal Mendel. Sunt înregistrate şi 5 hanuri: al Chiricăi, al lui Gheorghe
Gălăţanu, al lui Alecu Lazarachi, al lui Ferdinand Meţchi, al lui Nicu Sion şi
un Hotel, proprietatea ofiţerului Botezatu, închiriat lui Jorj8.
Documentele din primele decenii ale secolului al XIX-iea ne arată
cum se circula pe uliţele târgului, uliţe care nu purtau încă nume, care nu
erau nici măcar pietruite, nu aveau trotuare şi în zile de târg erau pline de
mărfuri aşezate pe jos „încât nu pot să treacă trăsurile" 9 . Deşi li se cerea
locuitorilor să renunţe la „această rea înnărăvire", în ziua următorului târg,
care era şi atunci joia, se revenea la vechiul obicei care provoca aglomeraţie
„din care pricină totdeauna să întâmplă de nu pot trece două trăsuri alături şi
prin asămine îmbulzală urmează feliuri de gâlcevire şi de multe ori şi bătăi".
Din documente rezultă că orice uliţă trebuia să aibă lăţimea astfel încât să
poată trece două trăsuri fără dificultate.

5

Idem, d. 13/ 1846, f. 72
George Potra, Din Bucureştii de altădată, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1981, p. 57
7
DJAN Bacău, fond Primăria oraşului Bacău, d. 52/1852, f. 35-48
8
Informaţia o regăsim şi la Costache Radu în Bacăul de la 1850-1900, Bacău, 1906, p. 49
9
DJAN Bacău, fond Primăria oraşului Bacău, d. 9/1846, f. 35, 38
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Nu numai trăsurile întâmpinau greutăţi în a circula pe uliţele
în acea vreme. Şeful Poliţiei, G. Meleka, scria municipalităţii că
primeşte în fiecare zi reclamaţii şi acuzaţii de la locuitori cu privire la câinii
vagabonzi, care erau o ameninţare permanentă pentru ei. Locuitorii se
vedeau nevoiţi „a-şi tocmi fieştecare păzitori spre a putea umbla pe uliţă" şi
a scăpa de „turmele de câini ce baricadează şi stau de santinele pe toate
uliţele". 10 Potrivit rezoluţiei municipalităţii problema nu putea fi rezolvată
deoarece nu erau fonduri şi se promitea includerea banilor necesari în
bugetul viitor.
Şi iluminatul străzilor crea multe probleme târgoveţilor la jumătatea
secolului al XIX-lea. Potrivit lui Costache Radu, fost primar al Bacăului,
iluminatul se tăcea în acea vreme în felul următor: „la 100 stânjeni, iar prin
mahalale la o depărtare şi mai mare, câte un par înfipt în pământ, avea în
vârf un fânar mic şi în fânar o lumânărică de său" 11 • Cu aprinderea acelor
fânare se ocupau 20 de „fanaragii", care aveau în grijă 157 de lămpi 12 .
Apa constituia, de asemenea, un pericol pentru locuitori şi circulaţia
pe uliţele târgului, aşa după cum rezultă din numeroasele reclamaţii adresate
autorităţilor, ca de exemplu jalba adresată Isprăvniciei de către negustorii
din „mahalaoa şi uliţa veche din Ţâgănime" 13 . Apa Bistriţei, alături cu târgul
spre răsărit de pe proprietatea Mănăstirii Precista, a distrus malurile „când
au venit puhoaiele'', aducând o desăvârşită sărăcie locuitorilor mahalalei cât
şi celor din cătunul Cremenea, cătun aflat în proprietatea Mănăstirii Precista
şi cătunului Izvoare. Acest lucru a fost posibil deoarece egumenul de la
Mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, căreia îi era închinată Mănăstirea Precista, a
permis construirea, cu embatic, a morilor în partea de jos a târgului. Pentru
scurgerea apei care se aduna pe uliţe se săpau în fiecare primăvară şanţuri
folosindu-se birnici şi uneori chiar arestaţi de la Poliţie. 14
S-a spus, la Bacău dacă nu era apă, era foc. Documentele vremii
vorbesc despre un puternic incendiu pornit în 3 februarie 1853 15 care a
distrus mare parte din oraş. Urmare acestui incendiu Sfatul Orăşenesc a
hotărât dărâmarea barăcilor situate în spatele dughenelor, interzicerea
depozitării cherestelei în uliţă, casele trebuiau să fie dotate cu „putini" cu
apă, scări, frânghii, căngi, şi să se strice „ursoaicele" din poduri, urmând a
se construi hornuri. O altă prevedere interzicea locuirea mai multor familii
într-o dugheană situată la uliţă: „să să ee măsuri a nu şăde mai multe familii
Bacăului

0

Idem, d. 50/1859, f. 49
Costache Radu, op. cit., p. 7
12
DJAN Bacău, fond Primăria oraşului Bacău, d. 5/1852, f. 5-6
13
Idem, d. 27/1852, f. 2, 3 şi 6
14
Idem, d. 13/1846, f. 38-39, 42, 55
15
Idem, d. 52/ 1852, f. 22-24
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într-o dugheană la uliţă, căci desimea este mijlocul pojorelnicii, necurăţeniei
16
şi izvorul a feliuri de primejdii" .
După ce am văzut cum era împărţit târgul băcăuan în primele decenii
ale secolului al XIX-iea, să vedem cum erau localizate proprietăţile în cadrul
său.

În documentele privind construirea sau înstrăinarea unei proprietăţi
din oraşul Bacău, sau în n.umeroasele jalbe adresate Sfatului Orăşenesc
privind încălcarea acestora, se dădeau vecinătăţile proprietăţii sau aşezarea
ei în cadrul uliţei sau mahalaua. Astfel, un loc vândut sulgerului Constantin
Platon era situat „alăturea cu Shoala publică despre feredeul evreescu" 17 ; un
han cumpărat de comisul Manolache Lupaşcu era situat „în mahalaoa
Sfântului Neculai dispre feredeul jâdovesc, în faţa şoşălii" 18 ; un alt loc din
târg era situat „în mahalaoa de sus cu faţa la soşe, iar lungul până în drumul
Poştei" 19 ; o casă era situată în „mahalaoa acestui oraş dispre Călugăra". 20
Acest sistem de localizare nu a fost specific numai oraşelor româneşti, ci sa întâlnit şi în alte oraşe europene 21 •
De multe ori proprietarii târgului nu respectau dreptul tuturor
locuitorilor de a folosi uliţele sau hudiţele, fapt care este consemnat în
nenumărate
reclamaţii
adresate Eforiei, Isprăvniciei sau chiar
Departamentului Lucrărilor Publice. În anul 1852 Departamentul Lucrărilor
Publice cerea Isprăvniciei ţinutului Bacău şi Sfatului Orăşenesc din Bacău
să intervină deoarece „mai mulţi din proprietarii de locuri din acel târg,
profitând de neprivegherea autorităţii locale, au cutezat a închide hudiţele
publice" 22 . De închiderea unor hudiţe erau acuzaţi în acea vreme Costache
Lupaşcu şi Constantin Călin 23 , oameni cu putere, care susţineau că de fapt
lor le fuseseră încălcate proprietăţile prin deschiderea unor drumuri. În anul
24
a închis drumul care făcea legătura între
1846 doctorul Petrache
mahalalele din partea de sus cu cele din partea de jos a târgului. Deşi a fost
somat de Eforie să deschidă drumul, doctorul a împrejmuit locul şi l-a arat.
Doar intervenţia Departamentului Treburilor Dinlăuntru l-a determinat să se
supună regulilor unei comunităţi urbane. Deşi documentele vorbesc despre
un arhitect al oraşului, rolul acestuia era redus şi cele mai multe nemulţumiri
privind construcţiile ajungeau să fie rezolvate doar prin intervenţia
Isprăvniciei şi Departamentului Lucrărilor Publice. În anul 1852 arhitect era
16

Ibidem
Idem, d. 2/1851, f. 27 v.
IM Idem, fond Tribunalu/judeţului Bacău, d. 2/1851, f. 92 v.
19
Idem, d. 1/1847, f. 17
20
Idem, fond Primăria oraşului Bacău, d. 30/ 1852, f. 3 şi 9
21
Vezi www.ruevisconti.com
22
DJAN Bacău, fond Primăria oraşului Bacău, d. 26/1852, f. 5-6
23
Idem, d. 83/1853, p. 35
24
Idem, d. 13/1846, f. 29 şi 32
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Friedrich Didrich, care cerea locuitorilor ca imobilele ridicate „să se
încadreze în linia străzilor" 25 , aceasta fiind de altfel singura cerinţă a
arhitectului.
Primele denumiri de uliţe şi hudiţe din Bacău sunt consemnate întrun document de la începutul anului 1865 intitulat „Numirea uliţilor şi a
hudiţilor din urbea Bacău" 26 . Ministrul de Interne solicitase nomenclatorul
străzilor şi numerotarea caselor necesare pentru statistici, perceperea
contribuţiilor locuitorilor şi corespondenţa poştală. Se preciza că se dorea ca
acest lucru să se facă unitar în toată ţara. În răspunsul trimis Prefecturii
Bacău se arăta că tăbliţele pentru numere au fost executate şi era trimisă
lista uliţelor. Acea listă are multe ştersături şi modificări, fapt care arată că
nici funcţionarii nu erau familiarizaţi cu denumirile străzilor şi socoteau că
întocmirea ei nu este un lucru uşor. Ea cuprinde următoarele şosele, uliţe şi
hudiţe aşa cum sunt ele consemnate în listă: 1 - şoseaua Alexandru Ioan I, 2
- uliţa Elena Doamna, 3 - uliţa Goga, 4 - uliţa Mihail, 5 - hudiţa Clătinici, 6 uliţa Alicsăndri, 7 - uliţa Precistii, 8 - hudiţa Câmpului, 9 - hudiţa Merilor,
1O - hudiţa Bucăi, 11 - hudiţa Poştii vechi, 12 - uliţa Lipscanului, 13 - hudiţa
Bunii Vestiri, 14 - hudiţa Feredeului, 15 - hudiţa Morilor, 16 - hudiţa
Grecilor, 17 - hudiţa F ornorachi, 18 - uliţa Spitalului, 19 - hudiţa Şcolii, 20 hudiţa Călin, 21 - hudiţa Caramalău, 22 - uliţa Anastasiu, 23 - hudiţa
Sârbilor, 24 - hudiţa Grigoraş Mihai, 25 - hudiţa Ivan, 26 - hudiţa Coroi, 27
- hudiţa Sf. Neculai, 28 - uliţa Dumitraşcu, 29 - hudiţa Casapii, 30 - hudiţa
Lipscanilor, 31 - hudiţa Lată, 32 - hudiţa Capril, 33 - uliţa Dealu Nou, 34 hudiţa Sărăriei, 35 - uliţa Iuraşcu, 36 - hudiţa Abageriu, 3 7 - uliţa
Arminească, 38 - hudiţa Sascău, 39 - uliţa Busuioc, 40 - hudiţa Sf. Ioan, 41 hudiţa Ursachi, 42 - hudiţa Negel, 43 - Calea Ocnii, 44 - hudiţa Bârzu, 45 uliţa Sf. Constantin şi Elena, 46 - hudiţa Beler, 47 - uliţa Cracte, 48 - hudiţa
Avram, 49 - hudiţa Mancaş, 50 - hudiţa Vasiliu, 51 - uliţa Lupaşcu, 53 hudiţa Hociung, 54 - hudiţa Protopopului, 55 - hudiţa Mihăilescu, 56 hudiţa Lebădă, 57 - hudiţa Mocanu, 58 - hudiţa Podului Negel, 59 - Calea
Bucureşti.

Referitor la listă trebuie să facem mai multe observaţii. În primul
rând că numărul curent 52 lipseşte din listă. Apoi constatăm că din cele 58
de străzi doar 15 erau numite uliţe, două erau numite „căi": Calea Ocnii şi
Calea Bucureşti şi şoseaua numită Alexandru Ioan I. Putem presupune că
şoseaua Alexandru Ioan I era viitoarea Bacău-Piatra, iar Calea Bucureşti
viitoarea Bacău-Focşani. Restul aveau doar statut de hudiţă adică drumuri
mici care asigurau comunicaţia cu arterele mai importante.
Referitor la numele pe care-l purtau, observăm că, deoarece lista a
fost întocmită la începutul anului 1865, două drumuri au primit numele
25
26

Idem, d. 19/1852, f. 30-31
Idem, d. 20/1864, f.14-15
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domnitorului şi al soţiei sale. Altele au primit numele după bisericile care se
aflau în preajmă: Precista, Buna Vestire, Sf. Nicolae, Sf. Ioan şi Sf.
Constantin şi Elena. Cele mai multe însă purtau numele unor locuitori care
aveau un statut aparte în târg şi care aveau proprietăţi pe acele drumuri:
Mihail, Clătinici, Alicsandri, Fomoraki, Călin, Caramalău, Anastasiu,
Grigoraş Mihai, Ivan, Coroi, Dumitraşcu, Capril, Iuraşcu, Abageriu, Sascău,
Busuioc, Ursachi, Bârzu, Beler, Cracte, Avram, Mancaş, Vasiliu, Hociung,
Negel, Mihăilescu, Lebădă, Mocanu. În acea perioadă uliţa Alecsandri era
situată lângă uliţa Armenească (l.S. Sturza de mai târziu) unde poetul
27
avusese un teren, care a fost înstrăinat în anul l 868 lui Arcadie Aritonovici
De remarcat că erau uliţe şi hudiţe numite după populaţia majoritară
care avea proprietăţi pe ele: greci, sârbi, armeni. Deşi în târgul Bacău în
acea vreme erau numeroşi evrei nu este numită vreo uliţă Evreiască; ba mai
mult cuvântul evreiesc din denumirea unor străzi (ex. Feredeul Evreesc) este
şters deşi fusese scris. Nu erau încă străzi numite după ocupaţiile
locuitorilor aşa cum existau în alte oraşe mai dezvoltate economic unde,
„toţi oamenii de aceeaşi meserie sunt grupaţi în acelaşi cartier existând
28
strada Măcelarilor, a Armurierilor, a Croitorilor".
Despre sistemul de numerotare a caselor ne vorbesc documentele din
timpul ocupaţiei austriece. Comandamentul oştirii a cerut Sfatului
Orăşenesc, la sfârşitul anului 1854, să numeroteze toate casele din Bacău în
29
vederea încartiruirii trupelor . Conform cerinţelor, trebuiau executate
tăbliţe atât pentru numerele de casă, cât şi pentru denumirea străzilor. Cele
pentru. număr trebuiau să fie executate în culoarea „cestelor": galben,
albastru, verde şi roşu. Sistemul de numerotare era stabilit de la numărul
unu până la sfârşit pentru fiecare ceastă în parte. Prin contractul încheiat de
Eforie cu supusul austriac Iosef Slavnoschi, locuitor al Bacăului, s-a stabilit
executarea unui număr de 1.500 tăbliţe de lemn pentru numere: 360 galbene,
340 albastre, 500 verzi şi 300 roşii. Contractul prevedea şi un număr de 3 7
table pentru numirea uliţelor şi încă 5 pentru a fi puse la marginea oraşului
„în cinci părţi povăţuitoare unde merge fiecare drum", pe care să fie
desenată o mână şi denumirea oraşului, „care mână să arate mergerea
călătorului". Plata celor pentru numere urma să fie recuperată de la fiecare
locuitor în parte. Plângerile meşterului adresate atât Eforiei, cât şi
autorităţilor austriece, ne arată că nici după trei ani nu-şi recuperase banii.
Timpul a trecut şi probabil tăbliţele nu mai existau de mult, astfel
încât atunci când Ministrul Finanţelor solicita, în 1868, un tabel cuprinzând
denumirea „mahalalelor" urbei Bacău, ajutorul de primar întocmea un
George Călinescu, Istoria literaturii Române de la origini până în prezent, ediţia a II-a,
Editura Minerva, Bucureşti, 1986, p. 294
28
Andre Maurois, op. cit., p. 164
29
DJAN Bacău, fond Primăria oraşului Bacău, d. 7311854, f. I 0-30
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referat în care arăta că nu poate să întocmească lista deoarece nu ştie de
unde să ia informatiile: „să zice ca să dau lămurire mahalalelor potrivit
30
adresei şi asemine lămurire nu am de unde să iau" . Întocmirea listei este
mult întârziată şi este definitivată, după multe adrese primite de la
Prefectură şi Poliţie, abia la începutul anului 1869. Ea are multe ştersături şi
modificări, ca şi cea din anul 1865.
Potrivit informaţiilor adunate de ajutorul de primar, Bacăul era
împărţit în „Urbea centrală" şi 5 „suburbii": Buna Vestire, Alexandru cel
Bun, Poştei, Sfinţii Împăraţi şi Sf. Ioan.
Urbea se compunea din următoarele străzi: Mare, Coroi, Calea
Naţională, Tavernelor, Măcelari, Concordiei, Primăverii, Magaziilor,
Nemţească şi o parte a străzii Bistriţa.
Suburbia Buna Vestire cuprindea străzile: Unirii, Cozmii, Spitalului,
Buna Vestire, Tabacari, Ocolului, Toamnei, Varlam, Strati şi Hambarului.
Suburbia Alexandru cel Bun era formată din străzile: Bistriţei, Sf.
Maria, Ferarilor, Bumbacului, Calea Naţională, Dreptăţii, Câmpului şi
Despărţirii (fostă hudiţa Grecilor).
Suburbia Poştei avea străzile: Naţională, Negelului, Grădinilor,
Poştei, Păşunii şi Cotită.

Suburbia Sf. Împăraţi era compusă din străzile: Libertăţii, Viilor,
Vulturi, Mărgineni, Munteni, Olari, Cimitirul Catolic, Episcopiei, Podului şi
Ungurească.

Suburbia Sf. Ioan se compunea din străzile: Justiţiei, Alecsandri,
Primăverii, Concordiei, Busuioc, Strâmtă şi Naţională Ocnei.
Aşa după cum remarcam mai sus, lista are multe modificări, pentru
unele suburbii au fost întocmite câte două liste de străzi, motiv pentru care
am ales spre prezentare doar o variantă care respecta şi denumirea
suburbiilor. Unele străzi apar trecute în două suburbii cea ce dovedeşte că
străzile erau lungi şi era necesară împărţirea lor pe viitor. Aşa s-a întâmplat
cu Calea Naţională, la care partea din nord va deveni strada Bacău-Piatra şi
cea din sud Bacău-Focşani. În aceeaşi perioadă, în alte documente, se
specifica că Bacăul era împărţit în patru „despărţiri", fiecare denumită cu o
altă culoare: albă, roşie, albastră şi galbenă.
Observăm că faţă de prima parte a secolului al XIX-iea, când s-au
folosit cuvinte de origine slavă ca uliţă, hudiţă, ceastă pentru împărţirea şi
delimitarea oraşului, în a doua jumătate a secolului încep să fie folosite
cuvinte de origine latină şi neogreacă ca: stradă, urbe, suburbie sau
despărţire. Numărul de străzi, comparativ cu lista precedentă, este
aproximativ acelaşi.

30
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Remarcăm existenţa

unor denumiri de străzi care au rezistat în timp,
fapt care este îmbucurător pentru că în general, se constată din documente,
locuitorii erau obişnuiţi să schimbe repede denumirea unei străzi, a unui
parc sau a unei instituţii. În cazul de faţă este vorba despre străzile Busuioc
şi Justiţiei. Referitor la strada Alecsandri, trebuie să precizăm că era
localizată în acelaşi loc ca în situaţia întocmită în anul 1865.
Sistemul de numerotare a străzilor era folosit deja, chiar dacă nu în
forma care este cunoscută şi acceptată astăzi, la Paris, încă de la începutul
31
secolului al XVIII-iea. Apoi printr-un decret, la 4 februarie 1805 , s-au pus
bazele sistemului francez modern de numerotare şi care este şi azi în vigoare
în multe state europene: să se dea un singur număr pentru o casă, numerele
cu soţ pe dreapta străzii, iar cele fără soţ pe partea stângă. Din anul 1847 au
început să fie folosite, pentru număr şi stradă, tăbliţe albastre, pe care s-a
scris cu alb.
La Bacău, aşa după cum se consemna în referatul adresat de Poliţia
urbei către Primărie, în iunie 1869 32 , rezultă că numerele la case erau date
tot cu „boia'', care, fiind de proastă calitate, s-a şters, astfel încât locuitorii
nu aveau numere la case. Nu au fost identificate documente, pentru acea
perioadă, din care să aflăm din ce erau confecţionate tăbliţele, ce culoare
aveau şi dacă erau pentru străzi şi pentru numere. Cert este că încă nu se
numerotau casele după modelul francez - numerele pare pe o parte şi cele
impare· pe cealaltă parte. În iunie 1873 33 s-au întocmit, de către Primărie,
liste cu locuitorii care nu aveau la case scări şi „otgoane" 34 necesare
hornarilor oraşului pentru curăţarea hornurilor. Listele, întocmite pe
despărţiri, cuprind numărul curent, numărul casei şi numele locuitorilor.
Analizând numerele de casă din fiecare listă ajungem la concluzia că
numerotarea nu se făcea pe fiecare stradă de la numărul unu, ci se
numerotau casele de la 1 în fiecare despărţire. Deci sistemul de numerotare
era acelaşi ca în anul 1854. Persoanele din listă figurează cu numere de casă
foarte mari, cu 300, 400, 500 şi chiar 600. De altfel şi în alte ţări
numerotarea s-a făcut dea lungul timpului în diferite feluri. Astfel, se dădea
numărul 1 primei case de pe partea dreaptă de stradă, plecând de la centru
spre periferie, apoi numerele 2, 3 ... până se ajungea la capătul străzii şi se
continua numerotarea pe partea stângă (în sensul de mers al limbilor
ceasului )35 . La Londra sistemul de numerotare a caselor a fost introdus la
sfârşitul secolului al XVIII-iea prin reglementări ale poliţiei. Se consideră că
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Idem, d. 68/1873, f. 11-15
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sistemul a fost introdus de evrei. 36 În alte părţi se numerotau străzile plecând
de la nord la sud sau de la sud la nord.
Referindu-se la sistemul de iluminare a străzilor din Bacău în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, Costache Radu scria că pe la 1867 au fost
introduse lămpile cu gaz în zona centrală a oraşului, iar în rest erau folosite
tot cele cu seu. 37 Potrivit documentelor, în august 1868 Primăria a încheiat
un contract pe trei ani cu Moise Solomon, care mai asigurase iluminatul
oraşului şi în trecut. Prin contract antreprenorul se obliga să aducă 330 de
38
lămpi cu gaz, din care 250 de la Viena şi 80 fabricate la Bacău . Din
numeroase rapoarte întocmite de Poliţia oraşului rezulta că după un an de la
contract nu erau aduse decât 50 de lămpi de la Viena şi că funcţionau doar
pe uliţa Mare, iar în rest din loc în loc. Ba, mai mult, nici calitatea gazului
nu era cea prevăzută în contract. Mare parte din lămpi au fost distruse de
furtuna puternică care lovise Bacăul în iulie 1869. Locuitorii se adresau atât
Poliţiei cât şi Primăriei cu reclamaţii că nu pot să iasă din case după lăsarea
întunericului.
În acea perioadă o parte a străzilor erau prunduite şi de pe la 1864 39
au început să se facă primele trotuare. Cetăţenii oraşului adresau ,jalbe"
Primăriei cerând prunduirea unor străzi, aşa cum au făcut cei din „mahalaoa
Spitalului creştin" pentru strada Albă, frecventată de locuitorii care se
îndreptau spre spital sau ocolul vitelor şi de către elevele Şcolii nr. 2 de fete.
Şi în acea vreme locuitorii localizau strada prin indicarea celor mai
importante proprietăţi aflate pe ea: „Pentru ca onorabila Primărie să
cunoască mai bine ulicioara ce cerem noi a fi prunduită notăm că ea trece pe
lângă proprietăţile lui G. Bogdan, Elena Panaite, dascălul Tache Variam şi
profesoru V. Crasus". 40
Problema numerotării proprietăţilor din Bacău s-a pus din nou la
sfârşitul anului 1884, când se dorea întocmirea recensământului populaţiei.
Ordinul Ministrului de Interne 41 , comunicat Primăriei de către Prefectură,
preciza că mai întâi trebuiau denumite străzile şi apoi numerotate casele.
Potrivit ordinului prin casă trebuia să se înţeleagă şi bisericile, edificiile
publice, întreprinderile, magazinele, morile, uzinele etc., „dacă ele nu vor
forma accesoriul unei alte clădiri". De asemenea, locurile fără construcţii,
dar îngrădite, urmau a se numerota. Faptul că au fost necesare precizări de
genul celor de mai sus ne arată că, probabil, înainte nu au fost numerotate
acele edificii şi locurile virane.
36
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Poliţia din Bacău a întocmit un raport referitor la starea numerotării
imobilelor din oraş la 14 septembrie 1884, care constata: „cea mai mare
parte din casele acestui oraş sunt fără a poseda tăbliţele de numerotare şi
chiar cele ce au sunt aşa de şterse încât mai nu se mai cunoaşte numărul,
42
stradele, nici una nu are un nume propriu-zis cu table".
Raportul
concluziona că prin numerotarea caselor şi punerea tăbliţelor cu numărul
casei şi străzii s-ar fi făcut un mare bine tuturor locuitorilor „care nu ştiu ce
număr au la casa lor şi nici în ce stradă locuiesc".
Primăria l-a însărcinat pe intendentul cimitirului, Gh. Frone, cu
numerotarea caselor şi i se comunicau regulile pe care trebuia să le urmeze.
În documentul respectiv întâlnim reglementarea, care la Paris s-a aplicat de
la începutul secolului al XIX-lea şi anume numerotarea clădirilor cu numere
pare pe partea dreaptă a străzii: „Numerotarea o veţi face tuturor
proprietăţilor, pe fiecare stradă începând pentru fiecare stradă, în partea
stângă cu nr. 1 şi partea dreaptă cu nr. 2 şi aşa cu numărul curent până la
capătul ei. " 43 Deoarece Frone a cerut mai mulţi bani pentru întocmirea
recensământului, el a fost înlocuit cu Ion Constantinescu. Au fost întocmite
mai multe liste cu denumirile străzilor şi ale proprietarilor de pe fiecare
stradă. De asemenea, a fost realizată o situaţie statistică care oferea date
despre numărul caselor locuite şi nelocuite, a celor cu un etaj sau două şi a
44
terenurilor îngrădite . Trebuie precizat că prin casă cu un etaj nu se înţelege
casă cu parter şi etaj ca în prezent, ci doar parter.
Potrivit documentului Bacăul era împărţit în trei:
I. Urbea sau Despărţirea I-a formată din următoarele străzi: Mare,
Teatrului, Calea Naţională Bacău-Roman (din str. Armeană în sus), Calea
Bacău-Focşani (din str. Armeană în jos), Coroi, Primăverii (până în str.
Justiţiei), Căsăpiilor, Tavernelor, Iernii, Armeană (până în str. Primăverii),
Soarelui, Vulturi, Sf. Nicolae, Fântânii, Toamnei şi Zarafilor.
II. Suburbia Sf. Nicolae sau Despărţirea a II-a cu străzile: Bacău
Roman (continuare de la Biserica Sf. Nicolae), Judeţeană, Bacău-Ocna,
Vulturi (continuare din str. Primăverii), Armeană (continuare din str.
Primăverii),
Buna Vestire, Fântânelor, Bradului, Cimitirul catolic,
Grădinăriei, Tabacari, Îngustă, Tirului, Poştei, Berăriei, Ocolul vitelor,
Spitalului, Nouă, Cuza Vodă, Gării, Câmpului, Cerbului şi Justiţiei,
trecătorile Gârlei, Pavată, Vântului, Feredeului, stradelele Lunei, Doamnei,
Canalului şi Florilor.
III. Suburbia Precista sau Despărţirea a III-a cuprinzând străzile:
Primăverii (continuare din str. Justiţiei), Bacău-Focşani (continuare din str.
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Justiţiei), Bistriţei, Precistii, Alexandru cel Bun, Canalului, Letea, Înfundată
şi Cotu bumbacului.
Remarcăm că suburbiile au fost denumite, la fel ca în situaţia din
anul 1869, după edificiile mai importante, în acest caz bisericile.
Străzile pe care au fost recenzate cele mai multe case erau Bacău
Roman (partea de la Sf. Nicolae în sus) cu 222 de case, din care 219 locuite
şi 3 nelocuite şi Bistriţei cu 192 de case, toate locuite. Pe strada Mare erau
107 case, din care 106 erau locuite, iar 7 din ele erau trecute ca având două
etaje. Din statistică rezultă că pe cele aproximativ 50 de străzi au fost
numerotate un număr de 1642 de case şi 49 de locuri îngrădite. Deşi
numărul străzilor a rămas cam acelaşi faţă de situaţia întocmită în anul 1869
se constată că au apărut denumiri noi. Ba, mai mult, la 16 iunie 1885
Primăria Bacău, prin publicaţie, anunţa că strada Vulturi (de la Calea
Naţională Bacău-Roman pe lângă Hotelul Central şi casele Busuioc) va
primi numele de Busuioc, iar strada Vulturi se va numi numai porţiunea din
Bacău-Ocna în bariera Mărgineni. De asemenea, strada Spitalului a primit
numele Pavel şi Ana Cristea (după numele celor care au lăsat averea lor
pentru spital).
Dacă ne punem întrebarea cum erau luminate străzile în acea vreme
aflăm dintr-un inventar că la 11 decembrie 1884 existau 464 de lămpi, din
care în stare bună de funcţionare 21 O şi în stare proastă, nemaiputând fi
45
reparate 152. Situaţia nu mai are nevoie de niciun comentariu. Nu prea s-a
făcut ceva pentru îmbunătăţirea situaţiei iluminatului în oraş, cele mai multe
lămpi funcţionale se aflau tot în centru: 45 pe strada Bacău-Focşani şi 44 pe
strada Gării (de la Hotelul D.A. Vasiliu la gară). Problema i-a preocupat atât
46
pe edilii oraşului cât şi pe cetăţeni. În septembrie 1894 , A. Vilner scria
Primăriei Bacău: „Sistemul de până acum de iluminat oraşul cu petrol, în
faţa progresului făcut cu celelalte sisteme, a rămas foarte înapoiat.
Iluminatul cu electricitate încă n-a căpătat ultima sancţiune a ştiinţei pentru
perfecţionarea lui".
47
În ianuarie 1895 Primăria primea o ofertă de la Societatea Vittoria
Croizat, sucursala Bucureşti pentru iluminatul public cu ulei mineral dens şi
erau propuse un număr de 330 de felinare, care urmau să fie amplasate la 60
m. între ele pe străzile principale şi la 80 m. în celelalte. În acelaşi an, strada
Teatrului a primit numele de strada Vasile Alecsandri (din capătul Străzii
Mari până în strada Alexandru cel Bun). Câţiva ani mai târziu, în 1899,
printr-o publicaţie 48 , Primăria cerea cetăţenilor să-şi exprime dorinţa dacă
doresc introducerea iluminatului electric.
45
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La 14 mai 1893 49 în Bacău erau 1874 de proprietăţi, din care 66 erau
locuri virane. Din totalul de imobile, 1165 erau locuite de proprietarii lor,
restul erau închiriate. Din cele închiriate, 202 aveau drept proprietari
persoane care nu locuiau în Bacău. Se remarcă acelaşi fenomen al
închirierilor ca şi la jumătatea secolului.
Necesitatea întocmirii unui recensământ general al contribuţiilor
directe pentru perioada 190li1902-1906/1907 a adus iar în discuţie, la
sfârşitul anului 1898, problema „numirii tuturor străzilor din oraş şi
50
numerotarea exactă a tuturor imobilelor de pe fiecare stradă". În raportul
întocmit de T. Cancicov, care era secretar al Primăriei, se preciza că deşi sau numerotat imobilele în 1896/ 1897 multe numere s-au pierdut şi au apărut
imobile noi. Situaţia poate fi o consecinţă a modalităţii incorecte şi lipsite de
responsabilitate în care s-au executat vechile numerotări, dar şi a calităţii
materialelor din care erau confecţionate tăbliţele.
Cu operaţiunea de numerotare a fost însărcinat Pavel Popovici,
funcţionar al Primăriei. Ca să ne facem o idee despre cât a durat activitatea
şi cum s-a executat ea, vom preciza că funcţionarul s-a plâns că a rupt două
perechi de ghete şi două rânduri de haine, că nu a primit ajutor de la poliţist,
care doar îl însoţea şi nu participa la numerotare 51 •
După numerotare şi constatarea tăbliţelor lipsă sau care nu
corespundeau realităţii, urma licitaţia pentru confecţionarea lor „după
modelul celor din trecut". La licitaţie au participat doi tinichigii şi un
zugrav, iar câştigător a fost zugravul Osias Urban, care a oferit preţul cel
mai mic. Potrivit contractului, încheiat în 1O septembrie 1899, urma să
execute 20 de table cu numele străzilor cu preţ de 35 de bani tabla şi 512
table cu numere de casă cu preţ de 15 bani tabla. Tabla de fier neagră, 12
bucăţi la legătură, trebuia vopsită de „două ori în ulei de culoarea celor
existente". 52 Tablele pentru stradă urmau să aibă dimensiunea de 50/23 cm
şi cele pentru număr de 23/23 cm cu 6 şi 4 găuri pentru bătut pe imobile. Nu
este precizată culoarea cu care au fost vopsite tablele şi nici a celei cu care
se scria, la fel ca în situaţiile anterioare.
Analizând listele cu străzile şi locuitorii lor, întocmită în anul 1899,
constatăm că sistemul de numerotare practicat nu avea nici o regulă
respectată din cele stabilite anterior. Numerele cu soţ erau pe partea stângă,
iar cele fără soţ pe dreapta. Pe unele străzi, ca de exemplu pe Valea Albă,
unde erau 9 case şi un loc viran, numerotarea era haotică: casele de pe
stânga aveau numerele 1, 3 şi 10, iar cele de pe dreapta numerele 2, 4, 5, 6,
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7, 8 şi 953 . Este posibil ca numerotarea pe o stradă să nu se fi făcut plecând
de la centru spre periferie aşa cum vor fi reglementările de la începutul
secolului al XX-lea. Ne putem imagina problemele cu care s-au confruntat
locuitorii oraşului în tot secolul al XIX-lea cu atâtea reglementări care nu
erau respectate, cu desele schimbări de denumiri de străzi şi de numere de
casă. Neexistând un plan de sistematizare al oraşului, orice reglementare
privind regimul construcţiilor era repede contestată de locuitori, mai ales de
cei înstăriţi. Exista mereu tendinţa închiderii unor căi de circulaţie publice,
opoziţia la exproprierea unor terenuri pentru cauze publice. Au fost sute de
procese între cetăţeni şi autorităţi din acest motiv. Băcăuanii, deşi se doreau
orăşeni cu drepturi, nu numai obligaţii, s-au comportat încă mult timp ca
locuitori ai unei zone rurale.

SUMMARY

The identification of edifices from the one city at street and number
is relative recently. At Paris or London the system was been introduced at
beginning the XIX century. The ourselves situation was beginning
regulation in the half of the century. But, seems other Europeans, before
modem system for denomination streets and the number edifices, for to
localize the estate was availed to the proximity estate or was situated. The
objectives principals nearly her.
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ŞCOLILE DE BĂIEŢI DIN ORAŞUL BACĂU
PÂNĂ LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Cornelia CUCU
Prin aplicarea Regulamentului Organic s-a încheiat perioada
creaţiilor neorganizate în materie şcolară, învăţământul devenind o sarcină a
statului, iar şcoala o instituţie pennanentă. Cu toate că oraşul Bacău era
reşedinţa ţinutului cu acelaşi nume, nu se număra printre cele şase oraşe în
care s-au înfiinţat primele şcoli publice din Moldova, în urma aplicării
prevederilor Regulamentului Organic. Totuşi, oficialităţile acestui oraş s-au
preocupat să creeze posibilităţi pentru deschiderea unei şcoli, ca o dovadă,
în anul 1835 s-a găsit deja o clădire în care să funcţioneze prima şcoală
publică a oraşului.
Demersurile autorităţilor locale s-au intensificat în anul 1839, când,
pe data de 8 mai, obştea boierilor înaintează Epitropiei Învăţăturilor Publice
din Moldova o jalbă în care cerea înfiinţarea unei şcoli, la care pe data de 23
mai 1839 primesc răspuns favorabil, în acest răspuns menţionându-se că
„Epitropia luând în de-aproape luare aminte unui asemenea folositor
aşezământ, face dumneavoastră cunoscut cum că este gata a înfiinţa în acel
târg şcoală publică ... " 1 După obţinerea dezlegărilor cuvenite, s-au luat
măsuri pentru deschiderea şcolii, obştea oraşului însărcinând pe comisul M.
Lupaşcu cu pregătirea localului pentru şcoala publică primară în casele
donate încă din 1835 de către căminarul Pavel Cristea, primul fost prezident
al Eforiei din Bacău 2 . După ce s-au făcut toate pregătirile şi s-au înscris
primii elevi, în luna septembrie 1839 şi-a început activitatea prima şcoală
publică din judeţ şi anume cea din oraşul Bacău, numită Schola
Domnească, la inaugurare fiind prezent şi ctitorul învăţământului în limba
româna din Moldova, cărturarul Gheorghe Asachi. Evenimentul a fost trăit
de oraş aşa cum se cuvine, fiind pe larg comentat în presa vremii. Din
paginile revistei „Albina românească"
aflăm că „sfintirea acestui institut s-a
.
'
făcut duminecă în 24 a trecutei luni septembrie, după sânta leturghie, la care
se aflau şcolarii din nou înscrişi cu Dl. C. Platon al lor profesor; toţi s-au
adunat în sala şcolii, unde în fiinţa dregătoriilor locale, a boierilor şi
neguţătorilor, clirosul au făcut sfinţirea, iar Dl. Aga Gheorghe Asachi,
referendul învăţăturilor publice au făcut solemna deschidere prin un cuvânt
şi cetirea programei de învăţătură. " 3

Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii Publice, d. 302/1839, f. 1
V .A. Urechia, Istoria şcoalelor, tom ll, 1892, Bucureşti, p. 105
3
Idem, tom III, p. 116
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Date cu pnvtre la anul deschiderii primei unităţi de învăţământ
băcăuane oferă şi arhiva şcolii, care s-a păstrat până în anul 1941. Întradevăr, cel mai vechi document şcolar este datat în februarie 1840, fiind
vorba de un ordin prin care Direcţia Învăţăturilor Publice făcea precizări cu
4
privire la pregătirea elevilor în vederea examenului de iarnă, dovedind
5
astfel că şcoala şi-a început sigur activitatea în septembrie 1839.
Localul rezervat şcolii, aşa cum s-a arătat, fusese donat încă din
1835. În această clădire, şcoala a funcţionat până la sfârşitul secolului al
XIX-lea, când s-a construit un local nou tip „Casa Şcoalelor" (vis-a-vis de
sediul vechi al Teatrului de Animaţie) şi în care şi-a desfăşurat activitatea
până în anul 1980, când va fuziona cu Şcoala nr. 2, mutându-se în actualul
sediu al Şcolii „Constantin Platon'', aflat pe strada 9 Mai.
Şcoala dispunea de o clădire principală care avea aspect asemănător
unei case tărăneşti specifice ţinutului. În această clădire era o sală mai mare
de tip lancasterian şi o încăpere mai mică pentru uzul profesorului. În
incinta curţii se afla şi o clădire mai mică în care era amenajată locuinţa
dascălului. În sala principală, în afara mobilierului necesar elevilor, se aflau
un număr de cercuri de fier pentru predarea lancasteriană. Cât priveşte
dotarea şcolii, ea era cât se poate de modestă. Semnificativ este în acest sens
inventarul Şcolii de Băieţi nr. 1 existent în 1863: „7 bănci, una catedră, un
scaun, una tablă neagră, una icoană de lemn şi 6 cercuri lancasteriene" 6 .
Prima şcoală publică a Bacăului era organizată conform programei
din 1831 şi anume: o clasă lancasteriană de un an, unde se foloseau
instrucţiunile lui Gheorghe Asachi din martie 1829, cuprinse în Prescriptul
şi două clase normale. ,,În clasul elementar sau lancasterian se învăţa
cetirea, scrierea după model, din catechism învăţătura credinţei, din
7
aritmetică calcului pe de rost, numărarea şi substracţia" .
În primul an de existenţă ( 1839-1840), şcoala a funcţionat cu 67 de
elevi din care 45 în clasa I-a, iar 22 de elevi în clasa a II-a, ultimii provenind
de la şcolile particulare. Elevii erau în majoritate fii de negustori şi
meseriaşi, fiii boierilor continuând să înveţe în şcolile particulare. Şcoala va
funcţiona cu 2-3 clase până în anul şcolar 1852-1853, când numărul claselor
ajunge la 4.

Gh. Nicolau, Monografia Şcolii nr. I din Bacău, Bacău, 1941, ms„ p. 15
Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale (în continure DJAN Bacău), fond Şcoala
generală nr. 1, d. l/1950, f. l; cf. Costache Radu, Bacăul de la 1850-1900, Bacău, 2005, p.
60; cf. Gr. Grigorovici, Bacăul din trecut şi de azi, Bacău, 1933, p. 67
6
V.A. Urechia, Anuarnl general al instrncţiunii publice din România pe anul 1863-1864,
anul I, Bucureşti, 1866, p. 41
7
Th. Codrescu, Uricariul, tom I, laşi, 1871, p. 69-70; cf. Ion Toderaşcu, De la Colegiul
Vasilian la Academia Mihăileană în Istoria Universităţii din laşi, Editura Junimea, laşi,
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De la înfiinţare şi până la Legea Instrucţiunii Publice din 1864, adică
în 25 de ani de funcţionare, la prima şcoală publică din Bacău, devenită din
1859 Şcoala de Băieţi nr. 1 au fost înscrişi 3438 elevi din care au absolvit
circa 150 de elevi.
Rezultatele din primii ani dovedesc că profesorul Constantin Platon
şi-a început activitatea sub cele mai bune auspicii, iar şcoala, în câţiva ani, a
căpătat un prestigiu destul de mare. Considerăm ca semnificative unele
aspecte ale acestui început promiţător.
În anul şcolar 1839-1840, după parcurgerea materiei prevăzute în
8
programa pentru primul semestru, pe data de 24 martie 1840 s-a desfăşurat
public examenul semestrial, la el participând autorităţile locale precum şi un
revizor delegat al Epitropiei Şcoalelor. La acest prim examen, profesorul
Contantin Platon a prezentat 45 de elevi din clasa I-a şi 1O elevi din clasa a
II-a 9 . La încheierea examenului, din publicul asistent s-a luat iniţiativa de a
se aduna bani pentru a fi recompensaţi elevii care s-au remarcat la învăţătură
în perioada respectivă, aceasta constituind una din primele forme de
premiere. La examenul din semestrul de vară al anului şcolar 1840-1841,
ţinut în ziua de 9 iulie 1841, a participat şi vornicul Alexandru Ioan Cuza,
care, impresionat de răspunsurile elevilor a donat banii scutelnicilor săi pe
ranguri de agă „în ajutorul zidirii şcolii de la Bacău şi pentru ţinerea cu toate
mijloacele, la învăţătură a 2 şcolari buni" 10 . Acest fapt trebuie să-l
considerăm ca un prim certificat al calităţii muncii profesorului Constantin
Platon la începutul activităţii sale şi a şcolii băcăuane de stat, gestul
viitorului domn al Principatelor Unite constituind, desigur, un stimulent
pentru elevii şcolii şi activitatea viitoare a acestei unităţi şcolare. An de an,
prestigiul primei şcoli publice a oraşului va creşte înscriindu-şi treptat, dar
sigur, numele în viaţa spirituală a Bacăului şi chiar a Moldovei, fiind tot mai
des numită Şcoala lui Platon.
Primul profesor şi director al Şcolii Domnesti a fost Constantin
Platon, care în anul 1836 absolvise cursurile Academiei Mihăilene, după
care audiase cursuri suplimentare de chimie aplicată la tehnică şi comerţ,
mecanică populară, desen liniar şi istorie naturală, cu profesorii Al.
Constantinescu şi C. Zefirescu. În primii ani, Constantin Platon, ca profesor
si director, a condus şcoala singur după care, pe masură ce numărul claselor
a crescut s-au aflat alături de el şi alte cadre didactice recrutate dintre
absolvenţii şcolii din Bacău sau dintre absolvenţii Seminarului de la Socola.
Până la Legea Instrucţiunii Publice din 1864, la Schola Domnească au
funcţionat următoarele cadre didactice: Constantin Platon (profesor şi
director), Ion Turtureanu, Mihai Frunză, Ştefan Târţescu.
8
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La Schola Domnească învăţau copii de vârstă şcolară, propuşi spre a
învăţa carte de către Eforia oraşului. Lista viitorilor elevi era trimisă şcolii la
fiecare început de an şcolar. Documentele vremii arată că numărul copiilor
de vârstă şcolară era de peste 300 în anul l 832 la o populaţie de 3200 de
locuitori, pentru ca această populaţie să ajungă în 1859 la 8972 de locuitori,
deci o creştere de aproape 3 ori. Înseamnă că în deceniul şase al secolului al
XIX-lea, numărul copiilor de vârstă şcolară se ridica cu mult peste 500.
Clasa I-a, în fiecare an, avea înscrişi câte 110-130 de elevi, la nivelul şcolii
situaţia prezentându-se astfel: în anul şcolar 1856-1857 total înscrişi l 53
elevi, în 1857-1858,184 de elevi înscrişi, în 1858-1859,197 de elevi înscrişi
11
iar în anul şcolar 1859-1860 numărul înscrişilor era de 209 • Prima şcoală
publică a Bacăului, prin spaţiul de care dispunea, nu reuşea să asigure
şcolarizarea nici măcar la o cincime din numărul copiilor de vârstă şcolară.
Sala clasei I-a şi a II-a avea 136 m 3, clasa a III-a avea 77 m 3, iar clasa a IV-a
numai 70 m 3 . Un părinte raporta Primăriei oraşului Bacău, că „spaţiul la
clasa I-a este foarte mic pentru cei 100 de copii din această clasă ... şi-a
găsit ieri pe la finele clasei cei doi copii ai săi, din clasa I-a, de-abia mai
respirau şi ameţiţi de durerea capului din cauza lipsei de aer'', propunând ca
numărul elevilor şcolarizaţi să corespundă spaţiului 12 •
La insistenţele tot mai stăruitoare ale locuitorilor oraşului,
conducerea Bacăului a fost nevoită să solicite în anul 1859 înfiinţarea Şcolii
de Băieţi nr. 2 (astăzi Şcoala „Al.I. Cuza"). La 30 august 1859, prin adresa
nr. 677, Prefectura Bacău făcea cunoscut Primăriei că Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii „la cererea oficialităţilor locale, cu nr. 6569 din 22 august 1859,
aprobă înfiinţarea unei noi şcoli publice, dar să se caute local corespunzător,
cu mobilierul respectiv până la 15 septembrie curent şi profesorul rânduit la
această şcoală" 13 .
Întrucât găsirea unui local pentru şcoală era o problemă greu de

rezolvat la acea vreme, autorităţile locale amenajează o sală la Şcoala
Publică (devenită acum Şcoala de Băieţi nr. 1) şi pentru Şcoala de Băieţi nr.
2. Ministerul Instrucţiunii, prin Ordinul nr. 7609 din 20 septembrie 1859, îl
înştiinţa pe Constantin Platon, directorul Şcolii Publice, „în care are toată
încrederea ... că la noua şcoală este numit Dl. Dobrea Petru şi să aibă grijă a
închiria două odăi pentru clasă şi una pentru argat" 14 • Propriu-zis, înfiinţarea
Şcolii de Băieţi nr. 2 s-a făcut prin divizarea clasei I-a, foarte populată, în
două clase, o clasă a Şcolii de Băieţi nr. 1 şi cealaltă a Şcolii de Băieţi nr. 2,
care în primul an a funcţionat numai cu clasa I-a, condusă de institutorul
11
12
13
14

Bacău, fond Primăria Bacău, d. 151 /1872-1877, f. 7
Nicolae Mitrofan, Monografia Şcolii nr. 19, ms, Bacău, 1975, p. 13
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Petru Dobrea. Faptul că în anul şcolar 1859-1860, Şcoala de Băieţi nr. 2 a
funcţionat în localul Şcolii de Băieţi nr. 1, neavând local propriu, a făcut ca,
practic, ea să apară consemnată documentar începând cu anul 1860, când se
va muta într-un local separat. La 12 octombrie 1859, conducerea oraşului
încheie un contract cu tâmplarul Ion Botezatu, pentru „a construi băncile şi
15
mobilierul necesar'', costul lucrării fiind de 222 lei • Dorinţa băcăuanilor de
a avea o a doua şcoală a găsit ecoul cuvenit în capitală, căci prin adresa nr.
8842 din 17 octombrie 1859 se comunica printre altele: „unnând urgenţia de
a deschide în Bacău o nouă şcoală primară . . . ministerul, pentru a nu
zădărnici timpul, a avansat ca împrumut din Casa Şcoalelor suma de lei
3082 pentru deschiderea unei şcoli şi anume: 995 lei pentru chiria localului
pe un an, 222 lei pentru mobilaţie, 555 lei pentru plata unui argat pe un an,
999 lei pentru trei stânjeni de lemne şi 111 lei osebite cheltuiele". 16
Şcoala şi-a început activitatea la 25 octombrie 1859, funcţionând
doar cu clasa I-a care avea 52 de elevi 17 . După deschiderea şcolii, directorul
şi institutorul noului aşezământ, Petru Dobrea, făcea cunoscut Primăriei că
„la Şcoala a II-a de băieţi, acum începută, este trebuinţă de un clopot, un
sigiliu, lemne, cofe pentru apă, vătrariu, cretă şi burete pentru şters tabla" 18 .
La 2 noiembrie 1859, cu raportul nr. 3, Petru Dobrea revine asupra primei
corespondenţe menţionând că: „Pentru clopotul cerut de subscrisul, va
rămânea ca Şcoala m. 2 de băieţi să se servească de acel de la şcoala veche
[adică Şcoala de Băieţi nr. 1], iar cât priveşte pe celelalte arătate, rog pe
onor Consiliu a grăbi cu facerea lor" 19 .
În anul şcolar 1860-1861, se închiriază o casă improprie pentru
şcoală, pe Calea Naţională (probabil prin faţa sediului vechi al Teatrului de
Animaţie ), având ca institutor-director pe George Dumbravă întrucât Petru
Dobrea se transferase la Şcoala de Fete. Starea localului închiriat era
complet necorespunzătoare pentru Şcoala de Băieţi nr. 2, determinând
Ministerul Instrucţiunii să intervină pe lângă autorităţile locale prin Ordinul
nr. 11604 din 23 septembrie 1860: „Domnule Preşedinte, luând-se în privire,
că încăperile în care se găseşte Şcoala II de Băieţi din acea politie, nu
corespunde nicidecum pentru trebuinţă, fiind neîncăpătoare, Subscrisul, cu
onoare vă invită domnule preşedinte, a regula de la Sf. Dumitru, închirierea
altor încăperi pentru această şcoală. Osebit, vi se recomandă luarea de
măsuri pentru construirea îndată a unei noi încăperi spre acel scop" 20 . Deabia în 1863, vor fi închiriate pentru Şcoala de Băieţi m. 2, casele Busuioc
15
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de pe strada Busuioc (astăzi strada Nicolae Titulescu), care ulterior vor fi
cumpărate de Primărie, şcoala funcţionând aici până în 1880. Deşi într-un
local nou, Şcoala de Băieţi nr. 2 a avut de înfruntat multe greutăţi de ordin
material. La 5 ianuarie 1863, adresându-se autorităţilor locale, directorul
şcolii se arăta revoltat din cauza sumelor mici ce i s-au alocat pentru
întreţinerea şcolii, menţionând că „dacă Municipalitatea nu găseşte drept a
asocia cheltuielile ordinare pentru întreţinerea şcolii, analoage cu cele ale
Şcolii nr. 1... am onoarea, a va declara că nu pot lua asupra-mi însărcinarea
întreţinerii şcolii" 21 . Problemele cu care se confruntă şcoala determină
Ministerul Instrucţiunii să avertizeze autorităţile locale, prin adresa nr. 2245
din 24 ianuarie 1863, precizând că dacă „nici în urma ultimei invitaţiuni,
Municipalitatea nu se va îngriji de şcoală, care a fost închisă timp de patru
săptămâni din lipsa materialelor necesare, va fi silit a o închide nemaiputând
fi în stare a o întreţine cu spesele sale" 22 .
Deşi condiţiile erau necorespunzătoare, numărul elevilor a început să
crească, de la 52 înscrişi în 1859 ajungându-se în anul şcolar 1863-1864 la
180 elevi înscrişi, şcoala funcţionând cu patru clase. În această perioadă la
Şcoala de Băieţi nr. 2 au funcţionat următorii institutori: Dobrea Petru
( 1859-1860, director), Dumbrava George ( 1860-1091, director între 18601863 ), Movileanu George (1861-1870), Sandu G. (1862-1964),
Constandache Ştefan (1863-1867, director), Andreescu D. (1864-1868).
În 1863, şcoala avea următorul material didactic: 11 hărţi, 21 tăbliţe
de ardezie şi 37 coli cu dezbaterile adunării, iar ca mobilier 24 bănci, 4 table
mari, una tablă mică, 4 catedre, 5 scaune, una masă mare şi una masă mică,
un topor, un fierăstrău, una putină pentru apă şi doua cofe, materiale pentru
~
.
23
mtreţmere .
Până la Legea Instrucţiunii Publice din 1864, programa de
învăţământ era conform Aşezământului pentru reorganizarea Învăţăturilor
publice În Principatul Moldovei din 1851 a lui Grigore Alexandru Ghica şi
cuprindea următoarele obiecte: „sântele rugăciuni cetirea şi scrierea română,
memorizaţii, catehismul şi istoria sântă (testamentul vechi şi cel nou),
gramatica românescă şi scrierea dictando, caligrafia, cunoştinţe generale de
geografie şi în special din aceea a Principatelor, aritmetica, calcularea pe de
rost şi cunoaşterea de măsuri, greutăţi şi monete, cunoştinţe istorice din
bibliografii şi prescurtare din istoria patriei, cetirea şi scrierea latină" 24 .
Referindu-se la aceasta programă şcolară, Costache Radu, în monografia sa
Bacăul de la 1850-1900 menţiona că „Programul era mare şi larg: la
21
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gramatică se dădea etimologia, sintaxa, ortografia. La aritmetică: numerele

complexe, regula de trei simplă, regula de dobânzi simplă şi compusă. În
clasa a IV-a se traduceau mici bucăţi şi din limba latină".
Anul şcolar începea la l septembrie şi ţinea până la 1 iunie, cu orele
de dimineaţă de la 8 la 11 iar după amiază de la 14 la 17 primavăra şi
toamna, iar în timpul iernii orele de după amiază se desfăşurau între 14 şi
16, fiind împărţit în două semestre: primul semestru ţinea de la 1
septembrie şi până la vacanţa de iarnă, iar al doilea semestru era din
ianuarie şi până la sfârşitul lunii mai. La finalul semestrului se desfăşurau
examene pe clase, în mod festiv, cu asistenţă de public. La fiecare examen
se întocmea un catalog special, iar în catalogul clasei se treceau şi notele de
la examen. Până prin anii 1869-1870, notarea elevilor în cataloage nu se
făcea prin cifre arabe, ca astăzi, de la 1 la 1O ci se foloseau notări precum:
„I", numit „pri1nul", „II", numit „secundo" sau „e" care însemna
„eminenţa".

Metoda folosită în procesul de predare-învăţare a elevilor, de altfel
în toate şcolile de la acea vreme, deşi se înlăturase printr-un ordin al
Ministerului Instrucţiunii, totuşi se mai utiliza la clasa I-a, era metoda
lancasteriană. Costache Radu, în monografia sa, arată cum se aplica această
metodă la Şcoala nr. 1 de Băieţi: „Costache Platon, om deştept şi destoinic
pentru datoria lui, introduce în clasa întâia un sistem care era aşa: banca
întâia avea înainte o bancă de nisip, unul din copii, după porunca şadatorului
(monitor cum se zice azi), care striga îndreptează primare copilul trecea cu
un netezător de lemn peste nisipul de pe bancă, şi apoi şadatorul iar striga
luaţi seama bine şi scrieţi litera a, arătându-le de pe o tablă mare ce era
înaintea lor, litera. Copiii începeau să scrie cu degetul pe nisip litera a,
îndreptând şadatorul pe la unii care n-o făceau bine. Apoi clasa avea opt
cercuri de fier pe lângă pereţi, cercuri bătute în perete. La o anumită oră
ieşeau copiii din bănci şi treceau la cercuri. Fiecare cerc avea câte zece
copiii şi un şadator. Şadatorul intra înauntru! cercului iar copiii se înşirau în
afară pe lângă cerc. Acolo o ora şi mai bine şadatorul asculta lecţiile, le
dădea alte lecţii" 25 .
Prevederile Legii Instrucţiunii Publice din 1864, care proclama
două principii modeme în viaţa şcolii şi a societăţii româneşti obligativitatea şi gratuitatea învăţământului primar - au avut urmări
pozitive asupra învăţământului din oraşul Bacău, depunându-se mari eforturi
pentru realizarea mesajului transmis de Al. I. Cuza pe 6 decembrie 1859:
„Eu ţin numai decât ca fiecare să ştie în curând a scrie şi a ceti ... Instrucţia
primară, plătită din fondurile de binefacere ale statului, este obligatorie şi
gratuită pentru copiii de ambe sexe. Şi astfel, nu mai târziu decât într-un an,
25
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pe toată suprafaţa României nu va mai exista un singur oraş, orăşel sau sat
care să nu aibă şcoala sa, care să nu poată îndestula tânăra generaţie cu
26
pâinea intelectuală" •
Cele două şcoli primare de băieţi care funcţionau în Bacău în
momentul adoptării Legii Instrucţiunii Publice din anul 1864 (Şcoala de
Băieţi nr. 1 si Şcoala de Băieţi nr. 2 ) trebuiau să-şi desfăşoare activitatea în
imobile impropii pentru şcoală, cu spaţiu insuficient şi necorespunzător şi
care necesitau multe reparaţii şi mai ales curaţenia generală anuală. Din
cauza acestor lipsuri, şcolile se închideau adeseori cu săptămânile, până
când administraţia locală se hotăra să rezolve aceste neajunsuri. Trimestrial,
se alocau şcolii, prin director, banii necesari reparaţiilor şi întreţinerii, acesta
la rândul său urmând să găsească meşteri pentru lucrările respective, iar pe
baza actelor se făcea justificarea banilor cheltuiţi. Adesea sumele erau foarte
mici şi se dădeau cu întârziere aşa încât nu se puteau termina la timp
reparaţiile şi curăţenia din şcoli. În aceste condiţii, directorul umbla mereu
pe drumuri pentru rezolvarea problemelor administrative, pentru a repara
nişte localuri dărăpănate, putrede, mucegăite şi pline de igrasie într-o
perioadă în care, trebuia să se pună în aplicare principiul obligativităţii şi
gratuităţii învăţământului primar, iar numărul elevilor dornici să înveţe era
într-o continuă creştere.
Astfel, în 1864, directorul Nicolae Romano, de la Şcoala de Băieţi
nr. 1, cerea Primăriei subvenţia necesară întreţinerii unităţii de învăţământ
pe trimestrul I pentru ca şcoala să poată funcţiona, subvenţie care nu fusese
trimisă nici în luna septembrie, iar în octombrie solicita şi subvenţia pe
trimestrul al Ii-lea, precum şi bani pentru repararea acoperişului şcolii
„deoarece plouă în sălile de clasă" 27 .
În 1865 solicită bănci pentru şcoală, „căci multe din cele existente
sunt stricate şi elevii stau în picioare, supraaglomerarea clasei I-a care avea
86 de elevi, determinându-l pe directorul Nicolae Romano să ceară
ministerului înfiinţarea unei clase paralele. În urma demersurilor făcute,
Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, prin ordinul nr. 26457 din 1O
august 1865 aprobă înfiinţarea unei clase paralele („sucursală") pentru clasa
I-a, autorităţile locale fiind obligate să găsească o sală de clasă şi cele
necesare funcţionării acesteia28 . La şcoala sus menţionată nici în anul 1872
nu era rezolvată problema băncilor, directorul informând autorităţile locale
că în clasele I-a, a II-a şi a IV-a „şed băieţii pe lângă păreţi", lucru confirmat
şi de arhitectul M. Climescu care arăta la 19 iulie 1972 că erau necesare „26
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bănci noi, 14 de reparat şi alte obiecte" . Situaţia nu se va îmbună taţi nici în
anii următori, lucru confirmat de documentele vremii.
În 18 70, directorul N. Romano făcea cunoscut Primăriei că din
„lipsă de lemne pentru foc s-au îmbolnăvit elevii şi institutorii", solicitând
urgent lemnele necesare încălzirii sălilor de clasă 30 . Pericolul declanşării
unor incendii, datorită homurilor care nu erau curăţate la timp, constituia o
altă cauză care împiedica bunul mers al procesului de învăţământ,
determinând chiar închiderea cursurilor, după cum rezultă din adresa trimisă
31
Primăriei de către directorul şcolii la 5 februarie 1872 • Semnificativă în
acest sens este plângerea institutorului M. Frunză, din 17 noiembrie 1872, în
care se arăta: „ieri, pe la finele clasului mi-am găsit copiii mei, în clasa I-a
deabia respirând şi ameţiţi de durerea capului, din cauza lipsei de aer ...
fiind în contra tuturor regulilor higienice de a sta un număr de aproape o 100
elevi" 32 . M. Frunză încheia menţionând că în fiecare zi lipsesc elevi de la
şcoală pentru că s-au îmbolnăvit din cauza lipsei de aer, solicitând
intervenţia unei comisii de medici pentru a controla situaţia de la Şcoala de
Băieţi nr. 1, stabilind totodată câţi elevi pot fi primiţi într-o clasă.
Asemenea lipsuri sunt semnalate şi de către reprezentanţii
Revizoratului Şcolar. Astfel, în procesele-verbale încheiate de revizorul
şcolar Dimitrie Scurei în zilele de 18 şi 24 septembrie 1886, acesta
menţionează „ ... sala clasei a II-a nu corespunde scopului pentru care e
destinată, nu are lumină, e pe un beci, terenul e prea jos, destinaţia iniţială a
fost pentru bucătărie ... starea higienică în toate privinţele de totu mizeră ...
cameră foarte nesănătoasă şi se simte un miros bolnavu. E curată ucidere
fizică, petrecerea copiilor într-o astfel de încăpere", solicitând Primăriei
mutarea clasei în alt loc 33 .
Starea improprie a localului, lipsa materialelor necesare procesului
de învăţământ au influenţat negativ procesul instructiv-educativ de la
această şcoală, aspect sesizat de inspectorul şcolar Neniţescu, la 30
octombrie 1892: „Local impropriu pentru şcoală, curăţenia greu de întreţinut
în asemenea local . . . Materialul dat este foarte neîndestulător. Am
chestionat în clasele I-a, a II-a şi a IV -a. Populaţia şcoalei se ridică în total la
numărul de 300 copii, din care erau prezenţi doar 137. Clasa I-a, din cauză
că localul este impropriu şi neîncăpător, este divizată în două secţii, cu una
29
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se lucrează în orele de dimineaţă, iar cu a doua în cele de postmeridiane,
34
ceea ce necesitează fiecărui copil doi ani spre a trece această clasă" .
În anul 1891, Consiliul Comunal a cumpărat o bucată de teren,
alături de şcoală 35 , pentru construirea unui local propriu, „sfinţirea temeliei
noului local făcându-se la 19 august 1892. Construcţia, care urma să
adăpostească prima şcoală publică din istoria învăţământului băcăuan (fosta
"Schola Domnească'), a fost terminată în toamna anului 1893. Noul local
era o construcţie tip Casa Şcoalelor şi avea 4 săli de clasă, hol la intrare şi
cancelarie, iar în aripa de nord a clădirii se afla locuinţa directorului. În jurul
clădirii se afla curtea, iar în partea de est teren pentru o mică grădină şcolară
necesară aplicaţiilor practice.
La mai puţin de zece ani de la ridicarea acestei construcţii au început
să apară probleme, igrasia ajungând până la ferestre. În anul 1901, revizorul
şcolar Ion Grigoriu menţiona: „Localul umed, rău construit, umezeală la mai
bine de un metru. Să se ia măsuri, altfel e ameninţat" 36 . În anul 1903,
directorul şcolii, Nicolae Bibiri, raportează Primăriei că „peretele dinspre
sud prezintă o crăpătură destul de mare" şi cere să se trimită „la faţa locului
experţi competenţi pentru a se lua măsuri urgente" 37 . În ciuda acestor
dificultăţi legate de starea localului, numărul elevilor înscrişi la Şcoala de
Băieţi nr. 1 creşte de la an la an, ajungând să oscileze între 175 şi 230 şi
chiar peste această cifră. Astfel, în anul şcolar 1891-1892 erau înscrişi 17 5
de elevi, în 1904-1905, 202 elevi înscrişi, în 1909-191 O, 235 elevi înscrişi,
iar în 1914-1915, 209 elevi. Pentru a asigura obligativitatea învăţământului
primar, cadrele didactice vor face eforturi mari pentru a-i ajuta pe copiii care
proveneau din familii cu o situaţie materială precară. Astfel, pentru anul
şcolar 1908-1909, se solicita Primăriei bani pentru a se cumpăra cărţile
necesare copiilor săraci, obţinându-se suma de 223,20 lei 38 , se acorda la 5
elevi ajutor în îmbrăcăminte şi hrană, iar pentru 12 elevi doar ajutor în
hrană, „urmând a se lua la ospătăria comunală " 39 .
În ceea ce priveşte personalul didactic care a funcţionat la Şcoala de
Băieţi nr. 1, în perioada 1864-1918, observăm o destul de mare instabilitate,
mulţi activând mai puţin de un an. Cadrele didactice care au funcţionat o
perioadă mai îndelungată au fost: Mihai Frunză, Ştefan Târţescu, Nicolae
Romano, Dimitrie Mancaş, Nicolae Bibiri, Ion Chirvăsuţă, Dimitrie
Idem, fond Şcoala Generală nr. I Bacău. Registrul de procese-verbale de inspecţie,
1885-1893, f. 22
35
Idem, fond Primăria Bacău, d. 119/1891, f. 76
36
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38
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Broşteanu,

Zoe Lăţescu Boldur, Dumitru Gheorghiu. Funcţia de director a
fost deţinută între anii 1864-1918 de Nicolae Romano ( 1864-1892) şi
Nicolae Bibiri (1892-1923).
Găsirea unui local pentru Şcoala de Băieţi nr. 2 a constituit o
problemă, în sensul că în anul şcolar 1860-1861 o găsim funcţionând într-un
local din vecinătatea Şcolii de Băieţi nr. 1 (vis-a-vis de clădirea veche a
Teatrului de Animaţie), în 1880 se mută în casele Busuioc de pe strada
Busuioc, în 1885 îşi desfăşoară activitatea în casele lui Gh. Mihail din str.
Busuioc, pentru ca abia în 1893 să se construiască localul de pe strada Oituz
nr. 14 unde funcţionează şi în prezent. Aproape 35 de ani, această unitate
şcolară a funcţionat în localuri închiriate, de care municipalitatea puţin se
îngrijea. Cercetând documentele de arhivă ale Primăriei sau Prefecturii
Bacău, din acei ani, descoperim o sumedenie de lipsuri şi nevoi prin care
trecea această unitate şcolară: lipsa de lemne pentru încălzitul sălilor de
clasă, mobilier şcolar insuficient şi necorespunzător, localul nereparat şi
neîngrijit, fără materiale de curăţenie şi întreţinere. Din acest motiv şcoala
nu îşi începea cursurile atunci când trebuia sau se închidea cu săptămânile în
timpul iernii, până când administraţia locală se hotăra să rezolve problemele.
Gheorghe Movileanu, institutor la Şcoala de Băieţi nr. 2, solicita
Primăriei, pe 7 noiembrie 1865, să se ia măsuri ca „şcoala să fie şcoală şi nu
40
şură" , iar pe 1O mai 1866 făcea cunoscută starea precară a localului
arătând că „în clasa I-a plouă pre din două locuri încât poate orcând să se
dărâme bagdadia şi să cadă pe capetele elevilor"41 . Pe 21 octombrie 1868,
Ion Broşteanu, directorul unităţii şcolare respective, cu adresa nr. 20, făcea
cunoscut Primăriei că „şcoala are nevoie de 4 bănci, căci n-au pe ce sta
şcolarii", că încuietorile şi cele mai multe geamuri la ferestre sunt stricate şi
„şcoala are trebuinţă de lemne, căci timpul s-a răcit şi dacă se întârzie va fi
în paguba instrucţiunii căci nu se va putea ţine clasu',4 2 .
Lipsa de implicare a autorităţilor locale în problemele şcolii este
adusă şi la cunoştinţa Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor de către
conducerea Şcolii de Băieţi nr. 2 prin adresa nr. 35 din 8 noiembrie 1868,
aceasta informând forul central al învăţământului românesc că datorită
neajunsurilor existente şi a lipsei de lemne pentru încălzitul sălilor de clasă,
a fost nevoită să închidă cursurile „fiind tare frig, geamurile sunt stricate şi
multe. ferestr~ nu ~e pot închid~, în cancelarie ~!p seşte m_?bilie~l necesar, iar
matenalul d1dact1c necesar lipseşte complet 3 . Pe langă hpsa lemnelor
pentru încălzit, în sălile de clasă era frig şi din cauza absenţei sobelor, aşa
cum arăta, la 5 noiembrie 1872, acelaşi Ion Broşteanu, menţionând că 3
40
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clase sunt lipsite de sobe, iar institutorii „văzând că şcolarii nu mai pot
suporta răceala ce pătrundea, neputând deloc a scrie, i-au concediat pe acasă
44
până ce dumneavoastră veţi lua măsuri de a se putea ţinea prelegeri" .
Această situaţie este confirmată şi de Costache Radu, consilier, care asistând
la examenele de la Şcoala de Băieţi nr. 2, preciza că „şcoala este cu totul în
decadenţă: prin gereţii săi poţi vedea afară şi apoi în cancelarie nu găseşti un
scaun de şezut" 5 .
·
Începând cu anul şcolar 1893-1894 şi Şcoala de Băieţi nr. 2
funcţionează într-un nou local, tip Casa Şcoalelor, situat pe calea Bacău
Ocna (astăzi strada Oituz). În anul 1909, la un chestionar trimis şcolilor de
Revizoratul Şcolar cu privire la localul de şcoala şi activităţile extraşcolare,
Şcoala de Băieţi nr. 2 răspundea: „Localul s-a clădit în 1892 şi a costat
75100 lei; 13000 lei cumpărat locul şi 62100 lei ridicatul clădirei. Localul
corespunde învăţământului. Localul are 4 săli de clasă, o sală cancelarie, una
pentru arhivă, 5 camere locuinţa directorului, o cameră bucătărie. Este făcut
din zid. În vechiul local încăpeau 140 copii, iar în cel de azi 200 copii.
Mobilierul nou a fost făcut în 1893. Localul este umed, ar trebui să se scoată
umezeala" 46 . Revizorul şcolar Ion Grigoriu informa Primăria, la 26 aprilie
1913: „şcoala are local propriu în stare rea din cauză că-i umed. Umezeala sa întins şi la pereţii despărţitori, iar la ceilalţi laterali până la înălţimea de 2
m. Pereţii astfel mugegăiţi şi umezi întreţin o atmosferă friguroasă de beci,
47
dăunătoare sănătăţii copiilor şi corpului didactic al acestei şcoli" . Acelaşi
48
lucru este consemnat de revizorul şcolar Ioan Lambrior, la 27 aprilie 1914 .
În perioada de care ne ocupăm, la Şcoala de Băieţi nr. 2 au
funcţionat următoarele cadre didactice: Ştefan Constandache (director 18631867), Dimitrie Andreescu, Ion Broşteanu (director 1867-1899), Vasile
Gervescu, Toma Tăbuş, Victor Dimitriu, Aristia Botez, Zoe Keminger, Sava
Ari ton (director 1899-1931 ), Eugenia Pandele, Felicia Aramă, Eugenia
Balan, Zoe Morţun, Ion Grigoriu, Ioan Lambrior, Dimitrie Mihăilescu.
Majoritatea institutorilor erau absolvenţi ai şcolilor pedagogice din Bârlad şi
Iaşi, având o pregătire temeinică din punct de vedere pedagogic şi idei noi în
activitatea didactică.
Şcoala de Băieţi nr. 2 s-a afirmat ca una din unităţile şcolare cu cea
mai bogată activitate din oraşul Bacău, cadrele didactice de aici situându-se
la înălţimea cerinţelor unui învăţământ modem, lucru confirmat de revizorii
şcolari care au inspectat în repetate rânduri şcoala. În 1895, revizorul şcolar
Toma Tăbuş menţiona: „Şcoala are o frumoasă reputaţiune, fiecare din
44
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institutori împlinindu-şi cu prisosinţă datoriile. Copiii din toate clasele sunt
bine disciplinaţi". În anul 1898, acelaşi revizor şcolar reconfirma aprecierile
făcute anterior: „Şcoala este condusă foarte bine şi cu demnitate în persoana
domnului Ion Broşteanu, directorul definitiv al şcoalei. Disciplina claselor
exemplară, ordinea şi rânduiala predomină în toate''. Referindu-se la lecţiile
ţinute de Zoe Keminger preciza: „întrebări foarte bine şi clar puse, cu o voce
sonoră. Răspunsurile elevilor sunt date bine, urmând exemplul institutoarei,
adică răspunsuri date complet şi cu voce tare. Am admirat tactul institutoarei
în predarea şi ascultarea lecţiunii. Lecţiunea a reuşit de minune, lucrează în
clasă cu tot focul sacru cerut unui apostol al culturii. Institutoare foarte
bună" 49 . În mai 1902, revizorul şcolar Ion Grigoriu, inspectând clasa a IV-a,
la care preda Sava Ariton, care era şi directorul şcolii, menţiona: „Mi-a făcut
o bună impresie sub toate raporturile. Domnul Sava Ariton este un bun
director şi institutor, munceşte cu zel achitându-se conştiincios de datoria
sa" 50 . Ioan Al. Lambrior, revizor şcolar, aprecia în 1914 că: „Şcoala sub
conducerea domnului Sava Ariton şi a colegilor săi Eugenia Balan, Zoe
Morţun şi Ion Grigoriu mi-a lăsat cea mai bună impresie sub toate
raporturile, lucru ce mă face să le exprim lauda autorităţilor şcolare" 51 •
La 9 noiembrie 1870, îşi deschide porţile o nouă şcoală băcăuană.
Într-un local modest de pe Strada Mare, lua fiinţă Şcoala de Băieţi nr. 3
52
(astăzi Şcoala „Spiru Haret") . Faptul era impus de imperativele vremii:
dezvoltarea comerţului, a industriei, creşterea populaţiei. Circumscripţia
şcolii cuprindea un număr apreciabil de străzi, începând de la gară şi până pe
str. Fabricilor (astăzi strada Milcov). Zona în care funcţiona şcoala era mai
puţin aglomerată, şi din acest motiv aici au fost înscrişi mai puţini elevi
comparativ cu celelalte unităţi şcolare din Bacău. La început a funcţionat
doar cu clasa I-a, sub conducerea institutorului Gheorghe Movileanu,
transferat de la Şcoala de Băieţi nr. 2. Noua instituţie de învăţământ şi-a
început activitatea cu numai 32 de elevi, până la sfârşitul anului şcolar
numărul acestora ajungând la 42. În anul şcolar 1871-1872 au fost înscrişi
45 elevi şi au frecventat în mod regulat 38 elevi. În 1872 se înfiinţează clasa
a II-a, iar în 1873 şi clasa a III-a, însă numai cu 2 institutori pentru 3 clase
(clasele I-a şi a II-a aveau acelaşi institutor). În 1882 Ministerul Instrucţiunii
Publice dispune separarea clasei I-a de a II-a, din acest moment şcoala
funcţionând cu 3 institutori şi 3 clase, în anul şcolar 1885-1886 înfiinţându
se şi clasa a IV-a. Până în anul 1903 şcoala a funcţionat cu 4 clase şi 4
institutori, după care numărul elevilor micşorându-se, clasa a IV-a se va
desfiinţa.
49
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Între 1870-1889, Şcoala de Băieţi nr. 3 a funcţionat în şapte localuri,
case particulare improprii, pe care primăria le închiria şi le repara prin
licitaţie. Primul local care a găzduit şcoala se afla „la capul Străzii Mari" şi
53
era proprietatea lui Ioan Dumitriu . Datorită spaţiului insuficient, clasa a
III-a a funcţionat într-o încăpere a Şcolii de Băieţi nr. 1, fiind ulterior mutată
în atenansele de jos ale clădirii, „o cameră umedă, improprie pentru o sală
de clasă". Pentru început şcoala a fost dotată „cu mobilier, sigiliu, putine de
54
stejar, cofe pentru apă şi un clopot fixat într-o furcă de lemn" . Anul şcolar
1872-1873, găseşte Şcoala de Băieţi nr. 3 în casele lui Costică Florescu,
unde, din cauza reparaţiilor, cursurile vor fi suspendate mai multe zile.
Curtea şcolii era cu aproximativ 60 cm sub nivelul străzilor învecinate şi
„toate apele de prin împrejurimi se scurgeau în ea", favorizând o serie de
epidemii, fapt pentru care directorul solicită, în repetate rânduri, prunduirea
curţii 55 . În anul şcolar următor, din atenansele umede şi joase, şcoala se
mută în casele mari ale aceluiaşi proprietar. Între anii 1877-1879, şcoala îşi
desfăşoară activitatea în casele Euftaliei Zigura de pe strada Justiţiei (astăzi
strada Vasile Alecsandri). În anul şcolar 1879-1880, Şcoala de Băieţi nr. 3
îşi desfăşoară activitatea în casele lui Ilie Borcea de pe strada Sf. Maria,
construcţie despre care directorul Gheorghe Movileanu menţiona într-o
plângere adresată primarului „ ... că nici măcar grajd nu se poate numi.
Clasele I-a şi a II-a stau grămădite într-o singură odaie în faţă, destul de
strâmtă şi alături cu clasa a III-a, asemenea şi mai strâmtă, astfel că nici unul
din noi nu poate face în linişte predarea şi ascultarea lecţiilor" 56 .
În anul 1889, în localul palatului administrativ mutându-se
Tribunalul, localul rămas liber (clădirea veche în care a funcţionat actuala
Şcoală ,,Spiru Haret") este dat de primărie Şcolii de Băieţi nr. 3. Acest
imobil, situat pe strada Justiţiei, era proprietatea lui I. Botezatu şi până la
1888 era socotit ca fiind cea mai impunătoare clădire din Bacău 57 . Spre
deosebire de celelalte unităţi şcolare, Şcoala de Băieţi nr. 3 a avut astfel
şansa să beneficieze de un local propriu la mai puţin de 20 de ani de la
înfiinţare, Primăria oraşului Bacău apreciind, în 1900, localul şcolii de pe
strada Justiţiei ca fiind „o clădire foarte bună" 58 .
Încă de la înfiinţarea şcolii, institutorii au fost apreciaţi de revizorii
şcolari pentru activitatea pe care o desfăşurau. Astfel, revizorul şcolar Al.
Dumitriu, inspectând şcoala la 8 octombrie 1871, aprecia că „atât programul
53
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învăţăturii,

cât şi administraţiunea interioară a şcoalei sunt satisfăcătoare în
conformitate cu spiritul instrucţiunii moderne, de care d-l institutor
Movileanu s-au pătruns îndestul întrebuinţând multă activitate, pentru care-i
aduc mulţumirile mele" 59 . Edificatoare sunt şi aprecierile făcute de revizorul
şcolar D. Condrea, în urma controlului efectuat pe data de 5 martie 1888 la
clasa a II-a, care avea ca institutor pe C.V. Ficşinescu: „Starea
învăţământului la această clasă şi la toate materiile este bună. Lecţiunile se
fac de către institutor în mod pedagogic. Materiile se predau după programa
în vigoare şi se fac proporţional cu timpul, aşa că ele în întregime sunt
pricepute de elevi. Temele ce sunt date elevilor sunt alese după inteligenţa
lor. Caietele sunt ţinute în bună stare şi sunt corectate de institutorul
respectiv. Se pune cel mai mare interes pentru dezvoltarea raţiunii elevilor
acestei clase. Se caută prin toate mijloacele posibile în inima şcolarului
sentimentul datoriei"60 .
În perioada studiată, la Şcoala de Băieţi nr. 3 au funcţionat
următoarele cadre didactice: Gheorghe Movileanu, Ştefan Târţescu,
Constantin Tincu, Teodor Petrescu, Nicolae Arbore, Constantin V.
Ficşinescu, Gheorghe Botez, Emil Manoliu, I. Lambrior, Virginia Lambrior,
D. Broşteanu, Elena Climescu, Elena Antonescu, Gheorghe Chirvăsuţă, Ioan
Chirvăsuţă, Constantin Nădejde, Nicolae Cârjă, M.C. Nădejde 61 .
Şcoala a fost condusă în această perioadă de următorii directori:
Gheorghe Movileanu (1870-1884), C.V. Ficşinescu (1884-1885), N. Arbore
(1885-1886), Gheorghe Botez (1886-1892), Etnii Manoliu (1892-1897) I.
Lambrior (1897-1911; 1915-1916) Gheorghe Chirvăsuţă (1911-1915), N.
Bibiri (1917-1918), Nicolae Cârjă (1918-1919) 62 .
În privinţa dinamicii şcolare, de la înfiinţare, 1870 şi până în anul
1904, „au fost înscrişi doar 3895 elevi şi au absolvit 430" 63 , aşa cum
menţionează Costache Radu în monografia sa Bacăul de la 1850-1900.
Dacă adăugăm şi pe cei 1920 de elevi care au frecventat şcoala în perioada
1905-1918, dintre care 349 au absolvit, putem concluziona că la această
unitate şcolară au fost înscrişi în perioada 1870-1918 un număr de 5 815
elevi, dintre care au absolvit doar 779, adică 13%64 .
Revizoratul Şcolar Bacău constata că procurarea actelor ce se cereau
pentru înscrier~a la şcoala de stat era o obligaţie prea costisitoare pentru
părinţii săraci. In acest fel, un număr foarte mare de copii din circumscripţie
DJAN Bacău, fond Primăria Bacău, d. 2411871, f. 18
Idem, fond Şcoala Generală nr. 18 Bacău, d. 111884-1932, Registrul de procese-verbale
de inspecţie, f. 7
61
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ca atare neînscrişi, iar din cei înscrişi mulţi nu frecventau, datorită
condiţiilor materiale precare, situaţie confirmată de numeroasele avize de
amendare a părinţilor care nu-şi trimiteau copiii la şcoală, amenda fiind de
65
20 parale pe zi .
În iunie 1916, această unitate şcolară primeşte numele de Şcoala
„Spiru Haret", în memoria marelui om de cultură, patriot şi „om al şcolii'',
nume pe care îl va păstra până în anul 1948, când devine Şcoala de 7 ani nr.
3. Ulterior se va numi Şcoala nr. 18, iar în prezent Şcoala „Spiru Haret'',
revenindu-se astfel la denumirea din anul 1916.
Un moment important în evoluţia învăţământului băcăuan îl
reprezintă înfiinţarea primului gimnaziu, Bacăul numărându-se printre cele
dintâi oraşe din Moldova unde se înfiinţa o astfel de şcoală. După
numeroase intervenţii ale autorităţilor locale, Ministerul Instrucţiunii
Publice şi Cultelor anunţa, printr-o telegramă din noiembrie 1867, aprobarea
66
înfiinţării gimnaziului . Iniţial, s-a stabilit ca dată pentru deschiderea noii
unităţi de învăţământ ziua de 20 noiembrie 1867. Timpul prea scurt şi lipsa
localului nu au permis deschiderea gimnaziului la data indicată iniţial,
acesta începându-şi activitatea pe 1 decembrie 1867, aşa cum rezultă din
adresa nr. 3411 din 16 noiembrie 1867, trimisă Primăriei de Ştefan
Constandache, directorul viitoarei instituţii şcolare 67 .
Gimnaziul de Băieţi din Bacău a funcţionat până în anul 1891 în
localuri închiriate. În 1886, corpurile legiuitoare votează credite pentru
construirea de şcoli. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Gheorghe Lecca,
deputat de Bacău, reuşeşte să obţină suma de 200.000 lei pentru construirea
localului necesar gimnaziului. În schimbul sumei de 28.000 lei este
cumpărat imobilul Ruxandrei Miticescu situat în strada Bacău-Moineşti, pe
locul unde se află astăzi Colegiul Naţional „Ferdinand I", construcţia noului
local de şcoală fiind terminată în anul 1891 68 . Cu prilejul sărbătoririi a 25 de
ani de la înfiinţarea şcolii şi a mutării ei în noul local, directorul Nicolae
Corivan, făcându-se exponentul opiniei publice din Bacău şi al corpului
profesoral, propunea Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor ca
gimnaziul să poarte numele marelui om de stat Mihail Kogălniceanu. Drept
răspuns, ministerul decide că instituţia de învăţământ respectivă va purta
denumirea de Gimnaziul „Principele Ferdinand". Mulţumirea patronului
şcolii s-a concretizat într-un „dar" de 48 de cărţi oferite bibliotecii 69 . Şcoala
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tot mai mult prin profesorii săi: Nicolae Corivan, Ion Chiru,
Constandache, Panait Topliceanu, Grigore Haralambie Grandea.
În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-iea, Bacăul a devenit
un important centru economic al României. Populaţia a crescut pe măsura
dezvoltării economice, ajungând în anul 1895 la 14.567 locuitori. Bacăuanii
nu mai erau satisfăcuţi de instruirea pe care o dobândeau copiii lor în
gimnaziu. Tot mai multe glasuri se uneau şi cereau înfiinţarea unui liceu,
care să asigure o pregătire mai înaltă tinerilor din judeţ. La întrunirea
publică care s-a ţinut în ziua de 13 iulie 1897 în sala Palatului Administrativ
s-a adoptat o moţiune, în care, cu asentimentul unui „public numeros şi
distins ... , s-a luat decizie în cestiunea ridicării gimnaziului local la rangul
de liceu cu completarea claselor necesare pentru isprăvirea studiilor
secundare", Bacăul având „dreptul a pretinde completarea liceului ce va
70
contribui a forma aice un mic centru cultural" . Directorul Gimnaziului
„Principele Ferdinand", profesorul Nicolae Corivan, n-a rămas nici el
indiferent în faţa voinţei bacăuanilor şi, în august 1897, înaintează un raport
către minister, în care arăta că „părinţii absolvenţilor gimnaziului cer tot mai
des înfiinţarea clasei a V-a". Sub presiunea atâtor insistenţe, Ministerul
Instrucţiunii Publice şi Cultelor aprobă, în septembrie 1897, înfiinţarea
clasei a V-a şi transformarea Gimnaziului ,,Principele Ferdinand" În
liceu, precizând că Primăriei Bacău îi revenea sarcina „de a suporta toate
cheltuielile ce se vor impune până la 1 aprilie 1898". Prin acelaşi ordin,
ministerul comunica şi profesorii numiţi la noul liceu, profesori cu o
„teminică pregătire care să asigure o instruire corespunzătoare" 71 . Înfiinţarea
liceului a determinat ministerul să încadreze la această şcoală cadre
didactice cu o pregătire deosebită, care, peste puţină vreme, îşi vor înscrie
numele în analele culturii româneşti. Aşa se explică faptul că, în ianuarie
1906, între cei 22 de profesori erau istoricul Vasile Pârvan şi scriitorul O.O.

se

afirmă

Ştefan

Pătrăşcanu.

Noua instituţie de învăţământ funcţiona cu două secţii - modernă şi
clasică - elevii fiind orientaţi mai ales către studiul limbilor moderne, al
matematicii, fizicii, chimiei şi mai puţin către secţia clasică 72 . Numărul
elevilor înscrişi şi care au frecventat şcoala a fost mare în comparaţie cu
posibilităţile de şcolarizare, liceul funcţionând în localul gimnaziului. În
perioada 1897-1914 au frecventat liceul 5130 de elevi. Înscrierea şi
frecventarea cursurilor a variat în funcţie de situaţia economică a ţării şi de
măsurile luate de minister în legatură cu numărul de elevi într-o clasă, liceul
băcăuan având elevi nu numai din judeţul Bacău, ci şi din judeţele Vaslui,
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Olt, Roman, Ilfov, Putna, Botoşani, Tutova, Tecuci, Covurlui, Vâlcea,
Tulcea şi Teleorman.
Chiar dacă efectivele de elevi într-o clasă depăşeau frecvent cifra 50,
profesorii, prin munca lor entuziastă şi devotată, au reuşit să le asigure o
pregătire corespunzătoare. Situaţia statistică din anul şcolar 1905-1906
confirmă acest lucru. Din 317 elevi care au frecventat cursurile, 279 au
promovat, iar 38 au rămas repetenţi. Din acelaşi document aflăm că în anul
şcolar respectiv liceul avea 9 profesori cu gradul definitiv, 8 cu gradul
provizoriu şi 4 suplinitori n.
Creşterea numărului de clase determină folosirea amfiteatrului, a
laboratorului şi a locuinţei directorului ca săli de clasă. La 5 februarie 1907,
la aproape 1O ani de la înfiinţarea liceului, directorul menţiona că „localul
este insuficient pentru necesităţile şcolii. Cu toate că s-au făcut unele
amenajări pentru transfonnarea în clase a sălilor de colecţie pentru
materialul didactic, a locuinţei directorului şi a amfiteatrului, totuşi numai 4
săli de clasă sunt corespunzătoare, celelalte fiind improprii". Din cauza
lipsei de spaţiu, preciza directorul, „experienţele şi demonstraţiile cu
materiale didactice nu se puteau efectua decât anevoie", deşi şcoala
dispunea de un bogat material didactic şi de laborator, iar profesorii erau
74
animaţi de dorinţa organizării lecţiilor pe baze experimentale .
Localul era necorespunzător nu numai datorită faptului că era
insuficient, raportat la numărul de elevi, ci şi din cauza modului în care
fusese construit: „localul a fost construit mai jos decât nivelul curţii; apele
se adună în jurul şcolii şi pătrund sub fereştri; pereţii se umezesc,
duşumelele putrezesc şi fac bureţi iar aerul din camerele din corpul principal
seamănă cu cel din pivniţă". Pentru rezolvarea acestei probleme, directorul
Lascăr Veniamin propunea construirea unui nou local care să satisfacă
trebuinţele unui liceu complet, argumentând şi cu faptul că judeţul Bacău
era în Moldova ceea ce era judeţul Prahova în Muntenia 75 .
Spiru Haret, „omul şcolii" a făurit un complex de reforme
legislative, în aşa fel, încât tinerii să nu mai aglomereze învăţământul
teoretic din şcolile secundare care nu le oferea întotdeauna un loc de muncă,
ci să se îndrepte cu încredere spre şcolile practice, tehnice si profesionale
aici găsind posibilitatea unor opţiuni în funcţie de înclinaţiile, chemarea şi
aptitudinile fiecăruia. Cu acest scop a fost adoptată, în 1899, Legea
învăţământului profesional care preconiza o masivă apariţie de şcoli
industriale şi agricole de nivel elementar şi mediu.
În anul 1876, Prefectura judeţului Bacău a organizat în oraşul Bacău
o şcoală de meserii, numită Şcoala Practică de Mecanici având „ca
73
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directori pe Ion Chiru (profesor de limba română şi latină) şi major
Murguleţ. N-a avut însă multă viaţă, s-a desfiinţat pe la 1880 din cauză că
erau mai mulţi profesori decât maiştri şi elevi. Se învăţa pe copii mai multă
76
aritmetică, istorie si gramatică decât li se dădea fier si lemn pentru lucru" .
Abia de la 1 octombrie 1899 s-a iniţiat o activitate permanentă
pentru instruirea viitorilor meseriaşi de care industria băcăuană avea atâta
nevoie. La acea dată s-a înfiinţat Şcoala de Meserii Bacău, care la început a
purtat numele de Şcoala Practică de Meserii de la Atelierele Bistriţa Bacău,
pentru ca ulterior să se numească Şcoala Inferioară de Meserii, Şcoala de
Arte şi Meserii. Astăzi, această instituţie şcolară poartă numele de Colegiul
Tehnic „Anghel Saligny".
La l octombrie 1899, dr. Constantin Istrati (fost bursier al Primăriei
Bacău la Paris), ministrul Lucrărilor Publice, a adoptat hotărârea de a
transforma Atelierul Bistriţa în Şcoala Practică de Meserii, donând
Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor întreaga clădire, care aparţinea
atelierelor de construcţie a podurilor de fier, Circumscripţia a VII-a şi
personalul aflat în funcţiune în scopul înfiinţării unei astfel de şcoli 77 . În
momentul înfiinţării, şcoala era o instituţie organizată temeinic, cu 6 ateliere
şi internat. În perioada 1899-1909, unitatea de învăţământ a funcţionat sub
autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Direcţiunea Serviciului Poduri şi
Şosele, inginerul şef, G. Sion, directorul Circumscripţiei a VII-a,
răspunzând de şcoală, iar activitatea practică era coordonată de şeful
atelierului, montorul George Covor78 . La 24 octombrie 1899, dr. Constantin
Istrati şi autoritaţile locale au luat parte la inaugurarea cursurilor, la care
erau prezenţi 24 de elevi 79 . Iată cum descrie Costache Radu acest
eveniment: „La 1899 fiind ministrul Lucrărilor Publice, domnul doctor C.
Istrati înfiinţă la atelierul circumscripţiei a VII-a din oraş o şcoală practică
de meserii, ţinând şi băieţi în internat. În această şcoală unde se învaţă
numai meşteşugul, elevii fac lucrări bune, trainice şi lucrări chiar de mare
valoare. Deschiderea şcolii s-a făcut în prezenţa ministrului şi a unui
numeros public, iar agheasma a fost oficiată de Vladica Conon, azi episcop
de Huşi" 80 .
Din documentele de arhivă se pot stabili condiţiile în care s-a
înfiinţat şcoala, modul în care a funcţionat, dezvoltarea atelierelor, dotarea
acestora, specialitatea în care se pregăteau elevii din punct de vedere teoretic
şi practic. Poate fi urmărită, suficient de bine, dinamica elevilor, cu ajutorul
76
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Dumitru Zaharia, Elena Olaru, Eugenia Iacob, Grupul Şcolar Industrial ,,Anghel Saligny"
Bacău. Schiţă monografică 1899-1999, Bacău, p. 15
79
DJAN Bacău, fond Liceul Industrial de Băieţi, d. 3/1901, f. 62, 63; d. 20/1929, f. 17
8
° Costache Radu, op. cit., p. 34-35
95

77

https://biblioteca-digitala.ro

cataloagelor, registrelor matricole, dărilor de seamă anuale, proceselorverbale de inspecţie, etc.
Urmărind dinamica elevilor care au frecventat Şcoala Inferioară de
Meserii Bacău în perioada 1899-1914, observăm că au început cursurile un
număr de 466 elevi şi au absolvit 188, restul de 278 abandonând pe parcurs
din cauza lipsurilor materiale, incapacitaţii de a-şi însuşi cunoştinţele
teoretice şi practice. Sporirea numărului de elevi, atragerea acestora spre
Şcoala Inferioară de Meserii a constituit o preocupare permanentă a cadrelor
didactice de la această şcoală. Un exemplu concludent îl constituie adresa
din 15 august 1911 a conducerii şcolii către Revizoratul Şcolar: „Vă rog să
binevoiţi a pune în cunoştinţa d-lor învăţători că, cererile de înscriere la
Şcoala de Meserii din Bacău se fac la Derecţiunea Şcoalei, cu începere de la
1 august până la 20 septembrie, ele trebuie să fie semnate de părinţii sau
tutorii candidaţilor ... cei eşiţi întâi la examin vor fi repartisati la ferăria
mecanico-lăcătuşerie şi ferăria caraseriei (caratăşiei), restul elevilor vor fi
repartizaţi la lemnăria caraseriei (rotăriei) şi tâmplăriei. Cursurile practice în
ateliere precum şi cele teoretice se fac în 5 ani . . . elevii absolvenţi fac
numai un an armată ... elevii orfani, precum şi cei cu părinţi săraci şi lipsiţi
cu totul de mijloace primesc de la şcoală pâinea de dimineaţă şi masa de
.
- „8 J
amiaza .
Dacă la începutul funcţionării şcolii, numărul elevilor din mediul
rural era mai mic, predominând elevii din oraşul Bacău, pe parcursul anilor,
respectându-se cu stricteţe Regulamentul de funcţionare al şcolii, aşa cum
fusese întocmit de dr. Constantin Istrati, situaţia s-a modificat, aşa încât în
anul şcolar 1914-1915 din cei 128 elevi înscrişi, doar 36 erau din Bacău,
restul de 91 fiind din mediul rural, atât din judeţul Bacău cât şi din alte
judeţe ale Moldovei 82 .
Programa şcolară pentru partea teoretică, care se efectua în primii 4
ani de studiu cuprindea: aritmetică, geometrie, tehnologie, contabilitate
simplă, măsuri agricole, desen 83 . Activitatea practică era realizată în
atelierele de fierărie-lăcătuşerie, tâmplărie, lemnărie si rotărie, anul V fiind
84
dedicat practicii. Până pe data de 24 martie 1902, programul şcolar s-a
desfăşurat zilnic între orele 6-18, pentru ca după această dată, în urma unui
memoriu întocmit de personalul şcolii către inginerul şef al Circumscripţiei
a VII-a Bacău de poduri şi şosele, activitatea să se desfăşoare vara între
orele 6,30-11,30 si 13-18 iar iama între orele 7-12 si 13-18 85 .
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Produsele rezultate din activitatea practică a elevilor erau
valorificate, prin expoziţii cu vânzare chiar din perioada de început a şcolii,
fapt confirmat de documentele existente. Ca urmare a activităţii desfăşurate,
beneficiul şcolii a fost în ianuarie 1902 de 1964,80 lei, iar în 1909 şcoala
avea materiale pentru prelucrare în valoare de 20.707,87 lei, unelte evaluate
86
la 31.839,30 lei şi obiecte estimate la suma de 2.061, 30 Iei .
Elevii şcolii s-au remarcat chiar de la începuturile existenţei sale şi
pe plan naţional, prin participarea la o serie de expoziţii, unde au obţinut
medalii de aur şi argint pentru obiectele realizate, multe dintre ele fiind
făcute cu ocazia absolvirii şcolii. Astfel, „absolventul Eugen Comănescu au
făcut pentru examen un cazan mic La Chupol, ce au fost dusu la expoziţia
agrară Bucureşti şi obţinând medalia de aur în 1904. Organele motorului au
fost executate în şcoală cu maeştrii şi elevii . . . Asemenea, s-a expus 1
Haraba, un furgon bine reuşite şi cumpărate la expoziţie, o panoplie cu scule
de fierărie mecanică şi unelte diferite, un bufet de lemn stejar bine
executat" 87 . În acelaşi an, 1904, „cu lucru executat de seria acestor elevi în
examene şi cu alte pregătite mai dinainte s-a expusu la expoziţia de ştiinţe
obţinând medalia de argint ca expozanţi şi colaboratori" 88 . În anul 1906,
absolvenţii clasei a IV-a au „dat concurs la lucrările Expoziţiei Naţionale
din 1906 şi care lucrări au obţinut medalia de aur şi plachete de
colaboratori" 89 . Toate aceste realizări sunt rezultatul seriozităţii, muncii
conştiincioase a elevilor, maiştrilor şi profesorilor acestei şcoli, atât în
activitatea teoretică cât şi în cea practică, lucru remarcat şi de inspectorul
şcolar pentru învăţământul profesional, Grigore Ficşinescu, cu ocazia
inspecţiei din 18 februarie 1914: „din răspunsurile date de elevi am putut să
constat că domnii institutori îşi fac datoria în mod conştiincios şi că
majoritatea elevilor şi-au însuşit cunoştinţele predate. Am vizitat şi atelierele
şcoalei şi am găsit în toate o ordine şi o activitate îmbucurătoare. Într-un
cuvânt, o şcoală bună şi cu destoinicie condusă" 90 .
Un fapt demn de remarcat este legătura permanentă a Şcolii
Inferioare de Meserii cu celelalte şcoli din oraş, sprijinul acordat acestora în
repararea localurilor, a mobilierului şcolar, lucru reliefat de documentele
existente în arhiva şcolii 91 . Astfel, statul de plată din 18 august 1901, prin
care erau angajaţi şi retribuiţi o serie de lucrători, care împreună cu elevii
şcolii de meserii făceau reparaţiile necesare şcolilor din Bacău menţiona:
„reparaţii şi facerea de garduri din nou de şcoala de meserii de la atelierul
86
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Bistriţa

pentru Şcoala Primară de Băieţi nr. 2, ... vo~sirea uşilor, ferestrelor,
2
pardoselelor şi tablelor şcolilor primare din Bacău" . În statul de plată din
31 august 1901 se prevedea: „reparaţiunea şcolilor primare de băieţi şi fete
din Bacău, facerea a 20 bănci,2 dulapuri şi 4 table duble pentru şcoalele
.
pnmare,
punerea geamun·1or„93 .
O grijă permanentă a conducerii şcolii a constituit-o ajutorarea
elevilor săraci prin fonduri cerute de la Primărie, din beneficiile realizate sau
prin organizarea unor serbări. Astfel, în februarie 190 l, directorul se adresa
Primăriei solicitând „şi pentru elevii Şcoalei de Meserii cisme si haine de
iarnă. Numărul elevilor fiind de 40 toţi săraci. Vă rog de ne daţi pentru 20
94
elevi" . De asemenea, în procesul-verbal din 16 decembrie 1915, se
menţionează „ajutorarea copiilor săraci, din fondul de gratificaţie al şcolii
pentru confecţionarea a 12 costume de haine de lei 600". 95 Un alt mijloc de
ajutorare a elevilor săraci şi de procurare a unor materiale necesare erau
serbările organizate în grădina publică, cu sprijinul Primăriei. O astfel de
serbare a avut loc la 14 iunie 1914, eveniment pe care documentele îl
descriu astfel: „Avându-se în vedere că parte din elevii acestei şcoli sunt cu
desăvârşire lipsiţi de mijloace şi puşi în imposibilitatea de a frecventa
cursurile goi şi desculţi, considerând că şcoala nu are drapel cu care să poată
ieşi elevii la serbări naţionale şi cu ocazia altor evenimente la care trebuieşte
a lua parte şcoala, ne-am hotărât să organizăm o serbare şcolară în grădina
. ~" .96
pubi 1ca
În privinţa cadrelor didactice care au predat la această şcoală
întâlnim două etape: perioada 1899-1909, când şcoala era sub patronajul
Ministerului Lucrărilor Publice şi perioada 1909-1918 când aceasta unitate
de învăţământ se afla în subordinea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii
Publice. În prima etapă, studiul teoretic şi practic a fost asigurat de către
personalul Circumscripţiei a VII-a: Gheorghe Covor, şef de atelier, Ioan
Zaharescu conductor, agent plătitor, Constantin Bărbulescu, institutor,
Ştefan Hriban, Vasile Călin, Thoader Agavriloaie, Costache Teacă, Mihai
Coşa, Constantin Stefănescu, Alexandru Petrea, Gheorghe Stoica, maiştri în
ateliere, Constantin Catană, Theodor Bănciulescu, Eugen Comănescu,
Thoader Cel Mare, ajutoare. În perioada 1909-1914, la Şcoala Inferioară de
Meserii din Bacău au funcţionat următoarele cadre didactice: I. Zaharescu,
G. Covor, Gheorghe Gheorghiu, C. Stănescu, C. Bărbulescu, Matei Ciocan,
C. Ştefănescu, Mihai Coşa, Alexandru Petrea, Gheorghe Stoica, Gheorghe
Hudescu, Lorentz Anton şi Ernest Teodoru.
92
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În concluzie, putem spune că învăţământul de băieţi în oraşul Bacău,
indiferent de forma sub care s-a desfăşurat (primar, gimnazial, liceal,
profesional), depăşind greutăţile de ordin material inerente oricărui început
de drum şi adaptându-se din mers comenzii sociale, a devenit un element de
sine stătător în peisajul instituţiilor şcolare din judeţul Bacău şi chiar din
ţară.

SUMMARY
This article presents the evolution of the Schools for Boys from
Bacau City till The First World War, instisting both on theoretical teaching
(primary, gymnasium, secondary school) and vocational teaching. There are
presented the improper conditions in which the instructive process took
place, caused by the carelessness of local authorities regarding the school' s
problems: the lack of space, of furniture, of didactic materials and text
books.
Although there were a lot of shortcomings, the large-hearted schoolteachers and professors, driven by the patriotism that characterizes the
progressive teachers, have managed to raise up the Bacau City's educational
system for boys to a laudable prestige thet remained during the whole period
of time studied here.
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DIN ISTORIA

ŞCOLII HORGEŞTI

*

Dr.

Dănuţ DOBOŞ

Într-o scurtă lucrare monografică întocmită în anul 1936, rămasă în
manuscris, directorul Şcolii Horgeşti scria: „Şcoala din acest sat şi comună
este înfiinţată de Ministerul Instrucţiunii în 1890, mai întâi şcoală cătunală,
căci satul Horgeşti, la anul arătat mai sus făcea parte din comuna Geoseni, şi
a fost întreţinută cu cele necesare prin grija Primăriei Geoseni, până în 1908,
1
când s-a format comuna Horgeşti" • Autorităţile au luat hotărârea de a
înfiinţa această şcoală ca urmare a unor cereri repetate venite din partea
2
locuitorilor satelor Horgeşti, Recea, Bazga şi Galeri .
Documentele şcolii consemnează numele celor 51 de elevi înscrişi în
matricolele Şcolii Horgeşti în primul an şcolar, 1890/1891 3 . Aceştia erau:
Adamachi I. lojă, Antohi I. Mihai, Acsente R. Vasile, Ardeleanu
Constantin, Ardeleanu Ion, Anti P. Anton, Andrău V. Vasile, Bârgu C.
Nicolai, Bârgu C. Gheorghe, Bârgu G. Vasile, Balint Gh. Mihai, Budău P.
Demetrie, Boz I. Gheorghe, Balint A. Mihai, Balint C. Ianuş, Caldarariu C.
Vasile, Creţu Gh. Nicolai, Calapaciu P. Petrea, Ciorbă V. Gheorghe,
Dobrică Gh. Gheorghe, Doboş M. Petrea, Dăscălescu Gheorghe, Doboş I.
Mihai, Dobrică Gh. Constantin, Filip C. Alexandru, Filip T. Gheorghe,
Ciobanu Gh. Mihai, Gal A. Mihai, Gosav D. Gheorghe, Gherghel M. Anton,
Gal Gh. Mihai, Herciu A. Gheorghe, Morariu I. Anton, Mihăilă Gh. Vasile,
Mălin I. Gheorghe, Martin I. Anton, Mihăilă Gh. Ion, Munteanu L.
Gheorghe, Nunuţă V. Gheorghe, Rofel M. Vasile, Sechel Gh. Roza, Simon
G. Ianuş, Todiraş A. Anton, Vasile D. Vasile, Vasile D. Gheorghe, Vasiar
V. Gheorghe, Zodian T. Gheorghe, Zodian T. Lupu, Vascan V. Demetrie,
Cuier M. Maur şi Adămuţă I. Vasile. Dintre aceştia, 22 de elevi erau de
confesiune catolică, 18 de confesiune ortodoxă şi unul de confesiune
. -4
mozaica .

*

Prezentul studiu a fost realizat pe baza documentelor din fondul arhivistic Şcoala
care se păstrează la Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale (în
continuare DJAN Bacău). Este vorba de un număr de 305 unităţi arhivistice datând din
perioada 1890-1954 (cca. 3 ,3 ml), reprezentând cataloage, matricole, registre de inspecţii
şcolare, ordine şi circulare primite de la forurile superioare, situaţii statistice, rapoarte de
activitate, date monografice privind istoria satului şi a şcolii (Cf. ***Îndrumător în
Arhivele Statului. Judeţul Bacău, voi. II, Îndrumătoare arhivistice, Bucureşti, 1989, p. 266267)
1
DJAN Bacău, fond Şcoala Generală Horgeşti, dosar 2/1935, f. 52
2
***Îndrumător în Arhivele„ „ p. 266
3
DJAN Bacău, fond Şcoala Generală Horgeşti, dosar 3/1890, f. 1
4
Ibidem, f. l l-19
101
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La 1 septembrie 1890, primul învăţător al Şcolii Horgeşti, N.I.
Nicolau, a solicitat Primăriei Geoseni aprobarea pentru deschiderea
cursurilor şcolare. Aceasta i-a fost acordată la 19 septembrie, iar la 24
septembrie acelaşi an N.I. Nicolau i-a invitat pe părinţii elevilor înscrişi, cât
şi pe proprietara moşiei, Profira Strat, să participe la festivitatea de
5
inaugurare a şcolii .
În cel de-al doilea an şcolar, numărul elevilor a crescut la 172, din
care 115 erau de confesiune catolică, 56 de confesiune ortodoxă, şi unul de
confesiune mozaică. Aceştia proveneau din satele Horgeşti ( 11 ortodocşi, 4 7
catolici şi un mozaic), Geoseni (35 ortodocşi şi 59 catolici), Bazga (2
ortodocşi) şi Galeri (Oieşti) (2 catolicif

LOCALURILE ŞCOLII
Perioada localului închiriat. 1890-1900
În perioada 1890-1900, Şcoala Horgeşti a funcţionat într-o cameră
închiriată într-un imobil aparţinând proprietarei moşiei Horgeşti, Profira
Strat7, sau în case închiriate de la sătenii Elena Boboc, loje Herciu şi
8
Dumitru Mâcăială .
În anul 1891, inventarul nou înfiinţatei şcoli includea 3 bănci
mijlocii, 2 bănci mici, o tablă mică, o hartă a României, un registru matricol,
9
un registru de frecvenţă şi un registru de certificate . Aceste obiecte au fost
procurate prin grija Profirei Strat, alte cinci bănci fiind donate de comuna
Geoseni. Lipsea însă la acea dată un „dulap pentru arhivă şi bibliotecă'', iar
din cauza lipsei „clopotului pentru semnalul copiilor'', aceştia obişnuiau să
~mtrerupa
- ore le d e curs IO .
Din dările de seamă trimise în perioada 1891-1900 Revizoratului
Şcolar Bacău de învăţătorul N.I. Nicolau rezultă existenţa unei stări
conflictuale între acesta şi proprietara P. Strat, ca urmare a faptului că
aceasta din urmă nu asigura întotdeauna şi la timp lemnele de foc pe durata
anotimpului rece 11 . Astfel, într-o dare de seamă din 21 aprilie 1893,
învăţătorul scria că se simţea persecutat de proprietară, instigată la această
atitudine de răuvoitori 12 • Rapoartele şcolare trimise Revizoratului Şcolar
Bacău de N.I. Nicolau, care era şi dirigintele (directorul) şcolii, menţionează
5

Idem, d. 1/1890, f. l-14
Ibidem, f. 25. În anul l 89 l au fost recenzaţi un număr de 269 de copii de vârstă şcolară,
dar numai 45 frecventau şcoala
7
Idem, d. 2/1935, f. 52 v
8
Idem, d. l/l 927, f. 257
9
Idem, d. 1/1891, f. 7
10
Ibidem, f. l l
11
Ibidem, f. l 6
12
Idem, d. l/1893, f. 17
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şi

lipsa materialelor didactice în primii ani de funcţionare a şcolii. Lipseau,
de asemenea, „atenansele", „locul de preparare a bucatelor'', curtea şi
grădina şcolii 13 •
Primul local propriu (1900)
În anul 1900, prin grija Primăriei Geoseni, s-a construit la Horgeşti
primul local propriu al şcolii, după proiectul tip al Casei Şcoalelor. Localul
se compunea dintr-o singură sală de curs, „cu o mică virandă în faţă", şi alte
trei camere mici care alcătuiau locuinta directorului. În anul l 936, datoria,
14
care era plătită în rate Casei Şcoalelor, 'nu era încă stinsă .
Localul şcolii a fost neglijat de autorităţi, fără a fi vreodată reparat în
perioada 1900-1914 15 • Astfel, într-un memoriu trimis în anul l 915 de
directorul Gh.I. Popovici Primăriei Horgeşti, acesta menţiona faptul că
localul şcolii avea aspectul „unui grajd", scopul fiind acela de a obţine o
subvenţie de la autorităţile comunale 16 . Autorităţile nu au răspuns însă
apelului directorului şcolii, creându-se astfel o controversă între conducerea
şcolii şi cea a primăriei, care refuzase alocarea sumei de 311,80 lei pentru
repararea localului şcolii 17 .
În anii Primului Război Mondial localul şcolii (Şcoala nr. I) a fost
ocupat de soldaţii ruşi şi transformat în spital de campanie, evacuarea având
loc abia la 28 ianuarie 1917' 8 . Situaţia nu a rămas fără unnări, iar la
începutul anului 1918, în rapoartele trimise Revizoratului Şcolar Bacău,
învăţătorul Gh.I. Popovici arăta că localul şcolii fusese „distrus" de annata
rusă. Din acest motiv solicita Prefecturii judeţului Bacău repartizarea unor
fonduri speciale pentru şcoala pe care o conducea 19 . Localul Şcolii Horgeşti
a suferit daune şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, fiind apoi
reparat în perioada 1945-1946 cu fondurile colectate de locuitorii satului 20 .
Al doilea local al şcolii, inaugurat în anul 1925
Începând cu anul 1921, învăţătorul Gh.I. Popovici a ridicat problema
insuficienţei sălilor de clasă, în pofida faptului că după război fuseseră
închiriate alte două camere în case particulare 21 . La data respectivă, numărul
13

Idem, d. 1/1891, f. 10 v
Idem, d. 2/1935, f. 52 v
15
idem, d. 2/1914, f. 71
16
Ibidem, f. 40
17
Ibidem, f. 42-47. Învăţătorul Gh.l. Popovici l-a reclamat pe primarul comunei la

14

Revizoratul Şcolar Bacău, arătând că acesta „făcea pe învăţătorul" şi absenta de la unele
serbări nationale
IM Idem,
2/1918, f. 73 v. În anii Primului Război Mondial în satul Horgeşti au fost
încartiruiţi şi soldaţi români din Divizionul 3 Artilerie
19
Ibidem, f. 73 bis
20
Idem, d. 111945, f. 3. Idem, d. 3/1941-1949, f. 29
21
Idem, d. 111921, f. 11
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posturilor de învăţători era de trei, faţă de numai un post în perioada 1890191 7, şi două în perioada 191 7-192 l.
În aceeaşi perioadă a crescut şi numărul elevilor. Astfel, în anul
1921, şcoala era frecventată de 170 de elevi din Horgeşti, 12 din Mărăscu, 9
din Sohodol şi 12 din Valea lui Drob, sat aflat la o distanţă de 4 km de
2
Horgeşti. La aceeaşi dată curtea şcolii avea o suprafaţă de 900 m , în timp
2
ce grădina şcolii însuma 1O.800 m , suprafaţă mult mări tă după Reforma
22
agrară din 1921, când şcoala a fost împroprietărită cu 3 ha teren .
În vara anului 1922 s-a constituit la Horgeşti un Comitet pentru
Construcţia Şcolii, avându-l în frunte pe primarul comunei. Noul local
(Şcoala nr. 2) urma să dispună de două săli de clasă, un antret şi o
cancelarie. Ideea îi aparţinea directorului Gh.I. Popovici, care aprecia că
vechea clădire devenise cu timpul „insuficientă pentru a adăposti în
cuprinsul ei pe toţi copiii recenzaţi, susţinându-se numărătoarea exactă,
raportată la realitate, nu făcută din birou. Cum posturile de învăţători pe
baza recensământului s-au înmulţit, iar casele închiriate de la săteni pentru
şcoală erau neconfortabile, în vara anului 1922, sub iniţiativa morală şi
materială a ministrului Angelescu, un comitet local de construcţie a înfăptuit
ridicarea unui local de şcoală din lemn, conform planului tip al Casei
Şcoalelor 23 . Localul Şcolii nr. 2 a fost construit din lemn de stejar pe un
teren obţinut prin schimb şi aflat în imediata vecinătate a Primăriei Horgeşti.
Într-o scrisoare adresată la 24 decembrie 1923 parohului romanocatolic din Horgeşti, Carol Rist, învăţătorul Gh.I. Popovici aducea elogii
atât credincioşilor catolici cât şi celor ortodocşi, care, la solicitarea
membrilor Comitetului pentru Construcţia Şcolii, contribuiseră cu donaţii.
În aceeaşi scrisoare el oferea localul şcolii pentru lecţiile de catehism ale
24
tinerilor catolici .
Inaugurarea localului Şcolii nr. 2 a avut loc la 11 octombrie 1925,
prilej cu care directorul Gh.I. Popovici îl aprecia ca fiind „o construcţie
solidă, ieftin lucrată şi estetic amenajată". Intenţia membrilor comitetului
era aceea de a ridica „una dintre cele mai măreţe şcoli" de pe Valea
Răcătăului. La ridicarea construcţiei au contribuit numeroşi săteni din
Horgeşti, care au oferit donaţii în bani şi materiale, au făcut zile de clacă şi
au ajutat la transportul materialelor de construcţie. Tot în ziua inaugurării
22

Ibidem
Idem, d. 211935, f. 53. Din Comitetul de construcţie a noului local al şcolii au făcut parte
primarul Ioan M. Nunuţ, administratorul moşiei proprietarului Gh.Strat, Manole Hagiu,
învăţătorul Gh.I. Popovici (secretar al comitetului), Vasile A. Balint, A. Lucaci, V. Zema,
Gh. Balan, Gh.Gh. Lucaci şi Gh.I. Baban
24
Ibidem. Au contribuit cu fonduri, alături de săteni, şi Primăria Horgeşti, Prefectura
Judeţului Bacău şi Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, suma totală ridicându-se la
212.000 lei
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localului şcolii a fost sfinţită şi o troiţă comemorativă amplasată în faţa
noului local şi a Primăriei.
Membrii comitetului au fost la rândul lor recompensaţi de Ministerul
25
Cultelor şi Instrucţiunii Publice cu medalia Răsplata Muncii , după ce
numele acestora au fost aduse la cunoştinţa ministerului de directorul şcolii.
La 1O martie 1924, într-un memoriu adresat ministerului, directorul şcolii îl
elogia şi pe proprietarul Gh. Strat pentru gestul său generos de a fi donat
26
comitetului suma de 1O.OOO lei .
Într-o noapte din ianuarie 1934, pe timp de viscol, localul din
cărămidă (Şcoala nr. 1) a luat foc din cauza unui horn defect, acoperişul
arzând în întregime. Datorită intervenţiei prompte a unor absolvenţi, „şi cu
mari sacrificii'', după cum scria Gh.I. Popovici, a putut fi salvat mobilierul
27
şcolii, cel al Căminului Cultural şi arhiva .
Prin eforturile directorului şcolii, localul a fost apoi refăcut, chiar
lărgit, lucrările fiind finalizate la 26 noiembrie 1939 şi sărbătorite printr-o
28
frumoasă serbare şcolară . Tot atunci a fost construită şi o anexă din lemn,
cu o sală amenajată pentru atelierul şcolar şi o alta pentru aparatul de
cinematograf, proprietate a Căminului Cultural. A fost extins, de asemenea,
antretul prin lărgirea „cerdacului" din faţă. Lucrările au fost executate de
inginerul tehnic al judeţului Bacău după un proiect al directorului şcolii,
Gh.I. Popovici, proiect aprobat de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice. Fondurile necesare au fost colectate tot prin grija unui comitet local
condus de directorul şcolii. Ambele localuri (Şcoala nr. 1 şi Şcoala nr. 2) au
suferit însă avarii importante la cutremurul din noiembrie 1940 29 .
În anul 1935 Şcoala Horgeşti dispunea de două localuri considerate
insuficiente pentru numărul mare al elevilor. Primul local („Şcoala din
deal"), din piatră, construit în anul 1900 pe o suprafaţă de 200 m 2 , dispunea
de o sală de clasă, un antret şi cancelaria învăţătorilor; tot aici se afla sala
pentru motorul cinematografului şi locuinţa directorului. Înaintea celui de-al
Doilea Război Mondial, o suprafaţă de o jumătate de hectar a fost cultivată
cu „o vie americană şi pomi fructiferi". Din cauza insuficienţei fondurilor,
mobilierul şi materialele didactice au fost şi ele întotdeauna considerate
insuficiente.
În anul 1893, de exemplu, mobilierul şi materialele didactice ale
Şcolii nr. 1 erau următoarele: 4 bănci, 36 de tabele de intuiţie pentru scris şi
citit donate de minister, o hartă a României, un registru de prezenţă, o
25

Idem, d.
Idem, d.
27
Ibidem
28
Idem, d.
29
Idem, d.

26

l/1927, f. 135
2/1918, f. 66
7/1935-1944, f. 14
1/1940, f. 129. Idem, d. 6/1935, f. 28
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matricolă şcolară şi un registru pentru certificatele de absolvire . Timp de
decenii, aceste obiecte au constituit baza materialelor didactice ale acestei
şcoli. Mai târziu, cel de-al Doilea Război Mondial a afectat serios inventarul
Şcolii Horgeşti (ambele localuri). Au fost distruse 17 aparate de fizică, 18
piese de mobilier, 1O hărţi şi 6 tablouri intuitive.
Cel de-al doilea local de şcoală (Şcoala nr. 2 sau „Şcoala din vale") a
2
fost construit din lemn în anul 1925 pe o suprafaţă de 175 m . Această
şcoală deţinea un teren cu suprafaţa de 3 ha primit ca urmare a reformei
agrare din anul 1921, pe baza unui schimb făcut cu proprietarul moşiei, Gh.
Strat 31 . Localul Şcolii nr. 2 se afla pe acest teren, la est de şoseaua satului,
alături de o livadă de pomi fructiferi ( 11 ari cu 80 pomi). Restul suprafeţei
era deţinut de directorul şcolii, care plătea o arendă regională Comitetului
32
Şcolar local . Întreaga suprafaţă a aparţinut şcolii până în anul 1948. Şi
acest al doilea local al şcolii a fost dotat cu bibliotecă, hărţi, tablouri
diverse, tablouri intuitive, considerate însă insuficiente.
30

DIRECTORII ŞCOLII
Învăţătorul N.I. Nicolau (1890-1901)
Învăţătorul N. I. Nicolau s-a născut la 22 februarie 1860 la Adjud
(judeţul Putna), fiind absolvent al Şcolii Normale „Carol I" din Bucureşti
(1880). Până la venirea sa la Horgeşti, învăţătorul N.I. Nicolau funcţionase
la şcolile din Bogdăneşti şi Râpile 33 .
În anul 1890, când a fost numit la Horgeşti ca învăţător şi diriginte
(director), el era deja văduv cu doi copii minori. Era bine pregătit
profesional, pasionat de gramatică, geografie, aritmetică şi istorie şi priceput
la „împletitul paielor pentru pălării". Avea reputaţia unui „agricultor
practic" totodată iubitor al muzicii. Încă de la începutul şederii sale la
Horgeşti s-a aflat în bune relaţii cu oficialităţile satului şi cu cei doi preoţi,
catolic şi ortodox. Bun cunoscător al obiceiurilor sătenilor, era apreciat de
aceştia şi pentru talentul său de povestitor şi recitator de poezii, anecdote şi
proverbe.
La 24 septembrie 1890, învăţătorul N .I. Nicolau a inaugurat primul
an şcolar la Şcoala Primară din Horgeşti, ceremonie la care au participat
săteanul Mihai Lucaci, reprezentant al secţiei Horgeşti a Primăriei Geoseni
şi preotul ortodox Ioan Vasiliu. În prezenţa a 15 copii, acesta din urmă a
34
sfinţit apa şi a binecuvântat localul şcolii .
30

Idem, d. 1/1893. f. 38
Idem, d. 2/1935, f. 53 v. Idem, d. 511948, f. 3, 16-17
32
Idem, d. 1/1890, f. 27
33
1dem,d.1!1893,f.15
34
Idem, d. 211890, f. 25-26
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Inspecţiile

efectuate la Şcoala Primară Mixtă Horgeşti de revizorii
şcolari de la Bacău au consemnat şi dificultăţile inerente primului an şcolar,
amplificate de lipsa unui local propriu şi a instrumentelor didactice
elementare, precum ceasul, clopoţelul, catedra şi dulapurile. De asemenea,
în lunile friguroase elevii erau nevoiţi să stea în clasă îmbrăcaţi cu cojoace
şi sumane; şcoala a fost de altfel închisă 15 zile din cauza lipsei lemnelor
pentru sobe. Elevii şcolii nu au făcut nici ei o impresie prea bună
revizorilor. Erau în general prost îmbrăcaţi şi prost hrăniţi, mulţi erau
bolnăvicioşi, iar în acea perioadă satul era bântuit de dizenterie, friguri şi
chiar tifos. Din acest motiv medicul comunei Geoseni nu avizase
funcţionarea Şcolii Horgeşti.
Frecvenţa şcolară

a fost influenţată de realităţile sociale - o relaţie
care a rămas constantă timp de decenii. Copiii lipseau de la orele de curs din
cauza folosirii lor de către părinţi la muncile agricole. Alţi factori care
contribuiau la frecvenţa redusă erau timpul nefavorabil, distanţele mari până
la şcoală în cazul unor elevi şi sărăcia. Dintre cei 130 de băieţi şi 139 de fete
recenzaţi în anul şcolar 1890/1891, doar 59 de băieţi şi 55 de fete au avut o
frecvenţă regulată. Frecvenţa neregulată a contribuit şi la obţinerea unor
rezultate slabe la sfârşitul anului şcolar, apreciate de revizorii şcolari drept
mediocre 35 . Raportul învăţătorului N.I. Nicolau la sfârşitul aceluiaşi an
şcolar consemna şi faptul că orele de religie se desfăşuraseră în mod regulat
în zilele de duminică şi de sărbători, atât cu copiii catolici cât şi cu cei
ortodocşi, care erau conduşi la biserică de către învăţător.
Cel de-al doilea an şcolar, 189111892, a început cu un număr mai
mic de elevi consemnaţi în matricola şcolii - 41 de băieţi şi 4 fete 36 . Această
situaţie l-a determinat pe învăţătorul N.I. Nicolau să trimită avertismente şi
chiar amenzi părinţilor care nu-şi trimiteau copiii la şcoală 37 . Situaţia s-a
agravat în anul şcolar 1892/1893, când şcoala a fost frecventată de numai 30
de elevi 38 .
Un raport din 25 septembrie 1893 al învăţătorului şcolii menţiona
condiţiile neprielnice studiului - „câinii slobozi în curţile oamenilor",
prezenţa animalelor în curtea şcolii, tulburarea liniştii de către certurile şi
ţipetele vecinilor ş.a. Acelaşi raport descria şi starea deplorabilă a localului
şcolii. Situaţia a fost confirmată de inspecţiile revizorilor şcolari, care
descriau localul şcolii ca fiind „o proastă casă de ţară", lipsită de condiţiile

35

Ibidem
Ibidem, f. 27
37
Idem, d. 111892, f. 16
38
Idem, d. 111893, f. 18

36
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elementare de igienă 39 . O altă problemă era lipsa lemnelor în lunile
friguroase. Printr-o înţelegere verbală proprietarul Strat acorda Şcolii
Horgeşti o cantitate de trei stânjeni de lemne, dar acestea ajungeau cu mare
~
~
.
40
mtarz1ere .
În primăvara anului 1893 a avut loc transferarea şcolii din casele
proprietarului Profira Strat în casele unor săteni, chiria fiind plătită de
Primăria Geoseni. Evacuarea s-a petrecut ca urmare a presiunilor
41
proprietarului , care dorea să dea o altă întrebuinţare "acareturilor" ocupate
de şcoală din anul 1890, ca urmare a unui acord verbal între proprietar şi
preotul ortodox I. Vasiliu.
În anul şcolar 1893/1894 în matricola şcolii erau înscrişi următorii
elevi: Adamachi I. lojă, Antohi I. Mihai, Ardeleanu D. Constantin, Acsente
I. Demetrie, Anti P. Adam, Andrau V. Mihai, Antohi I. Anton, Ardeleanu D.
Gheorghe, Bârgău C. Gheorghe, Bârgău Gh. Vasile, Balint Gh. Mihai,
Balint A. Mihai, Balint C. Ianuş, Buganea Gh. Vasile, Boz I. Vasile, Balan
P. Gheorghe, Zodian T. Gheorghe, Creţu Gh. Vasile, Calapaci I. Mihai,
Doboş I. Mihai, Dobrică Gh. Gheorghe, Dobrică Gh. Constantin,
Dăscălescu I. Dimitrie, Filip T. Vasile, Gal A. Mihai, Gosav D. Vasile,
Hurjui Gh. Vasile, Iliuţă T. Vasile, Munteanu L. Gheorghe, Mălin I.
Gheorghe, Martin I. Anton, Nicolau T. Traian, Nicolau N. Olimpia, Nunuţă
V. Gheorghe, Rofel P. Petrea, Nunuţă V. Dimitrie, Vaisie D. Vasile, Vaisie
42
D. Constantin şi Zodian T. Lupu .
Problema frecvenţei scăzute a elevilor s-a agravat în anii următori,
astfel încât la 1 septembrie 1897 anul şcolar s-a deschis cu doar 3 băieţi şi o
fată înscrişi „de bună voie" şi 23 de băieţi înscrişi din oficiu. Nu existau
soluţii la această problemă, atât timp cât sala de clasă era neîncăpătoare. La
1 martie 1898 frecventau şcoala 26 de băieţi şi o fată 43 , iar la examenul de
sfârşit de an şcolar s-au prezentat doar 20 de elevi.
În ultimii ani petrecuţi la Şcoala Horgeşti, învăţătorul N.I. Nicolau a
continuat să se plângă de dificultăţile din activitatea profesională. A adus
acuzaţii autorităţilor comunale care au neglijat continuu problema localului
şcolii, apreciind în acelaşi timp pe proprietarul Gh. Strat, pe a cărui
filantropie se baza încălzirea sobelor.

Ibidem, f. 17-18. În anul 1892, bugetul şcolii includea chiria localului (80 lei), încălzitul
sobelor (78 lei), plata clopotului (45 lei), a ceasului (18 lei), a dulapului (10 lei) şi a
catedrei ( 15 lei). Alţi 180 lei au fost trecuţi la „diverse"
40
1dem,d. l/1892,f. ll-15
41
Idem, d. 1/1893, f. 1-10
42
Idem, d. 1/1894, f. 4
43
Idem, d. 211897, f. 4, 16, 26. În clasa I erau înscrişi 20 de băieţi, în clasa a II-a 4 băieţi şi
o fată, iar în clasa a III-a 2 băieţi
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În anul 1899 frecventau Şcoala Horgeşti 47 de băieţi şi 12 fete din
80 de elevi înscrişi, iar în anul 1900, 18 băieţi şi 4 fete din 62 de elevi
~
. . 44
mscnş1
.
Perioada 1901-1914
În perioada 1901-1914, la conducerea Şcolii Horgeşti s-au aflat 7
directori/învăţători. Situaţia este explicată de învăţătorul Gh.I. Popovici
după cum urmează: ,,Învăţătorii s-au schimbat mai în fiecare an, neavând
nici unul intenţia de a-şi desăvârşi profesiunea în folosul public al acestui
sat". Gh.I. Popovici menţiona şi faptul că în perioada respectivă,
premergătoare sosirii sale la conducerea Şcolii Horgeşti, recenzarea
viitorilor şcolari se făcea mai mult „pe cale informativă şi nu prin vizita
45
legală la domiciliu" .
În perioada 1901-1914 au existat însă două cazuri de directori care
au condus şcoala mai mulţi ani: învăţătorul I. Hâncu ( 1901-1905) şi
46
învăţătorul V. Rugină (1906-1912) . În chiar primul an petrecut la
Horgeşti, directorul I. Hâncu a întâmpinat probleme la deschiderea anului
şcolar 190111902 din cauza neprezentării elevilor, care fuseseră reţinuţi de
părinţi la recoltarea porumbului. Ca şi predecesorul său, directorul I. Hâncu
i-a condus pe elevi la biserică, şi s-a preocupat de organizarea unui cor
bisericesc al acestora 47 .
La 16 noiembrie 1905, Revizoratul Şcolar Bacău l-a numit la
conducerea Şcolii Horgeşti pe învăţătorul suplinitor Ion Susanu 48 . Acesta sa născut la 28 noiembrie 1880 la Căiuţi, jud. Bacău, şi a absolvit în 1905
Şcoala Normală „Principele Ferdinand" din Bârlad. La 26 ianuarie 1906,
Revizoratul Şcolar Bacău i-a solicitat lui I. Susanu ca Şcoala Horgeşti să
participe la Expoziţia Naţională dedicată celor 40 de ani de domnie a regelui
Carol I cu lucrări manuale executate de elevii şcolii 49 .
La 31 august 1906 învăţătorul I. Susanu a fost transferat la Şcoala
Lucăceşti, unde a activat până în anul 1908 când a fost din nou transferat la
Şcoala Negoeşti. A participat, ca rezervist, la campaniile militare din anii
1913 şi 1916-1918, fiind decorat cu medalii şi ordine militare. Mai târziu, în
anul 1931, a fost numit revizor şcolar 50 . Succesorul lui I. Susanu la
conducerea Şcolii Horgeşti începând cu 1 septembrie 1906 a fost învăţătorul
Idem, d. 2/1899, f. 27, 46. Idem, d. 2/1900, f. l; 4-5 v; 19, 29, 41. În ultimii ani petrecuţi
Horgeşti învăţătorul Nicolau a suferit de afecţiuni reumatice
45
Idem, d. 2/1935, f. 53
46
Idem, d. 2/1901, f. 7. Idem, d. 1/1903, f. 4
47
Idem, d. 1/1901, f. 5
48
Idem, fond Revizoratul Şcolar Bacău, d. l/1905, f. l
49
Idem, fond Şcoala Generală Horgeşti, d. 111905, f. 87
so Idem, fond Revizoratul Şcolar Bacău, d. S3, f. 1-1 O. Învăţătorul I. Susanu s-a căsătorit în
anul 1922 şi a avut patru copii
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suplinitor D. Puşlengu, înlocuit la rândul său la 15 februarie 1907 de
învăţătorul definitiv Vasile Butu Rugină.
Rapoartele de inspecţie din această perioadă ale revizorilor şcolari
conţin unele critici la adresa activităţii desfăşurate de V. Rugină, inclusiv
51
lipsa şezătorilor şi a conferinţelor la şcoala pentru adulţi . Directorul V.
Butu Rugină a motivat aspectele negative ale procesului didactic-educativ
prin „frecvenţa neregulată" a elevilor, insuficienţa unui singur local al şcolii
cu o singură sală de clasă şi lipsa fondurilor, arătând că începând din anul
1908, când satul Horgeşti a devenit comună, Şcoala Horgeşti nu a mai
primit fonduri de la bugetul comunal. În scurta lucrare monografică dedicată
Şcolii Horgeşti, Gh.I. Popovici formulează şi el câteva critici la adresa lui
V. Butu Rugină, care ar fi acordat prioritate „activităţii cooperatiste" în
detrimentul celei didactice şi spirituale 52 .
Localul neîncăpător a reprezentat cauza reală pentru care foarte
mulţi copii nu puteau fi înscrişi la şcoală. De exemplu, în anul 1911 erau
recenzaţi 200 de copii de vârstă şcolară însă capacitatea localului şcolii era
de numai 80 de locuri. Din acest motiv, directorul V. Butu Rugină a solicitat
insistent înfiinţarea unui al doilea post de învăţător şi construirea unei noi
săli de clasă din lemnul primit de la proprietarul Strat, apreciat deoarece „îşi
dădea mult interes pentru şcoală" 53 .
În perioada 1 septembrie - 15 noiembrie 1912 conducerea şcolii a
fost asigurată de învăţătorul I.N. Sion. Acesta era căsătorit şi avea doi copii,
54
iar soţia sa îl suplinea la orele de clasă atunci când era absent . În perioada
directoratului său, şcoala s-a confruntat cu aşa-numitul „scandal al cărţilor
pentru elevi", provocat de faptul că părinţii nu primiseră cărţile pe care le
comandaseră prin intermediul învăţătorului Sion 55 . La aceeaşi dată şcoala nu

idem, fond Şcoala Generală Horgeşti, d. 111906, f. 99-100
Idem, d. 2/1935, f. 54 v. Printre realizările directorului V. Butu Rugină se munără
înfiinţarea unei grădiniţe de copii într-o casă închiriată de la săteanul Vasile Anton Balint şi
obţinerea unui lot şcolar pentru şcoală, conform legii de împroprietărire a şcolilor rurale.
Terenul urma a fi acordat de proprietarul Gh. Strat (Idem, d. 111910, f. 47; Idem, d. 3/1907,
f. 73 v.)
53
Idem, d. 1/1906, f. 75. Idem, d. 3/1907, f. 81. Idem, d. 111910, f. 30-35; 47; 76. În anul
1911 existau în comuna Horgeşti trei şcoli şi o grădiniţă de copii, dintre care doar Şcoala
Horgeşti avea local propriu. După numai 12 ani de la construirea localului Şcolii Horgeşti
V. Butu Rugină deplângea faptul că acesta se afla într-o stare jalnică şi că viscolul din iama
anului 1911 „a descoperit şcoala şi locuinţa directorului"
54
Idem, d. 111912-1913, f. 8-10. V. Butu Rugină, care intenţiona să revină la Şcoala
Horgeşti, nu agrea ideea numirii învăţătorului definitiv l.N. Sion. El a revenit la Şcoala
Horgeşti în calitate de revizor şcolar în perioada 1911-1914
55
Ibidem, f. 29-32; 94. În anul 1911, circumscripţia şcolară Horgeşti includea şi cătunele
Fundu Văii, Mărăscu şi Valea lui Drag
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beneficia încă de o bibliotecă şcolară; muzeul şi lotul şcolar nu fuseseră nici
56
.
e1e orgamzate .
În perioada 1912-1913, conducerea şcolii a fost asigurată de
învăţătorul I. Coteanu, iar la 16 noiembrie 1913 a fost preluată de
învăţătorul Alexandru Tiron, care activase până la acea dată la Şcoala
Răcătău. Confruntat la rândul său cu problema numărului mare de copii
recenzaţi de vârstă şcolară (236), învăţătorul Al. Tiron a solicitat în anul
1914 Revizoratului Şcolar Bacău înfiinţarea a două noi posturi de învăţători
la Horgeşti 57 . Erau înscrişi 99 de copii, dintre care doar 44 au promovat
examenul final din iunie 1914 58 .
În scurta perioadă în care s-a aflat la conducerea Şcolii Horgeşti
învăţătorul Al. Tiron, apreciat şi pentru talentul de a cânta la vioară şi
mandolină, s-a ocupat cu bune rezultate de multe activităţi extraşcolare,
între care organizarea corului pe două voci pentru serbările şcolare, dar şi
pentru biserică, organizarea unei mici fannacii şi amenajarea grădinii
2
şcolare de 3.000 m . Se deplasa în comună şi la întrunirile Cercului Cultural
în trăsura proprie şi îmbrăcat în costum naţional românesc. Intenţia sa de a
deschide o şcoală pentru adulţi nu s-a materializat însă, deoarece în toamna
anului 1914, la vârsta de 26 de ani, a fost mobilizat în Amiata Română iar
59
apoi a căzut la datorie . Odată cu Al. Tiron a luat sfârşit fluctuaţia
directorilor Şcolii Horgeşti.
Perioada 1901-1914 a fost una dificilă, caracterizată de probleme
şcolare şi sociale, între care cea mai importantă era sărăcia locuitorilor
comunei, care cu greu puteau asigura copiilor lor îmbrăcămintea,
încălţămintea, cărţile şi rechizitele şcolare. Au existat însă în istoria şcolii,
inclusiv în aceşti 14 ani, donatori care i-au ajutat pe copii. În anul 1905, de
exemplu, Revizoratul Şcolar Bacău a dăruit şcolii câteva cărţi de istoria
României, istorioare morale, imnuri, agricultură ş.a. 60 În anul 1906
deputatul N. Ghica a dăruit elevilor săraci două sumane, o pereche de opinci
61
şi 15 metri de stofă pentru confecţionarea de haine . Printre donatorii din
aceeaşi perioadă s-au numărat Academia Română, care a dăruit Şcolii
Horgeşti cărţi din fondurile Ioan Fătu şi Ioan Scorţanu (abecedare, cărţi de
citire, gramatică, aritmetică şi geografie) şi Casa Şcoalelor 62 .
56

Ibidem, f. 100-1O1
Idem, d. 111913, f. 18, 41 v
58
Ibidem, f. 62
59
Ibidem, f. 47, 50 v, 62. Al. Tiron mai fusese mobilizat cu gradul de caporal în Compania

57

a IV-a de biciclişti din cadrul Corpului lV Armată şi în campania din anul 1913. În
perioadele de absenţă îndelungată, Al. Tiron a fost suplinit de învăţătorul Gh. Cloroschi
60
Idem, d. 111905, f. 16
61
Idem, d. I /1906, f. 50
62
Idem, d. 111910, f. 25-26
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Învăţătorul Gh.I. Popovici (1914-1944)

La 1 septembrie 1914 a fost numit director al şcolii învăţătorul Gh.I.
Popovici. Acesta s-a născut la 17 martie 1894 la Filioara, jud. Neamţ şi a
urmat cursurile Şcolii Normale „Vasile Lupu" din Iaşi (1908-1914). A fost
căsătorit cu Maria Popovici şi a avut cinci copii: Olimpia, Florenţa, Ionel,
Gheorghe şi Dimitrie. A parcurs întreaga ierarhie didactică: provizor (1914),
definitiv (1920), gradul II (1923) şi gradul I (1933) 63 .
Unul dintre primele obiective ale directoratului său a fost efectuarea
unui recensământ complet al copiilor de vârstă şcolară, făcut public în anul
1915. La acea dată erau la Horgeşti 420 de copii cu vârste între 7 şi 16 ani,
situaţie care l-a determinat pe Gh.I. Popovici să solicite Ministerului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice aprobarea pentru înfiinţarea unui al doilea
64
post de învăţător la Şcoala Horgeşti, cerere aprobată în anul 191 7 . În anul
1922, Gh.I. Popovici a obţinut aprobarea pentru înfiinţarea a două noi
posturi de învăţător, iar în anul 1926 a reuşit să-l înfiinţeze pe cel de-al
cincilea. Din cauza insuficienţei localului şcolii, Şcoala Horgeşti a
funcţionat mult timp cu doar patru posturi de învăţător.
După intrarea României în Primul Război Mondial, în anul 1916,
Gh.I. Popovici a fost mobilizat, asemenea altor mii de învăţători. În toamna
anului 1917 el se afla la Botoşani, de unde le-a scris elevilor săi
următoarele: „Cuvânt elevilor mei, Credeam că voi fi şi eu la deschiderea
şcolii - dar ce să fac dacă Ţara m-a chemat la datorie, având nevoie de
mine. Voiu sunteţi tot ai mei şcolari iubiţi şi eu învăţătorul vostru părinte.
Nu mă uitaţi şi să-mi scrieţi la Botoşani. Nu mă voi simţi mai fericit decât
atunci când voi auzi că vă siliţi la învăţătură, că ascultaţi pe domnul
învăţător, ce-l aveţi în faţa voastră, decât atunci când veţi asculta pe părinţii
şi autorităţile voastre din comună. Nu uitaţi că şcolarii obraznici şi nesilitori
îşi vor lua pedeapsa chiar de la mine; eu mă voi întoarce de la armată şi voi
vedea cu ochii părinţilor pe cei silitori şi cu măsuri de pedepsire pe cei răi
[... ] Faceţi crucea mare şi credinţă în Dumnezeu. Începeţi un nou an de
muncă a minţii, primind din partea învăţătorului vostru, salutări de dragoste
şi iubire părintească [... ]"65 .
Revenit la Horgeşti la 25 octombrie 1917, învăţătorul Gh.I. Popovici
a depus o intensă activitate obştească în calitate de membru al autorităţii
comunale pentru rechiziţii, preşedinte al Asociaţiei „Familia Luptătorilor" şi
al Comitetului Agricol local, agent sanitar, secretar al Comisiei de
Expropriere Bacău şi chiar primar al comunei Horgeşti timp de şapte zile.

63
64
65

Idem, fond Revizoratul Şcolar Bacău, d. P3, f. 2
Idem, fond Şcoala Generală Horgeşti, d. 211935, f. 53
Idem, d. 2/1918, f. 30
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Un raport al Revizoratului Şcolar Bacău din 18 mai 1919 îl caracteriza după
66
cum urmează: „Este un dascăl tânăr cu multă dorinţă şi putere de muncă. "
Frecvenţa şcolară rămânea o problemă dificilă, cauzată de „munca
câmpului şi de îndărătnicia multora". În anii războiului însă nu existau
mijloace de constrângere, amenda fiind suspendată. În anul 1919, de
exemplu, din 520 de copii de vârstă şcolară erau înscrişi doar 220, dintre
care numai 72 frecventau cursurile susţinute de învăţătorii Gh.I. Popovici şi
Maria Loghin. În scopul îmbunătăţirii frecvenţei, Gh.I. Popovici înfiinţase
încă din anul 1915 cursul complementar.
Crezul destoinicului învăţător şi director, manifestat timp de trei
decenii, era acela că „dacă nu se face educaţie tineretului, ca şi mediului
unde elevul îşi trăieşte viaţa, metodele de predare cele mai perfecte nu-şi
67
vor atinge niciodată scopul, să formeze suflete şi caractere" . Convins de
faptul că învăţământul trebuia „pus în slujba formării caracterului elevilor",
învăţătorul Gh.I. Popovici s-a preocupat în mod deosebit de pregătirea
culturală şi religioasă a acestora.
În perioada 1919-1928 a susţinut zeci de cuvântări festive cu
caracter naţional, dar şi „predici dogmatice cu caracter dogmatic". A acordat
o atenţie deosebită serbărilor naţionale şi vizitelor la monumente istorice din
judeţul Bacău. A organizat, de asemenea, mai multe excursii cu scopul de a
dezvolta la elevi „iubirea pământului pitoresc al ţării". A îngrijit grădina
model a şcolii, în care a plantat sute de butuci de viţă de vie şi zeci de pomi
68
fructiferi, convins fiind de importanţa învăţământului agricol aplicat . A
încercat în permanenţă să insufle elevilor şi absolvenţilor „gustul de citit",
împrumutându-le cărţi din biblioteca proprie şi din cea a Căminului Cultural
Horgeşti. I-a învăţat pe elevi noţiuni de „socoteli aplicate", prin utilizarea
registrului de contabilitate al Societăţii Şcolare „Deprinderi Bune",
înfiinţată în februarie 1928.
Realizările directoratului lui Gh.I. Popovici au fost numeroase:
participarea elevilor la expoziţii la Bacău cu obiecte confecţionate de ei la
orele de lucru manual, înfiinţarea în anul 1925 a atelierului de lemnărie
condus de maistrul Anton Gh. Lucaci, unde elevii confecţionau „obiecte
casnice şi de imediată utilitate în gosopdărie" 69 , înfiinţarea în anul 1922 a
Comitetului de Construcţie a noului local al şcolii (Şcoala nr. 2), inaugurat
în anul 1925, înfiinţarea în anul 1916 a Casei de Economie Şcolară, cu
depuneri la Banca „Lumina Ţăranului" din Horgeşti. Cea mai importantă
realizare a sa rămâne probabil înfiinţarea, la 3 aprilie 1916, a Căminului
Idem, fond Revizoratu/ Şcolar Bacău, d. P3, f. 30-34 v
Ibidem, f. 19
68
Idem, fond Şcoala Generală Horgeşti, d. 1/1927, f. 211
69
Ibidem, f. 211 v
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Cultural „Asociaţia Absolvenţilor", al cărui preşedinte a fost timp de
··70
decenn .
Conform propriilor sale mărturisiri, nereuşitele directorului Gh.I.
Popovici în perioada l 919-1928 au fost determinate de slaba pregătire
profesională a învăţătorilor care au activat la Şcoala Horgeşti, majoritatea
suplinitori fără pregătire corespunzătoare şi care trebuiau să primească
zilnic îndrumare pedagogică. În anul l 927, de exemplu, directorul Gh.I.
Popovici solicita insistent Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice
trimiterea la Horgeşti a unui învăţător „normalist" pentru clasele cursului
supenor.
Frecvenţa
„capricioasă"
a continuat sa-1 creeze probleme
directorului Popovici şi după anul 1928, determinându-l să concluzioneze că
frecvenţa se afla în legătură directă şi cu anumite mentalităţi perpetuate în
viaţa satului, dar şi cu starea materială precară a sătenilor. În anul 1936 el
constata trista realitate: „După 46 de ani de funcţionare spirituală a şcolii
din acest sat, mulţi părinţi sunt analfabeţi complet în proporţie de 60%; 25%
erau cu învăţământul primar neterminat şi de abia 15% erau absolvenţi cu 5
şi 7 clase" 71 . Directorul Popovici a întocmit şi următoarea statistică: dintr-o
serie de 32 de elevi din clasa I, 22 ajungeau în clasa a IV-a, 15 în clasa a Va şi doar 2-3 în clasa a VII-a şi la examenul de absolvire.
În Monografia Şcolii Horgeşti, redactată în anul l 936, Gh.I.
Popovici explica această stare de lucruri prin faptul că „în această localitate
foarte puţini intelectuali au stat mult timp'', neexistând deci condiţiile
necesare creării unui climat spiritual. Monografia menţionează în acest sens
numele învăţătorilor şcolii şi ale preoţilor ortodocşi Patrichi şi Mârza. Din
această cauză, opinează autorul monografiei, elevii manifestau aceleaşi
mentalităţi şi practici ca şi părinţii lor, fiind atraşi mai mult de muncile
câmpului decât de şcoală.
Gh.I. Popovici critică şi pe absolvenţii şcolii, „necivilizaţi" în
raporturile lor cu ceilalţi săteni, cu autorităţile comunale şi şcolare,
exprimându-şi totodată regretul cu privire la faptul că foarte puţini
absolvenţi reuşeau, urmând şcoli cu „viitor intelectualist", să fie apoi
angajaţi ca meseriaşi, „băieţi de prăvălie" sau subofiţeri în armată. Autorul
concluzionează că alături de şcoală, factorul care a contribuit cel mai mult la
„renovarea sufletească a mentalităţii cetăţeneşti" a fost Căminul Cultural 72 .
La sfârşitul carierei sale didactice, cercetându-şi realizările, Gh.I.
Popovici situa pe primul plan asigurarea celor cinci posturi de învăţători,
70

Ibidem. f. 212. Pe lângă Căminul Cultural, Gh.I. Popovici a înfiinţat o librărie, o

bibliotecă şi
71

72

un cinematograf

Idem, d. 211935, f. 54
Ibidem, f. 55
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construirea celui de-al doilea local al şcolii, şi înfiinţarea a numeroase oficii
culturale extraşcolare. La toate acestea se mai poate adăuga faptul că Gh.I.
Popovici a publicat de-a lungul anilor diverse articole în Revista Uniunii
Corpului Didactic şi în alte publicaţii: Liga Deşteptarea, Şcoala Normală,
Jurnalul Societăţii Centrale Agricole, Duminica poporului şi Vestitorul
satelor73 . În ultimul an al vieţii, 1943, se mândrea cu plantaţia „Dumbrava
Eroilor" (cca. 2.500 de arbori) însă era deja suferind, ceea ce l-a împiedicat
să desfăşoare orice fel de activitate didactică.
Gh.I. Popovici a murit la 28 ianuarie 1944 la Horgeşti 74 . Moartea sa
timpurie l-a împiedicat să finalizeze un proiect mai vechi, acela de a realiza
o monografie amplă a satului şi şcolii Horgeşti, în completarea sintezei
monografice din anul 1936. Dispunea de o arhivă impresionantă a Şcolii
Horgeşti, şi de o valoroasă bibliotecă personală de cca. 580 de volume.
A rămas în istoria satului Horgeşti, înainte de toate pentru
„devotamentul său faţă de buna dezvoltare a şcolii, şi legăturile strânse cu
locuitorii satului pe care dorea să-i ridice la lumină" 75 .
Învăţătorul Dumitru Bucşă (1944-1960)
După moartea directorului Gh.I. Popovici, la conducerea Şcolii
Horgeşti a fost numit învăţătorul Dumitru Bucşă. Acesta era atunci
mobilizat, urmând a fi suplinit de învăţătorul Ioan Dinu 76 .
Dumitru Bucşă a absolvit Şcoala Nonnală din Bacău (1929), după
care a activat la şcolile Forăşti, jud. Baia (1929-1933) şi la o şcoală din jud.
Cahul (1933-1934). La 1 septembrie 1934 a fost transferat la Şcoala Primară
Mixtă din Horgeşti, unde avea să rămână până la sfârşitul vieţii. Începând cu
anul 1943, timp de 14 luni a fost mobilizat în armată la Regimentul 27
Dorobanţi. La începutul anului 1945, îşi exprima în faţa revizorilor şcolari
bucuria de a fi scăpat de „grozăviile războiului" şi de a fi revenit sănătos în
mijlocul „şcolarilor săi, cu care este foarte apropiat" 77 .
Numirea sa în funcţia de director s-a bazat pe bunele caracterizări
făcute acestuia de revizorii şcolari. Un raport de inspecţie din anul 1943 îl
aprecia pe D. Bucşă după cum urmează: „Element talentat, muncitor, bine
pregătit pentru misiunea de apostol al satului, reuşind să devină un element
Idem, fond Revizoratul Şcolar Bacău, d. P3, f. 19
Ibidem, f. 94; 121. În ultima perioadă, învăţătorul Gh.l. Popovici a îndeplinit, pe lângă
funcţia de director al şcolii ( 1914-1944 ), şi pe cele de preşedinte al Cercului Cultural
,,Învăţător Alexandru Tiran" ( 1923-1927), preşedinte al comisiilor de examinare a
absolvenţilor cursului primar, secretar al Căminului Cultural din Horgeşti, şi cenzor al
Cooperativei agricole „Luceafărul" din Horgeşti
75
*** Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Bacău, voi. II, Îndrumătoare arhivistice,
15, Bucureşti, 1989, p. 266
76
DJAN Bacău, fond Şcoala Generală Horgeşti, d. 2/1944-1948, f. 1 3v
77
Idem, d. 4/1942-1947, f. 20v
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78

exemplu pentru colegii învăţători" • Un alt raport de inspecţie şcolară din
noiembrie 1945 menţiona următoarele: „Domnul director Bucşă dovedeşte
multă pricepere şi dragoste în gospodărirea averii şcolii, vrând să sporească
averea lăsată de înaintaşi. Apreciez în chip cu totul deosebit activitatea
existentă şi dorinţa de sporire a colegului inspectat [ ... ] Dovedeşte multă
pricepere şi dragoste în gospodărirea şcolii pentru că vrea să sporească
moştenirea lăsată de răposatul învăţător Gh.I. Popovici, ce a fost un
79
înflăcărat învăţător al bunelor iniţiative pe ogorul şcolii " .
În octombrie 1946, cu prilejul inspecţiei pentru obţinerea gradului
didactic I, inspectorul a apreciat la superlativ lucrarea redactată „cu stil
literar" intitulată „Monografia Şcolii Horgeşti'', dedicată memoriei marelui
dascăl Gh.I. Popovici. Au fost apreciate totodată buna pregătire profesională
şi vasta cultură ale autorului. Talentul literar al lui D. Bucşă transpare şi din
numeroasele articole publicate în ziarele Bacăul, Moldova (Bacău) şi
Încercări (Cahul), precum şi din placheta de versuri intitulată Stropi de
suflet. Iubitor de cultură, bunul dascăl şi gospodar D. Bucşă mărturisea că
ţelul său era acela de „a-şi vedea şcoala şi satul la înălţimi neajunse" 80 . Un
alt raport de inspecţie din aprilie 194 7 consemna: „Se încadrează complet în
nevoile de viată ale satului; este în relatiuni cu autoritătile care-l consultă
zilnic la nevoii~ ce au, iar locuitorii îl sti~ează neobişnuit" 81 •
Se cuvine menţionat faptul că după revenirea din mobilizare,
învăţătorul D. Bucşă a trebuit să rezolve probleme şcolare urgente, după
cum o· impunea situaţia pe timp de război şi după război. Şedinţele
Consiliului Şcolar din anii 1945-1946 indică situaţia haotică din Şcoala
Horgeşti, agravată de sărăcia generală a satului. Rapoartele inspectorilor
şcolari confirmă faptul că elevii, deşi sănătoşi, erau „prost îmbrăcaţi",
lipsindu-le şi încălţămintea. Cei mai mulţi veneau dimineaţa la şcoală fără
să mănânce nimic, deoarece părinţilor le lipsea făina 82 . Localul şcolii avea
toate geamurile sparte.
Situaţia a continuat să se agraveze, căci seceta din anul 1946 a
condus la foametea din anul următor, care a afectat şi satul Horgeşti. Din
această cauză mulţi elevi din Horgeşti au părăsit satul natal, plecând
împreună cu părinţii în alte sate de pe malul Siretului, mai puţin afectate de
calamităţi, şi chiar în Transilvania şi Banat. Un raport de inspecţie şcolară
din 6 mai 194 7 constata faptul că la clasa a IV-a, condusă de învăţătoarea
Larisa Dinu, erau prezenţi doar 27 de elevi dintre 57 înscrişi, 5 dintre
78
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absenţi

fiind plecaţi în Ardeal, iar alţi 8 în satele vecine, „neavând ce să
mănânce". La clasa a II-a, condusă de învăţătoarea Maria Dinu, erau
prezenţi 30 de elevi dintre cei 5 l înscrişi.
Un raport de inspecţie din 3 octombrie 1946 aprecia eforturile
depuse de Dumitru Bucşă la conducerea Şcolii Horgeşti, în pofida „crizei
groaznice ce copleşeşte satul Horgeşti, lovit puternic de grindina din iulie şi
seceta din timpul verii" 83 . La aceeaşi dată, se aflau în şcoală 96 dintre cei
278 de elevi înscrişi. În aceste condiţii, constatând că aproape două treimi
dintre elevi sufereau de foame, directorul D. Bucşă a organizat o cantină
şcolară, unde luau masa 120 de elevi în trei serii, câte 40 de elevi zilnic.
Alimentele erau procurate de la Bacău, iar cantina a fost apreciată de
inspectorii şcolari drept una model 84 .
Cu toate acestea, eforturile directorului D. Bucşă şi ale corpului de
învăţători, „plini de râvnă pentru şcoală", s-au dovedit neputincioase în faţa
crizei provocate de lipsa mijloacelor financiare. Lipsa petrolului lampant
făcea imposibilă organizarea cursurilor de alfabetizare. La 8 decembrie
1948, inspectorul şcolar nu a găsit nici un elev în şcoală, din cauza noroiului
de pe uliţele satului, care trecea cu mult peste încălţăminte. Această situaţie
a împiedicat şi transportarea la şcoală a lemnelor pentru sobe. Starea
materială a părinţilor a continuat să se agraveze după anul 1948, o dată cu
instaurarea deplină a regimului comunist. În acest context, întreg procesul
didactic a avut mult de suferit, scăzând calitativ.
În această perioadă a început să se manifeste tot mai insistent „furia
ideologică'', declanşată chiar din anul 1945, anul instalării Ia putere în
România a guvernului condus de Petru Groza. Obligat să se conformeze
noilor comandamente politice, directorul D. Bucşă a fost nevoit, între altele,
să strângă de pe pereţii sălilor de clasă hărţile şi tablourile de dinainte de
anul 1940, şi să rupă din cărţi şi manuale textele şi imaginile referitoare la
eroii de pe frontul de Est. Conform directivei guvernului comunist, trebuiau
eliminate toate lecţiile considerate jignitoare la adresa U.R.S.S. 85 .
Învăţătorul D. Bucşă a fost unul dintre cei mai valoroşi învăţători şi
directori din istoria Şcolii Horgeşti; de numele său se leagă multe realizări
pe tărâmul şcolii, dar şi în afara acesteia. Înainte de anul 1945 a condus
cursul ţărănesc de la Căminul Cultural, a coordonat pregătirea premilitarilor,
a organizat cantina şcolară, s-a îngrijit de lotul şi grădina şcolii, iar în anul
1945 s-a numărat printre fondatorii Obştii Horgeşti, care a cumpărat 163
hectare de pădure. În acelaşi an a reorganizat corul şcolii şi a preluat
conducerea Căminului Cultural „Spiru Haret", al cărui secretar fusese timp
83
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de mai mulţi ani; a organizat colecte publice pentru repararea celor două
localuri ale şcolii, dar şi pentru soldaţii de pe front. A reuşit să pună la
adăpost arhiva şi bunurile şcolii, ale Căminului Cultural şi ale muzeului,
deşi şi-a pierdut propria colecţie de versuri şi articole, distruse de armata
86
germană în anul 1944, în timp ce era mobilizat .
În anul 1946 a fost unul dintre organizatorii Cooperativei Agricole
„Viitorul" şi a preluat conducerea băncii populare „Lumina Ţăranului".
După cel de-al Doilea Război Mondial a devenit membru al secţiei locale
87
„Apărarea Patriotică" şi a condus secţia locală a A.R.L.U.S. • Un raport de
inspecţie din octombrie 1946 îl aprecia pe D. Bucşă ca fiind „aproape
maestru. Calm, apropiat de sufletul copiilor stăpâneşte clasa prin acel fluid
de simpatie ce se creează între învăţătorul iubit de elevi şi şcolarii pe care-i
iubeşte" 88 . În aprilie 1960, D. Bucşă a fost înlocuit la conducerea şcolii de
89
învăţătorul V. Bârgăoanu .
ÎNVĂŢĂTORII ŞCOLII
Alături de învăţătorii deja menţionaţi, la Şcoala Primară Mixtă
Horgeşti au funcţionat alte câteva zeci de învăţători, iar după cel de-al
Doilea Război Mondial şi profesori. Astfel, în anul 1917 funcţiona
învăţătoarea Aurelia Grecea, înlocuită în acelaşi an de învăţătoarea Maria
Loghin 90 , care ocupa postul al II-lea. În acelaşi an, proprietarul casei în care
funcţiona postul al Ii-lea a solicitat plata unei chirii, deşi iniţial oferise
spaţiul. gratuit. În aceste condiţii ambele posturi au funcţionat în continuare
în acelaşi local.
În anul 1919, cu toate că fuseseră aprobate patru posturi de
învăţători, funcţionau doar două. Un an mai târziu, funcţionau învăţătorii
Gh.I. Popovici, Maria Nantu (începând cu anul 1917) şi V. Condurache, iar
în anul 1921 învăţătorii Gh.I. Popov ici (clasele I şi a IV-a, cu 91 de elevi),
T. Spoeală (clasa a III-a, cu 44 de elevi) şi Maria Pechiu (clasa a II-a, cu 58
de elevi) 91 . Al patrulea post nu funcţiona încă, situaţie care s-a menţinut şi
în anul şcolar 1923/1924.
În anul 1927, funcţionau la cursul elementar învăţătorii Olga
Alexandrescu (clasa I), Iordache Stoian (clasa a II-a), F. Chitic (clasa a Ilia) şi Constantin Marcu (clasa a IV-a), iar la cursul complementar (clasele VVII) învăţătorul Gh.I. Popovici 92 . În anul 1933 activau învăţătorii Gh.I.
86

Idem, d. 4/1942-1947, f. 37
Ibidem, f. 47
88
Ibidem, f. 15; 38
89
Idem, d. 9/1947, f. 60
90
Idem, d. 211918, f. 39; 54; 73v; 98 v
91
Ibidem, f. 111; Idem, d. 411923, f. 12
92
Idem, d. l/l 927, f. 75; 225. Gh.l. Popovici preda şi cursurile serale pentru adulţi
87

118
https://biblioteca-digitala.ro

Popovici, Gh. Oprişanu, V. Bârgăoanu, Aristotel Mitrea şi Eleonora
Mitrea93 , iar doi ani mai târziu învăţătorii Gh.I. Popovici, Maria Andrei, D.
94
Bucşă, P. Andrei şi V. Catiche .
În anul 1940, cele cinci posturi erau ocupate de învăţătorii Gh.I.
Popovici, Larisa Dinu (născută în anul 1909), V. Bârgăoanu (născut în anul
1906), Valeria Bârgăoanu (născută în anul 1904) şi Dumitru Bucşă (născut
în anul 1909) 95 . Trei ani mai târziu, din corpul învăţătorilor Şcolii Horgeşti
făceau parte Larisa Dinu, D. Bucşă, Florenţa Popovici, Alexandru Necrasov
şi Gh.I. Popovici, alături de suplinitorii Eugenia Catiche şi Alexandrina
Belau96 .
Larisa Dinu funcţiona la Şcoala Horgeşti din anul 1939 şi s-a făcut
remarcată şi datorită numeroaselor activităţi extraşcolare pe care le-a
susţinut - a fost membră a sfatului Căminului Cultural „Spiru Haret'', a
organizat serbări şi şezători, a colaborat la organizarea şi susţinerea
cursurilor ţărăneşti, a organizat lucrul manual pentru eleve şi participarea la
expoziţiile de sfârşit de an, a condus secţia de reviste şi ziare a Căminului
Cultural. În anii celui de-al Doilea Război Mondial a colectat şi confecţionat
îmbrăcăminte pentru soldaţi, precum şi fonduri pentru „Darul ostaşului",
„Palatul Invalizilor" şi „Consiliul de patronaj Horgeşti". După război, a fost
nevoită să se supună noilor comandamente politice, activând în diverse
organizaţii controlate de comunişti („Apărarea Patriotică" şi „A.R.L.U.S.")
şi preluând secţia de propagandă a Căminului Cultural.
Procesele-verbale ale inspectorilor o descriau pe învăţătoarea L.
Dinu drept „autoritară în faţa clasei, demnă şi cu mult prestigiu [... ] având
calităţi alese, tact deosebit, stăruinţă şi mai ales putere de muncă, ce-i face
cinste şi o aşază printre bunele noastre dăscăliţe [ ... ]. Posedă calităţile unui
foarte bun învăţător şi se străduieşte să pregătească cât se poate de temeinic
elevii ce-i sunt încredinţaţi" 97 •
O altă învăţătoare foarte apreciată la Horgeşti a fost Constanţa
Bucşă, care s-a remarcat prin activitatea didactică desfăşurată la cursul
supraprimar (gimnaziu) şi activităţile organizate la Căminul Cultural. A fost
caracterizată ca fiind o bună organizatoare de serbări şcolare şi o inimoasă
coordonatoare a cursurilor de alfabetizare a femeilor. Urmând tradiţia creată
de învăţătorii şcolii, la inspecţia din anul 1946 pentru obţinerea gradului I a
prezentat lucrarea „Monografia Şcolii Horgeşti". Inspectorul a apreciat-o
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drept o „harnică învăţătoare", ale cărei calităţi o situau „cu hotărâre printre
98
elementele de elită ale dăscălimii de pe aceste meleaguri" .
În anul 1945, la Şcoala Horgeşti activau învăţătorii D. Bucşă, C.
Manciu, L. Dinu, F. Popovici şi C. Bucşă, iar un an mai târziu, D. Bucşă, I.
Dinu, L. Dinu, C. Bucşă şi Maria I. Dinu 99 . În perioada 1946-1956 au mai
activat învăţătorii Alexandria Taban, Ion Popovici, Emil C. Lupescu, Vasile
Tofan, Eugen Anicăi, L. Stoian, Gelu Nediţă, Silvia Andone, Sofia Ploşniţă,
Andrei Hertanu, Ion Jitaru, Al. Vraciu, Neculai Andone, Silvia Tofan,
Constantin Mitrea, Silvia Stoian şi Paulina Roşca. În anul 1953 colectivul
didactic era format din 7 învăţători şi 6 profesori. Au activat în calitate de
profesori în aceeaşi perioadă Elena Herţanu, Litica Stoian, Nicolae Trifan,
Constantin Mitrea, Maria Mitrea, Corneliu Dinu şi veteranii Larisa Dinu,
100
Valeria Bârgăoanu şi V. Bârgăoanu .
În anii '50 denumirea şcolii era Şcoala Elementară de 7 ani
Horgeşti, care funcţiona în trei localuri: două vechi şi o sală amenajată în
clădirea Sfatului Popular al comunei Horgeşti. Trebuie precizat faptul că
activitatea învăţătorilor şcolii a fost bine apreciată de revizorii şi inspectorii
şcolari ai Revizoratului (Inspectoratului) Şcolar Bacău, atât cu prilejul
inspecţiilor programate, cât şi cu ocazia inspecţiilor pentru acordarea
gradelor didactice. Dările de seamă şi procesele-verbale de inspecţie au
consemnat, de asemenea, preocuparea serioasă a învăţătorilor şcolii privind
ridicarea cultural-socială şi moral religioasă a satului Horgeşti. Atât înainte,
cât şi după cel de-al Doilea Război Mondial membrii corpului didactic au
colaborat, neînregistrându-se conflicte majore.
După război s-a putut observa un entuziasm general privind
reorganizarea şcolii şi a oficiilor şcolare şi extraşcolare. Totul s-a schimbat
însă radical după anul 1948, anul introducerii reformei comuniste a
învăţământului, când latura ideologică a început să domine procesul
instructiv-educativ. În regimul „democraţiei populare" lectura zilnică a
ziarului Scânteia a devenit obligatorie şi la Şcoala Horgeşti. Astfel,
pregătirea ideologică a învăţătorilor, îndoctrinarea politică a elevilor şi
politizarea totală a lecţiilor au reprezentat, după anul 1948, o constantă în
activitatea şcolii, iar membrii corpului didactic au fost obligaţi să se
adapteze noilor realităţi. Aceleaşi schimbări radicale nefaste aveau să
cunoască şi oficiile şcolare şi extraşcolare, inclusiv Căminul Cultural,
regimul comunist implicându-i pe învăţători şi profesori în conducerea
98
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„organizaţiilor

de masă" controlate de P.C.R. (P.M.R.), dar
101
colectivizare a agriculturii .

şi

în

acţiunea

de

ALTE OFICII ŞCOLARE
Comitetul Şcolar Comunal
Pe lângă Şcoala Horgeşti a funcţionat, începând cu anul 1908 şi până
la reforma comunistă a învăţământului, Comitetul Şcolar Comunal, în care
erau reprezentate toate satele componente ale comunei Horgeşti, şi din care
făceau parte delegaţii învăţătorilor din şcolile comunale, membri ai
Consiliului Comunal, preoţii şi reprezentanţi ai sătenilor.
Sarcinile principale ale Comitetului Şcolar erau întocmirea bugetelor
şcolare, aplicarea amenzilor în cazul părinţilor ai căror copii absentau în
mod nemotivat de la şcoală ş.a. Perceptorul comunal era persoana
desemnată de comitet să colecteze amenzile. La şedinţele Comitetului erau
dezbătute şi alte chestiuni de interes şcolar; de exemplu, procurarea
abecedarelor şi a manualelor şcolare pentru elevi, aprovizionarea cu lemne
102
pentru foc etc. .
În anul 1920, funcţia de preşedinte al Comitetului Şcolar Horgeşti
era detinută de învăţătorul Gh.I. Popovici, iar un an mai târziu de Ioan M.
Nantuf 03 . În perioada interbelică, timp de mulţi ani, această funcţie i-a
revenit din nou învăţătorului Gh.I. Popovici, şi unor primari ai comunei.
După Cel de-al Doilea Război Mondial, Comitetul Şcolar Comunal a
solicitat şi obţinut de la Primăria Horgeşti subvenţii pentru repararea
localurilor şcolii. În perioada 1946-1948 membrii comitetului au avut o
contribuţie majoră la organizarea cursurilor de alfabetizare în comuna
·104
H orgeşt1 .
Biblioteca şcolară
Organizarea bibliotecii Şcolii Horgeşti s-a făcut cu foarte mare
dificultate. În anul 1893, de exemplu, primul învăţător se putea mândri cu
doar două cărţi pentru lectura suplimentară a elevilor 105 .
În anul 1914, într-un memoriu adresat Casei Şcoalelor, directorul
Gh.I. Popovici deplângea lipsa la Horgeşti a unei biblioteci şcolare cu
volume de literatură, ştiinţă şi pedagogie, necesare „culturii tineretului'', şi
multe alte „cărţi folositoare", inclusiv cele 12 volume ale „Istoriei
României" a lui A.D. Xenopol. La Şcoala Horgeşti, scria Gh.I. Popovici,
exista la data respectivă un dulap „destul de confortabil pentru o cât mai
101
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frumoasă bibliotecă şcolară" . Urmare acestei solicitări, repetată de mai
multe ori, Casa Şcoalelor a trimis la Horgeşti cărţi pentru elevi în mai multe
107
rânduri: 15 în anul 1915, 92 în anul 1924 etc. . În anul 1927 biblioteca
şcolară deţinea 1.104 volume şi 180 de colecţii de ziare şi reviste, iar în anul
1928, 1.150 de volume.
După înfiinţarea Căminului Cultural, în anul 1916, biblioteca şcolară
a fost contopită cu cea a Căminului Cultural, iar elevii au reprezentat în
permanenţă grupul cel mai numeros de cititori. Funcţia de bibliotecar a fost
deţinută mereu de unul dintre învăţători.
După cel de-al Doilea Război Mondial biblioteca a fost epurată prin
îndepărtarea tuturor „publicaţiilor interzise" - mai ales lucrări de istorie şi
literatură română. Începând cu anul 1948, pe rafturile bibliotecii s-au aflat
numai volume, ziare şi reviste de sorginte comunistă. În anii '50, locul
colecţiilor tradiţionale de ziare şi reviste a fost luat de publicaţiile
„Scânteia", „Steagul Roşu", „Gazeta învăţătorului", „Femeia sovietică'',
„Cultura sovietică", „Muncitorul agricol", „Carnetul agitatorului" ş.a. 108 , iar
în locul volumelor de literatură română au fost aşezate cuvântările liderului
comunist Gh. Gheorghiu-Dej. Biblioteca şi-a pierdut astfel rolul de „far
cultural" pentru săteni, devenind un instrument de propagandă comunistă şi
de îndoctrinare ideologică a elevilor şi sătenilor deopotrivă.
Muzeul Şcolar şi Cooperativa Şcolară
Muzeul Şcolar şi Cooperativa Şcolară au fost înfiinţate de directorul
Gh.I. Popovici. În timpul Celui de-al Doilea Război Mondial muzeul a fost
dezorganizat, însă în anul 1946 a fost refăcut, iar inspectorii şcolari apreciau
că acesta conţinea „piese destul de interesante" 109 • Cooperativa Şcolară
„Spiru Haret" a fost fondată în octombrie 1940, cu scopul aprovizionării
contra cost a elevilor cu cărţi şi rechizite şcolare. De obicei, comenzile se
făceau la o librărie din Bucureşti. Cooperativa a funcţionat şi după Cel de-al
Doilea Război Mondial, încetându-şi activitatea ca urmare a aplicării
legislaţiei comuniste a învăţământului 110 .
Atelierul de lemnărie
Atelierul de lemnărie a fost înfiinţat de învăţătorul Gh.I. Popovici
după Primul Război Mondial, aflându-se în permanenţă sub conducerea
maistrului Anton Gh. Lucaci. În anul 1927 numărul elevilor înscrişi la
atelier era de 44 111 .
106
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În cadrul atelierului de lemnărie elevii confecţionau tocătoare pentru
bucătărie, capace pentru vase bucătărie, răşchitoare, cozi de topor, rame
112
pentru portretele din sălile de clasă, dulapuri pentru bucătărie, scaune ş.a.
Atelierul a continuat să funcţioneze şi după cel de-al Doilea Război Mondial
în cadrul Şcolii nr. 1 („Şcoala din deal").
Cantina şcolară
Tot pe lângă „Şcoala din deal" a funcţionat mulţi ani cantina
113
şcolară , care a avut un rol important în anii războiului şi în perioada
foametei din 1946-194 7.
Grădiniţa de copii
În satul Horgeşti a funcţionat întotdeauna o grădiniţă de copii. După
cel de-al Doilea Război Mondial, aceasta a fost instalată într-o încăpere a
114
localului Sfatului Popular Horgeşti .
Cercul cultural „Alexandru Tiron"
Potrivit legislaţiei şcolare a învăţământului primar şi gimnazial de la
începutul secolului al XX-lea, învăţătorii trebuiau să participe la activităţile
pedagogice şi culturale organizate de cercurile culturale. Mai multe şcoli
aflate în localităţi apropiate formau un cerc cultural, iar până la Primul
Război Mondial Şcoala Horgeşti a făcut parte din Cercul Cultural „Ion
Creangă" 115 •
La şedinţele cercului cultural, învăţătorii participau la „şedinţele
intime" (lecţiile demonstrative şi practice la principalele materii şcolare) şi
la „şedinţele publice", cu participarea sătenilor. La acestea din urmă,
învăţătorii prezentau, prin rotaţie, conferinţe pe teme de actualitate din viaţa
ţării şi a satului. Lecţiile demonstrative desfăşurate la Horgeşti erau
precedate de participarea învăţătorilor la Liturghia de la biserica ortodoxă.
Şedinţele se încheiau întotdeauna cu un program artistic oferit de elevi.
Printre invitaţii de seamă ai cercului cultural se numărau medicul plăşii,
judecătorul de ocol, administratorul plăşii şi agronomul regional.
După Primul Război Mondial a fost organizat Cercul Cultural
,,Învăţător Alexandru Tiron", purtând numele fostului director al Şcolii
Horgeşti din perioada 1913-1914. La acest cerc cultural erau afiliate şcolile
Horgeşti, Soci, Parincea, Răcătău, Petreşti, Pânceşti şi Recea 116 . Printre
titlurile conferinţelor susţinute în cadrul şedinţelor publice ale Cercului
Cultural s-au numărat „Muncă şi hărnicie neîntreruptă pentru terminarea
112
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clădirilor'',

„Cauza duşmăniei dintre oameni'', „Despre meşteşuguri",
„Ştefan cel Mare'', „Rachiul", „Gospodăriile sătenilor din Ardeal",
„Reforma agrară'', „Munca şi economia'', „Frumuseţea şi bogăţiile
pământului românesc", „Iubirea de ţară" ş.a. Atât temele conferinţelor, cât şi
programul cercului cultural erau stabilite de comun acord de toţi învăţătorii,
iar apoi aprobate de Revizoratul Şcolar. Participarea învăţătorilor la
şedinţele cercului era obligatorie.
Preşedinte al Cercului Cultural ,,Învăţător Alexandru Tiron" a fost o
perioadă îndelungată învăţătorul Gh.I. Popovici. Acesta era convins de
importanţa cercului cultural, al cărui scop era „luminarea poporului" şi „un
117
ajutor însemnat de convingere în masa satului din partea învăţătorilor" .
La 30 decembrie 1925, Gh.I. Popovici se adresa în scris unor
învăţători, membri ai Cercului Cultural, rememorând cei trei ani de când se
afla la conducerea acestuia şi îndemnându-şi colegii să acorde o importanţă
specială acestei activităţi - „zile trăite cu plăcere şi cu folos", pentru
perfecţionarea cunoştinţelor generale şi de specialitate. Potrivit lui Gh.I.
Popovici, lecţiile demonstrative şi subiectele „şedinţelor intime" trebuiau să
fie modele pentru învăţătorii începători şi prilej de „perfecţionare obiectivă"
-118
pentru mvaţatom cu expenenţa .
La 28 ianuarie 1928, învăţătorul Gh.I. Popovici a susţinut o lecţie
demonstrativă la Şcoala Horgeşti la care a participat şi prefectul judeţului,
Leonida Dumitrescu. Calificativul primit a fost „foarte bine" 119 .
A

-

-

•

•

•

FRECVENŢA ŞCOLARĂ
Frecvenţa şcolară

a fost una dintre problemele Şcolii Horgeşti încă
de la înfiinţarea acesteia. Trebuie spus însă că majoritatea şcolilor primare
săteşti din epocă s-au confruntat cu aceeaşi problemă.
Pentru rezolvarea acesteia, Comitetul Şcolar a procedat la aplicarea
de amenzi părinţilor ai căror copii lipseau nemotivat de la cursuri. Arhiva
Şcolii Horgeşti conţine numeroase liste de amenzi. De exemplu, în anul
şcolar 1906-1907 au fost aplicate nu mai puţin de 930 de amenzi, la un total
de 2.974 de absenţe nemotivate şi 990 motivate 120 • În anul şcolar următor,
numărul absenţelor motivate a fost 653, iar al celor nemotivate 3 .207, pentru
care nu s-au mai aplicat însă amenzi şcolare 121 •
În pofida faptului că procedeul amenzilor şcolare a creat o stare
generală de nemulţumire printre săteni, învăţătorul Gh.I. Popovici a rămas
117
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ferm convins de necesitatea aplicării acestuia , văzut drept unica
modalitate de îmbunătăţire a frecvenţei şcolare şi de descurajare a părinţilor
122

„recalcitranţi".

În anul 193 7, exasperaţi de situaţia frecvenţei (doar 50% dintre
elevii înscrişi frecventau şcoala), învăţătorii s-au adresat Judecătoriei de
Ocol Parincea, solicitând aplicarea de sancţiuni legale perceptorului
comunei Horgeşti, care nu se achita de datoria de a încasa amenzile
şcolare 123 . Neîncasarea amenzilor şcolare a fost de altfel motivul pentru care
directorul Gh.I. Popovici a ameninţat în dese rânduri cu suspendarea
cursului pentru adulţi 124 . În mai multe perioade, inclusiv în timpul celui deal Doilea Război Mondial, amenzile şcolare au fost suspendate la nivel
naţional.
După

cum am arătat mai sus, principalele cauze care au determinat
fenomenul negativ al absenţelor şcolare au fost, pe de o parte, sărăcia
generală a locuitorilor satului, care nu le puteau oferi copiilor lor
îmbrăcăminte, cărţi şi rechizite şcolare, şi pe de altă parte neînţelegerea de
către unii părinţi a menirii şcolii, aceştia preferând să-şi reţină copiii la
muncile câmpului. Au existat momente deosebit de tensionate între
directorul Popovici şi aceştia din urmă. Astfel, în anul 1933 existau pe rolul
Judecătoriei de Ocol Parincea peste 20 de procese intentate de conducerea
şcolii unor săteni din Horgeşti din cauza frecvenţei şi a amenzilor şcolare.
Revizoratul Şcolar a intervenit, sfătuindu-l pe director „să se împace cu
sătenii şi să-i atragă la şcoală" 125 .
Procesele verbale de inspecţii şcolare confirmă şi ele existenţa
problemei frecvenţei şcolare la Şcoala Horgeşti. Astfel, la 1O septembrie
1927, dintr-un număr de 250 de elevi înscrişi erau prezenţi doar 49, iar în
anul 1933 din 235 elevi înscrişi erau prezenţi doar 140 126 . În anul 1938, din
257 de elevi înscrişi frecventau şcoala doar 185 127 , iar un an mai târziu din
25 8 de elevi înscrişi frecventau şcoala 202 128 .
Problema frecvenţei şcolare s-a menţinut şi după cel de-al Doilea
Război Mondial. Astfel, la 17 noiembrie 1945, inspectorul şcolar a constatat
129
prezenţa la cursuri a unui număr de 188 de elevi din 206 înscrişi , iar la 16
130
ianuarie 1950 erau prezenţi 217 elevi din 225 înscrişi .
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Programul de alfabetizare iniţiat în anul 1946 s-a confruntat cu
aceeaşi problemă a frecvenţei. Astfel, în anul 194 7 din 173 de analfabeţi
131
înscrişi la cursuri, frecventau doar 74 , iar în anul 1950 din 98 înscrişi
frecventau 6i 32 . Cursurile de alfabetizare au fost afectate şi de eterna
problemă a sărăciei locuitorilor, dar şi de lipsa petrolului lampant şi a
lemnelor pentru foc. Din cauza lipsei îmbrăcămintei şi a încălţămintei
cursurile au fost organizate în afara şcolii, „pe uliţe de sat" 133 •

SUMMARY

The history of the primary school in Horgeşti, which was set up in
1890, bas been traced here from the documents in the State Archives in
Bacău. We have thus traced inforrnation concerning the first pupils and
teachers as well as the construction of the school buildings and evoked
severa} notable personalities, particularly from the period between the two
world wars, who brought their marked contribution to the development of
the village Horgeşti. We have also traced the history of a number of other
educational institutions, such as the Communal Educational Committee, the
School Museum, the School Co-operative, the Cobbling Workshop, the
Kindergarden and others.
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PAGINI DIN ISTORIA LEGIUNII DE JANDARMI BUZĂU
Constanţa TĂNASE

La 1 septembrie 1893, printr-o lege specială se înfiinţează
Jandarmeria rurală 1 pe teritoriul regatului României.
Jandarmeria avea o triplă subordonare: de Ministerul de Interne în
ceea ce priveşte ordinea şi siguranţa, de Ministerul de Război referitor la
disciplina şi instrucţia militară, iar de Ministerul de Justiţie vis-a-vis de
exercitarea atribuţiilor ca agenţi ai poliţiei judiciare.
La 1 aprilie 1895 2 , se înfiinţează la Buzău o companie de jandarmi
rurală, având în componenţa ei un sergent major plutonier, un sergent major
şef de cancelarie, opt sergenţi şefi de secţie, 28 jandarmi călări, în total 38,
repartizaţi în trei plutoane (Pogoanele, Mizil şi Pătârlagele) şi şapte secţii
din reşedinţele de plasă (Pogoanele, Mizil, Pleşcoi, Pătârlagele, Zilişteanca,
Beceni şi Gura Nişcov).
Căpitanul I. Păulescu a fost primul comandant al companiei, numit
la data de 1 mai 1895.
Cu privire la scopul înfiinţării jandarmeriei rurale se arată că
„Jandarmeria a fost creată în scopul de a avea pe teritoriul rural o forţă
armată, care să facă poliţie sub toate felurile ei. Când s-a înfiinţat acest corp
militar, legiuitorul, în decursul vremurilor, a avut în vedere de a menţine în
sate, reprezentanţii armatei, pentru care ţăranul nostru are un cult, aşa este
starea sufletească a acestui ţăran, încât el nu poate avea încredere decât în
armată. Dacă nu ar fi fost aşa, desigur că s-ar fi înfiinţat în sate poliţia
civilă."

În anul 1896, numărul total al personalului din compania buzoiană
condusă de locotenentul Ţântu Constantin se ridica la 29, iar în 1900 se
ajunge la 43 de angajaţi, repartizaţi în şapte secţii. În 15 august 1900, un
număr de 1O jandarmi cu şeful secţiei Pleşcoi au lut parte la acţiunea de
menţinere a ordinii în comunele Pârscov, Năeni şi Breaza, unde s-a
desfăşurat o mişcare printre locuitorii comunelor contra aplicării legii asupra
taxei borhotului de prune şi a ţuicii.
Efectivul companiei la 1 aprilie 1902 era de 1 sergent major şef al
cancelariei, 6 sergenţi şefi de secţie, 22 jandarmi călări - total 36, repartizaţi
în şase secţii cu reşedinţele în comunele: Pogoanele, Mizil, Pătârlagele,
Pleşcoi, Beceni şi Monteoru.

1

Monitoru/ Oficial nr. 123, din I septembrie 1893, p. 3369-3370
Direcţia Judeţeană Buzău a Arhivelor Naţionale (în continuare DJAN Buzău), fond
Legiunea de Jandarmi Buzău, d. 1/1895, f. l
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Prin legea publicată la 6 martie 1903, se sporesc efectivele
jandarmeriei rurale. Astfel, la Buzău numărul creşte de la 43 la 60 jandarmi,
repartizaţi în două plutoane cu reşedinţele în comunele Pogoanele şi
Pătîrlagele şi nouă secţii la comunele Mizil, Pogoanele, Pătârlagele,
Pârscov, Beceni, Glodeanu Cârlig, Zilişteanca, Cândeşti şi Gura Sărăţii. De
remarcat mobilitatea comunelor de reşedinţă ale secţiilor, care se schimbau
aproape anual.
Modificările din 1908 3 ale legii publicată în Monitorul Oficial nr.
285 din 25 martie, după răscoala ţăranilor din anul precedent, conturau tot
mai precis organizarea jandarmeriei în cadrul judeţelor. Articolul 1 prevedea
o supraveghere activă şi neîntreruptă şi o acţiune preventivă şi represivă,
care constituiau principalele ei îndatoriri. Prin articolul 1O al legii
modificate se stabilea că o companie cuprinde toţi jandarmii dintr-un judeţ,
iar secţia organiza activitatea celor care-i exercitau autoritatea, într-o plasă,
iar prin articolul 15 legea înfiinţează o companie mobilă de jandarmi
sergenţi, cu un efectiv de 200 oameni.
4
Documentele vremii consemnează că în anul 1908 s-au primit 106
jandarmi caporali şi brigadieri angajaţi, total 231, iar în anul 191 O numărul
jandarmilor angajaţi în compania Buzău era estimat la 221, repartizaţi în
aceleaşi secţii. Modificările art. 18, 22, 27, 32, 40, 42, 43 şi 82 din Legea
Jandarmeriei rurale, promulgată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 4611
iunie 1913, stabilea numărul jandarmilor din compania Buzău la 213, câte
doi repartizaţi în douăsprezece secţii, 97 posturi şi un post suplimentar la
Fabrica de cherestea Nehoiu.
În nul 1913 comandant al companiei era căpitanul Benedict
Rîureanu, care era şi pretor al Diviziei a V-a.
Efectivul companiei ajunge în anul 1915 la un număr de 222
jandarmi. La 1 februarie 1915 s-au înfiinţat, pe teritoriul judeţului Buzău,
detaşamente şi posturi speciale de jandarmi pentru paza şi siguranţa
câmpurilor petrolifere în regiunea schelelor Beceni şi Monteoru, depozitele
şi fabricile petroliere din Buzău, paza liniei înguste şi a fabricii de cherestea
Nehoiu şi controlul exportului de cereale în Austro-Ungaria prin vama
Bâsca Rozilei, urmărirea contrabandiştilor de vite şi controlul străinilor.
În timpul Primului Război Mondial Compania de Jandarmi Buzău a
mobilizat un ofiţer superior şi 261 jandarmi în partea sedentară şi 49
jandarmi în partea activă, al căror ordin de bătaie a fost stabilit de
Inspectoratul General. 5

3

C. Hamangiu, Codul General al României, volumul XVII, p.274-281
DJAN Buzău, fond Legiunea de Jandarmi Buzău, d.111895, f. 2 v
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Efectivul companiei la 1 aprilie 1917 era de un jandarm plutonier
major, 8 jandarmi plutonieri, 93 jandarmi sergenţi majori, 5 jandarmi
brigadieri, 38 jandarmi caporali şi 29 jandarmi soldaţi, toţi aflaţi la lucrările
de fortificaţie în sectorul Adjud.
La sfârşitul războiului, la 1O iunie 1918, efectivele jandarmeriei
buzoiene se completează cu 3 ordonanţe, 4 croitori şi cizmari, 2 motociclişti,
2 conducători automobile şi 2 secretari de plutoane.
La începutul anului 1921 se renunţă la posturile speciale de la
Nehoiu şi Arbănaşi, dar se revine asuprea deciziei la 20 mai 1922, când se
reînfiinţează postul de la Nehoiu, pe cheltuiala Fabricii de cherestea.
Efectivul companiei, în 1925 era format dintr-un căpitan, 2
locotenenţi, 12 plutonieri majori, 5 7 plutonieri, 26 sergenţi instructori, 23
sergenţi, 50 caporali, 108 jandarmi soldaţi grupaţi în 12 secţii, 98 posturi şi
două posturi speciale.
Prin Legea Jandarmeriei din 1929, publicată în Monitorul Oficial nr.
69/1929, compania îşi schimbă denumirea în legiune, iar subunităţile se
grupează la rândul lor; din 19 secţii rămân 9 ( Beceni, Pătârlagele, Bălăneşti,
Joseni, Pogoanele, Mărăcineni, Limpeziş, Săhăteni şi Simileasca), iar din 96
de posturi rămân 46 şi sunt acţionau în două, trei sau patru comune.
După noua lege, începând cu 1 mai, se măreşte serviciul, acesta
urmând a se completa cu sergenţi reangajaţi. Legea se va pune în aplicare
începând cu 1 aprilie 1932, serviciul efectuându-se pe jos, caii fiind predaţi
Ministerului de Război. 6
Prin Decizia Ministerială nr. 106 din 1 august 1930 se desfiinţează
unele posturi, cum ar fi Smeeni, Căneşti, Săhăteni şi apar noi posturi la
Lipia, Chiojd, Răteşti şi Tohani.
Ordinul de zi nr. 1170/1933, stipula înfiinţarea unei patrule călare,
compusă dintr-un sergent instructor, ca şef de patrulă şi un jandarm în
termen, având itinerarii de patrulare Buzău - Costeşti, Buzău - Cândeşti şi
Buzău - Tăbărăşti, iar prin ordinul nr. 56/1932, începând cu 1 octombrie
două patrule cu motociclete, având sediul la reşedinţa Legiunii de Jandarmi,
pe traseele Buzău - Mizil 7 şi Buzău - Crucea Comisoaiei.
În 1933 se revine la ordinul anterior, iar una din patrule îşi mută
sediul la Măgura, traseul parcurs fiind Buzău - Măgura - Pătîrlagele şi retur.
O nouă modificare în organigramă se înregistrează în anul 1936,
când apar trei posturi de ofiţeri, un ofiţer comandant, un ofiţer şeful Biroului
6

7
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de Poliţie şi un ofiţer-căpitan, şeful Biroului Administrativ, iar prin Ordinul
nr. 846/1936 al Inspectoratului Regional de Jandarmi Ploieşti se înfiinţează
noi posturi la Albeşti,Cilibia, Năeni, Mărăcineni şi Glodeanu-Siliştea, care
aveau şapte jandarmi, din care un ofiţer de poliţie judiciară, în postul
Pogoanele cu şapte jandarmi şi doi ofiţeri de poliţie.
Un ordin circular secret, din 193 7, stabilea că legătura dintre
Legiune şi diviziile militare se va face prin note informative sau contact
personal, atunci când situaţia o impune, jandarmii deţinând informaţii
privind armata. 8
O nouă etapă este parcursă în anul 1938, când la sugestia primului
ministru şi secretar de stat la Departamentul Internelor, Armand Călinescu,
regele Carol al Ii-lea, semnează legea „pentru trecerea poliţiei urbane, din
judeţe, sub conducerea Comandamentului Legiunii de Jandarmi."
Legea de reorganizare din 1939 specifică, de fapt, că raza de
activitate a unui post de jandarmi este constituită din teritoriul mai multor
comune şi, numai în cazuri deosebite, cum ar fi densitatea populaţiei,
importanţa comunei sau interesele ordinei şi siguranţei publice ar cere,
atunci se putea reduce la o singură unitate administrativă.
La 1 aprilie 1939, Legiunea de Jandarmi Buzău avea în schemă un
locotenent colonel, 2 căpitani, 117 jandarmi reangajaţi, 8 plutonieri majori,
80 plutonieri, 29 sergenţi instructori, trupă cu 127 de oameni şi trupă
concentrată 63. 9
În conformitate cu ordinul 1887 din 25 septembrie 1939, Legiunea
de Jandarmi Buzău a fost trecută de la Inspectoratul de Jandarmi Bucureşti
la Inspectoratul de Jandarmi Galaţi. 10
Deoarece necesităţile din zonă o cereau se înfiinţează, la 15 februarie
1941, un post de jandarmi de vânătoare la punctul Varlaam 11 , cu un ofiţer şi
doi jandarmi.
La 22 iunie 1941, conform Înaltului Decret 1798, în ziua decretării
mobilizării şi începerii războiului, Legiunea avea următorul efectiv:
comandant (Niculescu Constantin), ajutor comandant, pluton ACA - 5
ofiţeri, 172 subofiţeri activi, 59 subofiţeri rezervă, 339 trupă, efectiv pentru
ACA - 32 trupă, efectiv lucrări artă, 39 trupă.
Serviciul Pretorat se găsea în zona de operaţii, ataşat pe lângă
Divizia a V-a Infanterie, cu un efectiv de opt persoane.
8
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Compania a V-a la decretarea mobilizării se afla în comuna
12
Şerbăneşti (Tecuci) cu 7 ofiţeri, 21 subofiţeri, 308 trupă, 16 cai şi 6 căruţe.
În 1942 Legiunea Buzău avea 12 secţii de jandarmi, 28 posturi cu
câte 3 jandarmi, două posturi speciale (la schelele petroliere) cu 7
. d
Jan
armL. 13
În luna august 1944, când s-a evacuat Gara Nişcov, Legiunea avea
dispersate magazia de efecte, magazia cu armătură, ateliere, arhiva mai
importantă, precum şi memoriile originale, acte de angajare, dar la
retragerea armatei germane, la 28 august, aceştia au devastat magaziile şi au
distrus armătura şi întreaga arhivă. La 1 decembrie 1944 se fixează Legiunii
un efectiv cu 4 ofiţeri, 229 subofiţeri, 183 soldaţi trupă, în total 416.
Prin noile instrucţiuni de organizare şi funcţionare a sectoarelor de
14
jandarmi din 1945, în cadrul Legiunii Buzău se înfiinţează sectoarele
astfel: Sector I Buzău, dotat cu averea secţiei Buzău - comandant, secretar,
doi jandarmi, Sector II Mizil, cu secretar şi doi jandarmi, Sector III
Pătârlagele, Sector IV Pârscov, Sector V Mihăileşti, Sector VI Pogoanele,
Sector VII Mărăcineni, Sector VIII Gura Dimienii, cu câte un comandant,
secretar şi doi jandarmi.
La 20 iunie 1946 Legiunii i se stabileşte următorul efectiv: 11 ofiţeri,
200 subofiţeri, 166 soldaţi trupă 15 , iar în 1947 - 12 ofiţeri, 349 subofiţeri,
149 trupă. 16
Menirea Corpului Jandarmeriei era aceea de a asigura menţinerea
ordinei şi siguranţei publice, executarea legilor în comunele rurale. În
competenţa jandarmeriei intrau prevenirea scurgerii de informaţii privind
siguranţa statului, cercetarea şi urmărirea tuturor infracţiunilor prevăzute de
legile civile şi ordonanţele autorităţilor locale.
Serviciul obişnuit al jandarmilor cuprindea atribuţii de poliţie
administrativă
şi
preventivă,
poliţia
drumurilor, poliţia judiciară,
transportarea arestaţilor civili, poliţia militară şi altele. Serviciul
extraordinar reprezenta ajutorul dat de jandarmi la urmărirea contrabandei şi
delictelor silvice, confiscări de bunuri pe baza sentinţelor judecătoreşti,
supravegherea căilor ferate, efectuarea de rechiziţii pe timp de război.
Urmărirea tâlharilor, a celor care au comis furturi, spargeri, trimiterea lor
sub pază constituia una din atribuţiile de bază ale jandarmeriei rurale.
12

Ibidem,
Ibidem,
14
Ibidem,
15
Ibidem,
16
Ibidem,

13

f. 79 v. - 80
f. 84 v.
d. 7111945, f. 14-15
d. 1/1895, f. 96 v.
f. 98
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Documentele vremii consemnează numeroase acţiuni ale jandarmilor
pentru prinderea şi anihilarea unor bande. Astfel, în anul 1912, sunt cercetaţi
şi descoperiţi autorii furturilor de animale din comunele Caragele,
Tăbărăşti 17 , Baba Ana, a crimei de la Căldărăşti.
Studierea statisticilor trimise de fiecare secţie de jandarmi, care
vizau numărul de infracţiuni comise de cetăţeni români cât şi străini în
mediul rural, reflectă dinamica infracţiunilor, care diferă de la o perioadă la
alta; în anumite perioade domină furturile şi spargerile, în alte perioade
asasinatele şi tâlhăriile la drumul mare.
Prin Ordinul de zi nr. 154 /1922, se aprobă înfiinţarea postului model
Calvini, cu începere de la 1 aprilie. 18
Şefii de posturi sau secţii îşi asumau responsabilitatea asupra
modului cum trebuiau să fie transportaţi delicvenţii. În funcţie de gravitatea
faptei comise jandarmul completa dacă era necesar să fie transportat în
.
19
l anţun sau nu .
Un ecou deosebit în zonă l-a avut asasinarea inginerului Ketner la
Gura Teghii. În acest sens, în anul 1939, Legiunea de jandarmi Buzău
înaintează o adresă Direcţiei Generale a Poliţiei în legătură cu cercetarea
acelui asasinat comis de doi indivizi, care s-au refugiat în munţi. Unul dintre
ei, fiind încercuit. după ce a ripostat, a preferat să se sinucidă, decât să „cadă
v1U' m mana trupe l or20 .
În unele cazuri tâlharii reacţionau dur pentru ,,a-şi salva pielea".
Un ordin circular din 1948 cerea jandarmilor vigilenţă maximă,
deoarece s-au întâmplat atacuri cu suprimări de persoane, se solicita să se
instituie patrule, care urmau să legitimeze pe suspecţi, să controleze casele
părăsite şi să organizeze pândă la locuitori. 21
Tot în atribuţia jandarmilor revenea cercetarea şi verificarea situaţiei
cultelor religioase permise, dar şi a celor cu activitate suspectă sau
22
interzisă şi a organizaţiilor sioniste 23 .
O serie de documente păstrate în fondul Legiunii de Jandarmi Buzău
tratează problema legionară, activitatea desfăşurată de formaţiunea „Totul
24
pentru ţară" , care se constituie în situaţii şi note informative. Comuniştii şi
•

"

A

A

17

Ibidem, f. 5 v. - 6
Ibidem, f. 43
19
Idem, d. 27/1937, f. 3
20
Idem, d. 7/1939, f. 151
21
Idem, d. 82/1948, f. 85
22
Ibidem, f. I 09
23
Idem, d. 2711937, f. 286
24
!dem, d. 21/1937, f. 28-29, d. 28/1937, f. 202-204
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activitatea desfăşurată de organizaţiile acestora se regăsesc în rapoartele
25
întocmite de secţii şi posturi , precum şi implicaţiile acestor acţiuni asupra
stării de spirit a populaţiei.
Dintre atribuţiile cu care legiuitorul a investit unităţile de jandarmi,
26
menţionăm controlul şi verificarea celor care posedau arme de vânătoare ,
28
aparate de emisie recepţie 27 , paza lucrărilor de artă . Trimestrial, anual sau
periodic, când se impunea, posturile şi secţiile întocmeau situaţii, tabele cu
29
30
străinii care se stabileau în fiecare localitate , precum şi cu refugiaţii . În
31
zona rurală jandarmii se ocupau şi de situaţia şi statutul prostituatelor şi al
32
ţiganilor .
Înmulţirea satelor de nomazi a determinat Prefectura să ceară
jandarmilor să ia măsuri drastice pentru a avea în evidenţă şi a controla
aceste grupuri. În acest sens s-a cerut un control riguros pentru a se elibera
acestora camete de familie, a se întocmi tabele nominale în care să se
menţioneze datele personale ale fiecărui membru din grup, ruta şi durata
deplasărilor.

Pe lângă atribuţiile menţionate mai sus, jandarmeriei îi revenea şi
sarcina de a veghea asupra stării de sănătate a locuitorilor 33 . În cazul
constatării unor epidemii posturile şi secţiile locale trebuiau să ia măsuri
pentru restrângerea ariei de răspândire a acestora. În anul 1913 o epidemie
de holeră la Smeeni, Albeşti şi Pleşcoi i-a găsit pe jandarmi în primele
rânduri oferind ajutor, pentru aceasta fiind decoraţi cu medalia „Serviciul
34
credincios" clasa I-a . Declanşarea epidemiei de tifos exantematic, în anul
1936, obligă Legiunea Buzău să ia măsuri dure pe linie internă. Tuturor
jandarmilor din comunele Cătina, Pogoanele, Pîrscov, Pătîrlagele, Tăbărăşti,
Săgeata, Limpeziş li s-a cerut să nu părăsească satele; nu vor mai fi trimişi
în concediu, intrau în carantină, delictele vor fi cercetate la faţa locului 35 .
În vederea asigurării unei fluidităţi în circulaţia pe drumurile publice
din judeţ şi pentru a preîntâmpina unele evenimente rutiere, jandarmii vor
25

Idem, d. 13/1936, f. 192
Idem, d. 32/1934, f. 113
?7
- Idem, d. 3011947, f. 6
28
Idem, d. 111895, f. 79
29
Idem, d. 32/1934, f. 67-69
30
Idem, d. 23/19041 f. 1-9
31
Idem, d. 30/1947, f. 46-48
32
Idem, d. 7/1939, f. 205-207
33
Idem, d. 33/1936, f. 37-38
34
Idem, d. 1/1895, f. 14
35
Idem, d. 33/1936, f. 39
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lua· măsuri pentru verificarea şi urmărirea celor care încalcă regulile. Un
ordin emis la 4 august 1935, către posturi şi secţii, cere angajaţilor să
verifice actele deţinute de fiecare conducător auto. Actele ce vor fi
controlate obligatoriu pentru autoturismul care transportă pasageri, erau:
permis de conducere, bilete de la biroul populaţiei că posesorul permisului
de conducere este cel din permis, foaia de circulaţie, permisul fiscal,
convenţia cu Ministerul Comunicaţiilor, dovada de verificare a maşinii,
dovada de asigurare a maşinii. De asemenea, se cerea să se verifice dacă
sunt transportate mai multe persoane decât numărul de locuri permis, iar la
transportul de marfă se mai cerea dovada că vehiculul este proprietatea celui
care transportă marfa, actul prin care se dovedeşte la ce firmă este
înregistrat, facturi pentru marfă 36 .
Ca şi astăzi, jandarmii erau chemaţi să participe la înlăturarea
efectelor unor calamităţi naturale - inundaţii, înzăpeziri, cutremure 37 , sau
catastrofe feroviare, cum ar fi de exemplu cea din 1923, din gara
Vintileanca, unde ciocniriea unui tren de persoane cu un tren de marfă s-a
soldat cu moartea a 49 persoane şi rănirea a peste 150 persoane. 38 .
Paza şi protecţia demnitarilor care tranzitau judeţul era asigurată de
secţiile de jandarmi 39 .
În notele informative transmise periodic către Legiune, şefii de
posturi prezentau starea de spirit a populaţiei, situaţia sectelor religioase,
propaganda şi contrapropaganda, acţiunea fiscului şi reacţiunea
contribuabilului, falsificări de bancnote şi monede metalice, spionaj, acte de
terorism 40 .
O altă atribuţie esenţială a jandarmeriei era aceea de a asigura buna
41
desfăşurare a alegerilor locale şi parlamentare .
În anul 1933, pentru a preîntâmpina unele evenimente, Legiunea a
obţinut mărirea efectivelor şi repartizarea lor în centrele Pogoanele,
Brădeanu, Gherăseni, Casotta, Gura Nişcov, Pârscov. Dislocarea lor s-a
făcut cu trei zile înainte prin activităţi intense de patrulare în localitate şi pe
căile de comunicaţie. În cazul în care se înregistrau incidente, cum ar fi cel
din 1933 din Gura Nişcov şi Năeni, între P.N.Ţ. şi P.N.L., jandarmii au
anchetat cazul, au luat declaraţii şi au înaintat actele la sediu.
36
37
38
39
40
41

Idem, d. 2711937, f. 27
Idem, d. I /I 895, f. 78 v.
Ibidem, f. 45
Idem, d. 1011937, f. 53
Idem, d. 2811937, f. 274
Idem, d. 29/1937, f. 244
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Jandarmii sunt aceia care au asigurat ordinea publică în timpul
răscoalei din 1900, din comuna Părscov, Năeni, Breaza, cunoscută sub
denumirea de „răscoala ţuicii" (locuitorii din aceste zone fiind nemulţumiţi
42
de legea care prevedea unele impozite pentru băuturile spirtoase ) şi a
răscoalei din 1907, când sunt desemnaţi să asigure ordinea până la venirea
armatei.
Efectivele jandarmeriei buzoiene au participat la războaiele
balcanice 43 din 1913, iar generalul Berlescu le mulţumea jandarmilor pentru
participarea la campania din Bulgaria.
După declanşarea ostilităţilor în Primul Război Mondial, la 30
noiembrie 1916 s-a efectuat evacuarea Companiei de Jandarmi Buzău din
cauză că inamicul se apropiase la 15 km de oraş. Transportul s-a efectuat cu
44
căruţe şi călări până la Focşani. Au fost prinşi de inamic trei jandarmi.
La 29 iunie, compania buzoiană s-a dislocat în comuna Poiana
45
Tecuci , iar la 1 martie 1918 se primeşte ordin de demobilizare.
În 1940 la 20 iunie, efectivele Jandarmeriei Buzău primesc ordin de
mobilizare, iar la 15 noiembrie de demobilizare a trupelor.
Documentele vremii oferă date şi informaţii privind participarea
46
jandarmilor la luptele de pe teritoriul U.R.S.S., la Cotul Donului .
Jandarmul fruntaş Costache Alexandru şi jandarmul soldat Lungu Ion din
Compania a V-a Poliţie, au fost răniţi în localitatea Fomonschi. Rapoartele
menţionează că la Cotul Donului au luptat 5 ofiţeri, 154 jandarmi trupă, 14
subofiţeri activi şi în rezervă.
Registrul istoric al Legiunii consemnează un număr însemnat de
bombardamente aeriene sovietice în perioada 1941-1943 la Vadu-Paşii,
Tăbărăşti, Ulmeni, podul Mărăcineni, Lipia Năeni.
Evenimentele petrecute înainte şi după 23 august au găsit Legiunea
cu următoarele companii de Poliţie:
1) Compania 53 Poliţie cu serviciul Pretoral şi grupe P.S.C. afectaţi
pe lângă Corpul 3 Armată Operativ, din care au fost daţi dispăruţi un
plutonier şi 35 jandarmi trupă, atacaţi în retragere de avioane sovietice;

42

/dem,d.111895,f.1 v.
Ibidem, f. 13
44
Ibidem, f. 29
45
Ibidem, f. 31
46
Ibidem, f. 86-87 v.

43
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2) Compania 211 Poliţie Z.I. se găsea în zona operativă-regiunea
Piatra Neamţ 47 pentru urmărirea şi prinderea celor paraşutaţi de către
sovietici cu diferite misiuni;
În timpul retragerii ruşii au dezarmat efectivul. Sunt daţi dispăruţi şi
25 jandarmi.
În adresa Legiunii de Jandarmi către postul Mihăileşti, din august
48
1944, se menţionează că s-au înfiinţat 11 posturi de baraj la Găvăneşti,
Scurteşti, Vadu Paşii, Podul Buzău, Cimitirul evreiesc, Spătaru, Moara
Ciuleanu, Drum Gherăseni, drum Clondiru, drum Mihăileşti, drum Casotta.
Misiunea era de interzicere a trecerii elementelor izolate germane sau în
grupuri mici, la nord de Buzău şi vest de Buzău - Urziceni. Cei ce vor
comite abuzuri, dezordine, infracţiuni vor fi reţinuţi, posturile Găvăneşti şi
Scurteşti îşi vor executa misiunea prin patrule mobile pe malul stâng al
Buzăului.
Informaţiile

documentare precum şi presa vremii consemnează
cazuri când jandarmii buzoieni au fost atacaţi de bande de tâlhari în acţiunile
întreprinse pentru anihilarea acestora. În acest sens, în anul 1930, patrula de
la postul Merei a fost atacată cu cincisprezece focuri de armă, iar pe şoseaua
Mizil-Conduratu a fost atacată o altă patrulă, unul dintre jandarmi fiind
împuşcat.

În 1945 o bandă din comuna Sărăţeanca a atacat patrula postului
Ulmeni, l-a împuşcat pe soldat şi l-a rănit grav pe şeful postului.
Registrul istoric, precum şi alte documente conţin numeroase ordine
de zi ale Inspectoratului General sau Regional, prin care jandarmii sunt citaţi
pentru faptele lor, de îndeplinirea misiunilor încredinţate şi a faptului că nu
s-au lăsat mituiţi. Unii au fost recompensaţi cu sume de bani. 49
Prin decretul din 23 ianuarie 1948, Jandarmeria se desfiinţează ca
instituţie, o parte din atribuţii fiind preluate de Miliţie şi de trupele
subordonate Departamentului Securităţii Statului.

SUMMARY

Following a special law, on September 1st 1893 the Rural
Gendarmerie is established on the territory of the Romanian Kingdom. The
Gendarmerie was subordinated to the Ministry of Interior with regards to
47

48
49

Ibidem, f. 90 v.
Ibidem, f. 89 v.
Ibidem, f. 12
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order and public safety, to the Ministry of War with regards to performing
duties concerning discipline and military training and to the Ministry of
Justice with regards to performing duties as agents of the Judiciary Police.
Starting April 1st 1895, a company of rural gendarmerie is established in
Buzău.

It was stated that the Gendarmerie was created to provide the rural
territory with an armed force responsible with maintaining the order. In
1896, the Buzău Gendarme Company had a total of 29 employees. The
changes of the law published in 1908, after the peasant insurrection, in the
„Monitorul Oficial" newspaper (the national legislative publication) nr. 285
from March 25, defined more precisely the structure of the Gendarmerie as
an institution within the counties. Article 1 of the law stipulated that the
main atributions of the Gendarmerie were an active and continuous
surveillance, as well as implementing preventive and punitive measures.
Article 1O of the modified law stipulated that a company included all the
gendarmes within one county, while a section was responsible with
organizing the activity of the gendarmes within one district. Article 15
designated the establishment of a mobile company of sergeant-gendarmes,
comprising 200 persons. According to the Law of Gendarmerie, published
in the „Monitorul Oficial" nr. 6911929, the company's name is changed into
„Legion", while the subunits are regrouped. The 19 sections are regrouped
into 9 (Beceni, Pătîrlagele, Bălăneşti, Joseni, Pogoanele, Mărăcineni,
Limpeziş, Săhăteni, Simileasca) and the 96 stations are regrouped into 46,
each made of 2-4 villages. The daily duties of the gendarmes consisted of
administrative and preventive attributions, road police, judiciary police,
transporting of civilian prisoners, military police, among others. The
extraordinary duties constisted of helping control the smuggling and forest
destruction, sequestrating property according to judicial ruling, supervising
the railways, requisitioning in times of war.
One of the main attributions of the rural gendarmerie was chasing
the robbers and burglars, as well as securely relocating them. The
gendarmes were also responsible with monitoring of the religious cults and
zionist organizations. A few preserved documents of the Buzău Gendarme
Legion mention the legionnaire movement, the activities of the ,,All for the
Country" group as descriptive incidents and informative notes. The
communists and the activity of the communist organizations, as well as the
consequences of their activity in the population's state of mind are
mentioned in rapports submitted by sections and stations.
137
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Amang the attributions bestowed upon the gendarme units by the

law, we mention the verification of hunting weapons, radio transmitters and
their owners as well as guarding of art works. The sections and the stations
were submitting charts conceming the foreigners and refugees living locally.
In the rural areas, the gendarmes were also monitoring the status of
prostitutes and gypsies. According to the decree issued on January 23, 1948,
the Gendarmerie as an institution was annulled.
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DOCUMENTE PRIVIND UN EPISOD AL
PROBLEMELOR LEGATE DE DELIMITAREA
FRONTIERELOR DINTRE AUSTRO-UNGARIA ŞI
ROMÂNIA: JONCTIUNEA CĂII FERATE
'
LA GHIMEŞ- PALANCA
Ana DOBREANU
În decursul timpului, după 1867, problema delimitării graniţei şi
stabilirea punctelor de marcaj dintre Ardeal şi România a făcut obiectul a
numeroase comisii mixte maghiaro-române, care, însă, arareori au ajuns la
consens total în privinţa tuturor problemelor ridicate.
În cele ce urmează abordăm doar un episod şi anume problemele pe
care le-a ridicat construirea căii ferate şi joncţiunea acesteia prin pasul
Ghimeş-Palanca, aşa cum sunt reflectate într-o serie de documente, adrese,
rapoarte, procese-verbale, din perioada 1898-1899, păstrate în arhiva
Ministerului de Externe.
La solicitarea Ministrului Afacerilor Străine, ministrul de interne
român, prin adresa numărul 7243 din 1898, răspunde că pentru comisia
mixtă ce are misiunea de a studia chestiunea deplasării şi fixarea din nou a
stâlpilor de frontieră nr. 60 şi 61 a delegat pe Leon Sachelarie, prefectul
judeţului Bacău şi tot pe el l-a însărcinat să participe şi la examinarea
problemei modificării construcţiei scării aşezate de-a lungul pantei ce duce
de la biroul de carantină din Ciuc-Ghimeş spre locul numit „Koczup"
(Popoi), prevăzută în procesul-verbal de la Sinaia din 9/21 iunie 1892. 1 Câte
un reprezentant a fost desemnat şi din parte Ministerului de Război şi
Ministerul de Lucrări Publice.
Din adresele nr. 6248 a Ministerului Lucrărilor Publice şi nr. 556 a
Statului Major General din cadrul Ministerului de Război adresate
ministrului afacerilor străine reiese că delegaţii unguri nu s-au prezentat în
ziua stabilită. Iată ce cuprinde adresa nr. 556 semnată de ministru şi de şeful
Statului Major: „Domnule Ministru, În urma notei O-Voastră N. 6681 din
3/4 a.c., am onoarea a vă comunica că colonelul Groza Moise în ziua de
14/26 Aprilie a.c., ora 9 a.m. s-a prezentat în localitatea Csik-Gymeş, ca
împreună cu cei alţi delegaţi români şi unguri, ce făceau parte din
Comisiunea mixtă internaţională, să procedeze la lucrările despre care se
făcea menţiune în aceea notă. Din raportul ce numitul colonel ne face se
vede că atât în ziua de 14/26 Aprilie cât şi în cele următoare până la ora 3
1

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, F. Austria 13 A6 III
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p.m. delegaţii Guvernului Ungar nu s-au prezentat, ci numai D-sa cu acei ai
Departamentelor noastre de Interne şi Lucrări Publice, care întrunindu-se şi
examinând cestiunile cu care fuseseră însărcinaţi au încheiat alăturatul
proces-verbal din care se costată că stâlpii de frontieră în cestiune nu sunt de
fel periclitaţi a fi tăiaţi de linia ferată Comăneşci-Palanca, dar aceasta linie
trecând pe lângă ei, terasamentele ei îi ameninţă a-i acoperi. Din declaraţia
însă a Dlui inginer T. Constantinescu, însărcinat cu conducerea lucrărilor în
acea parte, reiese că pentru susţinerea terasamentelor s-a decis din partea
autorităţilor respective ase face un zid de sprijin care va susţine
terasamentele şi ca atare stâlpii în cestiune vor fi feriţi a mai fi acoperiţi. De
alt fel, starea stâlpilor în locul lor este destul bună şi va fi ferită de ori-ce
distrugere din partea terasamentelor calei ferate după ce zidul în cestiune se
va face (a se vedea crochiul alăturat) astfel că nu va mai necesita mergerea
unei comisiuni la faţa locului pentru deplasarea, ficsarea şi repararea lor. În
ceea ce priveşce cestiunea a 2a despre care tratează nota D-Voastră de mai
sus, am onoare a vă comunica următoarele: De la stâlpul de frontieră N, 61
se întinde spre Vest pe dealul Kăczup (Popoi) un zid crenelat de 2 m
înălţime şi 1 m grosime până la ruinele turnului A, care, împreună cu turnul
B de pe malul stâng al Trotuşului. în vechime făcea sistem de apărare,
închizând trecătoarea Gymes-Palanca. În prezent acest zid formează linia de
frontieră dintre noi şi Ungaria. Panta dealului Koczup (Popoi) de la turnul A
şi până la stâlpul N. 61 fiind forte înclinată şi stâncoasă, iar comunicaţia dea lungul zidului făcându-se cu multă dificultate, Guvernul Ungar a construit
pe partea sa o scară de lemn care la un cas dat îi putea servi şi ca banchetă
pentru creneluri în zid. Prin construcţia şi joncţiunea căiei ferate Române cu
cea Ungară s-a tăiat dealul Koczup (Popoi) până în apropiere de turnul A,
prin urmare şi zidul cu scara în cestiune, astfel că astăzi patrularea finanţelor
Unguri de la stâlpul N. 61 până la turnul A şi la bateria ce se află în
apropriere de acest turn, devine anevoioasă fără scară, din această cauză, în
prezent, finanţii Unguri se servesc adeseori de o potecă de pe teritoriul
nostru care pleacă de după vama noastră şi merge spre Nord-Vest la
frontieră. Dacă se întrebuinţează acest mijloc de comunicaţie causa e că
Guvernul Ungar evită cheltuieli, căci altfel putea face pe teritoriul seu poteci
şi chiar s-ar putea servi de alte poteci ce are pentru a ajunge la batera sau
turnul în cestiune făcând însă puţin încongior. Pentru acest scop dar
Guvernul Ungar dorea Comisiunea mixtă internaţională, ce se va întruni la
Csik-Gymes să se ocupe şi cu această cestiune. Afară de cheltuieli Guvernul
Ungar doreşce probabil a construi scara în cestiune pentru a se servi de ea
după cum s-a spus ca banchet pentru creneluri. Acestea fiind observaţiile
estrase din raportul colonelului Groza cu privire şi la a 2a cestiune din nota
D-Voastră N. 6681 - am onoare a vă înainta în original procesul-verbal
încheiat la faţa locului între delegaţii României precum şi schiţa de plan
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făcută

de numitul colonel, din care se vede că nu este necesar a se mai
întruni Comisiunea. " 2
Procesul-verbal semnat de delegatul Ministerului de Interne Sakellary, delegatul Ministerului de Război - colonel Groza şi delegatul
Ministerului Lucrărilor Publice - ing. şef Dem. Poenaru consemnează:
„Subsemnaţii, delegaţii României în Comisiunea mixtă internaţională,
instituită de Onor. Minister de Externe, Nr. 6681 din 8/20 Aprilie 1898,
pentru schimbarea stâlpilor de frontieră Nr. 60 şi 61 şi pentru a examina
cestiunea construirei unei scări, cerute de Guvernul Austro-Ungar, care să
conducă pe talusul căii ferate la punctul numit Kăcsup (româneşte Popoi),
ne-am presintat la orele 9 dimineaţa şi nevenind delegaţii Austro-Ungari, iam aşteptat până la ora 6 seara şi văzând că D-lor nu s-au presintat şi nici nu
ne-au anunţat dacă vin sau nu, am dresat acest proces-verbal în trei
exemplare. Cu această ocasiune, examinând la faţa locului stâlpii de
fruntarie Nr. 60 şi 61 i-am găsit la locul lor şi Dl. Inginer T. Constantinescu,
Şeful secţiei de la fruntarie, ne-a asigurat că din ordinele de serviciu ce le
are se va executa un zid de sprijinire care va susţine terasamentele, astfel că
stâlpii Nr. 60 şi 61 să nu fie câtuşi de puţin atinşi .. .'' 3
Autorităţile române au comunicat părţii maghiare cele constatate la
faţa locului de către delegaţii români, chiar şi punctul de vedere că s-a
respectat de către România cele convenite de cele două părţi privind
joncţiunea căii ferate şi nu sunt lezate punctele de demarcaţie 60 şi 61 care
se află la o distanţă de 0,50 de m faţă de terasamentul căii ferate şi nu
consideră necesară întrunirea unei noi comisii. 3 Punctul de vedere al părţii
române era justificabil şi dacă avem în vedere faptul că, în baza Convenţiei
încheiate în anul 1888, prima revizuire a frontierei a avut loc în 1890
urmând ca revizuirea delimitării frontierelor să aibă loc din zece în zece ani
şi în anul 1900 urma o astfel de revizuire. 4
Guvernul maghiar a propus să se fixeze un nou termen pentru
reuniunea comisiei mixte de la Ciuc-Ghimeş şi a solicitat guvernului român
să fixeze o nouă dată. Guvernul maghiar considera că era necesar ca această
chestiune a bornelor de frontieră nr. 60 şi 61 să fie puse în discuţie în cadrul
comisiei mixte, comisie care ar fi trebuit să se ocupe de problema
construcţiei scării care trecea de-a lungul pantei ce conducea la biroul
vamal. Partea maghiară insista pentru întâlnire, deşi şi vicecomitele
comitatului Ciuc, într-un raport, arăta că deplasarea bornelor nr. 60 şi 61 nu
ar fi absolut necesare. 5
2

Ibidem
Ibidem
4
Idem, 13 A7 III
5
Idem, 13 A6 III

3
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Comisia mixtă s-a întrunit în Ghimeş, iar în data de 25 august/6
septembrie a încheiat următorul proces-verbal: .,Subsemnaţii prefectul Leon
Sakellary, colonelul M. Groza şi C. Davidescu, delegaţi români şi Becze
Antal subcomite, Pap Domokos inginer Regesc şi Fejer Sandor pretor
cercual (foszolgabiro ), delegaţii Statului Ungar, întrunindu-se la GymesPalanca în conformitate cu Ord. N° 16599 din 4 august 1898 al Ministrului
de Interne Român şi Ord. N° 92056 din 18/30 august al Ministrului de
Interne Ungar, spre a costata dacă stâlpii de hotar N° 60 şi 61 nu au suferit
nici o deplasare prin construcţia liniei ferate Comănesci - Palanca şi dacă
construirea unei scări de comunicaţie de-a lungul frontierei pe teritoriul
Ungar ducând de la biroul vamal Csik Gymes spre locul K6czup (Popoi)
modifică întru ceva linia frontierei pe porţiunea tăiată prin calea ferată; după
ce am examinat cestiunile la faţa locului am constatat următoarele: 1) Stâlpii
N° 60 şi 61 i-am găsit la locul lor primitiv. Stâlpul N° 60, ameninţat de a fi
îngropat sub terasamentul căei ferate, este apărat printr-un zid de sprijinire
făcut anume pentru acest scop de Ministrul L.P. Român. 2) În privinţa scărei
amintită mai sus ce voiesce a construi statul Ungar nu vedem nici un
inconvenient de a se admite construcţia ei. întrucât ea se face pe teritoriul
Ungar şi nu aduce nici o modificare liniei de frontieră. Am încheiat acest
proces-verbal spre a se înainta guvernelor respective." 6
Lucrările au început în 1899, lucru care reiese din adresa nr. 434 77
din 9 septembrie 1899 a ministrului de interne român către ministrul de
externe, în care se specifică că prefectul de Bacău, prin raportul 5526, a
informat că guvernul ungar a început construirea scării de care era vorba la
punctul de frontieră Popoiu între stâlpii 60 şi 61 în conformitate cu cele
convenite în 1889 de comisia mixtă.
Pentru a urmări dacă lucrările ce urmau să se facă respectă cele
stabilite prin procesul-verbal încheiat la faţa locului de comisia mixtă, după
cum reiese din adresa ministrului român de interne către ministrul de
extrene nr. 26023 din 20 noiembrie 1898, acesta l-a însărcinat pe prefectul
de Bacău să supravegheze lucrările şi a dat ordin inginerului şef al judeţului
să realizeze un plan exact şi amănunţit al liniei de frontieră în locul unde
urmează să se realizeze lucrarea de către partea maghiară. A solicitat aceste
lucruri „pentru a putea urmări uşor ori ce divergenţe de păreri, incidente şi
constatări ce s-ar putea ivi cu prilejul construirei ei." 7

6
7

Ibidem
Ibidem
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SUMMARY
The author presents a few documents from the period 1898-1899, regarding
some issues of the Romanian-Autro-Hungarian border. issues which were
determined by the junction of the Ghilmeş-Palanca railway and which
represented only an episode in a very long chapter of Romanian-AutroHungarian problems. The Ghilmeş-Palanca railway junction emerged
because of the common border realignment established by the Convention
signed in 1888.
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CĂMINUL CULTURAL DIN HORGEŞTI
Dr.

Dănuţ DOBOŞ

Căminul

Cultural a fost înfiinţat la Horgeşti la 3 aprilie 1916, prin
grija neobositului animator Gh.I. Popovici, care aprecia că absolvenţii şcolii
1
aveau nevoie să participe la diverse activităţi cultural-educative • Căminul
„Asociaţia Absolvenţilor" urma să funcţioneze ca o societate culturală, al
cărei scop era distribuirea de cărţi pentru lectură şi organizarea de
manifestări culturale coordonate de învăţătorii şcolii (şezători, serbări
şcolare, piese de teatru etc.) 2 . La înfiinţarea acestuia au contribuit donatori
precum Casa Şcoalelor, Editura Cartea Românească, şi librăriile Steinberg
şi Alcalay din Bucureşti.
Primii preşedinţi ai Căminului Cultural din Horgeşti au fost A.Gh.
Lucaci şi Manole Hagiu. La 12 septembrie 1926, această funcţie a fost
preluată de învăţătorul Gh.I. Popovici 3. La aceeaşi dată, numărul membrilor
căminului era de 180, faţă de 14 în anul 1916 şi 40 în anul 1924.
De la început, Căminul Cultural „Asociaţia Absolvenţilor" a
funcţionat după un statut tip Casa Şcoalelor, aprobat de Ministerul Cultelor
şi Instrucţiunii Publice. Conform acestui statut, membrii Căminului plăteau
o cotizaţie de 1O lei ca membru şi o alta de 20 lei ca lector (cititor). Pentru
4
orice reînscriere, se plătea o taxă de 1O lei . Fondurile principale ale
Căminului proveneau din serbările şcolare.
Patronii Căminului erau sfinţii Constantin şi Elena, care erau
totodată şi patronii bisericii ortodoxe din Horgeşti, sărbătoriţi la 21 mai. Cu
acest prilej, membrii Sfatului Căminului Cultural luau parte, în haine de
sărbătoare, la o Liturghie festivă urmată de o serbare oferită de elevi (piese
de teatru, cântece şi dansuri naţionale) şi de o conferinţă susţinută de
preşedintele căminului 5 .
În anul 1926, componenţa Sfatului Căminului Cultural era
următoarea: Gh.I. Popovici - preşedinte, Anton Gh. Lucaci - casier, Vasile
D. Gosar, Gavrilă Ardeleanu, Anton P. Budău, C. Ştefănescu, Mihai Gh.
Budău, Anton I. Gal, Frenţ Mateeş, Gh.P. Bălan şi Constantin Creţu 6
membri . În anul 1941, făceau parte din Sfatul Căminului Cultural Miluţă
DJAN Bacău, fond Şcoala Generală Horgeşti, d. 2/1918, f. 46
Idem, fond Revizoratul şcolar Bacău, d. P3 Gh.l. Popovici, f. 45
3
Idem, fond Şcoala Generală Horgeşti, d. 811926, f. 2. Motivul înlocuirii din funcţie a lui
M. Hagiu era acela că el nu locuia la Horgeşti
4
ibidem
5
idem, d. 8/1926-1943, f. 6
6
ibidem, f. 1v
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Manole - preşedinte (în locul lui A.Gh. Lucaci), Andrei Zodian, Gh. Tătaru,
7
Ioan Tănase, preotul C. Dinu, înv. Larisa Dinu şi înv. V. Zodian - membri .
Biblioteca avea 85 de volume în anul 1924 şi 1150 în anul 1928, iar
numărul cititorilor era 200 în anul 1916 şi 750 (elevi şi săteni) în anul 1928.
În acelaşi an ( 1928) biblioteca dispunea de un număr de 250 de colecţii şi
ziare. Cărţile împrumutate de la biblioteca căminului erau citite în familie de
către absolvenţi, „la gura sobei". Acestea erau din domenii diverse, cele
mai căutate fiind însă cărţile populare de basme şi anecdote. Rapoartele de
activitate ale Căminului Cultural arată faptul că cei mai fideli cititori erau
băieţii, în timp ce fetele preferau să vizioneze piesele de teatru (Cinel, Cinel,
Rusaliile etc.).
De la librăria Căminului Cultural elevii îşi procurau cărţile şi
rechizitele, vânzările anuale fiind de 40.000 lei. Birourile administrative
comunale îşi procurau necesarul de articole de papetărie tot de la această
librărie.

Un alt domeniu de activitate al Căminului Cultural „Asociaţia
Absolvenţilor" a fost „Şcoala pentru adulţi" („cursurile ţărăneşti"). Astfel,
în perioada 1915-1928 s-au desfăşurat 400 de lecţii cu 300 de elevi, iar la
„cursul liber seral" din aceeaşi perioadă 150 de lecţii, cu participarea a 100
de „gospodari". În anul 1921, din 36 de înscrişi la aceste cursuri, frecventau
regulat doar 25 de săteni 8 . După cum am arătat în capitolul dedicat istoriei
şcolii, cu ajutorul Căminului Cultural a fost organizat şi cursul
complementar, cu scopul de a îmbunătăţi frecvenţa şcolară. În perioada
1915-1928 au participat la acest curs 150 de elevi 9 .
La 12 februarie 1927, Sfatul Căminului Cultural a decis punerea în
aplicare a unei hotărâri mai vechi privind organizarea unei farmacii şcolare,
al cărei vânzător era chiar directorul Şcolii şi al Căminului, Gh.I. Popovici.
Medicamentele de primă necesitate erau păstrate într-un dulap special,
bolnavii beneficiind de ele la îndrumarea medicului de circumscripţie 10 •
În mai 1927, membrii Sfatului au propus achiziţionarea unui aparat
cinematografic, care urma să proiecteze filme instructiv-educative pentru
11
săteni . Filmele erau procurate prin Casa Şcoalelor contra plăţii unei
chirii 12 .
Atracţia principală a activităţilor desfăşurate de Căminul Cultural
erau însă şezătorile culturale, organizate de obicei duminica. Astfel, în
7

lhidem, f. 65
!dem, d. 1/1921, f. 16, 17-18
9
Idem, d. 1/1927, f. 212
10
Idem, d. 8/1926-1943, f. 4. Anual erau vândute medicamente în valoare de 5.000 de lei
11
lhidem, f. 15
1
~ Idem, d. 1/1927, f. 167. Aparatul cinematografic marca KJNX avea un acumulator de 6
8

volţi
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perioada 1916-1928 au fost organizate 200 de şezători şi serbări populare şi
120 de conferinţe. În aceeaşi perioadă au mai avut loc 150 de ,,lecturi din
13
gazete" şi au fost puse în scenă 45 de reprezentaţii teatrale • Reprezentaţiile
teatrale erau oferite şi locuitorilor din satele învecinate.
În perioada 1916-1927, încasările Căminului Cultural s-au ridicat la
4 7 .699 de lei, reprezentând cotizaţiile de membru, cotizaţiile de lectură şi
contravaloarea cărţilor şi rechizitelor. O parte din aceste încasări erau
folosite la plata abonamentelor la ziare şi reviste, la achiziţionarea
materialului didactic intuitiv, a cărţilor pentru copiii săraci, pentru premiile
şcolare şi achiziţionarea de cărţi pentru bibliotecă.
O dare de seamă din 3 iulie 1927 elogia activitatea conducerii
Căminului Cultural, evidenţiind contribuţia remarcabilă a directorului Gh.I.
Popovici. Acesta s-a preocupat în permanenţă de dezvoltarea activităţilor
Căminului, în conformitate cu prevederile statutare, şi făcea dese deplasări
la Bacău pentru procurarea de medicamente pentru farmacie, pomi roditori
ş.a.

14

Căminul

Cultural a cunoscut o evoluţie ascendentă şi după anul
1927, dată la care au fost cooptaţi la conducere şi funcţionarii Primăriei
Horgeşti, în frunte cu primarul Ioan M. Nunuţ şi secretarul Ioan Macovei.
La conferinţele duminicale au fost invitate personalităţi locale precum
medicul şi judecătorul de la Parincea, prefectul, revizorul şcolar, agronomul
regional, directorul şcolii şi alţi învăţători 15 •
Începând cu anul 1928 s-a pus problema construirii unui local
propriu pentru Căminul Cultural. În acelaşi an s-a decis achiziţionarea unui
patefon marca Columbia, „asortat cu cântece pe înţelesul poporului", care
unna a fi folosit la şezătorile culturale şi la cursurile serale, a unei maşini de
cusut marca C26 Bourne pentru elevii de la cursul primar superior
(gimnazial) şi a unui electromotor pentru aparatul de cinematograf16 . Pentru
achiziţionarea acestuia din urmă, directorul Popovici s-a deplasat, la 7
decembrie 1928, la Bucureşti, unde a încheiat un contract cu o casă de
cmema.
La 6 aprilie 1929, directorul Gh.I. Popovici a adresat membrilor
Sfatului Căminului Cultural îndemnul de a participa activ la şezătorile
culturale şi la spectacolele de cinema, care, „nefiind petreceri de iarmaroc,
se dau pentru luminarea minţii, dar nu pentru distracţie ca la iarmaroc" 17 . În

13

Ibidem, f. 211
Ibidem, f. 183
15
Idem, d. 8/1926-1943, f. 10, 14-15
16
Ibidem, f. 18-19
17
Ibidem, f. 21-22. Ilustrăm acest tip de activităţi cu prezentarea succintă a şezătorii din 28
august 1928. Cu acest prilej, absolvenţii şcolii au pus în scenă o piesă de teatru, urmată de
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an s-a decis ca toţi donatorii să devină membri de onoare ai
Căminului Cultural, iar Sfatul Căminului i-a solicitat avocatului Mircea
Cancicov din Bacău acceptul pentru ca respectiva instituţie culturală să-i
poarte numele. Avocatul M. Cancicov se remarcase prin sprijinul moral şi
material acordat Căminului Cultural din Horgeşti, iar membrii Sfatului
Cultural sperau să poată obţine noi ajutoare de la acesta, în vederea achitării
unei datorii de 66.500 lei. Din motive neclare astăzi, nu s-a ajuns la
înţelegerea dorită între Cămin şi avocatul Cancicov 18 .
Adunarea generală a Căminului Cultural Horgeşti din 6 iulie 1930
acorda calificativul „bine" activităţii membrilor Sfatului pentru munca
„pusă în slujba culturii satului şi chiar a Căminului Cultural". În cadrul
aceleiaşi şedinţe au fost aduse mulţumiri publice senatorului de Bacău N.N.
Botez, care se remarcase printr-o donaţie pentru Căminul Cultural 19 .
Problemele de natură financiară au persistat însă, iar membrii Sfatului au
solicitat Ministerului Ocrotirii Sociale permisiunea de a lansa în judeţul
Bacău 300 de liste de subscripţie în vederea acoperirii datoriilor Căminului
(circa 70.000 de lei la acea dată). Posibilităţile colectării de fonduri de pe
urma activităţilor culturale erau limitate. De exemplu, jocul „Capra" din
decembrie 1935 a produs doar 900 de lei 20 .
În scurta monografie dedicată în anul 1936 şcolii din Horgeşti,
autorul, Gh.I. Popovici, scria următoarele: „Sutele de conferinţe, şezători,
producţii dramatice, cinematograf, bibliotecă, gazete, audiţii radiofonice
sunt mijloace cu care se lucrează din 1914 şi până în prezent, făcându-se
orice sacrificiu moral şi material pentru înfăptuirea lor în mijlocul sătenilor.
Cu toate acestea, demagogia politicienilor de ocazie a crescut în conştiinţa
sătenilor instruiţi ideea emancipării materiale şi sociale prin militarea întrun partid politic, printre alte nenorociri aduse de politica distructivă aflânduse [ ... ] ideea ca şcoala primară [ ... ] să nu mai aibă caracterul obligatoriu
pentru toţi copiii, fără distincţie de stare materială şi socială, ci facultativă
[ ... ]"21.
vara

aceluiaşi

un bal în favoarea bisericii ortodoxe şi a şcolii din Horgeşti. „A urmat până în zorii zilei,
balul în cea mai desăvârşită linişte morală". (Ibidem, f. 16-17)
18
Ibidem, f. 25v; 30-31. La sfărşitul anului 1929 au fost distribuite cărţile de membrii cu
efigia Casei Şcoalelor, ştampila Căminului Cultural, iar pe verso textul conţinând
obligaţiile ce reveneau membrilor Căminului
19
Ibidem, f. 34 v. La 21 martie 1930, activitatea Căminului a primit calificativul „foarte
bine" din partea Revizoratului Şcolar Bacău
20
Ibidem, f. 46 v. Piesele de teatru erau urmate de jocuri populare şi conferinţe ale
directorului Căminului Cultural, scopul acestui tip de manifestări fiind încurajarea
obiceiurilor populare tradiţionale („Capra'', „Steaua Căminului", „Plugul lui Traian")
21
Idem, d. 211935, f. 55
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anilor '30 ai secolului al XX-lea, Căminul Cultural, care
îşi desfăşura activitatea în localul şcolii, a continuat să se implice în viaţa
22
socială a satului. Noii animatori culturali au fost învăţătorul D. Bucşă şi
învătătoarea L. Dinu. În atentia membrilor Sfatului Cultural se aflau nu
'
'
numai activităţile culturale, ci şi cele sociale. De exemplu, o preocupare
constantă a fost înfrumuseţarea satului. În acest sens, cu ocazia serbării
sădirii pomilor, elevii de la cursul gimnazial primeau pomi pe care îi sădeau
23
în grădinile părinţilor, în cea a şcolii şi în grădinile invalizilor de război .
Au fost organizate, de asemenea, nenumărate serbări şcolare, cu scopul
24
reconstrucţiei localului şcolii, aflat în stare deplorabilă .
În cadrul programului „Cultura sănătăţii" s-au întreprins acţiuni cu
caracter sanitar - membrii Căminului Cultural îi însoţeau pe medicul local şi
pe moaşa satului la casele sătenilor. A crescut, de asemenea, importanţa
conferinţelor cu subiecte agricole („Cultura muncii"), şi s-au realizat acţiuni
de colaborare cu proprietarul Gh. Strat şi cu administratorul moşiei acestuia,
25
Vladimir N egrasov .
Cele mai aşteptate activităţi organizate de Căminul Cultural erau
„serbarea datinilor" organizată de tinerii absolvenţi ai şcolii, vizitarea
caselor membrilor Căminului Cultural cu „Capra" şi hora tineretului.
Aceasta din urmă se desfăşura într-o casă special amenajată şi
supravegheată de membrii Sfatului.
În iunie 1940, membrii Sfatului au luat în discuţie schimbarea
denumirii Căminului Cultural în Căminul „Spiru Haret", nume pe care
26
urma să îl poarte şi şcoala . Iniţial, preotul C. Dinu propusese ca nouă
denumire „Mila Creştină" .
Sub noua denumire au fost organizate în anii Celui de-al Doilea
Război Mondial importante activităţi culturale, prezentate pe larg în ziarul
Moldova - şezători şcolare, serbări festive, dar şi cursuri ţărăneşti axate pe
educaţia sanitară, gospodărească şi cetăţenească. La aceste cursuri au fost
invitaţi să conferenţieze învăţătorii şcolii, printre temele conferinţelor
numărându-se războiul, campania agricolă şi portul naţional. Au fost
La

sfârşitul

Idem, d. 8/1926-1943, f. 45v; 55. Învăţătorul D. Bucşă a preluat gestiunea bibliotecii
de la învăţătorul Gh. Oprişanu, transferat la Şcoala Parincea. La rândul său,
învăţătoarea L. Dinu a preluat secţia „gazetară" (213 colecţii de ziare şi reviste) de la
învăţătorul Gh.l. Popovici
23
Ibidem, f. 52
24
Ibidem, f. 53v
25
Ibidem, f. 62
26
Ibidem, f. 55-60
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organizate audiţii radiofonice , iar hora satului s-a desfăşurat în continuare.
Astfel, la 15 august 1940 au avut loc o horă ţărănească, o şezătoare şi un
program străjeresc în folosul refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina de
Nord. Fondurile colectate cu această ocazie au fost trimise Căminului
Cultural Judeţean, în folosul refugiaţilor din teritoriile româneşti ocupate de
. ~28
armata b o l şev1ca .
În anul 194 l, a fost reorganizat corul Căminului, cu participarea
tinerilor catolici şi ortodocşi şi au fost puse bazele „Sfatului de Împăciuire",
o initiativă de mare folos în viata satului deoarece multi săteni aveau la acea
dată, diverse dispute 29 . Au fost organizate şi al;e acţiuni în cadrul
programului „Munca de război": colectarea de plante medicinale, dar mai
ales vizite la cele cinci morminte, din cimitirul ortodox, ale eroilor satului
căzuţi în Primul Război Mondial. La cimitir învăţătorii ţineau conferinţe
patriotice, iar elevii recitau poezii eroice. S-au desfăşurat serbări şcolare în
folosul programului „Darul ostaşului" 30 , au fost organizate colecte pentru
ajutorul de iarnă acordat soţiilor celor mobilizaţi, s-au făcut subscrieri la
„împrumutul reîntregirii" ş.a.
În faţa Primăriei şi a Şcolii Horgeşti a fost ridicată o troiţă
comemorativă realizată din donaţiile urmaşilor şi rudelor eroilor. La această
troiţă catolici şi ortodocşi deopotrivă spuneau rugăciuni pentru fiii satului
căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă.
O altă activitate căreia membrii Sfatului Căminului Cultural i-au
acordat o atenţie deosebită în anii războiului a fost administrarea cantinei
şcolare. Aceasta era condusă de învăţătorii şcolii, iar la buna sa funcţionare
contribuiau părinţii elevilor, dar mai ales Primăria comunei Horgeşti. A fost
constituit un fond special pentru cantină, care în anul 1943 era administrat
de un comitet restrâns, format din primarul Gh. Cişcă, directorul şcolii Gh.I. Popovici, şi învăţătorii L. Dinu, D. Bucşă şi V. Bârgăoanu 31 •
În martie 1945, la solicitările Căminului Cultural Judeţean, la care
era afiliat din anul 1940, Căminul Cultural ,,Spiru Haret" din Horgeşti şi-a
reluat activităţile 32 . Caracterul tradiţional al Căminului s-a deteriorat însă
după instalarea la conducerea ţării a guvernului comunist condus de Petru
Groza, când latura ideologică a devenit dominantă.
27

Idem, d. 3/1941-1949, f. 6. Aparatul de radio a fost primit de la Prefectura Bacău în anul
1942. Înainte de această dată, aparatul radio pentru audiţii era împrumutat Căminului de
învăţătorul Gh.I. Popovici
28
Idem, d. 811926-1943, f. 59
29
Ibidem. f. 68
30
Ibidem, f. 82-83
31
Idem, d. 2/1944-1948, f. 1-3
32
Idem, d. 3/1941-1949, f. 24-26
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In august 1945, s-a const1tmt la Horgeşti subfiliala A.R.L. U.S.
(Asociaţia Română a Legăturilor cu Uniunea Sovietică), ai cărei membri
33
aleşi au fost învăţătorii I. Dinu, L. Dinu, C. Bucşă şi D. Bucşă . La ordinul
Prefecturii Bacău, subfiliala A.R.L.U.S. a trebuit să serbeze Armata Roşie
„eliberatoare"; manifestarea nu a avut însă ecou în rândul sătenilor, care nu
s-au grăbit să asiste la spectacol.
În anul 1946 au fost reluate „cursurile ţărăneşti" pentru sătenii care
împliniseră vârsta de 18 ani. Durata acestor cursuri era de la o lună la trei
luni, cu program zilnic sau o dată la două-trei zile. Erau predate elemente de
cultură generală, precum şi noţiuni practice de citit şi scris. Programul era
avizat de Sfatul Căminului Cultural, iar conferenţiarii erau intelectualii şi
funcţionarii satului - învăţătorii, preoţii, agronomul, medicul, maistrul şi
34
maestra şcolii, primarul, notarul, şeful de post, moaşa etc. Tot în anul 1946
a fost luată în discuţie problema înfiinţării unei „şcoli ţărăneşti" cu caracter
permanent. Aceasta urma să şcolarizeze, timp de doi, ani cursanţi cu vârste
cuprinse între 16 şi 30 de ani, absolvenţi a şapte clase. Pe lângă programa
obişnuită a acestui tip de şcoală, urmau a fi predate în completare cunoştinţe
de şcoală primară şi noţiuni de bază din domeniile sanitar, gospodăresc şi
cetăţenesc 35 . Şcoala trebuia să beneficieze de un internat sau semiinternat.
Proiectul şcolilor ţărăneşti nu a mai fost actualizat; în schimb, au fost
organizate încă din toamna anului 1946 cursuri de alfabetizare pentru
bărbaţii şi femeile cu vârste între 20 şi 40 de ani. Intenţia autorităţilor
comuniste a fost aceea de a realiza o apropiere a cursurilor de alfabetizare
de cele elementare, cursanţii urmând să asimileze cunoştinţe generale de
citire, scriere, geografie, istorie, religie, ştiinţele naturii, matematică ş.a.
Cursul de alfabetizare a fost inaugurat cu 103 săteni, dintre care
frecventau doar 48 36 . Buna funcţionare a programului şcolar de alfabetizare
a fost însă afectată de seceta şi foametea din anii 1946-194 7, sătenii fiind
preocupaţi în primul rând de asigurarea celor necesare existenţei.
Până la abdicarea forţată a Regelui Mihai I la 30 decembrie 194 7,
Căminul Cultural a continuat să organizeze serbări cu prilejul zilei de 1O
Mai (Ziua Naţională a României), Te Deum-uri la biserica ortodoxă din
localitate, comemorarea eroilor la cimitirul ortodox, intonarea de cântece
patriotice precum şi serbările publice cu datini strămoşeşti la Crăciun şi
Anul Nou. Treptat însă, programele culturale au fost ideologizate, iar
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Ibidem, f. 27
Idem, d. 1/1945, f. 20
35
Ibidem, f. 21
36
Ibidem, f. 7, 12
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începând chiar cu 1 mai 194 7, calendarul sărbătorilor s-a schimbat ( 1 Mai în
37
loc de 10 Mai etc.) .
Se cuvine menţionat faptul că serbarea dedicată Revoluţiei
bolşevice, organizată de Căminul Cultural Horgeşti la 7 noiembrie 194 7, a
avut un program cel puţin curios, care conţinea pe de o parte un Te Deum, o
slujbă la biserica ortodoxă oficiată de preotul C. Dinu, Imnul regal, iar pe de
altă parte Imnul sovietic şi un program artistic hiper-ideologizat, cu versuri,
cântece şi piese de teatru care proslăveau statul sovietic şi revoluţiile
38
franceză şi bolşevică .
La 27 noiembrie 1948, denumirea Căminului Cultural Horgeşti a
fost schimbată în „Lumina Poporului" 39 . Nu a fost vorba desigur doar de o
simplă schimbare de nume. „Reorientarea ideologică" a Căminului Cultural
a fost pusă în practică în anul 1948 de o comisie din care au făcut parte
Neculai Hurjui - preşedintele Căminului Cultural, învăţătorul D. Bucşă directorul Căminului, învăţătoarea L. Dinu - secretarul Căminului, precum
40
şi casierul şi cenzorul Căminului, cu toţii membri P.M.R. .
Sărbătorile naţionale au fost substituite de serbările de comemorare a
luptelor sociale, de evocare a stalinismului, de ridiculizare a regimului
burghezo-moşieresc, iar sărbătorile religioase şi culturale de iarnă au fost
41
înlocuite de Ziua Republicii şi proslăvirea realizărilor comunismului •
Serbările începeau în mod obligatoriu cu imnul R.P.R. şi se încheiau cu
imnul sovietic.
S-a renunţat la tradiţionalul „Colţ al Eroilor", iar cântecele şi
versurile aparţineau de-acum repertoriului ideologic impus de propaganda
comunistă. Cunoscutele conferinţe aveau drept teme doar ,,lupta pentru
pace" şi realizările regimului comunist sovietic. Noii conferenţiari au fost
membrii de vază ai Partidului Muncitoresc Român din comună, partid la
care au fost obligaţi să adere şi învăţătorii şcolii. Biblioteca a fost la rândul
ei epurată de toată literatura „burghezo-moşierească" şi antisovietică,
primind în schimb doar literatură comunistă, procurată prin A.R.L.U.S.
După anul 1949, rolul Sfatului Căminului a fost preluat de aşa-zisa
Grupă Sindicală, condusă de învăţătoarea Constanţa Bucşă. Şedinţele
Grupei Sindicale, care aveau loc de obicei în localul Şcolii nr. 1, constau
dintr-un „moment politic'', un referat de îndoctrinare ideologică şi „sarcini
Ibidem, f. 34-41. La serbarea de 1 Mai din anul 1947, organizată în parcul proprietarului
Strai, la care au participat şi elevii Şcolii Horgeşli, s-au intonai cântece tradiţionale şi s-au
recitat versuri în care încă se mai vorbea despre „regele iubit" şi „neamul românesc"
38
Idem, d. 3/1941-1949, f. 39-40
39
Ibidem, f. 43. Iniţial s-a propus ca noua denumire a Căminului Cultural să fie „Horia,
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Cloşca şi Crişan"
40
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Ibidem, f. 47
Ibidem, f. 56-61
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şi angajamente"42 . În anul 1950 din Grupa Sindicală tăceau parte învăţf1torii
D. Bucşă, Ioan Dinu, Larisa Dinu, Maria Dinu, Emil Lupescu, Eugenia
41
Lupescu, Eugen Anicăi, Constanţa Bucşă şi Vasile Tofan · .
Pe plan social însă, începând cu anul 1949, Grupa Sindicalf1 a avut
un rol important în campania de alfabetizare în comuna l lorgeşti. Satul a
fost împărţit în sectoare pentru a fi vizitate de învf1ţătorii care organizau adhoc şedinţe de alfabetizare. În cadrul acestora erau citite şi articolele de fond
din revistele şi ziarele comuniste, erau lecturate circularele P.M.R., articole
care proslăveau „marea prietenă de la Răsărit", biografii ale liderilor
comunişti români şi sovietici, ale eroilor şi oamenilor de ştiinţă sovietici etc.
Lecturile din Scânteia şi din manualul de Istoria P.M.R. erau de altfel
obligatorii la aceste şedinţe de alfabetizare, dar şi de îndoctrinare
44
comunistă . Propaganda comunistă atingea punctul culminant în cadrul
serbărilor comuniste şi al proiecţiilor aparatului de cinematograf.
Vechile devize ale Căminului Cultural au fost la rândul lor înlocuite
cu lozinci de factură comunistă. Vechile idealuri ale Cfuninului Cultural
Horgeşti, din vremea când acesta era ,Jarul cultural" al comunei, au dispărut
şi ele cu totul în anii regimului comunist. Timp de decenii, Căminul Cultural
avea să reprezinte un instrument al propagandei comuniste oficiale.

SUMMARY
The Culture Club „Thc Graduates' Association" in I lorgcşti
was founded in 1916, and was subscquently managed by notablc
personalities of the village: primary school teachers, clerics, mayors, clerks
etc. The activities of the club included a library, classcs for thc villagers,
socials, radio auditions, sanitary and social activities, commcmorations,
other reading and writing classes etc. ln 1948 the culture club was
confiscated by the communist regime and subsequently its activitics werc
politicized so as to !osc al! their cultural contcnts alongsidc the frcedom of
speech.

42
41
·

44

lhidem, f. 77- 78
Idem, d. 411949-1950, f. 25. 49
lhidem, r. 13
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ISTORICUL SOCIETĂŢII „ŢESĂTORIA ROMÂNĂ" S.A.
DIN PITEŞTI 1907-1948
Ionela NIŢU
Dr. Dan Ovidiu PINTILIE
La începutul secolului al XX-iea, odată cu dezvoltarea mai
accentuată a industriei româneşti, la Piteşti au luat fiinţă noi societăţi
economice, în special în cadrul industriei uşoare şi alimentare, precum şi în
alte ramuri prelucrătoare.
În ceea ce priveşte industria textilă, un rol important în viaţa
economică şi socială a oraşului l-a avut fabrica „Ţesătoria Română" (Textila
Gară), înfiinţată la 25 iunie 1907 ca societate anonimă cu capital belgian,
iniţial de 800.000 lei şi care, în anul 1911, a fost sporit la 1.500.000 lei, iar
1
în 1927 la 15.000.000lei • După această ultimă creştere a capitalului, în anul
1928, valoarea unei acţiuni vechi era de 390 lei, iar a unei acţiuni noi de 639
2
3
lei . A fost înscrisă la Registrul Comerţului la numărul 387 /1931 .
La această fabrică, în economia românească, precum şi în Europa,
s-a utilizat pentru prima oară sistemul taylorist de organizare ştiinţifică a
muncii, rezultatele arătând că industria textilă s-a dezvoltat considerabil,
tradiţiile manufacturiere şi materiile prime existente stimulând investiţiile de
4
capital .
În prima şedinţă a Consiliului de administraţie, ţinută la Bucureşti
în ziua de 12/25 iunie 1907 sub preşedinţia lui Lascăr L. Catargi, s-a hotărât
ca sediul social al societăţii să fie în Bucureşti pe strada Lipscani nr. 1, iar
cei doi administratori delegaţi, în persoana lui B. Melamed şi A.H. Raes să
se ocupe, la Piteşti, de „construcţia fabricii şi instalarea maşinilor şi a
accesoriilor necesare unei bune activităţi" 5 . La sfârşitul şedinţei, a fost ales
ca preşedinte G.G. Assan, iar ca vicepreşedinte Adolph Sander (decedat în
aprilie 1928). Din consiliu mai făceau parte: C.G. Nanu, Jean Plichon, Rene
Salmon şi Lascăr I. Catargi. Totodată, întrunirile Consiliului de
administraţie se puteau desfăşura la Bucureşti, Bruxelles, Paris sau în
oricare alt oraş din Franţa sau Belgia.
Şedinţele Consiliului de administraţie pe perioada activităţii
societăţii, s-au ţinut în Bucureşti, la sediul Băncii Agricole, la Paris,
Bruxelles, Estende, Gand, Courtrai, Loos, iar cele mai multe la Lille.
Direcţia judeţeană Argeş a Arhivelor Naţionale (în continuare DJAN Argeş), fond
Întreprinderea Textilă Piteşti, d. 111907-1939, f. 2-3, 137
2
Ibidem, f. 165
3
Idem, fond Inspectoratul Regional al Muncii Piteşti, d. 11/1940-1942, f. 20
4
Emil Mihuleac, Bazele managementului, Editura Economică, Bucureşti, 1993, p. 22
5
DJAN Argeş, fond Intreprinderea Textilă Piteşti, d. 1/1907-1939, f. 2
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Preşedinţi

ai Consiliului de administraţie au mai fost aleşi de-a
lungul timpului, după demisia lui G.G. Assan, I.G. Saita până în 1913, D.
Neniţescu până în 1930 (a decedat în decembrie 1931 ), Rene Salmon din
1930-1939 (a decedat în februarie 1939), C.G. Nanu şi alţii. Din Consiliul
de administraţie al societăţii au făcut parte de-a lungul anilor, următorii:
Jaques Feyerick, Leon Gerard, Victor Goldschmidt, Louis Ortegat, Edmond
Landauer (decedat în august I 934 la Piteşti), M. Flechtenmacher, Leon
Delvoye (ales vicepreşedinte în februarie 1939), Julien Thiriez-Plichon,
Charles Dansett şi Grigore Golescu, cel mai în vârstă dintre administratori,
numit în funcţie în iunie 1909 şi însărcinat cu relaţia dintre societate şi
autorităţile române, inclusiv cele din sistemul bancar. A decedat în
decembrie 1931.
Pentru construcţie a fost ales un teren, aparţinând avocatului D.
Ancuţa plătindu-i-se acelaşi preţ cu care acesta îl cumpărase de la
locuitoarea Bogdan 6 . Planurile, devizul şi caietul de sarcini al fabricii au fost
întocmite de arhitectul Van Tittelboom, care a fost însărcinat cu acestea de
administratorul delegat al societăţii Arthur Henry Raes. În ceea ce priveşte
betonul annat, turnarea acestuia a fost încredinţată, de acelaşi administrator,
7
profesorului Vande Voorde din Gand .
După ridicarea construcţiei, realizată sub conducerea inginerului
piteştean Dimitrie Dima şi procurarea utilajelor fabrica a început să producă
ţesături de bumbac, iar din anul 1911 a fost extinsă şi înzestrată cu noi
maşini printre care: 104 războaie de ţesut, două bobinatoare pentru bumbac,
două conetiere, două urzitoare şi altele în valoare totală de 300.000 lei 8 . În
anul 1912, se instalează la Piteşti, la „Ţesătoria Română" prima centrală
electrică cu şase grupuri diesel electrice.
Pentru operaţiuni bancare, sau vărsăminte se foloseau Banca
Agricolă din Bucureşti şi Credit General Liegeois din Liege.
Valoarea materiilor prime ce urmau a fi întrebuinţate într-un an la
fabrică era estimată la suma de 500.000 franci, Consiliul de administraţie
hotărând ca uzina să fie aprovizionată cu materii prime pentru o durată de
pennanentă de două luni, adică pentru o valoare de 80.000 de franci, stocul
de materii prime trebuia să fie în permanenţă în magazii, la Piteşti, trebuind
să se cumpere, pentru fiecare lună, materii prime de 40.000 franci.
Filatura de bumbac a fost proiectată de inginerul Andre Kun, din
Timişoara, cu studii de specialitate în Franţa, care a condus lucrările de
montaj, timp de un an, cu munca excepţională a oamenilor, timp de şapte
zile din şapte. Piteştenii care au lucrat la filatură au fost foarte serioşi, atât
meşterii care au venit la specializare la Bucureşti cât şi muncitorii care erau
6

Ibidem, f. 2
Ibidem, f. 6
8
Ibidem, f. 6-8, 30-32, 48-50
7
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„sârguincioşi şi iscusiţi",

deoarece în meseria de textilist era nevoie de
dexteritate, care uneori se obţinea după luni de zile, timp în care se învăţa să
se lege un fir rupt în timpul filării.
Societatea s-a asigurat contra accidentelor personalului la
Societatea de Asigurări „Generala" din Bucureşti, pe o durată de un an de
zile cu o dobândă de 5,70% pe an. Personalul superior era, de asemenea,
acoperit printr-o poliţă specială.
În anul 1909, director al societăţii a fost numit Edmond Landauer,
doctor în ştiinţe naturale cu un salariu de 12.000 lei pe an şi cu o primă în
valoare de 7% din beneficiul net al societăţii.
În anul 1911 se convoacă Adunarea Generală Extraordinară
pentru ridicarea capitalului social la 1.500.000 lei prin preluarea unui
împrumut bancar de 500.000 de franci cu o dobândă de 5%.
Pentru acordarea acestui împrumut s-au oferit Banque des Pays du
Nord din Paris, pe timp de un an cu un comision de 1.250 franci pe trimestru
şi cu o dobândă de 6% şi care putea fi reînnoit, precum şi Banca Agricolă
din Bucureşti 9 . Până la urmă, în 27 august 1912, Consiliul de administraţie a
acceptat împrumutul oferit de Banca Agricolă din România cu o dobândă de
7% având în vedere raporturile financiare foarte bune şi de durată cu banca.
Bilanţul prezentat în şedinţa din 27 august 1912 arăta o pierdere
pe exerciţiul financiar 1911-1912 de 34.438 lei, din cauza lipsei maiştrilor şi
lucrătorilor calificaţi, lipsei supravegherii atente, din punct de vedere
contabil, care a dus la preluarea unor greşeli financiare în evidenţele
contabile din anii precedenţi, comenzi de materiale inutile etc. Ca urmare,
agentul societăţii, M. Efraim a fost demis din calitatea sa, prin rezilierea
contractului 10 .
În ianuarie 1913 s-a propus înfiinţarea, în cadrul societăţii, a unui
atelier de confecţii şi totodată s-a luat în discuţie eventuala participare a
societăţii româneşti la Expoziţia Internaţională organizată în oraşul belgian
Gand. În urma discuţiilor din cadrul Consiliului de administraţie s-a hotărât
neparticiparea la expoziţie, societatea „nefiind încă interesată".
Tot în acelaşi an, activitatea societăţii a fost prudentă, obţinându
se un profit din comenzile făcute de Ministerul de Război, dar se ştia că
războiul balcanic urma să înceteze, iar profiturile unnau să scadă. Fabrica
era bine organizată, toţi lucrătorii dădeau „satisfacţie'', personalul era mai
stabil, iar randamentul mult mai majorat faţă de primii ani de activitate.
Preţurile de cost păreau bine stabilite, astfel că pentru lărgirea activităţilor se
dorea obţinerea unui nou credit de la Banca Agricolă sau mărirea valorii lui.
Se dorea o activitate sporită spre clientela de detaliu.
9

Ibidem, f. 42
Ibidem, f. 49
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La începutul Primului Război Mondial, societatea avea un
beneficiu de 168.000 franci. Stocul de mărfuri se ridica la valoarea de
900.000 franci, cu 100.000 franci mai mult decât în 1913. Acest stoc
constituia însă o imobilizare care costa societatea 8% dobândă. Ca urmare,
s-a decis cumpărarea de mărfuri numai pentru a se lucra comenzile ce
trebuiau predate, în special Ministerului de Război. Societatea avea o lipsă
absolută de fonduri de rulment şi ca urmare s-a studiat posibilitatea găsirii
unei pieţe de desfacere în Turcia, la Istambul, unde putea să ofere în special
pânză de saltele şi care constituia partea cea mai mare a stocului societăţii.
În România, posibilitatea de a plasa, forţat, pânza nu se putea realiza, dar
pentru ea, cumpărătorii turci erau foarte interesaţi. Scopul micşorării
stocului era acela de a procura societăţii disponibilităţile de care avea
trebuinţă şi ca unnare consiliul a decis o reducere de 10% sau mai mult la
preţurile de vânzare.
Din punct de vedere financiar, în iunie 1914 debitul societăţii la
Banca Agricolă ajunsese la 750.000 lei, dar în urma tratativelor purtate
acesta s-a redus la 500.000 lei cu dobânzi cu tot, ca urmare acordării de
către Ministerul de Război, pentru comenzile făcute, a unor „ordine de
plată" în valoare de 250.000 lei.
Societatea s-a văzut însă „stăruitor somată" de bancă, de a restitui
o parte din suma împrumutată. Ca urmare, s-a hotărât a se contracta un nou
împrumut de 250.000 lei care ar fi fost suficient pentru a înapoia o parte din
sumă Băncii Agricole şi pentru a aştepta un echilibru financiar mai bun prin
vânzarea stocului. Pentru a îndepărta necesităţile „urgente" ale băncii, cinci
administratori au hotărât să verse fiecare, câte 20.000 lei, pentru creditul luat
de la bancă, iar pentru avansul oferit de ei, societatea urma să le de o
dobândă de 7% pe o durată de un an.
Deoarece vânzările aveau un curs ascendent, ajuns la o valoare de
1.179.800 lei, s-a hotărât construirea la Piteşti a unei magazii a cărei valoare
cu planuri, fundaţie, rafturi şi amenajări ajungea la suma de 300.000 lei. În
anii care au urmat, 1922 şi 1923, societatea a construit rezervoare de beton
de 260 mc pentru păcură spre a fi ferită de greutăţile cu aprovizionare
precum şi a unei case de locuit pentru director în valoare de 1.100 franci,
sumă plătită de Stabilimentele Gratry, în contul datoriilor pe care aceasta o
avea faţă de societatea românească. În aprilie 1927 s-a hotărât construirea la
Piteşti a unui cămin pentru lucrători pentru a asigura recrutarea lor şi
cazarea, în vederea măririi producţiei fabricii. Acest cămin era situat pe
strada Tudor Vladimirescu numărul 123 şi va ajunge să poată adăposti 200
~
·I I
de 1ucraton .

11

Idem, fond inspectoratul Regional al Muncii Piteşti, d. 22/1941, f. 1O, 92/1943-1944, f. 2
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După ocuparea Piteştiului de trupele inamice, la 16 noiembrie
1916, viaţa economică a oraşului a fost dezorganizată. Dintre unităţile
industriale existente înainte de război, în timpul ocupaţiei au funcţionat
numai cinci: două mori, o fabrică de pielărie şi două ateliere mecanice, toate
12
aflate sub administraţie germană .
În timpul războiului societatea a trecut prin momentele grele ale
ocupaţiei, dar graţie devotamentului arătat de lucrători şi de directorul
Edmond Landauer, rezultatele obţinute de fabrică au fost favorabile,
germanii neluând stocurile sau materialele existente care au fost salvate.
Pentru devotamentul arătat s-a hotărât acordarea directorului fabricii a unei
indemnizaţii de 100.000 lei pentru anii 1915-1918.
Conform bilanţului efectuat în 1916, anii financiari 1913-1914,
1914-1915 şi 1915-1916 s-au încheiat cu beneficii de 143.265 lei, 133.577
lei respectiv 263. 723 lei, fapt pentru care au fost acordate acţionarilor
dividende de 4% şi 6%.
Începând cu anul 1919 s-a început extinderea activităţii fabricii
printr-un program ce a prevăzut instalarea unei ţesătorii de bumbac, de
imprimate, de albituri prin cumpărarea Fabricii de ţesături şi albituri din
Colentina - Bucureşti, care era o ruină. Se dorea, de asemenea,
răscumpărarea instalaţiilor de răsucit ţesături şi albit din partea Gennaniei,
prin anunţarea guvernului Românei că se încadrează la categoria
despăgubirilor de război.
S-au început tratativele cu Banca Marmorosch-Blank pentru
acordarea, în schimbul unor garanţii şi prin derogarea de la articolul 7 din
statute, a unei sume de I .OOO.OOO lei precum şi garanţii din partea băncii că
acţiunile nu vor fi trecute în mâinile altor puteri.
Pentru cumpărarea de materii prime şi instalaţii precum şi pentru
vânzarea şi fabricarea produselor, s-a hotărât constituirea unui comitet de
direcţie format din: Victor Goldschmidt, Gr. Golescu, R. Salmon,
administratori delegaţi şi directorul fabricii E. Landauer. Astfel, în comitet
intrau câte un administrator belgian, român şi francez, precum şi un director
belgian. Componenţa comitetului arăta caracterul româno-franco-belgian al
societăţii, iar prezenţa lui R. Salmon era determinată de interesul societăţii
de a obţine mai uşor sprijinul oficial al guvernului francez, în special în
chestiunea aprovizionării cu materii prime şi plătii indemnizatiilor de
· 13
'
'
razb01 .
Din cauza nesiguranţei preţurilor şi a pieţelor existente în Europa
la sfârşitul războiului, societatea cumpăra, în limita fondurilor disponibile,
de 22.000 lire sterline, din Anglia de la Manchester, fire de bumbac pentru
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sale de ţesut. Toate cumpărăturile erau efectuate de către Victor
Goldschmidt, numit administrator delegat în 1914 şi care primise, încă din
acel an, împuternicire pentru cumpărarea materiilor prime necesare
societăţii. Aceste atribuţii l-au nemulţumit pe Lascăr Catargi care
demisionează, în octombrie 1916, fiind refuzat de preşedintele Neniţescu la
solicitarea sa de a „revoca puterile date administratorului delegat, V.
Goldschmidt".
Din cauza imobilizării capitalului, începând cu 1920, erau
necesare noi credite, iar sporirea capitalului nu era agreată de membrii
consiliului de administraţie nici chiar cu o deschidere de credite în
străinătate. Din cauza lipsei de lichidităţi, nu se putea conta prea mult nici
pe sprijinul bancherilor din România. De asemenea, societatea întâmpina
greutăţi cu transportul aţei cumpărate de la Gand care putea ajunge în ţară,
după şase luni, fiind necesare, de asemenea, fire de bumbac pentru două
luni, pentru asigurarea producţiei precum şi predarea comenzilor la clienţi.
Unele mici beneficii obţinute au permis amortizarea pierderilor dar s-a
contractat un împrumut din Flandra în valoare de 1.450.000 lei pentru
acoperirea ratei de schimb, care se putea înapoia imediat după efectuarea
vânzărilor.

Ca urmare, era nevoie de fonduri de rulment pentru acoperirea
taxelor de vamă, speţelor de transport, cheltuieli de exploatare şi fabricaţie,
în valoare de 6.000.000 lei, o sumă aproape egală fiind necesară şi pentru
acoperirea schimbului valutar. Era necesară găsirea imediată a unei soluţii
care dacă nu se găsea rapid ar fi dus la „moartea afacerii".
Directorul Landauer a propus fuziunea societăţii cu societatea
„L'Union Colonniere", o societate importantă care ar fi putut asigura
debuşeurile de ţesături necesare pe piaţă. Această societate era „patronată"
de stabilimente bancare care putea să-i acorde credite pe care societatea
românească nu le-ar fi putut obţine din cauza capitalului ei redus. Ca
urmare, s-au purtat discuţii şi convorbiri cu reprezentanţi consiliului de
administratie ai societătii
. franceze în vederea fuziunii. Se dorea înfiintarea
pentru societatea românească a unui compartiment de vânzare propriu, dar
acest lucru nu era posibil având un număr restrâns de articole şi o producţie
care nu putea suporta financiar activitatea unei astfel de organizări.
Până la unnă, Societatea belgiană „La Textile", care controla
societatea românească şi care dorea ca reprezentanţii ei în Consiliul de
administraţie să fie „mai mult sau mai puţin decât simpli administratori", a
acordat un împrumut de 4.000.000 franci francezi, cu garanţii din partea
Băncii Gand şi a guvernului belgian pentru asigurarea cantităţilor firelor de
bumbac necesare.
Societatea belgiană, pentru împrumutul acordat dorea un control
comercial şi financiar a societăţii româneşti promiţând că îşi va îndrepta

.

.
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atenţia

asupra dezvoltării tehnice a fabricii, mărirea producţiei, obţinerea de
preţuri de cost bune, îmbunătăţirea activităţii de producţie şi de vânzare a
- fu nor
'l 14 .
mar
Mandatarii societăţii „La Textile" promiteau să aducă Societăţii
„Ţesătoria Română" „colaborarea lor cea mai francă şi cea mai sinceră"
dorind „a uni sforţările lor laborioase cu acelea ale colegilor lor pentru a
15
asigura societăţii, un drum fructuos şi o dezvoltare raţională" . Societatea
belgiană avea drept de vot în toate şedinţele Consiliului de administraţie al
societăţii româneşti, aceasta fiind una din condiţiile acceptate de guvernul
belgian şi de bănci, pentru acordarea împrumutului, prin decizie regală.
În octombrie 1923 a încetat din viaţă administratorul delegat
Hollevoet, în locul său fiind ales Gerard, din partea societăţii belgiene „La
Textile". Totodată, a fost înlocuit directorul tehnic Franz, care, beţiv fiind,
şi-a pierdut toată autoritatea asupra personalului, cu cehul N ei ser, care
fusese 23 de ani director în Serbia şi România. În anul 192 7, societatea
belgiană şi-a mai impus un alt membru în Consiliul de administraţie, în
persoana lui Louis Ortegat, în locul lui De Staercke care a demisionat.
În cadrul Consiliului de administraţie s-a dorit păstrarea unui
echilibru în ceea ce priveşte naţionalitatea administratorilor, dar după
numirea celor doi administratori belgieni şi care reprezentau societatea „La
Textile", egalitatea fusese ruptă în favoarea Belgiei. Ca urmare, în consiliu,
în aprilie 1928, nu mai erau decât doi francezi cu toate că interesele franceze
în societate „erau foarte importante". De aceea, în locul decedatului
Adolphe Sander, s-a propus ca administrator, un industriaş francez provenit
din industria textilă, Charles Dansette. Familia Dansette deţinea mai multe
acţiuni decât doamna Raes, soţia lui Arthur Henry Raes, unul din fondatorii
societăţii româneşti. Ca o compensaţie, în octombrie 1931, va fi cooptat în
consiliul de administraţie, fiul acestuia, Alfred Raes.
În anul 1922, fabrica „Ţesătoria Română" avea instalate 20 de
războaie unde lucrau 166 de muncitori, iar în 1923 se produceau 800.000 de
metri de pânzeturi de bumbac, in şi cânepă şi lucrau un număr de 300 de
16
muncitori • În anul 1927 în cele două fabrici textile din Piteşti (Ţesătoria
Română şi Textila) lucrau 600 de muncitori la cele 429 războaie mecanice.
Deoarece jumătate din numărul muncitorilor din Piteşti erau
încadraţi în cele două fabrici de textile „Ţesătoria Română" şi „Textila
Românească" criza economică din 1929-1933 a afectat şi activitatea
17
societăţii • Din cauza opririi vânzărilor, în octombrie 1930, s-a hotărât
14
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oprirea producţiei la fiecare două săptămâni, până la 15 decembrie 1930 şi
de tot până la 15 ianuarie 1931. Nu s-a trecut la concedierea cadrelor de
conducere sau a lucrătorilor care lucrau în două schimburi, dar au fost
concediaţi din rândul personalului auxiliar 31 de angajaţi, reuşindu-se astfel
o economie de aproximativ 11.000 lei pe săptămână. Vânzările, inclusiv în
ianuarie 1931, au fost nule, dar avându-se stocuri de materiale importante sa propus să se pornească din nou producţia numai când acestea se vor
diminua şi aceasta numai pentru a „menaja" societatea. La propunerea
directorului Edmond Landauer în noiembrie 1931 s-a înlocuit vopsitoria de
mână cu o vopsitorie mecanică care a fost proiectată de un inginer austriac
dr. G. Ullmann, care a permis vopsirea în bobine încrucişate. Plata
instalaţiei s-a făcut, într-un an de zile, din economiile depuse la bancă, pe
care instalaţia a putut să le realizeze, în special prin diferenţele dintre
vechiul şi noul preţ de cost al operaţiunilor. Totodată, s-au realizat economii
prin reducerea cheltuielilor rezultate din ambalarea în lăzi a fuselor,
transportul acestora, reducerea greutăţii lor şi taxele vamale care se
percepeau pentru livrarea lor.
Legislaţia românească făcea destul de dificilă recuperarea
creanţelor şi, ca urmare, politica societăţii a fost aceea de a vinde produsele
fabricate doar unui număr mic de clienţi reprezentând un minim de riscuri.
Încă de la începutul constituirii societăţii, s-a hotărât vinderea
produselor doar pe dolari, aceste devize fiind considerate cele mai sigure
dintre celelalte devize existente 18 • Dar, în octombrie 1932, societatea
întâmpina greutăţi pentru a obţine de la B.N.R. devizele necesare reglărilor
sale financiare care se făceau foarte încet, iar fabrica avea nevoie permanent
de fire de bumbac, comenzile neputând fi onorate din lipsa banilor. Era
obligatoriu ca fabrica să funcţioneze deoarece dacă B.N.R. şi guvernul
Românei aflau, nu se mai acordau devizele necesare, iar clienţii societăţii,
care nu-şi mai puteau procura marfa comandată, urmau să înceteze plăţile în
lei şi să cumpere de la alţi furnizori.
Consiliul de administraţie se temea în această perioadă de o
„catastrofă" şi ca urmare s-au pus în mişcare toate relaţiile din România
pentru a se obţine devizele necesare de la B.N.R., inclusiv ale secretarului
de stat de la Interne care „făcea el însuşi stăruinţele necesare". Lipsa
devizelor făcea ca nici societatea belgiană „La Textile" nu mai fumizeze
bumbac, astfel că trebuia să se lucreze din plin cu rezervele deţinute, să se
încaseze creanţele şi să se recupereze pierderile pe care „criza le-a adus0„ t 9
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In cadrul colaborării permanente cu societatea belgiană, de-a
lungul anilor, în urma unui acord intervenit, facturile mărfurilor vândute
erau transformate în dolari, la cursul convenţional de 35,90 franci belgieni
pentru un dolar. Dar în urma deprecierii dolarului societatea belgiană a
pierdut numai în aprilie 1933, 60.000 de franci belgieni în urma
operaţiunilor totale efectuate asupra unei sume de 40.000.000 de franci
belgieni. Societatea românească nu era vinovată nici din punct de vedere
juridic, deoarece vindea doar pe dolari, iar pierderile din devalorizare o
priveau pe societatea belgiană Societatea românească a precizat în şedinţele
Consiliului de administraţie, mai precis reprezentantului societăţii belgiene,
Louis Ortegat, că nu putea să suporte niciodată pagubele de care nu era
răspunzătoare şi care în drept nu o priveau chiar dacă societatea belgiană a
acceptat vânzările în dolari doar „pentru a-i face plăcere societăţii româneşti
şi pentru a-i facilita operaţiunile sale".
Pierderile suferite de societatea românească, în anul 1933 s-au
datorat deci societăţii belgiene „La Textile" care nu mai fumiza materia
primă necesară războaielor de ţesut de la Piteşti. Existau în Europa filaturi
care, pornind de la materia primă vrac, produceau fire iar acestea erau
transformate în ţesături. Ca urmare, s-a încercat stabilirea unor legături cu o
firmă din oraşul Platt din Anglia şi cu Casa Josephy din Polonia care să
livreze fire de bumbac din materiile prime fumizate de societatea
românească şi care proveneau din deşeuri de filatură în proporţie de 25% şi
din cârpe (zdrenţe) în proporţie de 75%. Cele două fabrici erau dispuse să
fileze orice cantitate primită din România, dar trebuie menţionat că firele
livrate de fabrica din Polonia erau mult mai „satisfăcătoare" decât a celor
fumizate de fabrica din Anglia.
În urma discuţiilor purtate cu Frantz Dupont, administrator al
societăţii „La Textile" s-a examinat posibilitatea montării la Piteşti a două
maşini de imprimat cu toate accesoriile. Acest lucru însă, studiat de Dupont
şi directorul E. Landauer, se putea realiza doar prin creşterea unei părţi din
capitalul societăţii româneşti, de către societatea belgiană specializată în
textile „lndienneries Belges", unde, de asemenea, Dupont era administrator
şi care ar fi fumizat o parte din acest capital sub formă de maşini. Dar aceste
maşini fiind uzate, era necesară, în prealabil, obţinerea unei autorizaţii din
partea guvernului român pentru importul acestora. Societatea belgiană urma
să trimită la Piteşti, fire de bumbac provenite din filaturile lor proprii sau
mai exact de la filaturile uzinelor „Cotonniers de Belgique". Aceste fire ar fi
fost ţesute în România, deoarece „Ţesătoria Română" nu avea războaie în
cantităţi suficiente pentru a face acest lucru, iar ţesăturile unnau să fie
imprimate la Piteşti 20 .
20
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Greutăţile

prin care trecea „Ţesătoria Română" chiar şi la
începutul anului 1934 se datorau mediocrităţii recoltei din anul 1933 precum
şi a preţului ridicat la cereale pe piaţa internă a României, care făcea ca
plăţile prin compensaţie a mărfurilor să fie imposibil de pus în practică.
B.N.R. nu opera decât transferuri în limite insuficiente, iar societatea
belgiană fumiza societăţii româneşti mărfuri până la şi chiar peste plafonul
maxim de 5.000.000 franci belgieni stabilit de cele două societăţi.
Pentru a scăpa de „concurenţa ruinătoare'', care se făcea în
României, ca şi în multe alte ţări, asupra articolelor foarte căutate şi uşor de
ţesut, a fost orientată producţia într-un chip mult mai intensiv şi anume către
ţesăturile de draperie unde exista, pentru acel moment, o concurenţă mai
puţin aspră. Greutatea medie a articolelor fabricate a contat foarte puternic
în luarea deciziei de către consiliul de conducere. Totodată, societatea
belgiană prin preşedintele ei Robert Brasseur a înaintat o scrisoare în care se
exprima bunăvoinţa arătată totdeauna faţă de societatea românească şi „a
greutăţilor înaintea cărora ea se găseşte în urma opririi transferurilor'',
greutăţile fiind „rezultatul evenimentelor şi circumstanţelor care le
depăşesc". Se hotăra, de asemenea, ca plafonul de 5.000.000 franci belgieni
să fie ridicat conform noilor condiţii de fabricaţie 21 . În urma analizării de
către Consiliul de conducere al societăţii belgiene, se hotărăşte ridicarea
plafonului acordat la 8.000.000 franci belgieni, care urma să fie blocat într-o
bancă românească şi cu titlul de garanţie în profilul textil 22 .
S-a dorit foarte mult încheierea unui acord de clearing între
Belgia şi România pentru a se putea face mai uşor transferurile băneşti între
societăţile belgiene şi cele româneşti. Trebuie precizat că după 1895 Belgia
a devenit pentru România al doilea stat în ordinea valorii schimburilor
comerciale. Cu toate eforturile autorităţilor acest acord nu s-a putut finaliza
încheindu-se doar convenţii „satisfăcătoare" pentru societăţile româneşti
inclusiv pentru cele din industria textilă.
La Piteşti, în luna noiembrie 1933 s-a organizat o mică
ceremonie, la care au participat şi membri ai guvernului, cu ocazia celei de-a
25 aniversări a fondării societăţii. Preşedintele societăţii neputând să vină
din Franţa, la evenimente a participat vicepreşedintele Constantin Nanu. În
anul 1934 Consiliul de conducere îl numeşte pe Alfred Raes director general
adjunct al fabricii pentru a-l ajuta pe Edmond Landauer în cazul când acesta
ar lipsi sau s-ar putea îmbolnăvi. Din păcate, în luna august 1934 el
încetează din viaţă, la funeraliile organizate la Piteşti participând
Goldschmidt şi Raes.
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Tot în 1933, la fabrica din Piteşti, laboratorul de psihotehnică al
Universităţii din Bucureşti a organizat o secţie de orientare profesională,
23
unde s-au efectuat experimente modeme cu utilizări imediate .
Deoarece fabrica şi căminul pentru muncitori de la Piteşti nu erau
asigurate împotriva incendiului, în august 1934 s-a hotărât, în şedinţa
Consiliului de conducere, asigurarea tuturor instalaţiilor din fabrică pentru
suma de 5.000.000 franci belgieni, iar a căminului de muncitori pentru suma
de I .OOO.OOO franci belgieni. Pentru creşterea producţiei, în decembrie 1934,
s-a hotărât cumpărarea a două maşini de răsucit, iar în august 1938 a unei
maşini de spălat şi a unei maşini de acidat.
În şedinţa Consiliului de administraţie din 24 mai 1935 s-a hotărât
a se pune în concordanţă activitatea Consiliului conform cu ,erevederile legii
4
pentru utilizare a personalului român în întreprinderi~ . Ca urmare,
preşedinţia Consiliului este oferită lui Constantin Nanu, numit oficial şi
după şedinţa adunării generale, în august 1935, iar Rene Salmon, care până
atunci îndeplinise funcţia de preşedinte, devine vicepreşedinte.
Tot ca urmare a prevederilor legii, demisionează din calitatea lor
de administratori Dansett, Feyrick, Thiriez precum şi Alfred Raes din
calitatea de director general. În august 1935 sunt numiţi administratori ai
societăţii F .H. Bomchis şi Armand Călinescu, care va demisiona în martie
1938, după alegerea sa în guvern. Tot în martie 1938 va demisiona Leon
Gerard, fiind obligat la acest gest pentru a menţine paritatea numărului de
administratori, iar în noiembrie este ales din nou ca membru al Consiliului
Lascăr Catargi.
În anul 1937, societatea avea un capital rulant de 43.565.479 lei şi
un capital investit în maşini şi instalaţii în valoare de 58.900.084 lei.
Unitatea avea o forţă motrică de 742 C.P., 300 de războaie şi o capacitatea
anuală de peste 7.000.000 m.p. ţesături de bumbac 25 .
În februarie 1939, Consiliul de conducere autorizează cumpărarea
a 20 de războaie şi montarea lor în vechea ţesătorie, construirea unei
ţesătorii noi pe o suprafaţă de 3.500 m.p. şi dotarea acesteia cu l 00 de
războaie de ţesut cumpărate cu sprijinul societăţii belgiene 26 .
În zilele de 19-20 decembrie 1940, în conformitate cu prevederile
Decretului-lege 3878 din 18 decembrie 1940, publicat în Monitorul Oficial
nr. 298, prin care se prevedea preluarea averii mobile şi imobile a tuturor
breslelor ce au funcţionat în perioada 1938-1940, s-a ridicat şi averea mobilă
şi imobilă, plus arhiva de la Breasla lucrătorilor textili 27 .
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La l februarie 1941, societatea avea 486 de angajaţi, salariile pe
care aceştia le primeau fiind între l 0-15 lei pe oră pentru ţesători, între l 028
15 lei pentru tricoteri şi între 8-1 O lei pe oră pentru muncitorii necalificaţi .
În general salariile erau mulţumitoare pentru ţesători şi tricoteri doar
lăcătuşii, strungarii, sudorii, frezorii, tinichigii şi lemnarii care nu aveau
fixate, în noiembrie 1940, salarii minimale ca şi ceilalţi lucrători din secţii
au fost nemulţumiţi şi au protestat cu memorii la Inspectoratul Regional al
29
Muncii .
Intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial a
determinat şi în activitatea industrială a oraşului Piteşti o serie de
modificări, mai ales în sensul reducerii capacităţii de producţie şi
diminuarea numărului de salariaţi care au fost mobilizaţi. Consiliul de
administraţie al fabricii a fost modificat în sensul că au intrat reprezentanţi
germani, cei belgieni şi francezi au părăsit ţara, iar producţia a fost
canalizată pentru satisfacerea intereselor Germaniei. De asemenea, după
anul 1940, unul din principalii creditori ai fabricii a devenit I.G.
Farbenindustrie care solicita produse textile.
În anul 1941, „Ţesătoria Română" împreună cu „Textila Română"
mai aveau doar 1.000 de muncitori cu peste 300 mai puţin decât în perioada
1939-1940. În oraşul Piteşti, în com~araţie cu 1939-1940, numărul
muncitorilor a fost redus cu aproape 40% 3 .
Numărul angajaţilor pe tot parcursul perioadei războiului va
fluctua în funcţie de concentrările la care erau constrânşi să participe
muncitorii sau la plecările acestora pe front. Astfel, în martie 1941
societatea avea 31 O lucrători, dar nici unul nu a participat la rebeliunea
legionară din 21-23 ianuarie 1941 31 . În iunie 1942 în fabrică lucrau 309
lucrători,
majoritatea femei şi fete. Producţia era axată pentru
aprovizionarea populaţiei civile după ce comenzile pentru armată au încetat.
În aprilie 1943 societatea avea 374 de salariaţi din care 130 bărbaţi şi 244
femei, iar în iunie 1943 societatea avea 392 de angajaţi din care 7 personal
administrativ superior, 5 administrativi inferior, 1 tehnic superior, 3 tehnic
inferior, 34 funcţionari asimilaţi cu muncitorii calificaţi, 62 lucrători
calificaţi şi 280 lucrători necalificaţi 32 . În februarie 1944 numărul salariaţilor
era de 356, din care majoritatea erau tot femei 33 . În perioada 1945-1947
34
numărul angajaţilor societăţii a variat între 172 şi 196 lucrători .
28

Jdem,
Idem,
30
Idem,
31
Idem,
32
Jdem,
33
Jdem,
34
/dem,
29

d. 12/1940-1941, f. 12
d. 32/1941, f. 32.
d. 32/1941, f. 20-21.
f. 44.
d. 51/1942-1943, 7. 115.
d. 40/1942-1943, f. 39-40.
d. 101/1944-1948, f. 9, 23, 29, 32.
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Societatea avea în decembrie 1943 trei meşteri supuşi străini, din
care doi textilişti şi unul specialist în bobinaj, precum şi doi angajaţi evrei,
din care unul administrativ superior şi unul asimilat cu lucrătorul calificat.
La 15 noiembrie 1943 lucrau în fabrică directorul de vânzări, F .H. Bomchis,
dublat de Virgil Paicu cu aprobarea Oficiului Central de Românizare nr.
1370 din 3.04.1943 şi stenodactilografa Bertha Weiss, dublată de Teodora
Mihăilescu prin decizia nr. 26.926 din 30.10.1941. Dublarea celor doi
salariaţi evrei a fost confinnată prin ordinul Ministerului Muncii nr. 6.218
din 1943 35 . O situaţie deosebită a avut-o maistrul şef al fabrici, supusul ceh
Ianisch Johan, care era angajat din 14 august 1926 şi care a lucrat
neîntrerupt la Piteşti până în 22 iunie 1942, când a plecat în Cehoslovacia
pentru probleme de sănătate (reumatism). În 16 august 1943 a revenit la
lucru până în 25 septembrie 1944 când a fost arestat şi internat în lagărul de
la Târgu-Jiu până în 26 iunie 1945 când a revenit la fabrică şi a lucrat până
.
l"1zare36 .
la naţ1ona
Permanent au fost angajaţi 1.0.V.R., în număr de 30, văduve şi
invalizi de război care primeau 6.856 lei pentru cele care lucrau la ţesături,
5.356 lei cele care lucrau la bobinaj şi 6.824 lei lucrătorii.
45
Timpul de lucru era în general de 8 ore pe zi, între 8-11 şi 11 1745. Doar începând cu 2 octombrie 1941 s-a mărit programul de lucru pe zi
la 12 ore, pentru a se termina contractele cu Ministerul Apărării Naţionale
(se confecţiona pânză pentru bluze militare şi căptuşeală), dar începând cu
27 octombrie 1941 s-a revenit la programul normal de 8 ore pe zi.
Muncitorii dispuneau de baie cu 24 de duşuri şi două căzi, unde
lucrătoarele făceau baie vinerea, iar lucrătorii sâmbăta. La cantină puteau
servi masa un număr de 240 de muncitori şi unde se servea dimineaţa ceai şi
pâine, pentru suma de 7 lei, iar la prânz două feluri şi pâine, pentru suma de
35 lei. Mâncarea era bine pregătită, în cantitate suficientă şi de bună calitate.
În 1942, căminul avea o capacitate de 200 de paturi aranjate în 8
dormitoare din care doar unul, cu 20 de paturi, era ocupat. Fabrica mai
dispunea de sală de recreare, sală de mese, bucătărie, magazie pentru
alimente, spălătorie, călcătorie.
Din cauza răniţilor, căminul a fost transformat în spital militar,
fiind rechiziţionat la 27 noiembrie 1942 şi transformat în spitalul Z.I. nr.
O116 şi în spital militar al garnizoanei Piteşti 37 . Dispuneau, de asemenea, de
infirmerie şi dispensar cu două cabinete, unul medical şi unul stomatologic,
sală de conferinţe şi spectacole, aparate de radio, terenuri sportive proprii,
echipe de sport, inclusiv de fotbal, bibliotecă cu cărţi în valoare de peste

35
36
37

Idem, d. 92/1943-1944, f. 120
Idem, d. 128/1945-1946, f. 13-16
Idem, d. 8311943-1944, f. 20
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700.000 lei 38 . Toţi asiguraţii şi membrii lor de familie primeau consultaţii
medicale gratuite de trei ori pe săptămână şi medicamentele necesare. Toţi
cei bolnavi de tuberculoză se puteau interna în sanatoriile din Moroeni Dâmboviţa, Greci - Olt, Brad- Hunedoara sau Leamna - Dolj.
Societatea contribuia anual cu sume importante pentru întreţinerea
şcolilor profesionale textile ale statului. De asemenea, pe timpul verii se
primeau doi practicanţi de la liceul teoretic sau comercial şi Piteşti pentru
practica în fabrică. Din cauza activităţii reduse a fabricii, ca urmare a lipsei
de materii prime, în special bumbac, societatea nu mai avea nevoie de
ucenici şi nici nu mai putea să facă angajări suplimentare de muncitori
calificati sau necalificati. Pentru înzestrarea armatei societatea a acordat
împru~uturi începând c~ 1934 în valoare de peste 2.700.000 lei 39 . Deoarece
majoritatea angajaţilor erau femei se simţea nevoia înfiinţării unei creşe
pentru copii, dar cu toate demersurile făcute aceasta va fi înfiinţată după
1948.
Cu ocazia sărbătorilor, societatea acorda lucrătorilor şi maiştrilor
alimente, pânză şi premii în bani în valoare de peste 500.000 lei. Directorul
administrativ Ştefan Th. Minoescu s-a preocupat îndeaproape de
organizarea unui oficiu de aprovizionare cu tot ceea ce era necesar pentru
lucrătorii fabricii pentru ca producţia să nu sufere din cauza scăderii
randamentului acestora.
Secţia Argeş a organizaţiei „Muncă şi lumină" a luat fiinţă în 2
martie 1942. De atunci, organizaţia pe toată perioada războiului a organizat
diferite serbări cu caracter patriotico-cultural şi şezători de documentare.
Teatrul „Muncă şi lumină" făcea turnee lunare oferind răniţilor din spitalele
locale şi maselor muncitoreşti spectacole reuşite. La fel şi caravanele
cinematografice care veneau lunar în oraş ofereau muncitorilor filme de
40
propagandă, româneşti, germane şi italiene . În cadrul serbărilor şi datinilor
de Crăciun, s-au distribuit daruri pentru muncitori, văduve, orfani şi ucenici.
La sala de spectacole a societăţii cu o capacitate de 400 de locuri, în fiecare
săptămână, miercurea, rula câte un film pentru toţi angajaţii.
Secţia „Muncă şi lumină" din cadrul fabricii, condusă de Gh.
Nicola şi domnişoara Tudorache, organiza la rândul ei serbări şi prelegeri cu
diferite teme cum ar fi „Rolul muncitorilor în actualul război" 41 •
La 6 mai 1944, „Ţesătoria Română" a fost bombardată de aviaţia
42
americană şi parţial distrusă . Au fost afectate secţiile fabricii ş1 anume:

38

idem, d. 50/1942, f. 511
Idem, fond Întreprinderea Textilă Piteşti, d. 41/1942, f. 49
40
Idem, fond inspectoratul Regional al muncii Piteşti, d. 85/1943-1944, f. 46-47
41
idem, d. 84/1943-1944, f. 14
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ţesătorie,

urzit, năvădit, bobinaj, răsucit, ţevi, apretură, vopsitorie, magazia
de expediţie şi cantina. Ca urmare, aceasta şi-a încetat complet activitatea,
fiind menţinut în activitate numai personalul care a dovedit „curaj şi
ataşament faţă de întreprindere", lucrând printre dărâmături pentru
reconstructie. Prin munca neobosită a lucrătorilor s-a reuşit să se monteze 38
de războai,e, din care 25 funcţionau 43 . Întregul personal al fabrici i a fost
recrutat, pentru refacere, din acelaşi personal pe care îl avusese înainte de
bombardament, iar pe măsură ce interesele fabricii cereau personal nou s-au
reprimit toţi foştii salariaţi. S-a ajuns ca în iunie 1945 în fabrică să lucreze
130 de salariaţi, din care 69 de bărbaţi şi 61 de femei, utilizaţi atât în fabrică,
dar mai ales la reconstrucţie. De asemenea, au fost angajaţi un număr
restrâns de invalizi, orfani şi văduve de război, cu salarii cuprinse între 129
şi 190 de lei pe oră lucrătorii şi între 21.600 şi 32.300 pe lună funcţionarii.
Începând cu luna martie 1945, salariaţilor fabricii, în confonnitate
cu articolul 3, aliniatele 2 şi 3 din Decretul Subsecretariatului de Stat al
Aprovizionării nr. 243611945 publicat în Monitorul Oficial nr. 190/1945, li
s-a acordat o cotă suplimentară de pâine, iar atunci când nu se putea, în cel
mai rău caz, o cotă de mălai 44 .
Pentru refacerea fabricii s-a apelat la finnele „Ing. llovici" şi
„Blitz", dar muncitorii acestor finne nu au primit ajutoare de iarnă din
partea societăţii „Ţesătoria Română", deoarece erau angajaţi temporar şi cu
toate intervenţiile Inspectoratului Regional al Muncii Piteşti, societatea nu a
cedat presiunilor.
După 23 august 1944 s-a intensificat activitatea de producţie
realizându-se cu precădere comenzile primite din partea armatei. Activitatea
s-a reluat în două schimburi, iar comitetele de fabrică şi sindicatele au mărit
producţia pentru ca produsele să fie livrate la timp. Se produceau feţe de
masă, pijamale, indiană, pânză militară, muşamale, căptuşeli, caşmir, fire de
bumbac, in şi cânepă. De asemenea, cele două fabrici textile din Piteşti
executau comenzi urgente pentru U.R.S.S 45 . A fost organizat un economat
pentru buna aprovizionare a muncitorilor, iar de sfintele sărbători ale
Crăciunului aceştia încetau activitatea la 21 decembrie şi o reluau în 8
ianuarie ale anului următor. În timpul acestei vacanţe toţi bărbaţii erau
întrebuinţaţi, cu aprobarea comitetului de fabrică, la revizuirea motoarelor,
curăţarea cazanelor de aburi de piatra depusă etc. 46
Gherghina Narcis, 6 mai în istoria Argeşului, în „Argessis", Studii şi comunicări, Seria
Istorie, X, Piteşti, 2001, p. 395-403; DJAN Argeş, fond Primăria oraşului Piteşti, d.
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19/1944, f. 30-32
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DJAN Argeş, fond Întreprinderea Textilă Piteşti, d. 128/ 1945-1946, f. 102-105
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/bidem,f.17-18.
ibidem, d. 163/1947-1948, f. 44v.
46
Jbidem, d. 128/1945-1946, f. 11.
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Ca urmare a activităţii Inspectoratului Regional al Muncii Piteşti,
dar şi cu colaborarea şi concursul Comisiei locale prin sindicatele respective
şi comitetelor de fabrică din marile întreprinderi s-a reuşit ca pe întreaga
regiune (Argeş, Muscel, Olt, Vâlcea) în perioada 1946-1948 să nu se
înregistreze conflicte colective, mai ales din acelea care să producă
micşorări ale producţiilor sau prejudicii economiei naţionale a ţării. S-au
înregistrat, însă foarte multe conflicte individuale de muncă care s-au
soluţionat conform Legii 711I1946 prin comisiile sindicale de cercetare şi
arbitra/ 7 . În aprilie 1948, societatea avea 301 angajaţi, din care 2 ucenici,
48
162 lucrători necalificaţi, 104 lucrători calificaţi şi 35 de funcţionari .
La 11 iunie 1948 cele două fabrici textile din Piteşti s-au unit
formând Fabrica Textilă „11 Iunie", cu 383 de războaie mecanice şi o
capacitate de 3.000.000 m.p. ţesături pe an. Cele două fabrici la
naţionalizare reprezentau ca pondere la nivelul ţării 2,6% din numărul total
de fuse şi 4, l % din numărul total de războaie, ceea ce constituia un aspect
49
semnificativ pentru nivelul de dezvoltare al industriei uşoare .

RESUME
La societe „Le Tissage Roumain" a ete fondee en 1907 et avait
un capital mixte roumain-belge-frarn;:ais. Elle a fonctionnee ainsi a Pitesti
jusqu'a a nationalisation de 11 juin 1948. A ce moment, cette societe s'est
une, avec une autre ayant le meme profil appelee „Textila" et situee a Pitesti
et est devenue un de plus modernes fabriques de la Roumanie, de la periode
d' entre les deux guerres.
Cette fabrique utilisait dans le pures de production des fibres de
coton importes de la Belgique, de la France, d' Angleterre, de la Pologne etc.
„Le Tissage Roumain" a ete une de plus importantes entreprises
de ville Pitesti. Elle a continue sa production meme apres 1948, mais sous
un autre nome.

47

idem, d. 162/1947, f. 1
idem, d. 101/1944-1948, f. 1
49
Geografia economică a R.P.R., Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 163-164
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UN MANUSCRIS UITAT AL LUI DUMITRU MĂRTINAŞ
Dr. Anton

COŞA

Intitulat „Sergentul Iosif Mărtinaş", manuscrisul ne-a fost încredinţat
1
relativ recent de către părintele Ştefan Erdeş , pe atunci Decan de Bacău.
Împlinirea, în 2009, a 30 de ani de la trecerea în eternitate a profesorului
Dumitru Mărtinaş, ne-a oferit oportunitatea de a readuce în atenţia
2
contemporanilor un text de tinereţe al acestuia. Îl vom reproduce fără alte
comentarii, pe care le-am considerat de prisos în acest context.
Sperăm ca readucerea acestui manuscris în atenţia contemporanilor
să fie benefică cercetătorilor vieţii, operei şi personalităţii celui care a fost
profesorul Dumitru Mărtinaş. Pentru noi, recuperarea rândurilor de mai sus,
a fost şi un pios omagiu adus memoriei acestuia.

Sergentul Josi[Mărtinaş
Sergentul losţf Mărtinaş este un ostaş român, care a luptat şi a murit
cu vrednicie pentru ţara lui. Aci se rezumă tot ce am putea spune mai
frumos despre dânsul. Viaţa lui e aceea a poporului nostru, care, În vremuri
de linişte, păşeşte la coarnele plugului, răsturnând moşia străbună, iar În
vremuri de urgie e stăvilar al pământului.
Din uneltele muncii sale el Îşi găteşte arme cu care să sdrobească pe
Încălcătorii pământului şi ai legii sale. E darnic, nu-şi măsoară primejdia
nici osteneala şi nu-şi cruţă sângele.
Când nesocotinţa duşmanilor Îi cearcă virtutea el se opreşte hotărât
la Rahova şi Călugăreni, la Oituz şi Mărăşeşti. Acum răbdarea lui efulger
Împărţitor de moarte iar vitejia lui e stâncă peste care nu se poate trece.
Nu-i mândru de vrednicia lui, e pururi umilit de toţi, deprins a se
socoti cel din urmă. Străbunii lui şi-au Împlinit cu prisosinţă datoria. Nu-i
palmă de pământ, care să nu fi Înghiţit sânge jerţfit pentru dreptate, care să
nu fi acoperit trupuri ale vitejilor. Împlinirea datoriei e aşa firesc lucru,
Încât nici nu o ia În seamă. Cum a răsturnat În pulbere mândria duşmanilor
aşa va răsturna iarăşi brazdele adânci ale belşugului pe ogorul părinţilor.
Nu e luat În seamă, căci el nu cunoaşte nimic din Închipuirile
deşarte nici din socotelile isteţe ale celor ce-i rânduiesc soarta lui
trecătoare. Dare simbolul tăriei statornice, e temelia existenţei şi stăpânul
puterilor ascunse ale neamului românesc. Amintind ceva din timpul vieţii
trecătoare a unuia din aceştia, a sergentului Iosif Mărtinaş, nu pot iuta
Îi mulţumim şi pe această cale părintelui Ştefan Erdeş pentru faptul că ne-a încredinţat
acest important manuscris.
2
Textul manuscrisului va fi reprodus cu italice.
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miile de eroi, ştiuţi ori neştiuţi, rămaşi în codrii Carpaţilor, pe câmpiile
însângerate ale patriei noastre întregite.
Căci rosturile vieţii lor au fost aceleaşi, apostoli ai muncii şi ai
datoriei până la moarte. Pentru aceia însă ce şi-au adus cu dragoste aminte
de dânsul şi de camarazii lui, pentru acei ce au mângâiat suferinţa celor
rămaşi pe urma lui, pentru acei ce i-au sădit o floare pe mormânt, pentru
dânşii urmează aceste rânduri.
Sergentul Iosif Mărtinaş s-a născut la 20 Decembrie 1890 în satul
Butea din comuna Miclăuşeni, ţinutul Romanului. E fiu al Smarandei şi a
lui Petre Mărtinaş, gospodari de ţară şi muncitori ai pământului. A fost cel
mai mare la părinţi: dintre fraţii lui, care trăesc, sunt: Ioan, student la
colegiul Brignole Sale Negrone, din Genova (Italia), Vintilă, Mihai şi
scriitorul acestor rânduri. Cursurile primare le-a terminat la şcoala din sat,
dobândind totdeauna laude şi premii pentru priceperea şi sârguinţa la
învăţătură. Josţf a regretat totdeauna că împrejurările nu i-au îngăduit şi lui
să se lumineze în şcoli mai înalte, după cum îl trăgea inima.
De aceea cunoştinţele adunate la şcoala satului şi le-a îmbogăţit
necontenit profitând de lumina celor mai pricepuţi decât dânsul, citind fără
răgaz cărţi de literatură populară şi chiar cultă. Nu i-a lipsit istoria lui
Mihai şi Ştefan, nici versurile celui mai naţional dintre poeţii români, ale
lui Vasile Alecsandri din Mirceştii aşa de apropiaţi de comuna noastră.
Iubitor pasionat al scrisului, el nu se întorcea niciodată de la oraş
fără să-şi aducă câteva cărţi pentru mica bibliotecă a casei şi fraţii lui au
socotit de a lor datorie să fie moştenitorii acestui frumos obicei. Hârtiile
rămase pe urma lui sunt pline de poezii şi cântece adunate în timpul
petrecerii lui în oştire. Anii copilăriei au trecut liniştiţi fără întâmplări
sgomotoase. Fiu al naturii, înfrăţit cu florile câmpului şi svonul frunzelor de
la luncă, în zilele săptămânii şi-a şters sudoarea frunţii lui de slujitor al
muncii iar în cele de sărbătoare s-a închinat lui Dumnezeu şi a învârtit hora
străbună în ochii bătrânilor cercaţi de vremuri şi iubitori de vorbă. Toamna
anului 1911 veni să pună sfârşit acestui trai liniştit şi simplu. Într-o
dimineaţă de Noembrie mama îşi ştergea lacrimile cu năframa şi îşi
petrecea din prag pe al treilea şi cel mai drag dintre feciori, ceilalţi doi
plecaseră la învăţătură.
Flăcăul voinic şi cuminte, măsurat la vorbă şi faptă, Îmbrăcă haina
de cinste a ţării în Regimentul de infanterie Roman nr. 14. Acum începe o
viaţă nouă de încercări grele, de zbucium şi trudă nemăsurată, de jertfă şi
devotament pentru binele neamului.
Înţelegerea limpede şi sufletul plin de omenie a lui losţf nu s-a
împăcat niciodată cu asprimea vieţii de cazarmă, ceea ce nu l-a împiedicat
totuşi să devină un desăvârşit soldat. Cunoscător al datoriilor lui, bun
camarad, om de nădejde, apreciat de şefi, în vara anului 1912 e înaintat
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caporal, iar În Decembrie ace/aş an, a pus galonul de sergent, pe care l-a
purtat cu vrednicie până la sfârşit.
În I 9 I 3, când patimile deslănţuiau urgia morţii Între neamurile
Învrăjbite ale Balcanului şi armata ţării păşea peste Dunăre, sergentul Iosif
Mărtinaş, În sunetul trâmbiţilor de alarmă, şi În mijlocul În_fi-igurării
obşteşti, nu-şi dădea seama, că scrie cea mai frumoasă scrisoare de ostaş,
de om şi de creştin: „ Iubiţii mei părinţi, sunt sănătos şi fericit că ţara şi-a
pus Încrederea În mine şi mi-a Încredinţat 25 de oameni, ca fmpreună cu ei
să-mi fac datoria.
Rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine ca să-mi ajute să aduc mult
folos ţării mele şi apoi să mă fntorc sănătos".
Trupele române Înaintând până sub zidurile Sofiei, Bulgaria primi
pacea.
Această scurtă campanie fu ca o pregătire a marelui război de
desrobire naţională. Iosif spunea că de acum Îi mai rămânea de văzut doar
Tisa.
Dorinţa i-a fost Împlinită. Cine ştia că undele ei curând Îi vor zări
umbra luptându-se pe maluri şi Îi vor prohodi cu veşnice şoapte lăcaşul lui
de pe urmă? În toamna anului următor 1914 se căsători cu Maria V.
Bit iuşca.
Din vară marele război se aprinsese În Europa şi În curând ţara
noastră deveni o insulă În mijlocul unui Ocean de flăcări. Ostaşii români
urcară creştetul munţilor: cu mâna pe armă şi cu ochii aţintiţi În depărtare
aşteptau să bată ceasul dreptăţii. Trâmbiţele de alarmă răsunară iarăşi din
munte până-n mare, În târguri cu sgomot şi În cătune liniştite. Multe lacrimi
se vărsară atunci În taina căminurilor părăsite de feciori şi de mult
entuziasm se aprinseră inimile vitejilor.
Şi atunci din mijlocul obuzelor, din depărtatele tranşee ne soseau
regulat scrisori ce ne vesteau despre sănătatea luptătorilor, despre
Înfrângerea şi retragerea grăbită a duşmanului. Din puţinele rânduri scrise
grăbit pe genunchi sau pe patul armei, se desprindea nemărginita dragoste
pentru bătrânii părinţi, pentru fraţii lui, pentru tânăra-i soţie şi micuţu-i
copilaş, pe care abia avusese timp să-l vadă Înainte de plecare. Bucuros că
luptă pentru dreptate Între neamuri, şi Încrezător În isbânda ei, nesocotind
primejdia pe care o Înfrunta cu cât era mai mare, neştiutor de frică fn
fruntea unităţii, şi cel din urmă pe poziţii În timpul retragerii dureroase, aşa
l-am ştiut eu pe fratele meu şi aşa l-au cunoscut camarazii lui pe sergentul
Iosif Mărtinaş.
Când trupele române se retrăgeau spre a opri duşmanul la
marginea ţării, când fiecare palmă de pământ cedat se plătea cu vieţi
omeneşti, un glonţ inamic îi străbătu partea inferioară a piciorului stâng,
deasupra călcâiului.
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Erau cele dintâi picături de sânge, pe care le jertfea pe altarul ţării
În ziua de 1O Octombrie 1916.
Era cea dintâi sărutare a morţii, a cărei fierbinte suflare îl ţintui pe
patul suferinţei timp de 15 zile. Jar când a venit În mijlocul nostru, îi ieşiră
Înainte părinţii, soţia, fraţii şi surioara, ce În curând trebuia să ne
părăsească. Şi mama plânse de bucurie, că după ani de aşteptare, îşi vedea
copiii toţi Împrejurul ei. A fost visul unei clipe, o fericire muiată În lacrimi.
Cu rana Încă nevindecată, Iosif luă din nou drumul Regimentului.
Erau zilele înălţătoare ale refacerii armatei. Energiile ei risipite o
clipă de uraganul de oţel al Kaiserului se regăseau mai aprige prin dorul de
răzbunare şi mai unite În faţa obşteştei primejdii, dovedind că atâta vreme,
cât răeşte un suflet, puterea lui covârşeşte pe aceea a maşinelor. Se legau
nenumăratele răni, se ducea răsboi crâncen cu bolile, nouă mănunchiuri de
oaste se înfiripară În jurul stindardelor sfâşiate. Când sosiră zilele
nemuritoare ale Mărăştilor şi Oituzului, Regimentul 14 lupta În apropiere
de Grozeşti.
Timpul Întorcea pagina cea mai glorioasă a istoriei noastre. Torente
de sânge au vărsat, zid de trupuri durară.feciorii celor ce tresăreau În somn
la Podul Înalt şi Valea Albă.
Atunci, la poalele unui muncel, o grenadă trosni şi un ostaş
îngenunchie tânguindu-se dureros. În ceasul când trupul lui se prăvălea,
sfâşiat de 17 sfărămături de schijă, Într-un sat departe, pe malul Siretului, o
lumânare ardea la căpătâiul unui copilaş plăpând. Rozica lui îşi lua drumul
către cerul albastru spre a cere îndurare pentru părintele ei ce se svârcolea
În sânge.
Dumnezeu primi jertfa şi îi ascultă rugăciunea. Iar faţa viteazului se
lumină de o nouă viaţă şi braţul lui desmorţit Însemnă câteva slove
tremurate: „ Sunt din nou uşor rănit. 28 iulie 1917 ". L-am văzut la Botoşani
În spital. Rarele ceasuri libere le petreceam împreună. Deşi rănile
numeroase îl supărau peste măsură, Iosif era vesel şi mulţumit când putea
să citească. Făcea planuri pentru viitor.
În timpul războiului, de multe întâmplări, locuri şi oameni se lovise
şi nimic nu trecuse cu vederea. Tot ce i se părea bun voia să întroducă la el
acasă. Terminând şcolile militare de Jnf, ne-am despărţit; el urmând a se
vindeca în spital.
Ne-am reîntîlnit În primăvara anului 1918 ca tovarăşi de arme şi
camarazi de unitate. Pacea care s-a încheiat peste puţin timp hotăra
demobilizarea armatei. Ostaşii treceau la vatră iar armele erau aşezate în
grămezi. Ştiam bine că trebue să le ridicăm În curând. Toată vara şi toamna
o petrecurăm Împreună, timp ce nu-l voi uita niciodată. Seara era hotărâtă
pentru sfat, poveşti şi cetire. Iosif ne spunea din vremurile viforoase ale
războiului: „ când se ordonă retragerea îmi plăcea să mai întârzii pe
ameninţate,
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creastă,

unde mai slobozeam câteva încărcătoare. De drag să vezi cum la
se prăvăleau doi-trei dintre inamici, că erau aproape şi
mulţi fără număr". Şi gândindu-se la numărul celor trimişi să nu se mai
întoarcă, devenea trist şi trebuia să-i amintesc, că nu şi-a făcut decât
datoria. Iosif era milos. „Dacă ar fi pe ales, mai bucuros aş primi o lovitură
de baionetă, decât s-o împlânt eu în trup omenesc. Glonţul îl trimiţi mai
departe, acolo face ceea ce poate".
Sau istoria Babarezului, „ un băieţan frumuşel şi bălan „. când l-am
ajuns şi era să-l lovesc - că nu voia să stea - atâta s-a speriat că am trebuit
să râd şi să-l mîngîi pe obraz". Alteori îmi spunea: „ Când o ji să călătoreşti
prin lume, treci prin Bosnia, pe la locotenentul Schreiner, cu el m-am
întâlnit pe valea N. Şi spune-i că-i păstrez cu drag binoclul şi fotografia ca
amintire, mitraliera mi-a luat-o Regimentul" „. Şi multe altele, pe care
gândea să le scrie spre a le cunoaşte şi urmaşii. Era el mai vrednic la/aptă
decât la vorbă. Alături de el n-am luptat; pe când eram camarazi de arme,
armele ne căzură din mâini. Am privit însă fulgerele din ochii lui, eram
mândru de dânsul, şi cu el m-aş ji crezut deasupra oricărei primejdii. La
începutul lui Noembrie clopotele vesteau iarăşi mobilizarea, dar sunetul lor
era acum cântec de sărbătoare.
Ardealul se alipea veşnic de surorile lui de peste munţi, care acum
nu mai erau zid despărţitor intre fraţi, de când oştile regelui Ferdinand îşi
înfigeau tricolorul la graniţele românismului.
De atunci am văzut pe fratele meu o singură dată. Venise din
Bistriţa să petreacă sărbătorile acasă. Îmi vorbea de Tisa, cuvânt de vrajă,
care a mângâiat urechile lui de copil pe băncile şcolii, şi de ostaş i'n slujba
patriei. Era entuziasmat de frumuseţile Transilvaniei, şi zicea că vrea să
vadă primul răsărit de soare al anului nou 1919, pe pământul liberat. În
seara de 28 Decembrie ne-am adunat împreună şi pe când cel mai mic
dintre fraţi spunea o poveste năsdrăvană, el ridea cu lacrimi „.
Râsul lui de pe urmă. Ne-am îmbrăţişat şi paşii lui au scârţiit încet,
tot mai încet pe zăpadă. Nu ne gândeam atunci că viaţa omului e ca o floare
şi ca frunza zilele lui. Dar Dumnezeu a voit ca să se Întâmple. Un fulger
duşman sclipi şi braţele i s-au Încrucişat pe piept. Ca de o glumă am râs
când am auzit, şi dacă m-am Încredinţat, ochii mei n-au mai ştiut a plânge
„. Visuri şi nădejdi am îngropat cu tine, viteazule, bucurii şi cântec s-au
risipit ca fumul, de când ai vrut să rămâi strajă la îndepărtatul hotar. De
atunci aci la noi, un isvor a ţişnit dureros din adâncul unor inimi pustiite de
jale. Şi neîncetat va curge până ce veşnicul împărţitor de bunuri ii va seca

fiecare

lovitură

fiinţa.

De atunci soarele, dacă a răsărit pe cerul nostru, n-am ştiut pentru
ce răsare, dacă apunea, el ne aducea aminte de tine. Nu-ţi vei mai încinge
arma,· nici te vei mai găti de luptă. Nimeni nu te va mai petrece, nici te va
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aştepta

în prag. Zâmbete şi daruri nu vei mai Împărţi nimănui. Pe
mormântul tău am văzut semn de vrednicie, deasupra lui a crescut o roşie
floare. Pe lespedea rece mi-am plecat genunchiul şi ţi-am adus veşti de
acasă. Se mira tata şi mama deatâta Întârziere şi parcă ar aştepta să te mai
vadă odată, căci prea le era lumea şi casa pustie.
Tu erai toiag bătrâneţii şi Înţelegător durerilor lor. Azi te-ai mutat
dintre dânşii. Cu tine e acum şi al doilea copilaş al tău. Acolo sus, În cerul
cel albastru, tu păşeşti cu amândoi de mână, pe cărările de flori ale
veşniciei şi nu rareori ochii ţi se opresc cu drag asupra unor chipuri iubite
din valea plângerilor noastre. Două cruciuliţe gemene străjuiesc la
căpătâiul unui mormânt, iar deasupra braţelor ocrotitoare ale crucii înalte,
pe care stă scris numele tău. De o parte e o mamă îmbătrânită, iar de alta o
soţie tânără presară flori galbene de toamnă. E ziua pomenirii tale şi
tuturor celor ce au căzut cu tine. Ninsoare de frunze veştede se aşterne pe
cărări.

Picături

dese stropesc pământul şi suspine se pierd printre ramuri.
Nu-i ploaie ce curge, nici vânt ce suspină, ci lacrima şi glasul durerii.
Atunci genunchii voştri se pleacă şi mânele se Împreunează Înaintea Celui
Atotputernic: îl rugaţi pentru frăţia între oameni. Şi când stelele s-aprind În
înălţimi, vă coborâţi pe aripile visului şi Împrăştiaţi pacea şi mîngîierea
peste frunţile obosite ...
A trecut vara cu îmbrăţişarea-i caldă şi valurile de muncitori pe
ogoare. Copacii au flori de zăpadă. Şi primăveri vor trece ca altele, frunză
multă se va aşterne pe pământ şi-n multe inimi uitarea. Iar soarele roş va
scoborî grăbit după munte pe mormântul lui atât de departe. De ce soarele
nostru apune acolo în leagăn de sânge? Pentru că acolo e locul muceniciei
tale, acolo e ţara gândurilor şi a inimii noastre, pentru că acolo e Sighetu!
Marmatiei.
,laşi, JO. XII. 1919 1.

La sfârşitul manuscrisului sunt inserate următoarele rânduri: Notă. Aceste frumoase
rânduri au/ost tipărite în broşură, la Sighet, în anul 1920, in „Biblioteca Maramureşului",
şi au fost scrise de fratele eroului, Prof Dumitru Mărtinas. pe atunci student la litere, în
1

laşi.
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SUMMARY

This article presents a manuscript of the professor Dumitru Mărtinaş.
Fulfillment in 2009 of the 30 years after his death, gave us the opportunity
to publish this text. We will reproduce no further comment, which I
considered unnecessary in this context.
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ASPECTE ALE VIETII COTIDIENE DIN PLASA
TROTUŞ ÎNTRE ANII 1916-1918
Mihail DUMACHE

Un omagiu şi un elogiu pentru oameni obişnuiţi din plasa
Trotuş, cu nume comune, ascunşi În documentele Prefecturii
Bacău, care au trăit momente de cumpănă pentru ei şi pentru
ţară: Anica Irimia, Vasile Manea, Ecaterina Popa, Costachi
Radu, Gh. Ţigănaşu: rechiziţii şi reclamaţii, aflux demografic,
mari dificultăţi sanitare, cereri îndreptăţite ale armatei,
proteste provocate de intervenţia statului, adâncirea crizei
alimentare, pagube cauzate de inamic şi aliaţi. Sub semnul
întregirii naţionale, cu optimism, către refacere.
Primul Război Mondial (1914-1918) a creat a conjunctură favorabilă
aspiraţiilor de unitate naţională ale societăţii româneşti. 1 Decembrie 1918 hotărârea cu caracter de plebiscit de la Alba-Iulia, de unire a Transilvaniei,
Banatului şi teritoriilor româneşti din Ungaria cu România - a marcat în
conştiinţa românească împlinirea dezideratului naţional al Marii Uniri şi a
devenit, după 1989, ziua naţională a României.
Anii 1916-1918 au fost hotărâtori pentru înfăptuirea întregirii
naţionale. Faptele de arme strălucite, precedate şi urmate de decizii politice
de mare importanţă, pe fondul unor eforturi supraomeneşti şi unor sacrificii
imense, au marcat profund conştiinţa colectivă românească. Dramatismul
acelor vremuri a fost unic, dar nu irepetabil. Situaţii asemănătoare au existat
şi înainte şi după aceea în istoria poporului român, căci cauze diferite pot
produce efecte identice, iar condiţia umană se găseşte mereu sub imperiul
repetabilului. Repetabil, mai ales, la nivelul vieţii cotidiene.
De aceea, credem că nu va fi lipsit de interes dacă vom surprinde
implicaţiile pe care le-a avut participarea României la Primul Război
Mondial asupra vieţii cotidiene din judeţul Bacău, urmărind în special
situaţia locuitorilor de pe Valea Trotuşului, zona Oneşti (incluzând, prin
extindere, în termenul de „zonă'', împreună cu comuna Oneşti şi comunele
învecinate şi oraşul reşedinţă al plasei Trotuş - Târgu Ocna) 1, aşa cum apare
din dosarele Prefecturii judeţului între anii 1916-1920. Este o lume care se
În 1916, plasa Trotuş cuprindea 15 comune rurale (Bârsăneşti, Bogdana, Bogdăneşti,
Gropile, Grozeşti, Hârja, Jevreni, Mănăstirea Caşin, Râpile, Oneşti, Slănic,
Vâlcele) şi o comună urbană, Târgu Ocna (Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale
- în continuare DJAN Bacău, fond Prefecturajudeţului Bacău. d. 2/1916, f. 205,). În urma
celor trei bătălii de la Oituz Hârja, în noiembrie 1916, Grozeşti şi Slănic, în august 1917 vor
fi ocupate de austro-germani până în 1918
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Caşin, Căiuţi,

https://biblioteca-digitala.ro

deznădejde, speranţă şi suferinţă în infernul
oameni obişnuiţi din această zonă, fie că luptă şi se
jertfesc în armată, fie că muncesc şi sprijină efortul militar ca populaţie
civilă, participând la conflict în mod nemijlocit faţă de civilii din alte
regiuni, nu în spatele frontului, ci în zona de contact direct, în epicentrul
acestuia, au continuat să-şi ducă existenţa în aceste condiţii extreme. Deşi au
trăit momente de cumpănă pentru ei şi pentru ţară, au ştiut însă să-şi
prezerve drepturile în raporturile cu autorităţile.
Această parte a judeţului Bacău a luat contact direct cu războiul şi
efectele sale, atât prin participarea la lupte a aproximativ 2000 de
combatanţi, cât şi prin situarea în imediata apropiere a disputării ostilităţilor
pe toată durata confruntării militare a României din anii 1916-1918.
Chiar odată cu intrarea ţării noastre în război, la 14/27 august 1916,
locuitorii din această zonă, în majoritate lucrători agricoli, au trebuit să
efectueze zile nenumărate de muncă şi cărăuşie, iar numeroase bunuri le-au
fost rechiziţionate în virtutea măsurilor excepţionale adoptate de guvern
pentru asigurarea nevoilor annatei. Regulamentul rechiziţiilor şi corvezilor
prevedea ca acestea să fie efectuate în deplină legalitate (prin ordin scris, de
către comisii mixte militaro-civile anume constituite, plata serviciilor
urgente să fie făcută imediat), iar ordine militare şi publicaţii lămuritoare
2
insistau asupra respectării nonnelor legale . În conjunctura generalizării
operaţiunilor militare la nivelul întregii ţări, în toamna anului 1916,
autorităţile centrale, prin ministrul de război, Vintilă Brătianu, atrăgeau
atenţia asupra „consecinţelor primejdioase ce va avea dăinuirea regimului
... ca fiecare corp să-şi rechiziţioneze direct (fără să mai recurgă - n.n.)
decât În mod excepţional la organele civilo-militare prevăzute În lege'', atât
asupra capacităţii de apărare a ţării, cât şi, prin exemplu, asupra
comportamentului armatei ruse aliate care se afla pe teritoriul României 3 .

zbate între optimism

şi

războiului. Nenumăraţii

DJAN Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 4/1916, f. 151: „Se face cunoscut
publicului că, rechiziţiunile ce se cer, pentru a fi valabile, trebuie să fie făcute printr-un
ordin scris, semnat de la autoritatea care are dreptul de a ordona şi să fie executată prin
anume ofiţeri sau funcţionari având delegaţie scrisă de a executa în prezenţa autorităţilor
administrative şi poliţieneşti. Rechiziţiunile cerute fără aceste forme pot fi refuzate ...
Toate rechiziţiunile pentru nevoile urgente făcute de corpuri, servicii sau
autorităţi, pentru obiectele supuse rechiziţionării, cum şi zilele de lucru sau cărăuşie şi care
sunt făcute fără autorizaţie dată de către Marele Stat Major sau Comandamentele de Corp
de armată, urmează a fi plătite locuitorilor imediat, conform tarifelor în vigoare."
3
Idem, d. 3/1916, f. 189-190. Rechiziţionarea directă - se explica în document - „istoveşte
regiunea ... lăsând ... populaţia civilă fără mijloace de trai şi fără furaje ... pune în
neputinţă de a face semănăturile de toamnă ... reduc producţia viitoare a ţării, riscă să
aducă o criză economică puternică de care în primul rând să sufere apărarea naţională ...
Să nu uităm în acelaşi timp că în afară de armata naţională, luptă pe teritoriul
nostru o altă armată aliată şi că pilda ce vom da în respectarea dreptului şi creşterea
mijloacelor noastre va senJi şi acesteia"
180
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Din comuna Oneşti, de exemplu, cu satele componente: Oneşti,
Buciumi, Răcăuţi şi Fi lipeşti, locuitorii au adresat Prefecturii 3 7 de
reclamaţii, care, raportate la cele aproximativ 800 de familii existente,
denotă, pe de o parte, că ilegalităţile au fost o excepţie, iar, pe de alta, că
spiritul de proprietate, respectul faţă de lege şi încrederea în instituţii făceau
parte din conştiinţa publică. Plângerile trimise după încheierea războiului se
refereau la neprimirea de către cei rechiziţionaţi a bonurilor definitive şi a
banilor. Printre reclamanţi se numără marii proprietari din regiune - C.D.
Brătianu, Nicu Cerchez, Gh. Em. Bogdan, Gh. Miclescu. Ei nu au fost
scutiţi de prelevarea de vite, produse agricole, diverse utilaje şi altele pentru
nevoile annatei, chiar dacă, la efectuarea rechiziţiilor au fost practic
favorizaţi prin statutul lor social. C.D. Brătianu încearcă să recupereze la
sfârşitul războiului suma de 18. 745 de lei, provenită din obiectele
rechiziţionate şi neplătite 4 , iar Nicu Cerchez revendică o sumă de numai
2.400 de lei 5.
Dacă acestor proprietari li s-a rechiziţionat din surplus, majorităţii
localnicilor le-au fost luate bunuri de necesitate vitală. Yasi le Manea din
Buciumi reclamă că a rămas „sărac cu desăvârşire" după rechiziţionarea
6
unui cal, pentru care n-a primit nici bon, nici bani . Costachi Radu din
Răcăuţi se adresează Prefecturii „cu cel mai profund şi amil respect" pentru
a i se plăti cei 300 de lei ce i se cuvin în unna rechiziţionării unui cal,
„având mare trebuinţă de aceşti bani - scrie el - pentru a face faţă
cheltuielilor zilnice pentru alimente; mai ales În timpul În care ne aflăm
(anul 1918 - n.n.) când orice obiect necesar se poate cumpăra cu Înzecit
preţ, ce era Înainte de război" 7 .
Pe lângă faptul că în timpul războiului preţurile au urcat vertiginos,
iar oamenii nevoiaşi nu-şi mai puteau pennite să cumpere cu banii primiţi
bunurile rechiziţionate, asupra unor localnici, atât trupele cât şi autorităţile
locale, au comis abuzuri. Soluţionarea plângerii lui Gh. Ţigănaşu din
comuna Oneşti, stabilit ulterior la Răcăciuni, se constituie într-un „model"
privind felul în care autorităţile locale „rezolvă" uneori o reclamaţie: în
noiembrie 1917, Regimentul 67 infanterie, în retragere la Comăneşti,
rechiziţionase soţiei sale doi cai fără a i se da, cu toate insistenţele, nici un
act justificativ. Mai mult, „reclamând d-lui Primar Palaghiţă Gheorghe şi
d-lui plutonier Anghelescu - se plânge petiţionarul - nu mi s-a dat nici o
satisfacere, din contra, injurii şi loviri, am martori pe d-nii Grigore Misir şi
Jacob Misir". Dar la adresa trimisă de Prefectură spre elucidarea

4

Idem, d.
Idem, d.
6
Idem, d.
7
Idem, d.
5

2811918,
21/1918,
2911918,
21/1918,

f.
f.
f.
f.

67, 68, 72
21-23
17
146
181
https://biblioteca-digitala.ro

reclamaţiei,

primarul răspunde cu nonşalanţă acoperitoare că martorii „au
declarat că nu ştiu nimic asupra faptului reclamat" 8 •
Situaţia locuitorilor din zona Oneşti s-a înrăutăţit simţitor în iama
lui 1916-1917, în condiţiile retragerii în Moldova a armatei, a instituţiilor
statului şi a numeroşi civili refugiaţi. ,,Regele, regina şi guvernul român,
refugiaţi la laşi, - scrie istoricul Gheorghe I. Brătianu în sinteza sa din 1943
- au petrecut o iarnă cumplită În mijlocul epidemiilor şi privaţiunilor, pe un
teritoriu care reprezenta abia o treime din regat şi care suporta toată
povara războiului, armatele ruseşti şi miile de refugiaţi care-şi găsiseră un
azil aici" 9 . Frontul cu Puterile Centrale s-a stabilizat pe aliniamentul
Carpaţilor Orientali - Focşani - Nămoloasa - Galaţi - Braţul Sfântul
Gheorghe. Organizarea teritoriului pentru continuarea rezistenţei a produs
numeroase şi grave probleme.
Populaţia flotantă evacuată în Moldova, care se ridica la peste 1,5
10
milioane de persoane s-a suprapus localnicilor . Într-un raport al Prefecturii
către Ministerul de Război din 31 decembrie 1916, populaţia civilă a
judeţului Bacău era estimată la 187 .649 de locuitori şi 1.551 de refugiaţi
nemilitari 11 (puţini în comparaţie cu alte judeţe situate mai departe de linia
frontului), în afara mulţimii trupelor armatelor române şi ruse cantonate
pentru refacere, reorganizare sau în operaţiunile de pe linia frontului.
Zona de care ne ocupăm a suferit modificări demografice majore din
cauza încartiruirii în gospodăriile localnicilor, în conace şi localurile
instituţiilor publice a numeroase trupe ale Armatei a II-a române, de sub
conducerea generalului Alexandru Averescu şi a Diviziei a II-a ruse. La
Oneşti, în vara marilor bătălii din 1917, s-a aflat cartierul general al
Corpului IV de armată, aripa dreaptă a Armatei a II-a, care a condus
operaţiile militare în a treia bătălie de la Oituz (8-28 august). Pe linia
frontului au fost diviziile 6 (general Arghirescu) şi 7 infanterie (general
Rujinschi) şi, în întărire, Divizia 1 cavalerie, iar în rezervă, regimentele de
12
vânători 4, 7 şi 8 • În inima bătăliei Oituzului, satul Grozeşti - „ruine ...
Împărţite Între cei doi adversari" 13 (armata română şi armata austrogermană condusă de generalul Morgen) - a rămas fără locuitorii care au
luat calea bejeniei. Bombardamentele nemiloase ale artileriei austrogennane din 20-21 august i-au silit pe locuitorii oraşului Târgu Ocna să ia şi
8

Ibidem, f. 80-81
Gheorghe I. Brătianu, Originile şi formarea unităţii româneşti, traducere de Maria Pavel,
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", laşi, 1998, p. 264
10
Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul Oprescu, România
în primul război mondial, Editura Militară, Bucureşti, 1979, p. 248
11
DJAN Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 5/ 1917, f. 222
12
Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 19I6-I9I9, voi. II,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 136 şi urm
13
Ibidem, p. 146
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ei drumul refugiului 14 . Celelalte localităţi nu au fost evacuate şi mei n-au
suportat o invazie a refugiaţilor. Au revenit în vatra natală doar câteva
familii din Dobrogea, care fuseseră împroprietărite acolo, ca urmare a
15
participării la Războiul de Independenţă (1877-1878) .
Supraaglomerarea localităţilor din Moldova, situaţia critică a
transporturilor pe calea ferată, cerinţele de aprovizionare care depăşeau
capacitatea resurselor concentrate în teritoriul rămas liber şi se acopereau
foarte anevoios, toate aceste neajunsuri pe fondul unei ierni deosebit de
aspre, au avut implicaţii profunde de ordin sanitar şi alimentar.
Germinarea şi răspândirea tifosului exantematic şi recurent,
hepatitei, gripei infecţioase, insuficienţa medicamentelor şi a personalului
sanitar - mai ales la sate - au produs populaţiei mari suferinţe şi numeroase
victime. Potrivit mărturiilor vremii numai tifosul exantematic a făcut în
primele luni ale anului l 917, 300.000 de victime, din care 80.000 printre
militari 16 . Un ziar al timpului estima că în Moldova, „tifosul exantematic nea costat mai mult decât zece bătălii" 17 . În condiţiile răspândirii acestei
epidemii şi în judeţul Bacău - oraşul Moineşti, comunele Lucăceşti,
Scorţeni, Răcăciuni fiind cele mai afectate - şi a epidemiei de tifos recurent
aproape în toate localităţile 18 , au fost improvizate spitale, băi de aburi,
cuptoare de deratizare. În martie 1917, Serviciul Sanitar cerea de urgenţă
Prefecturii rechiziţionarea de maşini de tuns şi aparate Vermorel, necesare
19
măsurilor de deparazitare care să stingă focarele de infecţie din judeţ .
Treptat, şi datorită înaltului spirit de sacrificiu şi a mobilizării întregului
personal sanitar din judeţ, focarele de infecţie au fost stinse.
Autorităţile au luat măsuri pentru a asigura armata cu alimente şi
furaje, dar nevoile acesteia depăşeau cu mult posibilităţile judeţului, care în
principiu era obligat să verse lunar 1/10 din resursele sale Armatei a II-a 20 .
În condiţiile restrângerii zonei de exploatare numai asupra judeţelor Fălciu,
Tecuci, Vaslui şi Bacău, Armata a II-a sufoca în primele luni ale anului
1917 Prefectura judeţului Bacău cu numeroase cereri de mărire a cantităţilor
lunare 21 , cereri doar în parte satisfăcute. Pentru a preîntâmpina criza, încă
din ianuarie, Prefectura interzisese rechiziţionările de vite întrebuinţate la
14

Corneliu Stoica, Istoria oraşului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri până la 1918,
„G. Călinescu", Editura Aristarc, Oneşti, 1999, p. 119
15
DJAN Bacău, fond Prefecturajudeţului Bacău, d. 2211918, f. 164, 165
16
Victor Atanasiu, Anastasie Iordache ... , op. cit., p. 251
17
Gheorghe Platon, Istoria modernă a României, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1985, p. 471
18
DJAN Bacău, fond Prefecturajudeţului Bacău, d. 5/1917, f. 129
19
Ibidem
20
Idem, d. 4/1917, f. 6
21
Ibidem, f. 44. În patru zile cererile se dublează! De exemplu: de la I 00 de vagoane de
orz, ovăz, porumb la 200, de la 300 de vite la 600.
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munca câmpului şi a cantităţilor de cereale strict necesare familiilor până la
recolta viitoare 22 . O lună mai târziu atenţiona locuitorii asupra riscurilor la
care se supun vânzând din furajele ce au „bucurându-se că li se oferă un
preţ bun" şi îi sfătuia să păstreze prin toate mijloacele hrana lor şi a vitelor
,fiindcă neexistând nicăieri depozite din cari să se vânză celor cari vor fi în
lipsă, în viitor vor suferi ei înşişi consecinţele neprevederii lor de acum" 23 .
Plecând de la asigurarea minimului zilnic de hrană pentru o persoană la 750
de grame de porumb, Prefectura trăgea, la începutul lunii martie, concluzii
sumbre: porumbul nu va ajunge decât pentru cel mult două luni şi jumătate,
orzul, orzoaica şi ovăzul erau în cantităţi insuficiente, chiar şi pentru
însămânţare, furajul pentru cai lipsea cu totul, cotele de grâu şi furaje
destinate armatei erau deja lichidate şi se spera ca vitele ţăranilor să fie
24
salvate din iarnă doar cu coceni şi sfeclă .
Asprimea regimului rechiziţiilor şi corvezilor, starea de sărăcie în
care se zbătea o parte a locuitorilor i-au silit pe unii să-şi vândă animalele de
muncă. Şase cazuri în comuna Oneşti, două în comuna Bogdana - şi
cazurile nu se opresc doar la aceste comune - femei cu trei-patru copii,
văduve sau ale căror soţi erau mobilizaţi, îşi vând boii de jug în lipsa
furajelor necesare - rechiziţionate contrar dispoziţiilor de către armată - şi
astfel, se sustrag obligativităţii corvezilor de transport către Centrul de
combustibil Căiuţi sau către unităţile militare 25 • Comandamentul Armatei a
II-a cere Prefecturii numele locuitorilor „care şi-au vândut boi de jug
contrar ordinelor date, rugându-vă să binevoiţi să se facă cercetări din ce
cauză i-a vândut şi dacă in adevăr (motivele invocate - n.n.) de locuitori
sunt întemeiate" şi „doreşte a şti precis dacă aceşti săteni şi-au vândut boii
din lipsă de nutreţ, sau i-a vândut intenţionat ca să scape de corvezi sau din
alte cauze" 26 . Autorităţile fac anchete, care se soldează, în general, cu
scoaterea de sub acuzaţie, chiar actele birocratice degajând accente de
compasiune şi de solidaritate. Doar un exemplu: „Transportându-ne la
domiciliul său (Ecaterina Simion Popa din comuna Bogdana, în 18 februarie
191 7 - n.n.) am constatat că posedă Yi căruţă de paie de ovăz şi aceasta îi
ajunge abia pentru o vacă ce mai posedă căci nutreţul ce-l mai avea a fost
rechiziţionat de Armata Română şi Rusă, şi din această cauză a fost nevoită
să vândă boii.

22

ibidem, f. 64
ibidem, f. 14
24
idem, d. 5/1917, f. 277
25
idem, d. 4/1917, f. 20-21
26
ibidem, f. 2
23
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Pârâta are 26 ani, căsătorită, 5 copii mici, soţul mobilizat - declară
că la 8 februarie a vândut 2 boi la nişte soldaţi din Regimentul 80 Infanterie
cu preţul de 570 lei - ... nu s-a putut trimite la companie" 27 .
Criza alimentară s-a accentuat spre sfârşitul anului 1917 şi mai ales
în anul următor. Guvernul şi Prefectura au încercat ameliorarea situaţiei
critice şi eliminarea speculei înfloritoare prin fixarea unor preţuri maximale
şi prin întărirea rolului statului în distribuţia bunurilor de strictă necesitate
(alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte). Aceasta atrage protestul întemeiat al
Sfatului Negustoresc, secţia Bacău, din septembrie 1918, deoarece „vechii şi
stabilii comersanţi sunt desconsideraţi cu totul, căci toate articolele ce se
distribuie direct publicului se face de federale (ale băncilor populare - n.n. ),
sindicate, Primărie şi alte organe streine de camerei, aşa că comersanţii nu
mai au nici un rol pe piaţă, plătesc numai dările, iar comerciul se practică
.
.„28
numai. de fiuncţwnan
.
Cu toate măsurile adoptate de autorităţi, foametea devenea o crudă
realitate în comunele Văsieşti, Letea Veche, Poduri, Măgireşti, Asău,
29
Dărmăneşti, Dofteana . Localităţile din zona Oneşti nu sunt menţionate ca
fiind într-o situaţie asemănătoare, poate pentru că autorităţile locale fuseseră
mai prevăzătoare în asigurarea minimului de hrană. Mai mult, în comuna
Bogdana, de exemplu, exista, în octombrie 1918, o cantitate excedentară de
grâu („60 de tone de grâu netreierat") 30 . De asemenea, din proceseleverbale trimise de comunele Oneşti, Bogdana şi Jevreni, în noiembrie 1917,
rezultă numărul relativ mare de vite - 1226 - care rămăsese localnicilor,
după ce armata rechiziţionase spre tăiere 193 de capete numai în aceeaşi
31
lună . Totuşi, aceasta nu însemna nici pe departe bunăstare, căci restricţiile
erau menţinute de autorităţi. Sătenii nu aveau dreptul să-şi înstrăineze
animalele fără ordin şi nici să le consume după bunul lor plac 32 .
Aşezaţi în preajma frontului, locuitorii Văii Trotuşului au suferit
numeroase pagube cauzate de armatele inamice. Bombardamentele cu obuze
incendiare ale artileriei austro-gennane asupra oraşului Târgu Ocna - „de
ciudă" că eşuaseră în ruperea frontului în această zonă - i-au distrus în
întregime cartierul dinspre penitenciar şi, în parte, centrul, în august 1917.
Constantin Kiriţescu descrie în termeni apocaliptici ecpiroza creată de
bombardament: „Obuze incendiare cad peste paşnicul târg părăsit de
locuitorii săi şi aprind casele. Fum gros se întinde pe deasupra
27

Idem, d. 5/1917, f. 21
Idem, d. 1311918, f. 38
29
Relaţii agrare şi mişcări ţărăneşti în România, I 908-I 92 I, Editura Politică, Bucureşti,
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1967,p. 223
DJAN Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 13/1918, f. 52
31
Idem, d. 19/1918, f. 39, 45, 47
32
Ibidem, f. 39
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acoperişurilor şi înveleşte oraşul

martir intr-un văl negru, străbătut de
limbi de flăcări ... " . Însă bombardamentele care au produs pagube, la
început, au fost cele ale aviaţiei. Un prim raid al aeroplanelor inamice s-a
petrecut asupra Oneştiului, la 11 zile de la intrarea României în război,
provocând stricăciuni în valoare de 1.099 de lei gospodăriilor a 12 cetăţeni
34
şi a sediului Secţiei de jandarmi Borzeşti .
Dar pagube mai mari a produs armata română şi aliata sa, armata
rusă, prin devastarea locaţiilor în care au fost încartiruite. De aceea, la
sfârşitul războiului, refacerea locuinţelor distruse a constituit o problemă
stringentă de rezolvat. În urma intervenţiei Ministerului de Interne, care
cerea luarea unor „grabnice măsuri pentru reconstruirea locuinţelor din
satele bombardate şi devastate de armată ... dând materiale şi lucrătorii
necesari de care dispune armata" 35 , numeroşi locuitori din zona Oneşti au
prezentat cereri solicitând material lemnos provenit din demolarea
36
construcţiilor militare de la Gutinaş , din barăcile militare rămase în gara
37
Oneşti sau din fostele grajduri şi auxiliare ale annatei cantonate. Într-o
asemenea petiţie, văduva Anica Irimia din Buciumi evoca simplu destinul
familiei sale, care nu era deloc singular la sfârşitul războiului: „Soţul meu,
Jrimia Jon, a.fost la diferite atacuri pe front până ce l-au rănit la Argeş şi la
Mărăşeşti atacat cu fum de gazu l-au reformat definitiv. A venit acasă şi la
26 aprilie 1918 a şi murit. În urmă am rămas sărmană cu trei orfani.
Armata, cât a fost cantonată in satul meu a distrus totul primprejurul
grădinii şi casei, dar s-a făcut de armată un grajd pe locul meu. Cu mare
grăbire vin d-le ginăral ... şi cu supunere, vă rog a avea milostivire a lăsa
. ace / gra1.d,3s .
m1e
Nici instituţiile publice n-au fost ocolite de ravagiile războiului.
Distrugerile făcute de soldaţii ruşi la Şcoala de Băieţi nr. 1 din
Târgu-Ocna, descrise de director într-o plângere către Revizoratul Şcolar,
sunt un exemplu cu putere generalizatoare pentru orice timp în care
domneşte violenţa şi sălbăticia: „Toate gardurile din jurul şcoalei arse,
arborii fructiferi roşi de cai, murdăria cea mai mare domneşte pretutindeni,
mobilierul distrus, ... toate instrumentele cu care se făceau observaţiuni
meteorologice au dispărut, in camere au fost introduşi cai, iar una din
camere a servit de privată" 39 . De aceeaşi situaţie se plângea, încă din
februarie 1917, Epitropia Bisericii Sf. Nicolae din Oneşti, arătând, de astă
33

33
34
35

36
37

38
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Constantin Kiriţescu, op. cit„ p. 155
DJAN Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 3/1917, f. 9-22
Idem, d. 211918, f. 16
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dată,

distrugerile provocate de soldaţii români din Regimentul 5 Pionieri
„care au furat şi pus pe foc zăplazul din jurul cimitirului şi a bisericii ...
40
asţfel că sfânta biserică este lăsată În câmp şi mormintele profanate" . Şi
şcoala din Buciumi a suferit stricăciuni mari, în timpul ostilităţilor fiind
transfonnată, ca majoritatea şcolilor din preajma frontului, în spital militar.
Învăţătorul cerea, în septembrie 1918, suma de 3.000 de lei necesară
reparaţiilor căci „În starea În care se găseşte e imposibil a se Începe
cursurile şi nu avem alte mţjloace pentru a o pune În stare de
42
funcţionare" 41 . I se acordă 2.000 de lei pentru reparaţii . Alte şcoli, cu o
situaţie similară, nu au succes - de exemplu, şcoala din Bogdana - nefiind
43
fonduri .
Lipsa acută de fonduri pentru refacere, creşterea astronomică a
preţurilor, scăderea drastică a puterii de cumpărare, sărăcirea unei
importante părţi a populaţiei - simptome ale unei puternice crize - au
accentuat în mod dureros suferinţele locuitorilor şi după cele şaisprezece
luni de război. Pe acest fond, însă, viaţa îşi relua cursul nonnal în întreaga
societate românească, cu atât mai mult cu cât spiritul de sacrificiu şi
abnegaţia îşi găseau împlinirea în realizarea dezideratului naţional: Unirea
cea Mare.

SUMMARY

Romania's participation in the 1st World War, through its immense
sacrifice following the Unification, deeply marked the Romanian collective
consciousness. The regular people of Trotuş valley, as revealed in the Bacău
prefecture documents, have been in the „epicenter" of the war. Although
they have lived through troublesome moments for them and their country,
enduring military and regime abuse, they knew how to preserve their rights
in relation with the authorities.

40
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PARTICIPAREA ARGEŞENILOR CU MATERIAL
ETNOGRAFIC LA EXPOZIŢIA „MUNCA NOASTRĂ
ROMÂNEASCĂ" DIN ANUL 1934
Ionela NIŢU

şi

dr. Dan Ovidiu PINTILIE

Fonnele de răspândire a cunoaşterii realizărilor obţinute de fiecare
popor de-a lungul existenţei sale, în multe domenii de activitate, sunt
numeroase. Considerăm însă că una dintre cele mai sugestive forme au fost
şi sunt expoziţiile.
Dacă până în prima jumătate a secolului al XIX-lea produsele
etnografice erau expuse spre vânzare cu ocazia ţinerii unor târguri care
aveau loc de obicei în anumite zile de sărbători religioase, în cea de-a doua
jumătatea a secolului al XIX-lea, prin numărul mare de expoziţii
internaţionale organizate în diferite ţări, popoarele au căutat să-şi facă
cunoscute realizările obţinute pe diferite tărâmuri: economic, cultural,
spiritual etc.
În această dorinţă generală s-a încadrat şi naţiunea română. Produsele
noastre au participat la expoziţiile internaţionale organizate la Paris în anii
1867 şi 1889, la Viena în 1873, la Moscova în 1883 1 şi în alte ţări. Încă de la
aceste expoziţii, exponatele etnografice româneşti au fost remarcate şi au
trezit un viu interes în rândurile vizitatorilor şi comercianţilor.
Pe plan intern, prima expoziţie etnografică de proporţii mai mari a
fost organizată în anul 1934 în Bucureşti.
Organizarea acestei expoziţii a fost iniţiată de „Liga Naţională a
Femeilor Române" în colaborare cu „Uniunea Industriilor Casnice
Româneşti".

Din apelul „Ligii Naţionale a Femeilor Române'', înaintat prefecturii
judeţului Argeş pe data de 4 aprilie 1934 pentru a fi popularizat în cuprinsul
judeţului şi a fi luate măsuri în vederea participării argeşenilor cu produse
etnografice la expoziţie, rezultă că această organizaţie, încă de la înfiinţarea
ei, în anul 1921, „şi-a închinat activitatea păstrării caracterului de veche
tradiţie a tot ce este joc şi cântec românesc, precum şi a ţesăturilor,
cusăturilor şi a oricărui lucru curat ţărănesc. Aceste bogăţii şi tradiţii - se
arată în continuare în apelul amintit - care constituiesc o parte din tezaurul
specific românesc, în unele părţi ale ţării, erau pe punctul să dispară din
cauza unei greşite înţelegeri a introducerii unor ci vi lizaţi uni de import
necorespunzătoare ţării noastre" 2•
Ion Yladuţiu, Etnografia Românească, Bucureşti, 1873, p. 66
Direcţia Judeţeană Argeş a Arhivelor Naţionale, fond Prefectura judeţului Argeş, dosar
31/1934, f. 34
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Apelul consemnează că „prin munca susţinută şi tenace" a ligii s-a
reuşit să învie virtuţile „constructive ale neamului" şi să activeze în tot mai
multe gospodării ţărăneşti războaiele şi gherghefurile peste care se aşezase
praful. „Acestea au reînceput să lucreze activ motivele curat româneşti ale
trecutului" 3 . Pe drept cuvânt se arată că satul românesc este „cel mai bogat
4
muzeu al vieţii noastre artistice" . Liga făcea apel la toate ramurile industriei
ţărăneşti ca să ia parte „în cât mai largă măsură la această manifestare ...
Expoziţia - Târg al Muncii Româneşti va arăta puterea creatoare a neamului
nostru care lucrează atât de minunat ... " 5 În încheiere, publicul era chemat
„să sprijine cu tărie şi convingere această manifestare românească atât de
necesară azi. Cu toţii să dăm locul de cinste muncii şi producţiunii
6
româneşti" .
În unna primirii acestui apel, Prefectura judeţului Argeş a publicat, în
Buletinul său din 13 aprilie 1934, Apelul Ligii Naţionale a Femeilor
Române şi punea în vedere primarilor comunali să ducă „de urgenţă la
cunoştinţa populaţiei din comună, prin batere de tobă sau orice alt mijloc ce
vă este la îndemână, şi a sfătui populaţiunea să ia parte la expoziţia-târg din
luna mai curent, organizată de Liga Naţională a Femeilor Române" 7 .
La solicitarea organizatorilor expoziţiei de a li se comunica lista
obiectelor pe care judeţul le va înainta 8 , Prefectura se conformează şi
precizează că „lucrurile cu care se prezintă acest judeţ la expoziţie vor fi
aduse de un delegat al nostru neapărat în ziua de 24 aprilie 1934"9 .
Din partea judeţului Argeş a fost delegată a lua parte la expoziţie
Dumitra Ionescu, funcţionară la Prefectura judeţului Argeş 10 , care, pe toată
perioada funcţionării expoziţiei, s-a achitat cu multă conştiinciozitate de
atribuţiile pe care Prefectura i le încredinţase.
Analizând tabelul înaintat de prefectura judeţului Argeş cu evidenţa
obiectelor expuse rezultă următoarea situaţie pe comune:
Comuna Albeşti a participat cu cinci ii, cinci fote, un macat ŞI o
maramă;

Comuna Aref, cu

două

ii,

şase

ii,

două

porturi (costume

bărbăteşti)

ŞI

o

maramă;

- Comuna Corbeni, cu

bărbătească, două feţe

de

nouă

pernă şi

fote, un prosop, un plocad, o
o pernuţă;

3
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Ibidem
5
Ibidem
6
Ibidem
7
Ibidem, f. 35
M Ibidem, f. 38
9
Ibidem, f. 39
10
Ibidem, f. 55
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cămaşă

- Comuna Rudeni, cu două ii;
- Comuna Oeşti, cu trei ii, cinci fote, un macat, două şervete, o cămaşă
bărbătească, o faţă de pernă şi un plocad;
Comuna Sălătruc, cu patru ii, opt fote, cinci feţe de pernă, cinci
prosoape, cinci costume şi două basmale;
- Comuna Şuiei, două scoarţe, două macaturi, o fotă şi o ie;
- Comuna Valea Danului, cu două fote, o faţă de pernă, un prosop şi un
11
şervet, iar din Piteşti a fost expusă o faţă de masă •
Din studierea documentelor rezultă că, în afara acestor obiecte au mai
fost trimise la expoziţie străchini, linguri şi furculiţe din lemn sculptat,
pânză de borangic, in şi cânepă.
Producerea acestor obiecte de către gospodinele şi gospodarii
argeşeni constituia una din preocupările lor tradiţionale, pe care le
îndeplineau cu mult simţ artistic şi bun gust.
Judeţul Argeş şi-a trimis reprezentanta şi obiectele respective printre
primele judeţe. Standurile nefiind tenninate „abia în ziua de 27 s-a început
aşezarea lucrurilor".
În infonnarea făcută prefectului, după închiderea expoziţiei, se arăta
că judeţului Argeş i s-a repartizat un stand care avea „o poziţie destul de
frumoasă, iar felul cum au fost aranjate lucrurile şi prin faptul că au fost
expuse cusături şi modele vechi, în general, a atras atenţia vizitatorilor atât
din ţară cât şi din străinătate" 12 •
La deschiderea expoziţiei, care a avut loc la 28 aprilie 1934, nota
reprezentanta judeţului Argeş, „standul nostru a fost remarcat şi aplaudat
foarte mult, atât de publicul vizitator român cât şi de cei străini care veniseră
special pentru a asista la deschiderea expoziţiei. Au admirat culorile şi
caracteristica lucrărilor noastre „cumpărând chiar o parte din ele" 13 . „Pe data
de 4 mai - continuă informarea - standul nostru a fost vizitat de un grup de
cetăţeni italieni. Ei au admirat mult fotele şi cămăşile noastre şi, în special,
coloritul lor blând. Au cumpărat două cămăşi de noapte, cinci metri de
pânză de borangic, trei carpete alese şi o bluză lucrată cu mătase albastră
precum şi 40 de linguri şi furculiţe sculptate în lemn" 14 . Un alt grup de
albanezi au vizitat standul judeţului şi au cumpărat 35 linguri şi două
furculiţe, o cămaşă de noapte bărbătească şi una de damă, precum şi şase
metri de pânză de borangic ţesută în 12 iţe. Pe data de 15 mai expoziţia a
fost vizitată de un grup de francezi şi de primarul oraşului Paris. De la noi
au cumpărat - arătă delegata judeţului Argeş - trei cămăşi de noapte

11

Ibidem, f. 70
Ibidem, f. 56
13
Ibidem, f. 196
14
Ibidem
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bărbăteşti,

una de damă, de mătase, de borangic şi opt metri de pânză de in.
15
Ei au admirat mult maramele şi cămăşile noastre cu coloritul lor" •
Pe data de 29 mai „ora 1 noaptea expoziţia a fost vizitată de o
delegaţie belgiană ... În faţa pavilionului nostru a stat o jumătate de oră,
unde au cerut informaţiuni pentru ziarul lor" 16, iar apoi „au cumpărat 56 de
linguri şi furculiţe şi patru străchini din lemn sculptat. Au mai cumpărat trei
carpete alese de la Şcoala Profesională „Teiuleanu" din Piteşti, ... 13 metri
de pânză din in şi patru metri de pânză de borangic ... A doua zi m-au
fotografiat împreună cu pavilionul pentru jurnalul de actualităţi al lor ... " 17
Primarul oraşului Paris a vizitat din nou pavilionul judeţului Argeş în
ziua de 5 iunie şi a cumpărat zece metri de pânză de borangic ţesute în 12
iţe, 27 de liguri şi furculiţe şi trei străchini, toate din lemn sculptat" 18 .
Expoziţia a fost vizitată şi de un grup de cehoslovaci „care veniseră
să ceară informaţii din toată expoziţia pentru presa lor". Au fotografiat
pavilioanele judeţelor „Argeş, Târnava Mare, Romanaţi şi Gorjul împreună
cu reprezentanţ11·· l or„ I 9.
Interesul faţă de exponatele judeţului Argeş s-a manifestat şi din
partea casei de filme „Gauomont". Aceasta, arăta reprezentanta judeţului
Argeş la expoziţie, „a fotografiat pavilionul şi pe mine în interiorul lui, iar a
doua zi am văzut în jurnalul de actualităţi de la cinematograful Trianon care
era în arena expoziţiei tot ce fotografiase" 20 .
Aceeaşi reprezentantă arăta că pentru lucrările expuse (pânză din
bumbac, borangic, cânepă, in, ţesute de la 2 la 12 iţe, fote, catrinţe, costume
complete de bărbaţi şi copii, feţe şi garnituri complete pentru masă şi ceai,
macaturi, plocade, cuverturi, marame, prosoape, perne, covoare, carpete,
perdele, linguri, furculiţe, străchini, farfurii din lemn sculptat, şi diferite
obiecte de ceramică) 21 , judeţul Argeş, între puţinele, a obţinut diploma de
onoare cum şi două menţiuni: una pentru doamna Stănciulescu din comuna
Aref şi alta pentru domnişoara Margareta Ionescu" 22 .
Premiul întâi în bani, în valoare de 500 lei, a fost acordat pentru
costumul Sălătruc „lucrat numai în mărgele ... ", iar premiul doi în valoare de
300 lei a fost luat pentru un costum de către judeţul Muscel 23 .
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Exponatele argeşenilor au fost mult apreciate de vizitatorii străini şi
din acest motiv multe din ele au şi fost vândute. Din vânzarea acestora s-a
24
realizat suma de 1O.OOO lei .
Au fost apreciate în special produsele din lemn, borangic şi cânepă,
25
fotele, maramele, cuverturile şi costumele .
Prin participarea la această expoziţie argeşenii s-au făcut cunoscuţi şi
apreciaţi atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional. Produsele lucrate de
ei au fost cumpărate şi folosite ca lucrări deosebite de către francezi,
belgieni, cehoslovaci, albanezi, italieni etc.

RESUME
L' exposition a ete orgamsee en 1934 â Bucarest etant la
premiere exposition ethnographique de grandes dimensions.
L' organisation a ete initiee par la Ligue nationale des femmes
roumaines, en collaboration avec L'Union des industries domestique
roumaines. A cette exposition ont participe aussi des exposants du district
d'Arges.
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BANCA OITUZUL BACĂU - FILE DE ISTORIE
(1934-1948)
Angela OANEA
Anii de criză economică au lăsat urme adânci în economiile statelor
lumii, cu toate acestea, revenirea la capacitatea normală a producţiei s-a
realizat relativ repede, fără eforturi financiare speciale, deosebit de mari.
După încheierea crizei, în economia românească din perioada
interbelică s-a produs un reviriment: producţia industrială şi agricolă au
crescut continuu, iar procesul de concentrare a capitalului şi producţiei s-a
accentuat, s-au format monopoluri care au jucat un rol dominant în
activitatea economică şi politică.
Anul 1934 s-a dovedit a fi într-o oarecare măsură un an favorabil
industriei, chiar industriaşii recunoşteau că „le-au fost deosebit de prielnice
condiţiile de activitate şi volumul producţiei lor a sporit în condiţii
mulţumitoare, acest fapt este dovedit şi de expoziţia-târg a Industriei
Româneşti organizată la Bucureşti, care a constituit o mărturie vie şi cât se
1
poate de încurajatoare pentru dezvoltarea industrială a ţării" •
În schimb, producţia agricolă a fost foarte slabă, chiar inferioară
celei din anul 1933. Calitatea grâului, în mare parte compromisă, ca şi
recolta neîndestulătoare de porumb, au adus ţărănimii lipsuri care s-au
răsfrânt apoi asupra situaţiei generale. Statul a fost nevoit să aprovizioneze
populaţia din regiunile muntoase şi chiar din zona de şes cu porumb pentru
hrană şi seminţe. Acest lucru a detenninat urcarea preţurilor cerealelor
existente.
La sfârşitul anului 1933, peste două treimi din totalul proprietarilor
rurali erau ameninţaţi cu ruinarea, ceea ce ar fi îngreunat şi mai mult situaţia
precară a producţiei agricole. Datoriile celor circa 2,2 milioane debitori
rurali se ridicau la 52,4 miliarde lei 2 . Pentru a uşura plata acestor datorii, la
7 aprilie 1934 s-a votat Legea pentru lichidarea datoriilor agricole rurale şi
urbane, prin care s-a acordat tuturor debitorilor agricoli o reducere cu 50% ,
urmând ca restul să se achite eşalonat pe parcursul a 15 ani, cu o dobândă de
3% pe an. Datoriile urbane se reduceau cu 20%, restul urmând a fi plătite în

Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale (în continuare DJAN Bacău), fond Banca
Oituzul Bacău, d. 4/1935, f. 5
2
Alexandru Pintea, Gh. Rucsanu, Băncile în economia românească 1774-1995, Editura
1
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1O ani cu o dobândă de 6% pe an. Statul prelua asupra sa pagubele, cauzate
prin aplicarea acestei legi, instituţiilor de credit specializate 3 .
Aplicarea legii a dus la reducerea, în activ, a portofoliului bancar şi a
conturilor curente debitoare, iar în bilanţurile băncilor apare pentru prima
dată un cont nou denumit „Debitori agricoli şi urbani". La sfârşitul anului
4
1934 acest cont de la Banca Oituzul Bacău însuma în total 7.624.530 lei .
Consiliul de Administraţie al Băncii Oituzul Bacău analiza sumar
situaţia financiară din 7 aprilie 1934, aducând la cunoştinţă că pierderile
suferite de bancă din cauza crizei generale şi a legii conversiunii datoriilor
agricole şi urbane se ridicau la un procent de 28 %. În consecinţă, s-a decis
reducerea creanţelor depunătorilor şi tuturor creditorilor băncii cu 28 %.
Urmând ca plata creanţelor astfel reduse, să se facă în tennen de 5 ani fără
dobândă 5 .
Pentru a· preveni o situaţie similară celei din timpul crizei, când
numeroase bănci au fost nevoite să se închidă, datorită, în parte, şi abaterilor
de la regulile de acordare a creditelor, Banca Naţională a României a iniţiat
şi a participat la stabilirea unor măsuri de reorganizare, punând bazele
supravegherii comerţului bancar, prin înfiinţarea Consiliului Superior
Bancar pe baza Legii pentru organizarea şi reglementarea comerţului de
6
bancă . Comerţul de bancă nu se putea exercita decât pe baza unei
autorizaţii speciale acordate de către acest organ.
Crearea Consiliului Superior Bancar, ca organ central de autorizare,
de control şi urmărirea a activităţii bancare din România, avea în vedere
însănătoşirea comerţului de bancă, parte integrantă a procesului de
modernizare intrat într-o nouă etapă imediat după ieşirea din criza
. -7
economica .
Urmare aplicării legii comerţului de bancă, a fost înfiinţat pe lângă
fiecare Cameră de Comerţ şi Industrie din judeţ câte un Oficiu al Registrului
Bancar. Toate instituţiile de credit aveau obligaţia să se înscrie în registrul
bancar depunând actele cerute de art. 9 şi 61 din lege.

3

Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX, Editura Paideia,
I 999, p. 287
4
DJAN Bacău, fond Banca Oituzul Bacău, d. 4/l 935, f. 7
5
Idem, d. I/l923, f. 53
6
Legea pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancă, publicată în „Monitorul
Oficial" nr. I 05 din 8 mai 1934
7
Ion Agrigoroaiei, Măsuri referitoare la modernizarea structurilor şi organisme/or
economice din România 1933-1940, în Revista de istorie „Zargidava", nr. 2, 2003, p. 68
196
Bucureşti,

https://biblioteca-digitala.ro

Oficiul Registrului Bancar de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie Bacău, prin ordonanţa nr. 2 din 27 noiembrie 1934, dispunea
8
înscrierea în registrul bancar a Băncii Oituzul Bacău .
Rezultatele financiare ale Băncii Oituzul Bacău, încheiate la sfârşitul
anului 1934, au fost prezentate în Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din 24 februarie 1935. „Structura bilanţului pc anul 1934 a fost
aşezată pe noile baze cerute de regulamentul legii pentru organizarea
comerţului bancar. Examinând acest bilanţ, veţi găsi aceeaşi mare lichiditate
pe care ne-am impus-o întotdeauna şi care a fost puterea noastră de
9
rezistenţă în timpurile cele mai critice pentru bănci" . Comparativ cu anii
precedenţi capitalul social apare nemodificat având o valoare de 20.000.000
lei, în schimb depunerile spre fructificare erau de 3.845.329 lei, reduse la
jumătate faţă de anul 1933, beneficiul net realizat de bancă pe anul 1934 era
de 362.811 lei.
În anii care au urmat s-a manifestat o tendinţă generală de
ascensiune economică, de îmbunătăţire a cadrului legal privind activitatea în
domeniul bancar. La 20 aprilie a apărut Legea pentru Înlesnirea şi refacerea
creditului, având ca scop încurajarea fuziunii băncilor şi rămânerea pe piaţă
a unităţilor de credit viabile.
Dreptul de exercitare a comerţului de bancă a fost limitat,
introducându-se obligaţia de a obţine o autorizaţie prealabilă pentru
înfiinţarea oricărei noi bănci sau a sucursalei unei bănci existente, pe baza
unei dovezi a îndeplinirii tuturor condiţiilor cerute de lege, cea mai
importantă fiind cea privind fonna juridică a băncii şi minimul de capital
social. Pentru prima dată s-au introdus în România reguli precise cu privire
la forma şi conţinutul bilanţului bancar, contului de profit şi pierderi şi ale
celorlalte situaţii contabile, precum şi la criteriile de evaluare a diferitelor
elemente din activul şi pasivul băncilor, s-a întărit publicitatea acestor
documente şi a tuturor actelor făcute de o bancă.
Banca Oituzul Bacău îşi publica în Monitorul Oficial bilanţul anului
1935 cu unnătoarele rezultate: capitalul social 20.000.000 lei, depuneri spre
fructificare 4.277. 73 7 lei - în creştere faţă de anul 1934, beneficiul net de
652. 835 lei.
Adept al politicii de industrializare, guvernul Gh. Tătărăscu a
promovat o politică de încurajare a industriei naţionale prin practicarea unui
protecţionism vamal ridicat, acordarea de credite întreprinderilor nou
înfiinţate. Din iniţiativa guvernului au fost modificate legile economice
adoptate de naţional-ţărănişti, promovându-se, cu prioritate, capitalurile
Înscrisă în registrul bancar sub nr. 2 din 27 noiembrie 1934; vezi la DJAN Bacău, fond
Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, d. 26/! 934, f. 3
9
DJAN Bacău, fond Banca Oituzu/ Bacău, d. 4/1935, f. 6
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autohtone. În 1936, la nivel naţional, marii industriaşi au primit 63% din
10
totalul creditelor, comercianţii 25%, iar agricultorii numai 3% . La nivel
local instituţiile bancare sprijineau industria locală prin realizarea de
investiţii, acordări de credite. Un exemplu în acest sens sunt creditele oferite
de către Banca Oituzul Bacău marelui industriaş băcăuan Iosef Filderman,
cu o dobândă 7 ,5 % pe an.
Din analiza activităţii de acordare a creditelor desfăşurată de Banca
Oituzul Bacău se poate observa că erau preferate creditele cu garanţii.
Obiectul garanţiilor putea fi nu numai bunurile imobile, dar şi diferite valori.
Astfel, Eugen Vasiliu din Bucureşti solicita sporirea creditului existent la
acea dată până la suma de 2.400.000 lei oferind ca garanţie ipoteca de prim
rang asupra caselor din Bucureşti, 8 pogoane vie în judeţul Prahova,
cesiunea contractelor de antrepriză. În vederea executării prompte a
contractului Maria Vasiliu a acceptat să garanteze cu ipotecă alături de soţul
său întregul cont cu averea sa, semnând cambii în solidar cu E. Vasiliu.
Banca a aprobat creditarea clienţilor cu suma de 2.400.000 lei cu o dobândă
de 9,5 % plus 0,5 % speze de cont 11 .
Specific perioadei interbelice, pe piaţa bancară a avut loc o
concentrare şi centralizare a capitalului, băncile mari fiind principalele
deţinătoare ale resurselor financiare din ţară. Unele instituţii bancare mici,
nemaiputând să reziste pe piaţă, au dat faliment.
Printr-un astfel de proces au trecut şi câteva instituţii bancare din
Bacău. Un exemplu este şi Casa de Credit a Agricultorilor din judeţul
Bacău. Comisia pentru judecarea capacităţii de plată a Casei de Credit a
Agricultorilor din judeţul Bacău, prin sentinţa din 25 iulie 1936, „constată
că instituţia în cauză nu este în măsură să-şi achite creditorii în condiţiile
minime prevăzute de art. 54 al legii lichidării agricole şi urbane, având o
pierdere de 51 %. În numele legii hotărăşte: dispune lichidarea Casei de
Credit a Agricultorilor din judeţul Bacău în conformitate cu dispoziţiile
Codului de Comerţ din Vechiul Regat şi numeşte lichidatoare pe Banca
Oituzul Bacău" 12 .
În schimb, rezultatele financiare ale Băncii Oituzul Bacău
demonstrează consolidarea acesteia pe piaţa bancară. Consiliul de
Administraţie, prezentând darea de seamă în Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din 27 februarie 193 7, arăta că „bilanţul anului 1936 îl veţi găsi
pe aceeaşi bază sănătoasa, ca şi în trecut. Lichiditatea a fost şi este mereu
grija noastră de căpetenie, ea constituind puterea noastră de rezistenţă în
Academia Română, Istoria României, voi. Ylll, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003,
p. 326
11
DJAN Bacău, fond Banca Oituzul Bacău, d. 1/1923, f. 59
12
Idem, d. 3/1936, f. 6
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timpurile cele mai critice pentru comerţul de bancă. Numerarul în casă,
disponibil la B.N.R., C.E.C. şi la băncile de primul rang este de 10.910.683
lei, deci o sumă care întrece depunerile spre fructificare (4.618.902 lei). Cu
toate greutăţile întâmpinate şi cu toate îngrădirile impuse comerţului de
bancă, bilanţul nostru se încheie, la 31 decembrie 1936, cu un beneficiu net
13
de 1.204.665 lei, adică dublu faţă de anul trecut" .
Expansiunea afacerilor în toată lumea şi urcarea valorilor mobiliare
la bursă, în primele nouă luni ale anului 193 7, sunt câteva aspecte ale
ameliorării ce s-a produs în viaţa economică. Intervenţia statului în
economie devine din ce în ce mai accentuată, exercitând o acţiune de
îndrumare şi control.
Ascensiunea forţelor de dreapta şi extremă dreaptă pe plan european
a influenţat şi evenimentele din România. Cercurile guvernamentale din
Franţa şi Marea Britanie au intervenit la Regele Carol II-lea pentru a stopa
ofensiva legionarilor spre putere. O puternică presiune au exercitat şi
cercurile evreieşti internaţionale, mai ales cele din S. U .A. şi din Franţa, care
nu au ezitat să sesizeze Consiliul Societăţii Naţiunilor în legătură cu politica
antisemită a guvernului O. Goga. Începutul politicii antisemite s-a reflectat
şi în activitatea bancară. Printr-o adresă înaintată Băncii Naţionale a
României în 23 septembrie 193 7 Banca Oituzul Bacău prezenta situaţia
plasamentelor din 31 septembrie 193 7 pe profesiuni şi naţionalităţi etnice 14
astfel:
- După naţionalitate etnică portofoliul de scompt se împarte în:
Efecte semnate de 162 români etnici ...... 8.559.284 lei sau 42%
Efecte semnate de 2 unguri .................. 305 .OOO lei sau 1,5%
Efecte semnate de lgerman ................ „. „175.000 lei sau 1%
Efecte semnate de 118 evrei .............. 11.203.85 llei sau 55,5%
- După naţionalitate etnică plasamentul general al băncii se împarte
în:
Români etnici ............ 22.730.509 sau 54%
Unguri ..................... 671.045 sau 1,5%
Germani .................... 175.000 sau 0.5%
Evrei ................
19.221.660 sau 44%
Banca Oituzul Bacău trebuia să dea unele explicaţii Băncii Naţionale
a României privind situaţia plasamentelor declarate. Prin scrisoarea din 4
octombrie 193 7 banca informa „ca urmare la comunicarea verbală ce ne-aţi
făcut-o cu privire la plasamentul nostru din punct de vedere a quantumului
„

13
14

.....
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pentru anumite operaţiuni, care ar contraveni dispoziţiunilor legii bancare,
nu ar fi de origine etnic-românească, ne permitem să facem următorul raport
explicativ:
1. Toate plasamentele noastre sunt în cele mai perfectă concordanţă
cu prevederile legii bancare. Acest lucru se poate uşor verifica din
situaţiunile ce vi le trimitem regulat şi din verificările Dvs. periodice. Nu
poate sta în picioare deci acuzaţiunea ce ni s-a adus de către organele
Centrale B.N.R.
2. Populaţia oraşului nostru este, din punct de vedere etnic, străină în
proporţie de 60 % faţă de elementul românesc, iar comerţul hârtiei, era în
mâini evreieşti, cum se poate constata uşor în regiunea unde ne-am întins
noi activitatea. În comerţul mic, am ridicat pe librarul Ştefan Antonaş,
invalid de război, din Tg. Ocna şi am susţinut de aproape pe librarii V.
Ionescu şi Andrei Vraşti din Bacău. Am finanţat singurul magazin de
coloniale din Bacău, V. Oancea, precum nouă ni se datoreşte frumoasa
cofetărie din centrul oraşului, Ion Ionescu, ajutându-l să cumpere de la
moştenitorii I. Isac, actualul local de la etaj ...
Chiar în lumea rurală am dat o mână de ajutor. În două sate,
Ferdinand şi Valea Seacă, am înfiinţat două prăvălii româneşti, concurând
pe cele evreieşti. Din această operă de ridicare a elementului românesc am
avut însă şi mari decepţii, fiindcă românul nu are încă educaţia economică
necesară şi, mai ales, respectul angajamentelor luate. Mai amintim că am
ajutat cât s-a putut şi instituţiunile culturale şi de binefacere, deşi fiscul nu
iartă asemenea opere la impuneri anuale. Singura bibliotecă publică din
Bacău (cu ateneul Vasile Alecsandri) este aproape numai opera
preşedintelui nostru Generalul Dr. Dragomir Badiu ...
Sunt fapte pe care le puteţi verifica la faţa locului. În faţa lor, nu pot
sta în picioare un moment bănuielile că nu ne-am făcut datoria de buni
români în acest colţ economic înstrăinat. Vă rugăm să binevoiţi a raporta
Centralei faptele aşa cum se prezintă şi a interveni pentru a ni se da sBrijinul
cerut, pentru a ne continua drumul trasat încă de la înfiinţarea băncii" 5.
Preocuparea continuă a băncii era „formarea de noi capitaluri şi
atragerea lor în circuitul economic, sunt chestiuni de cea mai pură esenţă
capitalistă. La baza lor au stat şi vor sta mereu unele condiţiuni primordiale
16
şi anume: încrederea, rentabilitatea şi libera mişcare" . În cursul anului
1937 s-au acordat credite, cu precădere pe tennen scurt, în domeniul
industriei şi comerţului. Anul financiar se încheia cu un beneficiu net de
1.304.872 lei, cu următoarea întrebuinţare:
500.000 lei - rezerva statutară;
15
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674.672 lei - drept acoperirea contului, pierderi din conversiune;
130.200 lei - fond pentru creanţe dubioase.
Capitalul social a rămas acelaşi, iar depunerile spre fructificare s-au dublat
faţă de anul precedent - 8.380.032 lei.
Viaţa economică a anului 1938 nu a avut linişte. Spre deosebire de
anii precedenţi, când o lungă guvernare adusese o stabilitate relativă la
situaţia generală şi, în consecinţă, o normalizare din ce în ce mai accentuată
a vieţii economice, anul 1938 a cunoscut chiar de la început o atmosferă
tulbure creată de guvernarea naţional-creştină care, deşi scurtă, a provocat o
nesiguranţă şi o ezitare neobişnuită în rândurile străinilor şi, mai ales, a
evreilor, care deţineau o parte însemnată din industrie, din comerţul en gros
şi în bună parte capitalul mobiliar al ţării.
Evenimentele politice internaţionale au detenninat guvernul să ia
măsuri de asigurarea stocurilor de materii prime pentru industria naţională şi
a sporit fiscalitatea, prin accentuarea creşterii impozitelor directe.
Marea industrie de război a activat intens, au fost sporite cheltuielile
pentru înzestrarea armatei. Oraşul Bacău s-a bucurat de o parte importantă
din comenzile de stat, ceea ce a dus la intensificarea activităţii la unele
întreprinderi şi oarecare înviorare pe piaţă. Tot în cursul anului 1938 s-au
făcut mari investiţii de capital în terenuri petrolifere în judeţul Bacău. Peste
100.000.000 lei au intrat în punga ţăranilor şi altor categorii de cetăţeni cu
17
prilejul achiziţionării acestor terenuri .
Ocuparea Cehoslovaciei în toamna anului 1938 a creat panică în
rândul populaţiei, fapt ce a dus la retrageri masive din depunerile spre
fructificare.
Banca Naţională a României a redus scontul de la 4,5% la 3,5% , iar
dobânda comercială a fost limitată, printr-un Decret Regal la 7,5%. Din
această cauză băncile şi-au văzut reduse veniturile, fiind forţate să reducă cu
2% dobânda asupra împrumuturilor la scont şi în cont curent, precum şi
dobânzile la depunerile spre fructificare, motiv pentru care deponenţii şi-au
plasat capitalurile în alte direcţii mai remuneratorii. În consecinţă, băncile
şi-au restrâns plasamentele, căci cu 4% peste scontul Băncii Naţionale a
României nimeni nu îşi asuma riscurile în operaţiuni mai întinse. Iată
împrejurările care au influenţat în mod defavorabil comerţul bancar în 1938.
Banca Oituzul Bacău a înregistrat în anul 1938 o scădere a
volumului de operaţiuni bancare, fapt ce s-a reflectat şi în beneficiul net
având o valoare la sfârşitul anului 1.196.075 lei, depunerile spre fructificare
erau de 9.441.181 lei, iar capitalul social era acelaşi ca şi în anii
prece denţ1·18 .
17
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Transformările intervenite în viaţa economică din ultimii ani au
determinat Consiliul de Administraţie să facă propuneri de modificare a
statutului băncii. Modificările aduse statutului băncii, ratificate de către
Adunarea Generale Extraordinară şi cu avizul favorabil al Consiliului
19
Superior Bancar se refereau la:
- reducerea membrilor din Consiliul de Administraţie
Art. 8. Administraţia băncii este încredinţată unm Consiliu de
Administraţie compus din 3 până la 7 membri şi a unei direcţiuni numite de
Consiliul de Administraţie;
- constituirea garanţiilor cu o valoare mai mare
Art. 12. Fiecare membru al Consiliului de Administraţie va depune la
intrarea sa în funcţiune, la sediul societăţii, cu titlu de garanţie, acţiuni ale
băncii cu o valoare nominală de lei 100.000, care nu se vor putea restitui
decât în condiţiile prevăzute de art. 18 al legii pentru organizarea şi
reglementarea comerţului de bancă;
- extinderea dreptului de semnătura ce angaja banca
Art. 23. Banca este valabil angajată prin două semnături sociale, puse sub
finna sa scrisă, ştampilată sau imprimată în modul următor:
a) a unui administrator împreună cu aceea a unui alt administrator
a unui administrator împreună cu aceea a directorului general
a unui administrator împreună cu aceea a unui director
a unui administrator împreună cu aceea a unui subdirector
a directorului general cu a unui procuror
b) a unui director general împreună cu cea a directorului
a directorului general împreună cu aceea a unui subdirector
a directorului general împreună cu aceea a unui procurator
c) a unui director împreună cu alt director
a directorului general împreună cu aceea a unui subdirector
a unui subdirector împreună cu aceea a unui procurator
Mandatarii astfel desemnaţi, vor avea dreptul să autorizeze pe unii sau mai
mulţi avocaţi, ca să reprezinte banca în justiţie, aceştia având dreptul de a
semna singuri orice cereri de acţiuni şi în genere, orice acte necesare pentru
apărarea drepturilor băncii înaintea autorităţilor judecătoreşti, administrative
etc.
- modţficarea dreptului la vot
Art. 30. Fiecare acţiune dă dreptul la un vot. Numărul voturilor unui
acţionar nu este limitat. Orice acţionar poate fi reprezentat la Adunarea
generală de către un alt acţionar cu procură scrisă.
Acţionarii minori vor fi reprezentaţi de către tutorii lor; persoanele
puse sub consiliul judiciar de către curatorii lor; casele de comerţ de către
19
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unul din membrii lor, având semnătura finnei; societăţile în genere, de către
unul din membrii lor, toţi aceştia având procură sau delegaţie specială
scrisă. Toate aceste delegaţii şi procuri trebuie să fie depuse la reşedinţa
20
societăţii, cel puţin cu o zi liberă înainte de întrunirea Adunării generale .
Tensiunile internaţionale, din preajma izbucnirii celui de-al Doilea
Război Mondial, precum şi creşterea rolului Gennaniei pe arena europeană
au influenţat situaţia economică românească. Monopolurile gennane au
preluat cea mai mare parte a pachetelor de acţiuni deţinute în România. În
esenţă, n-a avut loc o sporire a importului de capital gennan, ci s-a
înregistrat o preluare, mai mult sau mai puţin forţată, a întreprinderilor
existente sau o substituire a capitalului, detenninată de înţelegerile
intervenite între marile trusturi internaţionale. În acest sens, la 23 martie
1939, s-a semnat tratatul „pentru strângerea raporturilor economice între
România şi Germania". La sfârşitul anului s-au făcut simţite simptomele
inflaţiei care a luat amploare în anii unnători.
Pe parcursul aceluiaşi an au fost făcute concentrări, oamenii erau
luaţi de la muncile câmpului, din fabrici, ateliere şi birouri. Acest fapt a dus
într-o oarecare măsură la perturbarea activităţii Băncii Oituzul Bacău. Astfel
că, printr-o scrisoare adresată Cercului de Recrutare Bacău, banca solicita
„mobilizarea pentru lucru, în întreprinderea noastră, cel puţin a 3 funcţionari
dintre cei concentraţi" 21 .
Dificultăţile întâmpinate precum şi evenimentele politice şi
economice nu au putut să nu lase unne în operaţiunile Băncii Oituzul Bacău
manifestate prin reducerea volumului de operaţiuni şi diminuarea atât a
depunerilor spre fructificare la 7 .822.81 O lei cât şi a beneficiului la
1.262.289 lei.
În bilanţul anului 1939 apare un cont nou sub denumirea de
„Fondaţiunea Augusta ·şi General Dr. Dragomir Badiu". „Veniturile acestui
fond au destinaţia de a se cumpăra din jumătate cărţi ce vor fi predate
Căminului Cultural „Vasile Alecsandri" din Bacău, iar restul de jumătate va
fi distribuit celor mai meritoşi elevi ai Liceului din oraşul Bacău, sub formă
de premii şi cărţi" 22 .
La sfârşitul perioadei de neutralitate (6 septembrie 1939-28 mai
1940), România a urmat o politică de apropiere faţă de Germania şi care, vis
a vis de ostilităţile în plină evoluţie pe continentul european, s-a tradus de
jure şi de.facto într-un statut de nonbeligeranţă 23 inaugurat la 28 mai 1940 şi
20
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prelungit, practic, până la 22 iunie 1941, când s-a produs intrarea României
în cel de-al doilea război mondial de partea statelor Axei.
Toate aceste evenimente, cumulate cu pierderile teritoriale din vara
anului 1940 şi abdicarea regelui Carol al Ii-lea, au avut consecinţe grave ce
s-au resimţit şi în viaţa economică, deoarece s-a prăbuşit un sistem unitar şi
funcţional. Printre aceste consecinţe se pot enumera: distrugerea aproape
completă a comerţului în Moldova, greutăţi imense pentru bugetul statului
cauzate de refugiaţii particulari şi mai ales, salariaţi publici, precum şi
micşorarea veniturilor, prin diminuarea masei contribuabililor, la care se
adaugă concentrările care reclamau mereu sume enorme din bugetul public.
Recolta anului 1940 a fost dintre cele mai rele. Păioasele au fost
foarte slabe, din cauza iernii fără zăpadă, a răcelii, etc., iar porumbul nu s-a
copt îndeajuns din cauza întârzierii semănatului, a lipsei braţelor de muncă,
ca şi a toamnei reci.
Epoca de după 6 septembrie 1940, a fost din punct de vedere
economic, „o epocă cu rezultate funeste pentru economia statului, ca şi
pentru cea particulară. Ea a creat o stare de neîncredere generală şi haos în
afaceri, paralizând orice iniţiativă. Ori o ţară trăieşte din activitatea ei
economică. Fără această activitate nu pot rezulta venituri, fără venituri nu
poate fi buget public, iar fără buget, statul nu poate exista" 24 .
Banca Oituzul Bacău a trebuit să treacă şi acest examen greu.
Consiliul de Administraţie, prezentând bilanţul şi darea de seamă în
Adunarea Generală Ordinară din 1 martie 1941, arăta strădania pe care au
depus-o pentru a susţine banca, a fructifica banii acţionarilor propunându-şi
pentru anul viitor „să ne păstrăm fiinţa intactă, într-o vreme când
dezechilibrul economic şi politic, va avea ca consecinţă, noi aşezări şi noi
stratificări în structura economică a societăţii româneşti" 25 • De asemenea, în
cursul anului 1940 banca a fost nevoită să preia tot portofoliul rămas din
conversiune la B.N.R. în sumă de 1.275.778 lei. Statul şi Asigurările Sociale
au venit cu noi sporuri de impozite, printre care şi impozitul de 0,50%+ l %
aviaţie, pe valoarea nominală a acţiunilor deţinute de acţionari, impozit care
a trebuit să fie plătit retroactiv şi pe anul 1939.
Bilanţul anului 1940 se încheie, cu uşoare creşteri faţă de anul
precedent, prin realizarea unui beneficiu de 1.51O.772 lei, depunerile spre
fructificare erau de 10.260.317 lei.
În toată perioada pregătirii şi desfăşurării războiului băncile, în
frunte cu Banca Natională a României, au finantat atât necesitătile
'
'
'
economiei, dar, mai ales, necesităţile provocate de pregătirea şi ducerea
operaţiunilor militare, ceea ce s-a soldat cu inflaţia şi devalorizarea leului.
"
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Industria în oraşul Bacău a activat în mod intens în perioada 19411943, bucurându-se în continuare de o parte importantă din comenzile de
stat. Datorită sprijinului Băncii Oituzul în Bacău a fost ridicată unica
turnătorie
de metale neferoase, cu cuptoare electrice ş1 utilaje
ultramodeme 26 .
Fabricile de textile au activat în mod satisfăcător, iar tăierea vitelor
în număr însemnat a făcut ca tăbăcăriile să lucreze în mod intens, îndeosebi
pentru nevoile armatei.
Activitatea tot mai intensă a băncii a dus în anul 1942 la emiterea a
20.000 acţiuni noi a câte 500 lei valoare nominală. Întreaga emisiune a fost
acoperită în 14 zile, fapt ce denotă încrederea de care se bucura Banca
Oituzul Bacău. La rândul sau şi Ministerul Finanţelor, pentru încurajarea
depunerilor la bănci, a acordat diferite scutiri şi facilităţi depunătorilor. Din
analiza datelor înscrise în bilanţurile băncii din perioada 1941-1943 rezultă
că resursele atrase, provenite din depunerile spre fructificare şi conturile
curente creditoare, depăşeau de 6 ori fondurile proprii. Beneficiile băncii au
fluctuat de la an la an astfel: anul 1941 - 6.499.444 lei, anul 1942 4.183.351 lei, anul 1943 - 8.732.100 lei. Capitalul social la sfârşitul anului
1941 era de 20.000.000 lei, iar în anii următori acesta a fost mărit ajungând
în anul 1943 la valoarea de 40.000.000 lei.
Într-un raport din 22 mai 1943 Consiliul de Administraţie arăta că
„situaţia băncii se prezintă cu un volum de operaţiuni mărit şi recomanda
cultivarea din ce în ce mai mult a operaţiunilor în care se pot realiza
comisioane fără a imobiliza prea mult capital" 27 . De asemenea, a fost făcută
o propunere pentru înfiinţarea unei sucursale la Roman, delegându-se
Direcţiunea să îndeplinească formalităţile necesare.
Deoarece vremurile erau „anormale, cu fluctuaţiuni şi revirimente
nebănuite" banca decisese să activeze cu aceeaşi prudenţă, hotărând
selecţionarea minuţioasă a clientelelor, iar rezultatul a dus la debitori puţini
dar aleşi, cărora li s-au acordat credite pe termene foarte scurte şi uşor
lichidabile.
Mutaţiile politicii externe şi interne intervenite în viaţa românească,
încredinţarea conducerii statului generalului Ion Antonescu, pentru a asigura
o nouă orientare politică şi a stăpâni administraţia, nu au lăsat banca
deoparte.
Întrucât aproape 90% din viaţa economică era în mâinile străinilor,
Ion Antonescu a luat o serie de măsuri, prin decrete-legi, pentru ca bunurile,
întreprinderile comerciale şi industriale să fie preluate de români de origine
etnică - a început un proces de „românizare a comerţului". De aplicarea
26
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prevederilor decretelor-legi se ocupau comisarii de romanizare care erau
numiţi pe lângă orice întreprindere de către Ministerul Economiei
Naţionale 28 . Având printre atribuţii supravegherea desfăşurării operaţiunilor
întreprinderii, sprijinirea reaprovizionării, finanţării şi obţinerea creditării
necesare pentru bunul mers şi dezvoltarea ei normală.
La Banca Oituzul Bacău a fost numit un comisar al românizării în
persoana lui Mihai Iovănescu. Această numire a fost anulată în data de 14
29
noiembrie 1940 ajungându-se la concluzia că „capitalul şi personalul
30
întreprinderii Dvs. (Băncii Oituzul Bacău) sunt româneşti" .
Pentru realizarea politicii promovate de Ion Antonescu „românizarea
vieţii economice a ţării şi, subordonarea acestui ţel, formarea şi întărirea
unei burghezii româneşti de muncă, puternică şi independentă, care să
înlocuiască toate înfiltrările străine" au fost acordate credite speciale, iar
Banca Naţională a României, începând cu ianuarie 1941, a fost autorizată să
acorde credite de românizare de peste un miliard şi jumătate de lei. Banca
Oituzul Bacău, printr-o scrisoare adresată B.N.R., aducea la cunoştinţă că
„fondul de 5.000.000 lei pe care aţi binevoit a ni-l acorda pentru
românizarea comerţului în oraşul Bacău, a fost epuizat, prin credite acordate
elementului etnic spre achiziţionarea de vaduri comerciale deţinute de evrei.
Opera însă începută întâmpină azi o vie rezistenţă din partea
comercianţilor evrei, care cedează cu mare greutate ofertelor ce li se fac de
către elementul nostru etnic. La pretenţiunile mereu crescânde ale
cetăţenilor se adaugă şi lipsa fondurilor special afectate acelor operaţiuni,
ceea ce ne îndreptăţeşte a vă ruga să binevoiţi a aprecia, că suma iniţială
pusă la dispoziţie este prea mică pentru frumosul scop urmărit şi în
consecinţă a aproba încă un spor de credit, de lei 5.000.000.lei" 31 •
Pe aceiaşi linie politică, la 12 noiembrie 1940 s-a emis Decretul-lege
pentru românizarea personalului din întreprinderi prin care toate
întreprinderile civile şi comerciale, de orice natură nu puteau avea în
serviciile lor salariaţi evrei. Aplicarea acestui decret a dus la plecarea
evreilor din instituţii şi întreprinderi. La Banca Oituzul Bacău a fost nevoit
să-şi depună demisia subdirectorul Iancu Grinberg, care scria în demisie: „în
unna ultimilor legiuiri privitoare la originile mele etnice, mă văd silit cu
mult regret, pentru a vă uşura sarcina, de a vă prezenta demisia mea pe ziua
de 1 februarie 1941 din postul de subdirector al instituţiei dvs.

Decretul-lege pentru înfiinţarea comisarilor de românizare din 4 octombrie 1940, în
Evreii din România între unii 1940-1944, voi. I, Editura Hasefer, Bucureşti 1993, p. 68
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Toate visurile şi speranţele mele au fost legate de această instituţie, cu
care m-am identificat trup şi suflet şi desigur nu fără durere după 15 ani de
activitate neîntreruptă, trebuie să încep sămi aleg o altă carieră.
Nu mi se deschide un orizont prea
larg şi nici nu-mi fac iluzii deşarte, însă cu
toată adânca mea mâhnire, plec cu
satisfacţie că mi-am făcut pe deplin datoria
32
fată
.
, de institutie"
,
Anul 1941 aduce o veste tristă
pentru Banca Oituzul Bacău, moartea
ctitorului băncii Generalul Dr. Dragomir
Badiu. Consiliul de Administraţie, ca un
3
pios şi meritat omagiu adus memoriei3
acestui ctitor şi precursor, a hotărât să
sporească de la 200.000 lei la 500.000 lei
- fondul inalienabil „Augusta şi G-ral Dr.
Badiu", spre a-i lega şi mai puternic
numele de această instituţie, pe care a
influenţat-o şi a înălţat-o , socotind-o ca
GI. Dr. Dragomir Badiu
făcând parte integrantă din însuşi viaţa lui.
Banca Oituzul Bacău în această perioadă grea pentru România nu a
abandonat actele caritabile printre care pot fi enumerate:
- participarea la subscrierea cu sume importante la împrumutul de înzestrare
al armatei;
- acordarea unor cantităţi de lemne, zahăr şi sume de bani familiilor
concentraţilor;

- a oferit sprijin

refugiaţilor, sinistraţilor,

bisericii, precum

şi

cantinelor

şcolare;

32
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Necrolog - „N umele Generalului Dr. Dragomir Badiu este strâns şi indisolubil legat de
instituţia noastră. Generalul este unul dintre ctitorii ei cei mai de seamă. Într-adevăr, întors
de pe front, unde luase parte activă la războiul unităţii noastre naţionale din 191 6- 191 8,
conştient ca rodul biruinţelor şi jertfelor româneşti trebuie păstrat şi întărit printr-o
stăruitoare activitate economică şi culturală, a întemeiat în anul 1919 Casa de Sfat şi Citire
„V . Alecsandri", iar în 1923 , îmbrăţiş ând acţiunea tinerii noastre instituţii , a primit
preşedinţia Consiliului de Administraţie. În această din urmă calitate a funcţionat până în
aprilie 1941, când un destin tragic i-a curmat brutal şi fulgerător firul vieţii . Pentru
nepreţuitele servicii aduse Băncii noastre, n-a primit nici un ban, sub nici o formă . Unica şi
suprema sa răsplată o constituia mulţumirea de a vedea mereu propăşind şi înă lţându-se
instituţia cu care se identificase perfect.
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- din fondul cultural „Augusta şi General Dr. Dragomir Badiu" s-au plătit
contravaloarea cărţilor, care au fost oferite ca premii la unele şcoli
secundare din localitate şi pentru Biblioteca „Ateneul cultural V.
Alecsandri".
Nu în ultimul rând, de câte ori a avut ocazia, Consiliul de
Administraţie a mulţumit în mod special personalului băncii care a dat
dovadă de devotament pe parcursul desfăşurării activităţii, lucrând prin
rotaţie în aceste vremuri grele, ceea ce a dus la funcţionarea în parametri
nonnali a instituţiei. Iar la serbarea a 75 de ani a W. Rothmund, pentru
meritele sale deosebite, drept prinos de recunoştinţă în activitatea pe care a
depus-o, Consiliul de Administraţie a hotărât înfiinţarea unui fond
inalienabil denumit „F ondul W. Rothmund" în valoare iniţială de 200.000
lei.
Dovada contribuţiei băncii în viata băcăuană a fost cooptarea în
Consiliul de Administraţie, în anul 1943, a profesorului Toma Mihăilescu
primarul oraşului, în locul defunctului general dr. Badiu.
Scăderea producţiei industriale, reducerea rezervelor de mărfuri,
imposibilitatea aprovizionării din afară, lipsa de organizare a distribuirii
mărfurilor, creşterea rapidă a preţurilor, inflaţia, devalorizarea leului acestea
sunt caracteristicele sfârşitului de an 1943 şi anului 1944. Măsurile de
evacuare masivă s-au succedat fără sfârşit, atât pentru industrii cât şi pentru
populaţia civilă, iar la un moment dat panica a cuprins mai toată lumea din
regiunea Bacăului. Fabricile au început să-şi demonteze şi să-şi evacueze
maşinile şi stocurile, aruncând pe drumuri mii de lucrători. La rândul lor
mulţi negustori şi-au dispersat mărfurile, lăsând vadurile lor în părăsire.
Instituţiile bancare, cu excepţia Băncii Naţionale a României, şi-au retras
sucursalele din localitate, iar „prin luna aprilie singura bancă care mai lucra
pe loc, ~ra banca dvs. (Banca Oituzul Bacau)" 34 .
In aceste momente „se cuvine să aducem la cunoştinţă un fapt, care
dacă nu s-a aflat, se datorează numai extremei modestii a celui mai apreciat
şi venerat exponent al băncii. Este vorba de W. Rothmund, în calitate de
conducător al Fabricii de spirt Iosef Hemmerle & Co din Mărgineni cu
perseverenţă şi personala supraveghere a evacuat toată averea destinată
Monopolului Alcoolului şi a părăsit locul pe care l-a cinstit timp de 50 de
ani în şir în momentul când explozii puternice aruncau în aer muniţiunile
garate chiar în fabrică, iar drumul de ieşire nu l-a avut decât sub primele
obuze care începuseră să cadă.
Ieşit cu bine din această vâltoare, cu tot avutul distrus dar cu moralul
ridicat că şi-a făcut datoria până la ultimile clipe, grija lui a fost să vie la
bancă, unde a constatat cu mulţumire că totul era neatins.
34
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După

reculegere, în loc să beneficieze de odihnă pe care o
merita cu prisosinţă sau să primească invitaţia de a se refugia, W. Rothmund
şi-a reluat ocupaţiunile de birou şi în acelaşi timp, în împrejurări din cele
35
mai vitrige a condus efectiv banca până la înapoiere" .
Consiliului de Administraţie în şedinţa din 11 iulie 1944 aducea la
cunoştinţă comunicatul Băncii Naţionale a României, serviciul M.O.N .T.,
prin care, potrivit dispoziţiei Marelui Stat Major, băncii i-a fost fixată zona
de evacuare la Curtea de Argeş, unde urma să fie evacuat personalul strict
necesar, funcţionarii instituţiei şi membrii familiilor lor (în total 15
persoane). La bancă urmau să rămână doar 2 funcţionari superiori şi
personalul necesar, astfel că sediul băncii să fie permanent deschis.
În scopul de a menţine o cât mai strânsă legătură cu clientela băncii,
care în mare parte se găsea evacuată în Bucureşti şi împrejurimi, N.N.
Damian a făcut o propunere de a se înfiinţa un sediu secundar în Bucureşti,
de asemenea, a adus la cunoştinţă înalta propunere ce i-a fost făcută din
partea Băncii Naţionale a României de a primi un loc de cenzor. Dorind să
îşi consacre toată activitatea sa numai propăşirii băncii de care era legat
întreg trecutul său, a refuzat oferta ce i-a fost făcută 36 .
Rezultatele financiare ale Băncii Oituzul Bacău la finele anului l 944
se prezentau astfel: acelaşi capital social de 40.000.000 lei, depuneri spre
fructificare de 88.237.911 lei, beneficiul net de doar 200.000 lei.
La nivel naţional, la sfârşitul anului 1944 creditele puse la dispoziţia
economiei naţionale însumau 65,2 miliarde lei, din care 58,4% reveneau
înzestrării armatei şi industriei, 23,4% agriculturii, 16,3% comerţului,
1,32% meseriaşilor şi 0,48% diverşi 37 .
Activitatea băncii pe anul 1945 poate fi împărţită în trei etape:
- Primul trimestru, redus în activitate, a permis totuşi reorganizarea
băncii şi încadrarea ei în spiritul vremurilor;
- A doua perioadă cuprinde lunile aprilie-septembrie, când
operaţiunile încep să fie numeroase, iar banca are prilejul să pună la
dispoziţia clientelei resursele sale, dovedind, încă odată, strânsa ei legătură
cu interesele pieţei locale;
- Ultimul trimestru al anului, arată dezvoltarea maximă a activităţii
bancare, când instituţia a fost solicitată să sprijine toate ramurile de
activitate, apel la care a răspuns cu promptitudine.
În decursul anului 1945, folosindu-se şi de sugestiile Institutului de
Credit Românesc, au început tratativele cu Banca Noua a Moldovei din
Bucureşti, pentru a fuziona şi a constitui o instituţie de credit puternică, care
o

scurtă
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să-şi îndeplinească

misiunea de a finanţa agricultura, comerţul şi industria
din Moldova. Aceste tratative au fost încununate cu succes, hotărându-se
principial de ambele bănci fuziunea. Tot în vederea acestei fuziuni, Ion M.
Mitilineu, fost ministru, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii
Noua a Moldovei, a fost cooptat în Consiliul de Administraţie a Băncii
Oituzul Bacău. Această fuziune a fost aprobată şi de către Adunarea
Generală a Acţionarilor din 6 mai 1946. Fuziunea s-a efectuat prin
absorbirea Băncii Noua a Moldovei S.A., preluându-se activul şi pasivul
acesteia şi trecând asupra Băncii Oituzul Bacău 38 .
Confonn prospectului fuziunea se realiza astfel:
- capitalul social sporea la suma de 200.000.000 lei prin aporturile de
capitaluri de 100.000.000 lei din partea Băncii Oituzul Bacău şi de
100.000.000 lei adus de Banca Nouă a Moldovei în fuziune. Acesta putea fi
sporit la 500.000.000 lei;
- sediul central din Bucureşti al Băncii Noua a Moldovei devenea
sediul central al Băncii Oituzul, iar sucursala din Câmpulung-Bucovina
unna să funcţioneze ca sucursală a Băncii Oituzul. Sediul central al Băncii
Oituzul din Bacău devenea sucursală a Băncii Oituzul Bacău;
- funcţionarii Băncii Noua a Moldovei din centrală şi sucursala
Câmpulung-Bucovina treceau în serviciul Băncii Oituzul cu toate drepturile;
- Casa de pensiuni şi ajutoare a personalului Băncii Noua a
Moldovei trecea cu toate drepturile şi obligaţiunile ei la Banca Oituzul, care
o dota cu suma de 1O.OOO.OOO lei, pentru ca personalul băncii să aibă dreptul
de pensie, conform statutelor Casei. 39
Interesele băncii de extinderea operaţiunilor bancare au făcut
obiectul unei expuneri a lui N.N. Damian în faţa Consiliului de
Administraţie, care arăta necesitatea înfiinţării de sucursale în centrele mai
importante din Moldova şi Bucovina de Sud. „Sucursala din Bacău
deserveşte şi astăzi o clientelă numeroasă din Piatra Neamţ şi regiune,
înfiinţarea unei sucursale în acest oraş este o necesitate. Băncile existente în
acest oraş nu au posibilitatea să satisfacă nevoile locale. Banca Românească
îşi are cercul de operaţiuni bine definite, satisfăcând numai creditorii mari.
Regiunea prezintă interes pentru activitatea industrială şi comercială" 40 .
Rezultatele financiare încheiate la sfârşitul anului 1946 comparativ
cu anul 1945 arătau astfel:
- anul 1945, capital social 50.000.000 lei, depuneri spre fructificare
431.482.667 lei, beneficii 4.073. 753 lei;

38
39
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În urma fuziunii Banca Oituzul Bacău apare sub denumirea de Banca Oituzul S.A.
Monitorul Oficial nr. I 04 din 6 mai 1946, partea II, p. 3581
DJAN Bacău, fond Banca Oituzul Bacău, d. 21/1946, f. 25
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- anul 1946, capital social 500.000.000 lei, depuneri spre fructificare
4.190.893.629 lei, beneficii 27.835.185 lei;
Anul 1945 este legat şi de moartea vicepreşedintelui W.
Rothmund 41 . Consiliul de Administraţie hotăra ca locul devenit vacant prin
moartea vicepreşedintelui, în semn de pioasa amintire, să rămână vacant
timp de un an.
Sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial a lăsat o Românie
ruinată cu o industrie dezorganizată ce se confrunta cu mari dificultăţi,
numeroase întreprinderi lucrau cu capacitate redusă, fiind lipsită de materii
prime, iar în agricultură nu se puteau executa lucrările din lipsă de utilaje şi
animale de muncă.
Pentru lichidarea stării grave în care se afla economia, s-a considerat
că Banca Naţională a României nu mai putea să rămână în proprietatea unui
grup de acţionari privaţi şi s-a dispus ca aceasta să fie încadrată în „politica
economică şi financiară a statului", în vederea mobilizării resurselor din
economie şi dirijării lor spre acţiunile prioritare ale statului, hotărându-se
astfel etatizarea Băncii Naţionale a României.
Legea pentru etatizarea Băncii Naţionale a României prevedea că
aceasta, ca mandatară a statului român, asigură, conform îndrumărilor
Consiliului Superior Economic, dirijarea şi controlul creditului. Acţiunea sa
se exercita asupra tuturor întreprinderilor de bancă şi instituţiilor de credit,
publice şi particulare. În acest scop, le putea cere acestora orice informaţii şi

Necrolog - „La 7 august 1945 s-a săvârşit din viaţă mult regretatul nostru W. Rothmund,
fost vicepreşedinte al Consiliului nostru înconjurat de cei cari l-au cunoscut şi apreciat timp
de 50 de ani cât a stat în mijlocul nostru. Născut în anul 1866 în oraşul Viei din Elveţia,
după ce şi-a terminat studiile, în anul 1888 a venit în ţară la renumita firmă elveţiană Jaques
Brumer, Casa proeminentă de import export, fondată în anul 1860. După câţiva ani de
şedere la Galaţi, unde cu perseverenţă de elev silitor, a învăţat limba română, pe care, cu
timpul o stăpânea cu toate regulile gramaticale, în anul 1895 a fost numit director la Fabrica
de Spirt Iosef Hemmerle & Co din Mărgineni (Bacău) succesoarea firmei Jaques Brunner.
Aici şi-a dezvoltat W. Rothmund toată puterea sa de muncă şi pricepere, făcând să fie
cunoscut în toată ţara ca un om corect şi al datoriei. Ca financiar, el însuşi fiu de bancher,
era recunoscut pentru spiritul său clar văzător, iar din anul 1923 a fost ales vice-preşedinte
al Consiliului de Administraţie al Băncii Oituzul Bacău. Regretele unanime pe care le lasă
la moartea sa se datorează şi caracterului său blând şi bun. Soţ ideal, părinte duios, el a dorit
numai binele aproapelui său, iar dacă operele sale de binefacere nu sunt prea cunoscute,
faptul se datorează modestiei sale împinse la extrem. Ca om al datoriei şi conştient de
misiunea sa, deşi suferind moartea l-a găsit la masa sa de serviciu, unde pregătea ultimele
dispoziţiuni pentru pornirea fabricii, distruse la 23 august 1944. Şi-a închis ochii fără să
aibă satisfacţia să vadă maşinile pornite, erau doar necesare încă 2 zile de muncă, pentru
care scop şi-a închinat toată energia şi care l-a costat însăşi viaţa, pilda, sfaturile şi modul
său de comportare nu pot fi uitate, de aceea cel ce a fost W. ROTHMUND va fi mereu
printre noi."
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le putea face once recomandări. De asemenea, putea să le dea norme şi
instrucţiuni socotite ca necesare.
Etatizarea Băncii Naţionale a României a reprezentat primul pas spre
dezorganizarea sistemului bancar din România şi denaturarea funcţiilor
42
nonnale ale creditului bancar, a capitalului bancar . Cu toate măsurile luate
şi acţiunile întreprinse, situaţia economico-financiară necorespunzătoare se
accentua. Banca Naţională a României devenise aproape singura sursă de
creditare a economiei. Împrumuturile acordate de băncile particulare din
sursele proprii reprezentau circa 4% din totalul creditelor acordate în
economie.
Reforma monetară din 194 7 a lovit în puterea bănească a capitalului
privat, având menirea de a crea condiţii necesare pentru trecerea de la
sistemul bănesc capitalist la sistemul bănesc socialist.
Pentru prima oară de la înfiinţare Consiliul de Administraţie prezenta
în Adunarea Generală a Acţionarilor că „rezultatele anului 194 7 nu au
corespuns muncii depuse, astfel că am încheiat bilanţul cu o pierdere de
479.888 lei, din cauza reformei monetare, care ne-a blocat suma de 815.571
lei stabilizaţi"43 .
N.N. Damian, în şedinţa din 5 decembrie 1947 a Consiliului de
Administraţie, informa că a avut o conversaţie cu Straie Mihnea,
administrator la Banca Naţională a României, pentru a lămuri situaţia de
viitor a băncii. Concluzia acestei discuţii a fost că banca nu mai putea folosi
credite de rescont la Bucureşti, ci numai la Bacău, trebuiau reduse
cheltuielile la capitolul personal şi materiale.
În unna discuţiilor avute, Consiliul a decis şi a dat autorizare ca
Direcţiunea să ofere şi să plătească personalului, care demisionează de bună
44
voie, indemnizaţii legale . La 20 ianuarie 1948 Consiliul în unanimitate
aproba propunerea Preşedintelui de a se muta sediul central la Bacău,
rămânând în Bucureşti o sucursală. Câteva luni mai târziu se ajungea la
concluzia că banca nu mai poate menţine la Bucureşti o sucursală sau o
agenţie, ci numai un birou, care să reprezinte interesele centralei şi de aceea
era indicat să renunţe la o parte din localul ocupat de bancă şi să închirieze
2-4 camere.
Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, reorganizarea
aparatului bancar şi a creditului a fost una din condiţiile trecerii la economia
socialistă planificată. Au fost luate măsuri ca începând cu 21 iunie 1948
întreprinderile naţionalizate să fie creditate numai de către Banca Naţională
a României.
42
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Preşedintele

Consiliului de Administraţie informa membrii că „în
industriilor, singurele care solicitau credite, banca
noastră - ca toate băncile de altfel - nu mai are posibilitatea să acorde
credite şi astfel să-şi acopere cheltuielile strict necesare de aceea se impune
45
să se procedeze la dizolvarea şi lichidarea societăţii" şi în acest scop
propunea să se convoace adunarea generală extraordinară pentru 18 iulie
1948 cu unnătoarea ordine de zi:
1. Dizolvarea şi lichidarea societăţii
2. Numirea lichidatorului
Ultimele decizii luate de către Consiliul de Administraţie, înscrise în
registrul de procese verbale ale acestuia, se refereau la:
- donaţia făcută lui Ion Oratie, care a muncit cu devotament timp de
25 de ani şi care a fost dispus să demisioneze, ţinând seama de situaţia
băncii de a reduce cât mai multe cheltuielile. Consiliul decidea „donarea
imobilul din Bacău str. Precista nr., a cărei valoare astăzi este de 165.000
lei, drept echivalent al indemnizaţiei de plecare, muncă prestată suplimentar,
reţineri pentru pensie, concedii nefolosite etc. şi autorizează Direcţiunea să
încheie şi să autentifice actul respectiv" 46 .
- lichidarea personalul rămas în serviciul băncii, în acest scop
aprobând să se plătească la prezentarea demisiilor indemnizaţii de plecare,
munca prestată suplimentar, reţineri la Casa de pensiuni, concedii nefolosite.
Printr-o telegramă din 19 august 1948, Curtea Superioară Bancară îl
informa pe C. Prisăcaru, angajat al Băncii Naţionale a României - Sucursala
Bacău, că a fost numit lichidator la Banca Oituzul şi „acest oficiu este
obligatoriu conform art. 16 din Decretul 19711948, unnând a vă prezenta
imediat la întreprindere şi a proceda la luarea primirea acesteia"47 .
În toamna anului 1948 (22-31 octombrie) inspectorul financiar de pe
lângă Regiunea V-a de Inspecţie şi Control Bacău, cu reprezentantul
Administraţiei Financiare s-au prezentat la Banca Oituzul, în lichidare. În
prezenţa directorului băncii Dem. Chrissicos s-a procedat la verificarea
aplicării legii contribuţiilor din punct de vedere al plăţii impozitelor:
mobilier, salarii şi profesional.
Din verificarea conturilor registrelor comerciale legale, precum şi
din verificarea registrelor auxiliare şi a pieselor de contabilitate, a actelor de
casă prezentate s-a constatat că pe perioada 1 ianuarie 1944-13 august 1948,
data intrării în lichidare cnf. Legii 19711948, numita bancă s-a sustras de la
pata impozitelor mobiliar, profesional, pe salarii 48 .
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Ulterior era înştiinţată Curtea Superioară Bancară de faptul că
Percepţia Circa II a primit procesul-verbal de sechestru privind terenul
Băncii Oituzul Bacău situat în str. Costache Radu nr. 25 pentru neplata
49
impozitului .
Banca Oituzul Bacău şi-a desfăşurat activitate pe durata a 28 de
50
ani , fapt remarcabil având în vedere că era o bancă mijlocie, locală, iar
perioada traversată a fost deosebit de agitată, marcată de criza economică şi
cel de al Doilea Război Mondial. Dizolvarea băncii, odată cu naţionalizările
masive din anul 1948, a marcat sfârşitul circulaţiei capitalului privat şi
începutul erei socialiste. Banca Oituzul Bacău rămâne o pagină importantă
din istoria locală în care putem observa problemele, aspiraţiile, frământările
oamenilor acelor vremuri, o pagină pe care trebuie să o cunoaştem pentru a
ne putea însuşi toate lecţiile pe care le-a oferit istoria. Nu avem informaţii
despre modul în care au fost trataţi de comunişti oamenii care au activat în
cadrul băncii, însă având în vedere provenienţa lor burgheză nu ne facem
speranţe că ar fi avut o soartă bună.
Gândindu-ne la criza economică din perioada interbelică şi la
evenimentele ulterioare acesteia, nu putem să nu ne întrebăm cu nelinişte
care este direcţia spre care se îndreptă societatea românească şi globală în
contextul actualei crize economice. Încheiem însă într-o notă optimistă cu
nădejdea că istoria nu se va repeta şi că ne aşteaptă un viitor mai bun.
Membrii Consiliilor de Administraţie ai Băncii Oituzul Bacău S.A.
1923-1948
Preşedinţi

- General Dr. Dragomir Badiu 1923-1941
1942 - post vacant
- N.N. Damian 1943-1944, 1947
- Ion M. Mitilineu, fost ministru, 1945
- Inginer Stavri Cunescu 194 7-1948
Vicepreşedinţi

- Ioan Grigoriu, institutor 1923
- Wilhelm Rothmund 1928-1945
1946 - post vacant
- general Mihail Zlotescu 1947-1948
Membri

49
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articolul scris de Angela Oanea Un deceniu din activitate Băncii Oituzul Bacău în „Acta
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- N.N. Damian, director şi membru al Consiliului de Administraţie, 19231943, 1945-1946, 1948
- N. Crivăţ 1923-1925
- D.C. Iorga 1925-1927
- Mihai Fodor 1925- 1927
- ing. V.Ghervescu, antreprenor de construcţii, 1925-1931
- Florent Kalmeş, director de bancă din Liege-Belgia, 1926-1929
- ing. D. Hristescu, proprietar iar din 1929 director la C.F.R., 1926-1931
- Iosef de Marbaix, consul al Belgiei, administrator delegat la Societatea
„Danubiana", 1929-1943
-V. Pârvănescu, directorul Întreprinderilor Principile „Stirbey" Dănnăneşti,
1929-1930
- Ernest Ene, în 1931 Secretar General al Ministerului de Agricultură şi
Domenii, 1931
- Ion Nicolau, avocat, 1932-1933
- Dionisie Ionescu, avocat, 1932-1946
- Gaston Hubart, industriaş Liege, 1932-1933
- Pan Hali pa 194 7
- Toma Mihăilescu 1946-194 7
- Alexandru Ionescu 194 7
- Alexandru Melinte l 948
- C.V. Popovici 1948
- Dinu Ernest Ene 1948
- Solomon Ciocârdel 1948

SUMMARY
The article presents the existence of Bank Oituzul Bacau between
1934 and 1948 includes information referring to financial situations and its
activity. Evolution of the bank is related with the events which took place at
the national and international levei. The author brings into our attention
facts, people, and personalities of those times, governmental decisions/laws
whose implementation generated many effects/events for the locals, m a
time when the entire nation has suffered due to the World War II.
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UN PRECEDENT ISTORIC
AL EUROREGIUNII „DUNĂREA DE JOS":
ŢINUTUL „DUNĂREA DE JOS" (1938-1940)

I

Alexandru Florinei

Duţă

I

Actuala Euroregiune „Dunărea de Jos", a cărei înfiinţare datează din
1997-1998, fiind oficializată la 14 august 1998 prin semnarea, la Galaţi, de
către România, Republica Moldova şi Ucraina a „Acordului cu privire la
1
constituirea Euroregiunii „Dunărea de Jos" , are un precedent istoric în
ţinutul Dunărea de Jos, care a funcţionat în cadrul statului român între anii
1938-1940.
Paralela dintre aceste două entităţi nu rezultă numai din denumire, ci,
parţial, şi din suprapunerea de ordin geografic. Actuala euroregiune
cuprinde judeţele Galaţi, Brăila şi Tulcea din România, judeţul Cahul din
2
Republica Moldova şi regiunea Odesa din Ucraina. Ţinutul Dunărea de Jos
din perioada anilor 1938-1940, cuprindea, confonn art. 53 din Legea
administrativă din 14 august 1938, judeţele Covurlui, Brăila, Tulcea, Ismail,
Cahul, Fălciu, Tutova, Tecuci, Putna şi Râmnicu Sărat. 3
Suprapunând hărţile celor două entităţi constatăm că în actuala
euroregiune sunt cuprinse vechile judeţe Covurlui, Brăila, Tulcea, Cahul
(actualmente în Republica Moldova), Ismail (actualmente în Ucraina,
regiunea Odesa). De asemenea, urmare succesivelor modificări de împărţire
teritorii-administrativă, în actualul judeţ Galaţi este cuprins circa 60% din
teritoriul fostului judeţ Tecuci, unele comune din fostele judeţe Tutova şi
Putna, iar în judeţul Brăila câteva comune din fostul judeţ Râmnicu Sărat.
Nu fac parte din actuala euroregiune, fostul judeţ Fălciu, marea majoritate a
localităţilor din fostele judeţe Putna, Tutova şi Râmnicu Sărat din România,
dar sunt incluse judeţul Cetatea Albă (în 1938-1940 în ţinutul Nistru) şi
zona sud-vestică a Ucrainei.
Legea administrativă din 14 august 193 8, prin care au fost înfiinţate
ţinuturile, a fost promulgată în urma raportului preşedintelui Consiliului de
Miniştri şi miniştrilor de interne, justiţiei şi finanţelor din 11 iulie, a avizului

Alexandru Ilieş, România- Euroregiuni. Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2004, p.
95-96
2
Ibidem, p. 96-97
3
Colecţia C. Hamangiu, Codul General al României. Coduri. legi. decrete-legi de
regulamente, 1938, voi. XXVI, Il, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria
Centrală, Bucureşti, 1939, p. 1481-1482
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nr. 176 din 13 iulie a Consiliului Legislativ şi Jurnalului Consiliului de
4
Miniştri nr. 1570 din 15 iulie 1938.
Dintre aceste documente oficiale, o atenţie specială merită raportul
din l l iulie. S-a pornit de la premisele indiscutabile că „organizarea
administraţiei locale este în strânsă legătură cu organizarea administraţiei
centrale a statului" şi că „legile de organizare administrativă sunt legi cu
caracter fundamental de organizare ale unui stat. De aceea ele nu trebuie să
fie modificate cu uşurinţa cu care se pot modifica celelalte legi ordinare. Ele
trebuiesc să aibă viaţă mai îndelungată, căci numai atunci se poate observa
efectul lor''"~. Raportul constată, în condiţiile noii ordini politice instaurate în
România prin Constituţia din 27 februarie 1938, necesitatea unei noi
organizări administrative locale, bazată pe doi piloni comuna, rurală sau
urbană şi ţinutul, ambele cu personalitate juridică, cu treptele intermediare
reprezentate de preturile de plăşi şi prefecturile de judeţe. Raportul cuprinde
şi o expunere detaliată a organizării administrative în vigoare în Italia,
Polonia, Ungaria şi Iugoslavia, desprinzând, din examinarea exemplelor
acestor ţări, concluzia că peste celula naturală de viaţă locală, satul, pe care
o integrează într-o organizare administrativă comuna, „apar pretutindeni
organizaţii superioare mari . . . înglobând o populaţie numeroasă, cu o
întindere teritorială mare, unde acţiunea administrativă se poate dezvolta din
plin, cu mijloace puternice, după un plan fixat pe un anumit număr de ani". 5
Legea din 14 august 1938 stabilea, prin art. 53, înfiinţarea a 1O
ţinuturi, conduse de rezidenţi regali care erau: a) reprezentanţii guvernului
în ţinut şi b) administratorii ţinutului (art. 62), ajutaţi de consiliile
ţinuturilor, organe cu atribuţii deliberative şi consultative (art. 80-83). 6
Pentru concretizarea împuternicirilor extrem de largi acordate
rezidenţilor regali şi uzându-se de argumentul descentralizării, printr-o serie
de jurnale ale Consiliului de Miniştri, ministerele Educaţiei Naţionale, de
Interne, Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor, de Finanţe, Economiei
Naţionale, Agriculturii şi Domeniilor au delegat unele din atribuţiile lor
7
rezidenţilor regali.
Ţinutul Dunărea de Jos cuprindea, aşa cum am arătat mai sus, un
număr de 1O judeţe din sud-estul României din provinciile istorice Ţara
Românească, Moldova, Dobrogea şi Basarabia. Componenţa etnică a
populaţiei era variată, cuprinzând pe lângă români, evrei, greci, bulgari,
găgăuzi, ruşi, lipoveni, ucraineni şi alţii.
4

ibidem, p. 1471
ibidem,p.1524-1530
5
ibidem, p. 1545-1546
6
ibidem, p. 1483-1488
7
„Monitorul Oficial" nr. 232 din 6 octombrie 1938, nr. 235 din 10 octombrie 1938, nr. 243
din 19 octombrie 1938, nr. 257 din 4 noiembrie 1938, nr. 274 din 24 noiembrie 1938, nr.
289 din 12 decembrie 1938, nr. 97 din 27 aprilie 1939 şi nr. 222 din 27 septembrie 1939
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In cifre absolute, conform datelor foarte apropiate în timp ale
8
recensământului general al României din 1941, situaţia demografică se
prezintă astfel, pe judeţe:
JUDEŢUL

Brăila

Cahul
Covurlui
Fălciu

Ismail
Putna
Râmnicu
Tecuci
Tuto va
Tulcea

Sărat

TOTAL
(populatie statornică)
256.079
203.260
226.431
128.595
206.921
223.931
218.129
181.430
162.104
203.021

URBAN

RURAL

99.531
10.994
95.545
24.005
36.283
62.735
20.622
21.480
25.819
42.850

156.548
192.266
130.886
104.590
170.638
161.196
197.507
159.950
136.285
160.171

Se observă că judeţele cu cea mai numeroasă populaţie erau Brăila,
Covurlui şi Putna, iar Fălciul avea cea mai mică populaţie. Relativ mai
puternic urbanizate erau Brăila şi Covurluiul, datorită exclusiv marilor
centre urbane Brăila (99.531 locuitori) şi Galaţi (95.545 locuitori).
Din documentele fondului arhivistic al Rezidenţei Regale a ţinutului
Dunărea de Jos, aflate în păstrarea Direcţiei Judeţene Galaţi a Arhivelor
Naţionale, rezultă o multitudine de infonnaţii relative la situaţia economică,
socială, politică, culturală, administrativă şi financiară a judeţelor şi
localităţilor judeţului, ca şi impactul unor evenimente istorice ca cedarea
Basarabiei în iulie 1940 şi debutul celui de-al doilea război mondial în
Europa.~

In continuare, sunt prezentate câteva documente sugestive, în
contextul general al anilor 1938-1940, referitoare la realizările, greutăţile şi
neîmplinirile din arealul geografic al ţinutului Dunărea de Jos. La 16
noiembrie 1938, Prefectura Judeţului Putna, sub semnătura prefectului,
locotenent colonelul Emanoil Rădulescu, înainta Rezidenţei Regale un
raport asupra situaţiei judeţului în acel an şi a activităţii desfăşurate de
Prefectură în perioada de la numirea prefectului, respectiv de la data de 4
9
octombrie. După ce sunt expuse cifrele referitoare la lucrările agricole de
toamnă, se subliniază că „o deosebită atenţie s-a dat islazurilor comunale,
8

Institutul

Central de Statistică, Indicatorul localităţilor din România (datele
general din 6 aprilie I 94 I), Imprimeria Institutului Statistic, Bucureşti,

recensământului

1943, p. 117' 157' 227' 284, 393, 499-500, 524, 612, 672
Direcţia Judeţeană Galaţi a Arhivelor Naţionale, fond Rezidenţa Regală a ţinutului
Dunărea de Jos, d. 8/1939
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care în acest judeţ sunt extrem de sărace şi distruse de către viiturile de apă";
pentru regenerarea acestora s-au plantat 3.000 ha de lucernă; tot pe islazuri
s-au plantat peste 300.000 puieţi de salcâm. Se mai raporta că „muncile
viticole, în toamna acestui an, s-au executat cu foarte mari greutăţi, din
cauza lipsei de braţe şi animale şi a timpului extrem de ploios". Putna era şi
un judeţ pomicol. În 1939, conform aceluiaşi raport, existau 39 de livezi
comunale. Sunt evidenţiate şi unele realizări în domeniile agriculturii,
silviculturii şi pisciculturii. De asemenea, existau realizări şi în domeniile
construcţiilor de imobile administrative, drumuri, poduri şi lucrări de
îndiguiri contra inundaţiilor.
Conform datelor din raport, situaţia din învăţământul primar era
satisfăcătoare, în judeţ existând 207 şcoli cu 561 de învăţători şi învăţătoare
şi 30.360 elevi. Se subliniază că „toate localurile de şcoală au fost văruite,
reparate şi curăţate" şi că „în prezent, toate şcolile funcţionează, neavând
niciun caz unde, din lipsa învăţătorilor, să se închidă şcoala, locul celor
concentraţi fiind girat de preoţi sau învăţători suplinitori".
În finalul raportului, sunt sintetizate astfel greutăţile întâmpinate în
anul 1939:
- în agricultură toate realizările au întâmpinat greutăţi foarte mari din cauza
lipsei de braţe de muncă, majoritatea locuitorilor fiind concentraţi, lipsă de
animale şi căruţe, majoritatea lor fiind rechiziţionate, precum şi a timpului
extrem de ploios;
- din cauza concentrărilor, corpul medical a fost descompletat cu 4 medici
de circumscripţie, din totalul de 28 şi cu 6 agenţi sanitari, din totalul de 52;
- din cauza rechiziţiilor, majoritatea animalelor rămase în sate erau dintre
cele bolnave, infirme sau extrem de slăbite, inapte pentru muncile agricole,
favorizându-se astfel apariţia epizootiilor. Existau greutăţi mari în
combaterea acestora, din cauza lipsei de personal, în întreg judeţul activând
un singur medic veterinar şi l 7 agenţi veterinari;
- lucrările edilitare au întâmpinat dificultăţi datorită lipsei de forţă de
muncă, de animale de tracţiune şi de autovehicule şi din cauza timpului
foarte ploios.
În altă zonă a ţinutului, în cadrul unei conferinţe administrative,
ţinută la 16 noiembrie 1939, prefectul judeţului Cahul, colonelul D.
Dobrescu, prezenta o interesantă dare de seamă, în care descria, fără multe
menajamente, situaţia pe care a găsit-o în judeţ la începutul anului 1938, la
instalarea sa în funcţie, în special din punct de vedere administrativ şi
financiar. 10 „La venirea mea - scria prefectul Dobrescu - am găsit
funcţionarii Prefecturii răspândiţi şi dezorientaţi cu desăvârşire. Unii lăsaţi
fără nici o întrebuinţare, alţii asvârliţi în diferite colţuri ale judeţului, iar acei
rămaşi pe locurile lor, cu desăvârşire dezorientaţi. Nu ştiau cine le este şef,
10

ibidem, f. 21-25
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era un haos de nedescris. Situaţia lor financiară: neplăţii încă de pe luna
octombrie 1937. I-am repus pe toţi în funcţiile lor, le-am precizat atribuţiile,
i-am pus la lucru, i-am adus la curent cu salariile."
Situaţia financiară a judeţului, la începutul anului 1938, era
caracterizată drept „dezastruoasă, cu 943 lei în casă, cu fondurile
extraordinar şi destinaţie specială deturnate şi aflate în acte de portofoliu de
cheltuieli ordinare, cu ordonanţe aruncate pe piaţă fără a fi onorate.
În continuare, prefectul arată cum a fost remediată această situaţie:
„Stabilind că principala cauză este bugetul umflat şi irealizabil, am întocmit
pentru anul 1938-1939, un buget redus la suma de 12.922.464 lei, faţă de
22. 744.384 lei, cât a fost în anul precedent. Lucrul n-a fost greu, această
reducere a fost făcută fără măcar să prejudicieze articolele privitoare la
investiţii. S-a realizat numai prin reducerea cheltuielilor facultative şi
inutile".
Şi în rapoartele de activitate ale primarilor oraşelor, mari sau mici,
din ţinut sunt infonnaţii interesante despre situaţia acestor localităţi urbane
la preluarea mandatului, la începutul anului 1938, şi la activitatea
administraţiilor municipale, pe parcursul unnătorilor doi ani.
Primarul municipiului Galaţi, generalul Traian Gruescu, descrie
astfel starea edilitară a urbei la începutul mandatului său: „Străzi
neîntreţinute de ani de zile, cu trotuarele şi părţile carosabile pline de
hârtoape, chiar în centru ... murdăria oraşului ajunsese proverbială, iar
canalele înfundate şi mirositoare. Aceste servicii publice (de salubritate)
erau complet deficitare, iar pentru echilibrare anual Primăria trebuia să
prevadă o sumă de peste 8.500.000 în bugetul său. Construcţii începute şi
neterminate, unele neapte pentru destinaţia lor, fonnau mare de zidărie în
paragini. Starea sanitară, pădurile publice, plantaţiile străzilor, parcurile,
cimitirul, şcolile şi bisericile formau tot atâtea capitole dureroase prin
părăsirea în care se găseau". 11
După aceste constatări, în raport sunt enumerate măsurile şi
rezultatele obţinute: asfaltarea unor străzi centrale, extinderea iluminatului
public, modernizarea serviciului de salubritate, terminarea construcţiilor
comunale începute, sistematizarea şi parcelarea cimitirului, organizarea
12
apărării pasive, acţiunile de asistenţă socială întreprinse.
Dacă Galaţiul, cu problemele sale specifice, reprezenta alături de
Brăila unul dintre cele două mari centre comerciale, portuare şi industriale
ale ţinutului, Tecuciul era tipic pentru un anumit tip de oraş provincial, cu
caracter semirural, aşa cum mai erau destule reşedinţe de judeţ în România
anilor 1938-1940.

11
12

Idem, d. 30/1939, f. I
Ibidem, f. 2-4
221
https://biblioteca-digitala.ro

Raportul primarului oraşului Tecuci din 15 noiembrie 1939 către
Rezidenţa Regală a ţinutului Dunărea de Jos, referitor la activitatea
desfăşurată de colonelul Ionaşcu, primar al Tecuciului începând cu data de
20 iunie 1938, împreună cu anexele la acest raport, se constituie într-o
micromonografie a localităţii în acei ani şi conţine şi o serie de consideraţii
cu caracter general, reflectând modul de gândire şi acţiune a acestui militar,
13
devenit părinte al urbei.
Colonelul Ionaşcu şi-a început activitatea de primar acţionând asupra
factorului esenţial, respectiv materialul uman, cu care avea să lucreze.
„Prima grijă a mea - scria el - a fost să organizez pe baze noi serviciile
interioare şi exterioare ale Primăriei şi să formez pe funcţionari în cadrul
unei noi mentalităţi: dragoste de ţară şi de avere publică, muncă şi cinste.
Prin conferinţe repetate, prin contact direct, individual şi colectiv, am
învăţat pe funcţionarul Primăriei Tecuci o nouă modaliatate de manifestare,
o nouă modalitate de acţiune, un nou mod de autoestimare. L-am învăţat să
şi fonneze o personalitate demnă de funcţiunea pe care o ocupă, să se
manifeste de aşa manieră încât să fie întotdeauna mai presus de orice
discuţiune. Un funcţionar, în afară de cinste şi dragoste de muncă, trebuie
să-şi cunoască şi meseria, funcţiunea. Cu alte cuvinte, el trebuie să fie
stăpân pe materia administrativă care e în legătură cu biroul sau cu serviciul
lui; trebuie să aibă o educaţie formativă în spiritul legilor ţării; trebuie să
cunoască la perfecţie textele de legi şi regulamente pe baza cărora activează,
c - execu t-a. „ 14
re1era,
Pentru îndeplinirea eficientă a acţiunilor sale, colonelul Ionaşcu a
conceput un plan cincinal de lucrări edilitare, aprobat de un comitet de
realizări gospodăreşti format din cele mai reprezentative personalităţi ale
oraşului. Acest plan avea ca principale repere de realizat amenajarea pentru
circulaţia pietonilor şi a vehiculelor a străzilor oraşului, repararea şi
înzestrarea şcolilor primare, deplasarea cartierelor inundabile pe noi
amplasamente, terminarea construcţiei noului abator comunal, plantaţii şi
înfiinţări de pepiniere, înfiinţarea unei fabrici de gheaţă, mutarea pieţii
oraşului într-un amplasament mai potrivit destinaţiei sale, înfiinţarea unui
parc m centru l oraşu l u1. 15
Noul primar, conştient de necesitatea procurării resurselor financiare
indispensabile pentru realizarea programului său, a acordat o deosebită
atenţie finanţelor comunale. „Atunci când am întocmit planul lucrărilor
edilitare - consemna el - mi-am dat seama că executarea lucrărilor de
gospodărie comunală stă în raport direct proporţional cu posibilităţile
financiare ale comunei; intenţiile cele mai bune n-ar putea deveni eficiente
0

A

13
14

15

Idem, d. 96/1939, f. 1-25
Ibidem, f. 3
Ibidem, f. 3-4
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decât atunci când comuna dispune de resurse materiale, de bani. La numirea
mea ca primar al oraşului Tecuci am găsit finanţele comunale într-o stare nu
tocmai fericită: anuităţile restante şi la zi neachitate, debitori neachitaţi,
activitatea edilitară paralizată, debite neurmărite, obligaţiuni fixate prin lege
neîndeplinite sau parţial şi insuficient executate. Desigur, prima mea grijă a
fost să aduc ordine în finanţele comunei. Am început prin organizarea unui
aparat de percepere, bine educat în vederea scopului ce mi-am propus.
Agentul de unnărire a devenit condescendent cu toţi contribuabilii, insistent
fără a fi obraznic, implacabil unde se vedea rea voinţă sau continuitatea unei
tradiţii care punea o anumită categorie de cetăţeni locali mai presus de plata
taxelor şi impozitelor locale. Tradiţia de care era vorba mai sus, aceea a
neplăţii taxelor şi impozitelor comunale de anumiţi oameni politici şi de o
parte din clientela lor, a fost cu totul scoasă din mentalitatea contribuabilului
tecucean, comuna nemaitolerând nici o întârziere nemaiacceptând nicio
intervenţie colectivă sau izolată. Am înţeles să fiu insistent acolo unde era
necesar, acordând însă eşalonări în cazurile unde o unnărire nu ar fi avut
rezultatul dorit şi, în plus, ar fi apăsat prea mult pe contribuabil." 16
Din acest raport mai rezultă şi importanţa deosebită acordată de
primarul Tecuciului problemelor de sistematizare ale localităţii care, în acel
moment, lăsa de dorit: „Am ca prim obiectiv al activităţii mele viitoare pe
acest tărâm - sublinia colonelul Ionaşcu - şi zonificarea logică a diferitelor
cartiere, aşezate după considerente istorice, urbanistice şi mai ales estetice.
În documentarea înaintată Ţinutului, am delimitat - pentru moment - trei
zone principale: centrul administrativ-cultural, centrul comercial şi zona
industrială.

Pe aceeaşi linie a sistematizării oraşului Tecuci, bazat şi pe
considerente economice şi istorice, am reuşit să arondez oraşul,
debarasându-l de trei comune suburbane specific rurale, a căror coexistenţă
cu Tecuciul era explicată doar prin acţiunea câtorva oameni politici ai
regimurilor trecute. Suburbiile Tecuciul-Nou, Cemicari şi Regina-Maria,
deşi ocupau Y2 din suprafaţa oraşului, acopereau numai 11200 din bugetul
lui. În aceste condiţii acest fapt paraliza în bună măsură activitatea
administrativă şi mai ales cea edilitară. Alt considerent care a motivat
arondarea oraşului Tecuci a fost caracterul de adâncă rusticitate al acestor
suburbii. Viaţa zilnică, manifestările, modul de câştigare a existenţei, toate
erau absolut rurale. În acest sens, coexistenţa cu oraşul Tecuci devenea ceva
arbitrar, anormal, artificial chiar." 17
O situaţie ieşită din comun, cu adevărat dramatică a unei localităţi
urbane reşedinţă de judeţ din ţinutul Dunărea de Jos, este înfăţişată în
raportul Primăriei oraşului Bârlad din 21 iulie 1939, prin care se solicită
16

17

Ibidem, f. 7-8
Ibidem, f. 11
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sprijinul Rezidenţei Regale pentru procurarea mijloacelor financiare
necesare pentru asanarea oraşului.
Cităm, în continuare pasajele semnificative din raport: „Cu ocazia
rectificării cursului râului Bârlad şi îndrumarea apei pe noul canal în afară
de raza oraşului, s-a întâmplat ca vechiul curs al Bârladului să rămână plin
de apă şi închis, atât la capătul de intrare, cât şi la cel de ieşire din oraş,
adică pe o lungime de 3.550 m. Albia râului fiind mare şi adâncă, apa ce
stagnează în ea s-a dovedit, în curs de patru ani, a nu putea fi îndepărtată
prin evaporare, căci este neîntrerupt alimentată de apele din ploi, iar locurile
mai adânci sunt alimentate chiar de pătura superficială de apă subterană,
care se urcă până aproape de suprafaţa solului, cum este la punctul numit
Puntea cu Roată, unde, de o parte şi de alta a punţii de trecere, stagnează în
permanenţă apa infectă şi murdară. Afară de cursul vechi al Bârladului, mai
sunt şi alte numeroase bălţi şi canale, din care apa nu are putinţă de
scurgere, ci stagnează fonnând lacuri, cum este la biserica Tuchiloaia, în
străzile Vomicul Sturza, Ioan Raţiu, Handoca, Avram Iancu, Protopop
Buzescu, C. Robu, Dochia, Dumbrava Roşie, D. Cantemir şi altele, precum
şi în toate locurile joase de pe lângă malurile râului, care sunt în permanenţă
pline cu apă verde şi murdară, adevărate mocirle puturoase şi infecte. Toate
aceste ape stătătoare în mijlocul oraşului şi în cartierele cele mai populate
Munteni şi Podeni sunt tot atâtea focare de infecţie şi medii de cultură
prielnice pentru dezvoltarea diferiţilor paraziţi şi specii de insecte, mai cu
seamă ţânţarii, ce mişună cu milioanele în acele locuri şi întreţin o stare
endemică de malarie în populaţia ce locuieşte în împrejurimi. Pentru
înălţarea şi nivelarea părţilor joase populaţia, atât cea riverană, cât şi cea mai
îndepărtată, a crezut că e bine să arunce şi tot felul de gunoaie şi murdării
rezultate din economia domestică umană şi animală, ceea ce a contribuit la
întreţinerea, în acele părţi ale oraşului, şi a numeroase roiuri de muşte, al
doilea flagel, pe lângă ţânţari şi la răspândirea unui miros de nesuferit. Dacă
la această situaţie se mai adaugă şi o locuinţă rămasă umedă de pe urma
vechilor inundaţii, o hrană nu prea suficientă şi nici de prea bună calitate şi
o muncă fizică istovitoare pentru câştigarea mijloacelor de trai, ne putem
explica cu uşurinţă de ce cartierele Munteni şi Podeni şi o bună parte din
regiunea gării dau morbiditatea şi mortalitatea cele mai mari. În adevăr,
condiţiile de inferioritate în care această parte a populaţiei oraşului este
obligată să trăiască, provoacă o stare de debilitate a organismelor, care
prepară terenul pentru boli grave în special tuberculoza. Cei mai mulţi
bolnavi de friguri muncesc jumătate de zi la ogor, pentru ca cealaltă
jumătate să bolească la umbra casei sau pe câmp. Şi numai după ce puterile
s-au sleit se prezintă la dispensar pentru ajutor. Nici tratamentul cu chinină
nu-i duc până la sfârşit recidiva, care duce la debilităţi generale, anemii
paludice, splenomegalii etc. De aceea, în aceste cartiere întâlnim foarte des
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figuri palide, culori icterice, cu obrajii supţi, cu pomeţii ieşiţi, fără nici un
pic de vlagă şi vitalitate. Adevărate umbre ce par ieşite din monnânt, unii
sunt vechi malarici, alţii tuberculoşi, iar alţii candidaţi la această cumplită
boală. Multe, mari şi urgente sunt nevoile acestui oraş. Aprovizionarea cu
apă potabilă, canalizarea, refacerea străzilor, piaţa şi halele pentru
desfacerea alimentelor de consum, baia, serviciul de curăţenie sunt
probleme a căror dezlegare unnează să se facă cât mai neîntârziat. Dar nici
una dintre aceste probleme nu este mai urgentă, mai vitală ca asanarea
oraşului. Drenarea gârlelor, astuparea bălţilor, desfiinţarea focarelor de
infecţie şi înlocuirea lor cu înviorătoare plantaţii de pomi, sunt cerute cu
18
arzătoare sete de întreaga populaţie a oraşului."
Am reprodus pe larg acest document nu numai pentru descrierea vie,
dramatică, cu efect literar, ci, mai ales, deoarece el ne avertizează, peste
timp, cum o lucrare (regularizarea cursului râului Bârlad după inundaţiile
din 1935), începută cu cele mai bune intenţii, dar nedusă la capăt, din
motive financiare a determinat, peste numai câţiva ani, situaţia, am putea
spune apocaliptică, înfăţişării mai sus.
Despre problemele agriculturii există un raport extrem de interesant
şi documentat al Sindicatului Agricol-Viticol al Judeţului Covurlui,
organizaţie care grupa o parte din marii agricultori din zonă. Raportul
descrie şi analizează problemele agricultorilor din zonă, probleme care, pe
un plan mai larg, erau ale întregii agriculturi româneşti de atunci şi propune
o serie de măsuri pentru rezolvarea acestora „treptat, pe măsura
posibilităţilor şi mijloacelor financiare." 19
Spaţiul prezentei
lucrări nepermiţând expunerea pe larg a
conţinutului raportului, reproducem numai câteva din pasajele cele mai
sugestive:
- „Judeţul Covurlui, situat în regiunea de stepă a ţării, se deosebeşte de
celelalte judeţe, fiind mai expus secetelor periodice, din lipsa ploilor în
anotimpurile de primăvară şi vară ... Din această cauză, după statisticile
oficiale, producţia medie la hectar la cereale, leguminoase şi uleioase nu
depăşeşte cantitatea de 1.000 kg. la ha., recolte insuficiente ca plugarii să-şi
poată satisface nevoile de trai şi buna dezvoltare fizică şi economică. " 20
- „Despăduririle făcute fără milă în timpul războiului în acest judeţ, care şi
înainte era lipsit de păduri, au contribuit la schimbarea climei, iar
împuţinarea ploilor a determinat periodicitatea secetelor, din care cauză se
obţin recolte deficitare. " 21

18

Idem, d. 87/1939, f. 31
Idem, d. 9511940, f. 74
20
Ibidem
21
Ibidem, f. 78
19
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- „Mizeria la sate, datorată în mare parte şi lipsei de drumuri practicabile,
este de nedescris. Cum vine toamna şi începe sezonul ploilor, sătenii nu mai
pot ieşi din sat cu vitele şi căruţele pentru a-şi căra produsele de pe câmp şi
nici a le transporta la pieţele de desfacere, spre a le valorifica la preţul pieţei,
din care cauză sunt speculaţi de negustori, care profită a le lua pe preţuri
derizorii, iar sătenii nu mai pot scăpa de sărăcie." 2
- „Trebuie constatat de la început că judeţul Covurlui este lipsit de numărul
necesar de medici veterinari şi agenţi sanitari, fără de care orice acţiune
zootehnică este paralizată. Aceasta cu atât mai mult cu cât acest judeţ, fiind
contaminat, anumite boli, multe din ele cu caracter epizootic, cum sunt
antraxul, variola, rujetul şi pesta porcină, fac ravagii printre vitele sătenilor
... A vi cultura nu este nici ea scutită de flagele şi două dintre bolile la păsări,
difteria şi holera, fac multe victime; aproape în fiecare an, toamna păsările
mor cu sutele, golind curţile gospodăriilor de aceste orătănii atât de
folositoare pentru hrana lor şi veniturile ce le pot aduce. Toate aceste
pierderi se socotesc la milioane de lei anual, fără ca cineva să le ia în
23
seamă."
- „La sate, majoritatea locuinţelor sunt nesănătoase, lipsite de aer şi lumină
şi, pe deasupra acestor neajunsuri, mulţi din săteni, pe timpul iernii
convieţuiesc cu vitele în aceiaşi încăpere, ceea ce constituie focare de boli
care decimează nu numai majoritatea copiilor sugari, până la vârsta de un
an, ci şi o parte din populaţia adultă, la o vârstă la care încă ar putea fi
folositori familiei şi ţării." 24
- „Asistenţa medicală lasă de dorit din cauza numărului insuficient de
medici şi medicamente. Un medic are sub a sa îngrijire un număr de 8-1 O
comune cu satele lor, pe care, din lipsă de mijloace lesnicioase de
locomoţie, nu le poate vizita destul de des, oricâtă bunăvoinţă ar avea şi
bolnavii nu pot primi îngrijirile la timp." 25
- „O chestiune de mare interes economic pentru judeţul Covurlui ... este
asanarea şi punerea în valoare a terenurilor inundabile situate de o parte şi
de alta a pârâului Chineja. Acest pârâu, în urma înălţării fundului lacului
Covurlui şi a secării sale complete, nu-şi mai poate scurge apele prin acest
loc spre bălţile din comuna Şiviţa şi la cele mai mici ploi ce cad în această
regiune apele sale cresc, ies din matcă peste maluri şi inundă aproape
regulat terenurile, de o parte şi de alta, pe tot parcursul lui, transformându-le
din terenuri, care înainte erau fertile şi roditoare, în terenuri inundabile şi
neproductive . . . Acelaşi lucru se întâmplă şi cu valea Suhurluiului, care
traversează comunele Pechea, Slobozia-Conachi, Izvoarele şi o parte din
22
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Ibidem
Ibidem
lhidem, f. 79
Ibidem, f. 79-80
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teritoriul comunei Independenţa şi care se varsă în râul Siret, inundând în
26
timpul ploilor sute de hectare. "
În privinţa situaţiei învăţământului primar din ţinutul Dunărea de
Jos, un document de sinteză complet îl constituie referatul Consiliului
Pedagogic al ţinutului din 8 martie 1940. Aflăm din acest document că:
- erau necesare, pentru ca fiecare învăţător să-şi poată desfăşura activitatea
în propria sa sală de clasă, încă 1.894 săli peste existent, iar pentru ca fiecare
şcoală să aibă local propriu, încă 759 de localuri noi;
- pentru a se situa la acelaşi nivel cu celelalte ţinuturi ale ţării în privinţa
personalului didactic, trebuiau înfiinţate minimum 1.000 de noi posturi de
învăţători;

- în bugetele comunelor - în special ale celor urbane - nu se prevedea cota
legală de 14% pentru întreţinerea şcolilor primare;
- primăriile se substituiseră comitetelor şcolare, care practic nu mai
funcţionau;

- inspectoratele şcolare judeţene, care aveau în subordine fiecare câte 600700 de învăţători şi câte 200-300 de şcoli, deci o administraţie şi o
contabilitate mai mare decât a oricărui alt serviciu judeţean, nu mai erau
prevăzute spre întreţinere în bugetele nimănui, deşi necesarul era în medie
de 100.000 lei anual. 27
În încheiere şi putând ţine loc de concluzii, trebuie citate două
documente importante referitoare la funcţionarea ţinuturilor.
Primul dintre acestea este raportul rezidentului regal al ţinutului
Dunărea de Jos, Mihail Miloteanu, din 24 august 1939 către primul ministru
Armand Călinescu, în care se insistă asupra a două puncte principale:
1) Deşi ţinuturile au fost create prin Legea administrativă din 14 august
1939 cu organisme de descentralizare, unele ministere, în speţă Ministerul
Sănătăţii şi Asistenţei Sociale, Ministerul Muncii şi Ministerul Culturii şi
Cultelor, nu şi-au delegat atribuţiile legale din teritoriu ţinuturilor;
2) Alte ministere, concret Ministerul Agriculturii şi Domeniilor ş1
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin decizii sau chiar legi ulterioare, au
retras ţinuturilor o parte din atribuţiile delegate. 28
În concluzie, se aprecia că „în general, e necesară o lărgire a
atribuţiunilor acordate rezidenţilor regali, extinderea delegaţiilor de
atribuţiuni la toate ministerele (afară de Apărarea Naţională, Afacerile
Străine şi Justiţie) şi înlăturarea unor prea strânse legături birocratice între
ministere şi ţinut, pentru a nu paraliza acestuia din urmă activitatea creatoare
şi iniţiativa adaptată condiţiilor locale." 29
26

Ibidem, f. 83-84
Idem, d. 86/ 1940, f. 3-9
28
ldem,d. 9/1939, f. 59-61
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Ibidem, f. 61
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Al doilea document este raportul prefectului judeţului Râmnicu
Sărat, colonelul I. Stănculescu, din 31 ianuarie 1940 către Ministerul de
Interne. 30 Prefectul judeţului Râmnicu Sărat constată, mai întâi, că prin
efectul legii din 14 august 193 8, „judeţul, ca unitate administrativă
independentă, dispare ... Fără personalitate juridică - deci fără drepturi, fără
obligaţii şi fără buget - judeţul se confundă cu plasa, o plasă mai mare. Fără
drept de iniţiativă şi fără libertate de acţiune, fără posibilităţi de realizare şi
redus la rolul unui simplu organism de control, prefectul se confundă cu
pretorul, un pretor mai mare", ajungând la concluzia că „rezultatele obţinute
depăşesc
intenţiile
legiuitorului
Efectele binefăcătoare ale
descentralizării nu s-au produs. Legea din 14 august 1938, deposedând
judeţul de personalitate juridică în beneficiul ţinutului, a facilitat crearea
unui nou sistem centralist. Ţinutul apare deci ca o nouă formă de organizare
administrativă, cu tendinţe pronunţat centralizatoare". 31
Prefectul judeţului Râmnicu Sărat ajunge şi la alte două concluzii
importante, astfel formulate:
1) ,,În activitatea ţinuturilor se observă o lipsă totală de omogenitate, în
sensul că mijloacele şi posibilităţile de realizare variind, în mod cu totul
disproporţionat, de la ţinut la ţinut, nu toate problemele şi nevoile
administraţiei locale, de aceeaşi importanţă, găsesc soluţii corespunzătoare,
egale. Un exemplu: resursele financiare ale ţinutului Marea - numai cu patru
judeţe - egalează şi uneori depăşesc posibilităţile ţinutului Dunărea de Jos,
cu 1Ojudeţe.
Al doilea exemplu: ţinutul Bucegi - cu 1O judeţe - totalizează, în
bugetul său pe exerciţiul 1939-1940, venituri de aproape un miliard, în
vreme ce veniturile ţinutului Dunărea de Jos - cu acelaşi număr de judeţe însumează abia 189.000.000. Rezultatul: 1) Numeroase regiuni ale ţării
menţinute într-o nejustificată şi dureroasă inferioritate sub raportul
realizărilor administrative sau - ceea ce este mai grav - complet
abandonate. 2) Judeţul - nu numai că nu şi-a redus importanţa - dar a
continuat să se afirme ca un organism viril, complex şi dinamic. S-ar putea
crede că, sub regimul noii legi administrative, importanţa judeţului, în
angrenajul general al administraţiei publice, se va diminua treptat şi va
dispare în umbra uriaşă a ţinutului atotputernic. Realităţile au rămas totuşi
aceleaşi, dincolo de observaţiunea textului de lege. Nevoile administraţiei
locale au continuat să se afirme şi să-şi ceară dezlegarea în cadrul exclusiv
. deţu IUl.. „32
aI JU
În încheierea raportului său, colonelul Stănculescu formulează un
număr de 12 propuneri pentru îndreptarea deficienţelor administrative
30
31
32

idem, d. 153/1939-1940, f. 138-151
ibidem, f. 139-140
ibidem,f. 142-143
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constatate, din care principala suna astfel: „Judeţul să fie reinvestit cu toate
atributele de unitate administrativă, iar ţinutul să rămână autoritatea
superioară de control pentru comunele şi judeţele din circumscripţia lui şi
33
organ de desconcentrare a serviciilor de stat".
Iată deci două concepţii diametral opuse: una optând pentru unitatea
administrativă mare - ţinutul, cealaltă pentru judeţ. În alt context istoric şi
politic, experienţa marilor unităţi administrative a fost reluată cu regiunile,
în anii 1950-1968, după care s-a revenit la judeţe. Discuţia poate rămâne
deschisă, dar, peste argumentele eminamente trecătoare de ordin politic
administrativ, economic, social etc., există totuşi factorul imuabil al
realităţilor geografice, care detennina caracterul unitar al unor teritorii mai
vaste, precum acela de la Dunărea de Jos.

RESUME

L'auteur fait un essai de parallele historique entre l'actuele
Euroregion du Bas-Danube, institue, comme une fonne de collaboration
economique, par l' accord signe â la date de 14 aout 1998 par les
gouvemements de la Roumanie, la Republique de Moldavie et l 'Ukraine.
La parallele d' entre Ies deux entites resuite par leurs noms et,
partiellement, par leur supraposition geographique. En verite, la presente
euroregion comprend les departements de Galatz, Brăila et Tulcea de la
Roumanie, le departement de Cahul de la Republique de Moldavie et la
region d'Odesa dans la Ukraine. La region du Bas-Danube comprend, dans
l 'annees 1938-1940, les departements de Covurlui, Brăila, Tulcea, Ismail,
Cahul, Fălciu, Tutova, Tecuci, Putna et Râmnicu Sărat.
Par la suite, l'auteur expose la legislation d'organisation territoriale
et administratif dans la epoque de la dictature royale, fondee sur la loi de 14
aout 1938.
L'ouvrage presente en detail quelquels documents significatif, gui
reflechissent les preocupations et les realisations des autorites locales de la
region du Bas-Danube.
En final, sont exprimees quelques jugements, comprends dans des
extraits des quelques documents de l 'archives de la Residence Royale du
Bas-Danube sur l'opportunite et l'efficience l'existence des regions. On
resuite deux conceptions diametralement opposees, l'une pour les auites
administratifs grandes - Ies regions - l'antre pour les departements. On se
33
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rappele et le fait que, dans l 'autre contexte historique et politique,
l'expermentation des grandes unites administratifs a ete repise dans Ies
annees 1950-1968, sur la base des regions et d'apres on a revient â des
departements.
Pour conduse, en ce domaine, debat reste ouverte mais, au dela des
arguments temporaires d'ordre politique, administratif, economique, ii
existe tout de meme la facteur principal de la realite geographique, qui
determine le caractere unitaire des unes vastes regions, comme la region du
Bas-Danube.
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GIURGIU 1940-1944. STAREA DE SPIRIT ÎN
CONTEXTUL EVENIMENTELOR EXTERNE
Ancu DAMIAN

,,B_omâni! Nu Rusia, lângă care ati trăit şi de
lângă care nu vă puteti muta, este Primejdia pentru voi.
Primejdia supremă este faptul că sunteti Încă În război
cu Rusia." (Manifest aliat, ianuarie 1944 - extras)
Analiza atentă a documentelor păstrate în cadrul Direcţiei judeţene
Giurgiu a Arhivelor Naţionale ne permite să precizăm că evenimentele
petrecute în Europa, în perioada 1940-1944, au avut puternice repercusiuni
asupra stării de spirit a giurgiuvenilor, acestea putând fi grupate pe
următoarele probleme: pericolul unui front în sud-estul Peninsulei
Balcanice, în unna pătrunderii trupelor gennane în România; iminenţa unor
bombardamente aeriene; capitularea Italiei şi rolul nefast al lui Ciano la
„Dictatul de la Viena"; pericolul ocupării României de către germani, după
ocuparea Ungariei de către aceştia; importanţa debarcării din Nonnandia şi
posibilitatea folosirii de către Hitler a unor „arme secrete"; pierderea
încrederii în Germania, în unna atentatului asupra lui Hitler din vara anului
1944; impactul asupra României generat de ruperea relaţiilor dintre
Germania şi Turcia; pericolul ocupării României de către Rusia şi, nu în
ultimul rând, speranţa giurgiuvenilor în anularea „Dictatului de la Viena".
Populaţia Giurgiului, puternic afectată de-a lungul secolelor datorită
poziţiei strategice deosebite a oraşului-cetate, a luat contact cu al doilea
război mondial încă din octombrie 1940, când au apărut primele îngrijorări,
deoarece „Giurgiul, prin importanţa sa economică, ca centru vital al
circulaţiei produselor petrolifere'', ar putea fi afectat de evenimentele
externe, în condiţiile în care „se mai adaugă şi ştirile lansate în ultimul timp,
că trupe germane se găsesc în ţară, născând teama unui conflict în sud-estul
Europei, transformând ţara în teatru de război". Din cauza acestor motive în
Giurgiu se comenta, în prima decadă a lunii menţionate, despre „iminenta
rupere a relaţiunilor diplomatice cu Anglia, care ar avea drept urmare
posibilitatea unor bombardamente aeriene" 1. Acest pericol creşte în unna
capitulării Italiei, şeful Poliţiei Giurgiu menţionând, la 13 septembrie 1943,
următoarele: „totuşi, cei mai mulţi se tem că, apropiindu-se frontul angloDirecţia Judeţeană Giurgiu a Arhivelor Naţionale (în continuare DJAN Giurgiu), fond
Parchetu/ Tribunalului Vlaşca, d. 303, f. 12 (interesant este că raportul din care s-au extras
aceste informaţii este din 12 octombrie 1940, exact ziua în care a început intrarea trupelor
germane în România pe baza „garanţiilor" din 30 august 1940 privind noile graniţe);
231
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american de noi, în curând va fi bombardat portul Giurgiu şi întreaga Ţară
Românească, în scopul de a produce demoralizare generală şi a o forţa să
ceară capitularea" 2. La începutul anului 1944, situaţia internaţională a
accentuat acest pericol, din moment ce „bombardamentul asupra oraşului
Sofia, din ziua de 1O ianuarie a.c. ( 1944, n. ns.) a neliniştit funcţionarii din
port, aceasta cu atât mai mult cu cât imediat după bombardament au trecut
prin acest port supuşi români şi străini din Bulgaria, care au relatat cu
amănunte distrugerile provocate de bombardament". Teama era mare în
portul Giurgiu, cu atât mai mult cu cât „în cazul unui bombardament
(funcţionarii, n.ns.) nu au la îndemână decât două adăposturi neîncăpătoare
şi în imediata apropiere a gării fluviale, deci într-un punct extrem de
periculos". Teama era determinată „şi de repetatele avertismente ale angloamericanilor, că se vor produce asemenea atacuri şi asupra portului Giurgiu,
punct însemnat din punct de vedere militar" 3 .
Capitularea Italiei, în 3 septembrie 1943, este surprinsă într-un raport
al şefului Poliţiei Oraşului Giurgiu, la numai zece zile după eveniment,
document în care se arată: „capitularea fără condiţii a Italiei a produs printre
populaţia oraşului o stare de spirit îngrijorătoare [ ... ] mai toţi văzând în
armistiţiul italian un început de înfrângere a puterilor Axei şi apropierea tot
mai mult a pericolului comunist. Nimeni nu se aştepta la o capitulare aşa de
ruşinoasă din partea Italiei, pentru apărarea căreia Germania şi-a sacrificat
atâta armată. În cercurile fostelor partide politice din localitate, acest
eveniment a făcut să se comenteze tot mai mult ideea fuzionării între liberali
şi ţărănişti, pentru a forma un singur guvern, în cazul când ar fi chemaţi la
conducerea ţării. În cercurile legionare se observă o oarecare nelinişte. Toţi
aşteaptă cu neîncredere desfăşurarea evenimentelor, majoritatea afirmând că
acţiunea lor e de pe acum terminată", deoarece „aşa cum fascismul italian,
care era la conducerea ţării, nu a fost susţinut de germani, tot aşa, probabil,
se va întâmpla şi cu ei într-un caz similar"4 .
Dacă intelectualii locali vedeau în acest act o posibilă pace între
germani şi aliaţi „şi apoi împreună vor porni împotriva ruşilor" - la entitatea
evreiască se observă „un oarecare obiectivism, bazat pe speranţa victoriei
sovietelor şi democraţiilor, după care ar urma pacea şi revenirea la libertăţile
de care s-au bucurat în trecut".
Existau însă şi cercuri optimiste, în care se discuta că „din punct de
vedere militar, căderea Italiei nu contează pentru puterile Axei, deoarece
DJAN Giurgiu, fond Poliţia oraşului Giurgiu, d. 5/1943-1944, f. 102
Ibidem, f. 220; asupra bombardamentelor din 1944 a se vedea Ancu Damian, Florentin
Breazu, Emil Păunescu, Vlaşca sub bombe ( 1941-1944), Documente, Ed. Tentant, Giurgiu,
2000 (în continuare Vlaşca sub bombe);
4
Ibidem, f. 102; legionarii nu se aflau la putere, aşa că nu aveau de ce se teme;
2

3
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parte din teritoriul Italiei şi o bună parte din armamentul armatei Italiei au
în mâinile nemţilor, care au luat toate măsurile pentru a împiedica o a
doua debarcare pe continent din partea armatei anglo-americane", în timp
ce, în rândurile muncitorilor „se observă o oarecare satisfacţie[ ... ] şi în
special printre cei care simpatizează cu mişcarea de stânga, sperând că astfel
5
se va încheia mai repede pacea" .
Eliberarea lui Mussolini de către trupele gennane a fost bine
apreciată, „producând în oraşul nostru o deosebită admiraţie a populaţiei
faţă de annatele germane", cu toate că mulţi „nu văd cu ochi buni eliberarea
ducelui, deoarece prin reconstituirea noului regim fascist, văd în Italia
6
aceeaşi piedică pentru România la o eventuală retrocedare a Ardealului" . O
idee asemănătoare regăsim şi în raportul din 22 ianuarie 1944, în care se
prezintă efectul condamnării şi executării contelui Ciano: "Moartea lui se
comentează cu satisfacţie, deoarece populaţia crede că este singurul vinovat
de arbitrajul de la Viena şi, deci, de tragedia poporului român, când după
acest arbitraj a fost forţat să cedeze teritoriul Ungariei şi Bulgariei. Cei mai
satisfăcuţi de moartea lui Ciano sunt refugiaţii ardeleni, care arată că, o dată
cu dispariţia lui, au dispărut şi motivele care în cazul unei victorii gennane
ar fi putut împiedica sau interzice retrocedarea Ardealului de Nord" 7 .
Ecoul evenimentelor din Italia a pătruns şi în lumea satului vlăscean,
din moment ce, raportând despre găsirea a 33 de manifeste aliate răspândite
pe câmpiile de la Păngăleşti şi Cămineasca, de către ţărani, un gardian
public menţiona, la 18 aprilie 1944, „am constatat că, aceşti ţărani, citindule ... nu dau nicio importanţă la conţinutul lor, deoarece spun că englezii şi
americanii, din primul punct de plecare la război a neamţului, trebuiau să ia
ei iniţiativa de a nu lăsa să se pornească acest război, nu acum să ne luăm
noi cu ei să se întâmple ca în Italia" 8 . Importanţa ieşirii Italiei din război era
cunoscută şi la Arsache, unde în timpul bombardamentului din 2/3 iulie
1944, s-au răspândit manifeste în care Stalin spunea: „Marii noştri aliaţi,
Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie, care ţin frontul în Italia
împotriva Germanilor şi depărtează de noi o parte însemnată a forţelor
germane[ ... ] au contribuit la succesele noastre într-o măsură

rămas

considerabilă" 9 .

Ocuparea Ungariei de către Gennania este surprinsă în raportul lui
Eugen Romanescu, comandantul Poliţiei Oraşului Giurgiu, privind starea de
spirit a populaţiei pe luna martie 1944: „pe de altă parte, ştirea - deocamdată
5

Ibidem, referire la debarcarea în Sicilia (I O iulie 1943)
Ibidem
7
Ibidem, f. 238
8
Vlaşca sub bombe, doc. 54
9
Ibidem, doc. 157

6
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neconfinnată

- că Ungaria a fost ocupată milităreşte de trupele germane şi
dezarmată pe motivul că a refuzat categoric să dea armată pentru frontul de
Răsărit, a avut darul să entuziasmeze oamenii, în speranţa că în cel mai scurt
timp Ardealul va fi retrocedat României, ca o recompensă pentru sacrificiile
ce le-a făcut şi i se vor cere pe viitor pentru apărarea Europei de barbaria
bolşevică". Pentru calmarea spiritelor, se cerea ca guvernul să dea „un
comunicat lămuritor asupra situaţiei în genere", care „ar avea darul să
liniştească spiritele agitate, de tot felul de ştiri mai puţin sau mai mult
alarmante, difuzate de la diferitele posturi de radio străine, sau de elemente
puse în slujba duşmanilor ţării"JO.
Acest comunicat era necesar, deoarece populaţia era îngrijorată de
succesele annatelor sovietice, cu atât mai mult cu cât, în 28 ianuarie 1944,
pe raza comunei Gostinari - Ilfov, au fost găsite mai multe manifeste aliate
în care se menţionau: „Ion Antonescu a spus în l 940: Eu merg sută-n sută,
până la moarte, cu axa. Ori biruim cu axa, ori cădem cu axa. De biruinţă nu
mai poate fi vorba. Prăbuşire şi dezastru - iată ce înseamnă pentru voi
alianţa cu Germania. Români. Armatele Roşii se apropie de fruntariile
voastre. În aceste clipe de răscruce, chibzuiţi bine şi cercetaţi adevărul! Nu
Rusia, lângă care ati trăit şi de lângă care nu vă puteti muta, este Primejdia
pentru voi. Primejdia supremă este faptul că sunteti încă în război cu
Rusia." 11 (subliniere în original, n. ns.).
Semnalul transmis de Aliaţi a fost perceput şi pe plan local, în
condiţiile în care ştirea că s-au luat măsuri în vederea unei eventuale
evacuări a Basarabiei, Bucovinei şi Nordului Moldovei., care a ajuns la
cunoştinţa populaţiei prin măsurile de rechiziţie a locuinţelor, „a provocat o
vie îngrijorare în rândurile acestora; totuşi, moralul se menţine ridicat,
precum şi aceeaşi credinţă în victoria finală, împotriva comunismului. " 12
Aceasta era situaţia în februarie 1944, deoarece raportul pentru luna
unnătoare este mult mai îngrijorător: „Faptul că armatele ruseşti înaintează,
ameninţând graniţele ţării, umple de îngrijorare populaţia flotantă a portului
şi, în special, pe funcţionarii Statului şi particulari. Svonul că armatele roşii
au ocupat oraşul Soroca şi că ar înainta spre interiorul Basarabiei, ţintind
laşii, alarmează într-o oarecare măsură. Pe feţele tuturor se vede groaza unei
eventuale invadări a puhoiului bolşevic" 13 .
În prima parte a lunii august, giurgiuvenii mai aveau speranţe în
oprirea trupelor sovietice, în condiţiile în care, pe frontul din Moldova, nu sau produs atacuri de mare amploare. „Din comentariile ce s-au făcut a
rezultat convingerea, pentru o mare parte din populaţie, că acest fapt s-ar
DJAN Giurgiu, fond Poliţia oraşului Giurgiu, d. 5/1943-1944, f. 365
DJAN Giurgiu, fond Prefectura jud. Vlaş ca, d. 18811944, f. 9
12
DJAN Giurgiu, fond Poliţia oraşului Giurgiu, d. 511943-1944, f. 281
13
ibidem, f. 365
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datora unei neînţelegeri între puterile Anglo - Nord Americane şi Rusia
Sovietică, cu privire la zonele de influenţă în Europa, socotindu-se că
România cade în sfera puterilor Anglo-Nord Americane, ceea ce a fost de
14
natură a produce un sentiment de uşurare" • Această speranţă, văzută prin
prisma documentelor de astăzi, ni se pare deşartă deoarece, încă din 28
ianuarie 1944, Aliaţii avertizau: „Guvernul Antonescu vă cere în numele
onoarei şi bărbăţiei să mergeţi mai departe pe calea de până acum la
dezastrul inevitabil. Onoarea şi bărbăţia nu pot însă însemna tolerarea
regimului actual şi prelungirea jertfelor voastre pentru o cauză străină şi
pierdută. Onoarea şi bărbăţia cer acţiune imediată pentru a asigura viitorul
ţării voastre[ ... ] Salvarea este capitularea fără conditii ACUM. Înainte de
începerea bătăliei pe pământul tării voastre" 15 (subliniere în original, n. ns.).
Declanşarea ofensivei sovietice pe frontul Iaşi-Chişinău, „de data
asta cu un potenţial de luptă mai puternic a produs o nouă îngrijorare în
rândul populaţiei. Produce totuşi un sentiment de încredere faptul că din
comunicatele oficiale rezultă că armatele române rezistă cu succes împotriva
16
ofensivei bolşevice" , pentru ca, în urma lui 23 august 1944 şi încheierii
convenţiei de armistiţiu, să se producă „o oarecare îngrijorare în opinia
publică, dat fiind situaţia creată prin ocuparea teritoriului de către armatele
sovietice şi măsurile care au fost luate ca o consecinţă firească a acestei stări
de fapt. Publicarea condiţiunilor de annistiţiu au avut darul să producă o
oarecare destindere, fiind socotită ca un început pentru intrarea într-o stare
de legalitate a raporturilor noastre cu Rusia Sovietică " 17 .
Debarcarea din Normandia şi succesele obţinute de Aliaţi în Franţa
au fost urmărite cu interes, „acordându-li-se o cu atât mai mare importanţă
cu cât sunt socotite de natură de a produce repercusiuni şi în ţara noastră. În
această ordine de idei, se situează ofensiva aliată de pe frontul invaziei, ce a
adus armatele Anglo-Nord Americane la porţile Parisului, acordându-se o
deosebită semnificaţie militară şi politică ocupării acestui oraş, deschiderea
celui de-al doilea front al invaziei (sic!), în sudul Franţei, unde debarcările
aliate s-au făcut cu mai multă uşurinţă decât în Nord, au fost de natură a
produce vii îngrijorări în rândurile popoarelor care şi-au legat soarta lor de
German ia" 18 .
Situaţia de pe aceste fronturi era cunoscută şi de locuitorii din
Rusciuc, deoarece pe teritoriul Giurgiului au căzut, la 28 iunie 1944, trei
manifeste aliate în limba bulgară. „Unele manifeste conţin hărţi, în care este

14

DJAN Giurgiu, fond Poliţia portului Giurgiu, d. 2/1944, f. 365
Vlaşca sub bombe, doc. 41
16
DJAN Giurgiu, fond Poliţia portului Giurgiu, d. 2/1944, f. 365
17
Ibidem, f. 400
18
Ibidem, f. 365
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alăturat

mersul invaziei (sic!) pe frontul din apus, cu îndemnul de a urmări
19
mersul acestei acţiuni" .
Folosirea de către Germania a unor noi arme secrete, prin care căuta
să contrabalanseze situaţia grea, rezultată în urma debarcării din Normandia,
a avut „repercusiuni şi asupra stării de spirit a populaţiei, atât de la sate cât
şi de la oraşe. Se observă teama că, în urma acestui fapt, războiul aerian se
va intensifica şi se vor întrebuinţa şi de către Englezi şi Americani noi arme,
cu efecte distrugătoare. La cel mai mic zvon de pericol aerian - comunicat
chiar de o persoană particulară - toţi părăsesc lucrul, refugiindu-se în afara
oraşului. În ultimul timp, s-a observat că şi la sate muncitorii fug de pe
câmp, ascunzându-se de teama de a fi mitraliaţi de armata inamică" 20 .
Ruperea relaţiilor diplomatice şi economice dintre Turcia şi
Germania este reliefată într-un raport, din 4 august 1944, în care se
menţionează: „a produs o stare de nelinişte în rândurile populaţiei din portul
Giurgiu" deşi, „în unna comentariilor şi ştirilor din presă, în ultimul timp,
cu privire la stadiul relaţiilor dintre Germania şi Turcia, acest act devenise o
certitudine, existând chiar credinţa că situaţiunea se va agrava şi se va
ajunge la un conflict armat." Cu toate acestea, „ vestea a produs îngrijorare,
prin aceea că era socotită de natură a produce acţiuni ce vor face ca şi
teritoriul Peninsulei Balcanice să devină teatru de război". În acest cadru,
giurgiuvenii se temeau „cu privire la înfiinţarea unor baze aeriene în Turcia,
ceea ce ar duce la o înăsprire a războiului aerian - în special pentru
România". În unna declaraţiei primului-ministru turc, Saracioglu, conform
căreia „ruperea relaţiilor diplomatice şi economice cu Germania nu va duce
la o retragere a reprezentanţilor diplomatici din România, Ungaria şi
Germania'', se manifestă speranţa „că nu se vor produce acţiuni care să
dăuneze ţării noastre" 21 .
Un ultim aspect asupra căruia ne vom opri îl reprezintă ecoul pe care
l-a avut atentatul asupra lui Hitler. „Publicarea numelor acelora care au luat
parte la complot, personalităţi cu răsunet în viaţa militară şi politică a
Germaniei, a fost de natură a arăta că opoziţia împotriva actualei conduceri
a Gennaniei Naţional-Socialiste, ce şi-a găsit interiorizarea în atentatul la

19

20

Ibidem, d. 6/1944, f. 96
Ibidem, f. 83; situaţia era reală deoarece, la 30 iunie 1944, se confirmă că: „în ziua de 3

iunie, un copil găsind pe câmp un obiect probabil inamic, pe care luându-l în mână acesta a
explodat rupându-i două degete de la mâna stângă şi rănindu-l. Faţă de cele menţionate, vă
rugăm a lua toate măsurile de a se aduce la cunoştinţa populaţiei civile, în sensul de a învăţa
copiii şi ei înşişi a nu ridica obiecte de pe câmp aruncate de inamic, chiar dacă acestea au
un aspect atrăgător şi par de folos (creioane, stilouri etc.)". La 27 iulie 1944, se semnalau:
„Lupte aeriene s-au dat la Corbii Mari, iar la Drăgăneşti s-a mitraliat asupra satului" (vezi
Vlaşca sub bombe, doc. 154 şi 189);
1
- Vlaşca sub bombe, doc. 196
J
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viaţa

Fi.ihrerului, a avut rădăcini adânci în annata gennană şi că
22
nemulţumirile îmbracă o fonnă mai puternică decât s-a crezut la început" •
Analiza acestor documente ne permite să concluzionăm că populaţia
din Giurgiu a fost angrenată şi spiritual în marile evenimente care au avut un
rol hotărâtor în desfăşurarea celui de-al doilea război mondial.

SUMMARY
The state of mind of Giurgiu inhabitants concerning the mam
externai events during 1940-1944 can be best retlected in the manifesto
thrown in January 1944 by the Anglo-American air force: „Rumanians! It is
not Russia, near you have been living to and can not step aside of that
represent the Danger to you. The supreme Danger is the fact that you are
still in war with Russia."

22

DJAN Giurgiu, fond Poliţia portului Giurgiu, d. 2/1944, f. 365
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ROMANIA INTRE ANII 1940-1941 IN IZVOARE
CARTOGRAFICE
Constantin TOF AN
O categorie importantă de izvoare utilizate în cercetarea istorică, o
reprezintă documentele cartografice, ele fiind utilizate în elaborarea unor
1
studii importante •
În studiul de faţă ne propunem realizarea unei cercetări istorice
asupra evoluţiei statului român pe baza analizei unui izvor istoric mai puţin
obişnuit şi considerăm noi neutilizat: harta cu denumirea „România fizică
administrativă-balneo-climato-turistică" întocmită de C.C. Dumitrescu şi
2
G.G. Nemetescu în două ediţii din 1940 şi 1941 .
Cele două exemplare cartografice au fost imprimate pe hârtie atât pe
faţă cât şi pe verso, în condiţii grafice deosebite pentru anii respectivi şi se
prezintă într-o stare medie de conservare.
Dimensiunile totale ale hărţii sunt de 66/49,5 cm, iar cele ale
chenarului sunt de 60,25/45 cm.
Harta este realizată la scara de 1: 1350000, fiind reprezentată atât
scara numerică cât şi cea grafică. Pentru că cele două ediţii ale hărţii au avut
ca subiect principal turismul şi au fost realizate în anii 1940-1941, aceasta a
fost publicată în trei limbi: română, franceză şi gennană, în exteriorul
frontierelor naţionale şi pe verso şi numai în română pe faţa hărţii în
interiorul frontierelor de stat. Ambele exemplare cartografice au fost
aprobate de Marele Stat Major, de Serviciul Cenzurii şi Ministerul
Propagandei. Primul exemplar a fost aprobat de Marele Stat Major cu
numărul 989 din 07 .08.1940 şi Ministerul Propagandei cu numărul 031851
din decembrie 1940, incluzând Nordul Bucovinei şi Basarabia în graniţele
statului român, dar arătând ca fiind cedate Cadrilaterul şi N-V Transilvaniei.
Al doilea exemplar cartografic a fost aprobat de aceleaşi instituţii cu
numerele 989 din 7 .08.1941 şi decembrie 1941; acesta din urmă exclude, pe
lângă N-V Transilvaniei şi Cadrilaterul, Basarabia şi nordul Bucovinei din
Dintre numeroasele lucrări istorice realizate pe baza izvoarelor cartografice menţionăm
doar câteva titluri: Popescu-Spineni, Marin, România În izvoare geografice şi cartografice.
Din antichitate până în pragul veacului nostru, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1978; Giurescu, Constantin C., Principatele RomÎne la inceputul sec XIX-iea,
Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1957; Băican Vasile, Geografia Moldovei reflectată in
documentele cartografice din sec al XVIJJ-lea, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1996;
Manuilă Sabin, Etude etnographique sur la population de la Roumanie (Ethnographical
survey of the popu/afion of Romania), Monitorul Oficial şi Imprimeria Naţională,
Bucureşti, 1938.
2
Cele două exemplare cartografice pe baza cărora am realizat prezentul studiu se află în
posesia noastră.
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cadrul statului român. Este redată reţeaua de meridiane şi paralele care
traversează teritoriul ţării noastre. Astfel au fost trasate meridianele de la 21°
până la 30° est de Greenwich (longitudine estică) şi paralelele de la 44° până
la 48° latitudine nordică.
În colţul din stânga sus este imprimat titlul hărţii România (cu
majuscule roşii uşor curbate), iar dedesubt cu litere negre mult mai m1c1
cuvintele „Fizică-Administrativă-Balneo-Climato-Turistică".
Sub acest titlu este imprimată cu negru Stema României, care
include toate componentele acesteia conform legii din 23 iulie 1921, cu
excepţia „pavilionului de purpură tivit cu franjuri de aur, căptuşit cu
hennelină, şi timbrat de o coroană regală de aur". Dimensiunile reduse ale
acesteia nu pennit ca toate elementele să se distingă. Totuşi anumite
elemente sunt uşor de vizionat, cum ar fi: coroana de oţel care timbrează
scutul cel mare, cele trei scuturi, acvila cruciată, cei doi lei ca suporţi şi
deviza „Nihil Sine Deo" înscrisă pe o eşarfă. Din descrierea făcută rezultă
că este vorba de stema mijlocie a statului român utilizată de autorităţile
publice pentru autentificarea actelor interne, între 23 iulie 1921 şi 30
decembrie 194 7 3 . Stema a fost încadrată de denumirea hărţii în limba
franceză în stânga, iar în dreapta de cea în limba germană.
Sub denumirea hărţii în cele trei limbi şi a stemei sunt înscrise
cuvintele „par", „de" şi „von" cu litere negre de tipar, iar dedesubt numele
autorilor C.C. Dumitrescu şi G.G. Nemetescu.
Sub numele celor doi autori este trecută Scara, Echelle, Masstab
unele sub altele, unnată de o acoladă şi expresia numerică a acesteia de
1: 1350000 (cu roşu), iar sub toate aceste menţiuni este reprezentată scara
grafică, 50 km pe teren = 4,4 cm pe hartă. Cele două exemplare cartografice,
fac parte din categoria hărţilor geografice, deoarece sunt realizate la o scară
foarte mică.
Monitorul Oficial, nr. 92 din 29 iulie 1921, p. 3569-3573, două pagini de text şi 3 planşe.
Legea a purtat denumirea de Lege pentru fixarea stemei Regatului României Întregite cu
ţările surori unite promulgată de regele Ferdinand pe 23 iulie şi publicată pe 29 iulie 1921 în
Monitorul Oficial. Conform acestei legi, în această perioadă au fost utilizate trei variante
oficiale ale stemei statului român. Acestea au fost: Stema Mare utilizată pentru
autentificarea tratatelor internaţionale ale statului român şi în actele emise de Casa Regală a
României sau din înalt ordin al M. S. Regele. Stema Mijlocie care nu cuprinde în
reprezentarea ei pavilionul de purpură timbrat de coroana regală a fost folosită de
autorităţile publice interne în autentificarea actelor şi de Armată, iar Stema Mică a ţării a
fost folosită în sigiliile şi ştampilele oficiale. Toate cele trei steme au fost utilizate separat
în diferitele emisiuni numismatice ale statului român din această perioadă. Pentru
problematica stemei din această perioada pot fi consultate următoarele lucrări: Dan
Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică În România, Bucureşti, 1977, p. 162; Constantin
Moisil, Stema României, în Enciclopedia României, voi. I, p. 59-71. Ambii autori folosesc
data de 23 iunie pentru aprobarea legii privind stema statului român, probabil o eroare de
tipar.
3
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Sunt reprezentaţi toţi vecinii statului român din perioada interbelică
cu excepţia Cehoslovaciei care dispăruse, încă din martie 1939, în unna
4
acţiunilor agresive ale Germaniei hitleriste şi Ungariei horthyste . Astfel,
conform acestei hărţi, vecinii statului român, erau: Ungaria (inclusiv în zona
de nord a judeţelor Maramureş şi Satu Mare), Iugoslavia, Bulgaria, Marea
Neagră (denumire în cele trei limbi), U.R.S.S. şi Polonia.
Subiectul principal al hărţii este reprezentarea staţiunilor balneare şi
turistice, dar prezintă interes şi din punct de vedere hidrografic, rutier,
feroviar, administrativ şi al aşezărilor umane.
Deoarece cele două exemplare ale hărţii au fost realizate în anii
1940-1941, reflectând situaţia politico-teritorială din anii respectivi, au fost
reprezentate atât vechile frontiere ale statului român până în vara anului
respectiv, cât şi evoluţiile care au avut loc între vara anului 1940 şi vara
anului 1941.
Astfel, vechile frontiere ale statului român din perioada interbelică
au fost realizate prin utilizarea simbolului tradiţional pentru reprezentarea
acestora în cartografie, linie neagră groasă întreruptă printr-un punct,
dublată de o linie verde groasă.
Noile frontiere impuse în unna marilor cedări teritoriale din vara
anului 1940 au fost reprezentate printr-o linie roşie neîntreruptă, evidenţiată
prin haşuri de aceeaşi culoare. În felul acesta noile frontiere au o grosime pe
hartă de 3 mm.
Într-una din hărţi, sunt evidenţiate teritoriile pierdute de statul
român: Basarabia, nordul Bucovinei, Transilvania de nord-vest şi
Cadrilaterul. Pe cealaltă hartă, sunt evidenţiate ca fiind pierdute pentru statul
român numai nord-vestul Transilvaniei şi Cadrilaterul, Basarabia şi nordul
Bucovinei, fiind incluse în cadrul noilor frontiere 5 .
În partea stângă jos a celor două exemplare cartografice, este
inscripţionat, cu litere mari de tipar, colorate în roşu, „NOUILE
FRONTIERE" (sic) şi simbolul utilizat pentru acestea, linia roşie îngroşată.
Legenda hărţii este cuprinsă în două casete dreptunghiulare aşezate
atât în partea stângă cât şi în cea dreaptă jos. Explicaţiile legendei sunt date
în română, franceză şi germană. În cadrul casetei din partea stânga jos, sunt
reprezentate următoarele simboluri: pentru oraşe capitale de ţinut (ex. Iaşi),
Aurică Simion, Agresiunile naziste din Europa În anii 1938-1939, Ed. Eminescu, 1983.
Problematica marilor cedări teritoriale pe care România a fost obligată să le facă în anul
1940, a cunoscut abordări diferite în istoriografia naţională în urma ingerinţei factorului
politic, mai ales în perioada regimului comunist. Dacă problematica Dictatului de la Viena,
a cunoscut o anumită preocupare din partea istoricilor români, aceea a cedărilor făcute către
U. R. S. S. şi Bulgaria, din motive lesne de înţeles nu au fost abordate, decât într-o formă
fugitivă, trunchiată şi denaturată. După 1989, în noul context politic intern dar şi
internaţional, au fost elaborate şi publicate o serie întreagă de studii referitoare la această

4

5

temă.
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de provincii în franceză şi gennană - un poligon haşurat neregulat, oraşe
capitale de judeţ (ex. Ploieşti) - două cercuri concentrice, cel din mijloc
plin, oraşe mai mici (ex. Haţeg) - cerc mai mic plin, comune (ex. Pui,
Gruia) - un cerc mic gol, căile ferate duble - linie neagră groasă, iar cele
simple cu o linie neagră subţire, căi ferate înguste cu trafic de persoane cu o
linie neagră întreruptă, şoselele modernizate cu o linie roşie groasă, iar cele
secundare o linie roşie mai subţire, ape cu o linie albastră şerpuită,
frontierele de ţări, rezidenţe, ţinuturi, provincii printr-o linie neagră
întreruptă de un punct negru, dublată de una verde groasă şi continuă, iar
limitele de judeţ cu o linie verde punctată.
În caseta din dreapta jos sunt trecute unnătoarele simboluri:
staţiunile balneare prin macheta unei băi, staţiunile climaterice printr-un un
brad, staţiunile balneo-climaterice prin simbolurile combinate ale celor două
tipuri, staţiunile turistice prin macheta unei cabane, locuri istorice cu două
săbii încrucişate, mănăstirile prin utilizarea simbolului tradiţional un cerc
negru cu o cruce deasupra, iar porturile printr-o barcă şi o ancoră. Se poate
observa că în cea de-a doua casetă sunt trecute simbolurile folosite în strânsă
legătură cu activitatea turistică şi balneară. O altă observaţie pe care o
facem, este aceea că simbolurile folosite în realizarea celor două hărţi sunt
utilizate şi astăzi în cartografia românească.
Aşa cum am arătat, cele două exemplare cartografice sunt identice
cu excepţiaA deosebirilor referitoare la noile frontiere impuse începând cu
anul 1940. In condiţiile în care cele două hărţi se află într-o stare medie de
conservare, prezentând pete şi mici rupturi lipite cu bandă adezivă
transparentă la locurile de pliere. Pe verso lectura multor denumiri este
greoaie, dacă nu chiar imposibilă.
Relieful. Munţii Carpaţi sunt evidenţiaţi cu ajutorul unor zone
colorate maro intens, iar Subcarpaţii sunt coloraţi cu o nuanţă mai deschisă.
De cele mai multe ori, zona montană este reprezentată unită cu cea a
Subcarpaţilor, fonnând practic o singură zonă de relief. De altfel, diviziunile
Subcarpaţilor nu sunt evidenţiate şi nu sunt denumite. În ceea ce priveşte
zona montană, sunt evidenţiate masivele muntoase atât prin curbe de relief,
cât şi prin inscripţionarea cu fontul (scrierea) asemănător celui de mână.
Au fost evidenţiate pe hartă, următoarele masive muntoase şi vârfuri
în Carpaţii Orientali: Ţibleş (Ţibleş de 2842 m), Făget, Lăpuşului (975 m),
Rodnei (Ineul Rodnei de 2041 m), Căliman (V. Pietrosul 2102 m), V.
Omului de 1932 m, pe valea Bistriţei, între Cârlibaba şi Iacobeni, vârfurile
Tomnaticul de 1567 m şi Lungul 1382 m, ambele în Bucovina pe noua
frontieră cu U.R.S.S., un vârf nespecificat pe valea Bistriţei, la nord de
Iacobeni, de 1705 m, vârfurile Giumalăul de 1857 m şi Rarăul de 1853 m,
Ghurghiu (corect Giurgeu), Harghita (Mădăraş 160 l m şi două vârfuri
nespecificate de 1895 şi 1589 m), Obcina Mare, Obcina Feredeului,
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(Bivolul de 1531 m), Ceahlăul cu un vârf trecut 1901 m,
Bistriţei (Budacul de 1864 m şi Grinţieşul Mare de 1762 m), Curghiului
(corect Ghurghiu - vârf nespecificat de 1777 m), Tarcăului (Murgoiu
de 1284 m, Goşmanul de 131 O m, Tărhăuşul de 1662 m şi Geamăna de 1450
m şi Cărunta de 1523 m, ultimele două vârfuri în jud. Bacău), Ciucului,
Breţcu (Namira Mare corect Nemira de 1654 m în zona controlată de
autorităţile române şi vârful Şandor de 1640 în cea ocupată de Ungaria),
Vrancei (Coza de 1633, Zboina de 1860 m, Lăcăuţul de 1777 m şi Gorul de
1765 m, Muşata 1503 m în apropiere de Breţcu în teritoriul cedat Ungariei),
Buzăului (V. Cilianoş de 1606 m, Penteleu de 1775 m, Siriul de 1668 m,
Ciucaş de 1559 m). Nu au fost evidenţiaţi munţii, dar specificate anumite
vârfuri: Oaşului (Rotunzilor de 1241 m), Gutâi (Negru de 1232 m, Piatra de
1041 m), Carpaţii Păduroşi ai Maramureşului (V. Tarcăul 1841 m, astăzi
Farcău de 1951 m, Pietrosul de 1854 m, Cearcănul de 1842 m, Toroiaga de
1629 m), iar din grupa nordică Obcina Mestecănişului, din cadrul celor trei
Obcini din Bucovina.
Din Carpaţii Meridionali sunt evidenţiaţi: Munţii Bucegi (V. Omul
de 2506 m şi Caraimanul de 2497 m), Bârsei, Făgăraş (Păpuşa de 2379 m,
Ezarul de 2462 m, Ludişorul de 2305 m, Moldoveanul de 2544 m şi
Neagoiul tot de 2544 m), M. Cozia de 1675 m, M. Căpăţinei (V. Căpăţina
de 2100 m), Lotrului (V. Ştefleşti de 2244 m, V. Mare de 2034 m), Parâng
(V. Catalaiu de 1849 m, Mândra 2526 m), Vâlcan (V. Straja de 1670 m),
Haţeg, Retezat (V. Păpuşii de 2502 m, Retezat de 2484 m şi Tuli şa de 1795
m), Godeanu (V. Godeanu de 2229 m, Gugu de 2284 m şi Ţarcul de 2190
m), Cemei şi Mehedinţilor (M. Sec de 1333 m). Din cadrul Carpaţilor
Meridionali nu a fost denumit Masivul Piatra Craiului.
Carpaţii Occidentali sunt reprezentaţi de Munţii Almaş (V. Svinicea
de 1226 m), Semenic (V. nespecificat de 1159 m), Munţii Poiana Ruscăi (V.
Rusca de 1359 m, un alt vârf nespecificat de 954 m), Zarandului (cu V.
Hoghiş de 800 m, Dracea de 937 m, Piatra de Jos de 762 m), Metalici (V.
F ericelli de 1122 m), Trascăului (V. Poieniţa de 143 7 m, un alt vârf
nespecificat de 1366 m la nord de Zlatna şi sud de Poieniţa), Codru, Bihor,
Meseş, Munţii de Aramă (V. Văratecul de 756 m, Măgura de 915 m, un alt
vârf nespecificat între comunele Ciucea şi Buciumeni de 983 m), Crasnei 6 .
În zona din nordul Dobrogei sunt redate cele două culmi principale
din această zonă: Pricopan (Pricopanului) şi Nicoliţel (Niculiţel).
Hidrografia. Reţeaua hidrografică redată este extrem de bogată. Au
fost redate marile cursuri de apă cum ar fi: Dunărea, Nistru, Prut, Siret,
Argeş, Olt, Jiu, Timiş, Bega, Mureş, Crişurile, Someşul şi Tisa în nord. La
Pentru frumuseţea descrierii munţilor României menţionăm două lucrări: Ion Simionescu,
Pitorescul României, IV, Prin Munţii noştri, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1941;
Mihai Iancu, Leagăne şi vaduri carpatice, Ed. Albatros, Bucureşti, 1975.
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acestea se adaugă alte cursuri mai mici, inclusiv afluenţi de ordinul 2 şi 3 ale
celor enumerate. Toate acestea sunt redate corect. În anumite cazuri
cursurile de apă mici deşi sunt redate nu sunt specificate.
În cazul Dunării a fost redată întreaga zonă inundabilă de la Calafat
până la Măcin. În cadrul zonei inundabile au fost redate bălţile Nedeia,
Potelu, Greaca, la care se adaugă altele care nu au fost specificate. În cazul
bălţii Greaca, realizatorii au scris în interiorul acestei bălţi, B. Greaca, adică
„Balta". Nu au fost numite alte bălţi mari din această zonă cum ar fi Suhaia
şi Lacul Călăraşilor
Au fost redate cele două mari „bălţi", Balta Borcei sau a Ialomiţei şi
„Balta Brăilei", evidenţiindu-se că erau zone inundabile, inclusiv bălţile
propriu-zise din interior.
In perioada interbelică, inclusiv o anumită perioadă după Al Doilea
Război Mondial, zona inundabilă a Dunării a fost una din marile zone
piscicole ale ţării, la care se adăugau alte ocupaţii conexe cum ar fi:
practicarea agriculturii pe suprafeţe importante, creşterea tradiţională a
animalelor, apicultura. Zona inundabilă a Dunării, prin conexiunea dintre
fluviu, bălţi, canale de legătură, gârle şi gârliţe, era în fapt un adevărat
ecosistem, care favoriza înmulţirea speciilor valoroase de peşte (crap, ştiucă,
somn, sturioni).
În perioada postbelică, au fost realizate lucrări complexe: îndiguiri,
desecări, la care s-au adăugat şi alte lucrări. În aceste condiţii acest
ecosistem natural a dispărut, ajungându-se la o reducere importantă a
producţiei piscicole, mai ales în ceea ce priveşte speciile valoroase de peşte.
Astfel, zona inundabilă a dispărut, transformându-se într-o zonă agricolă.
Balta Ialomiţei (a Borcei) şi Balta Brăilei, în urma unor lucrări de aceeaşi
factură s-au transformat în Insula Mare a Ialomiţei şi Insula Mare a Brăilei,
devenind zone de interes agricol.
Zona inundabilă a Dunării este reprezentată, în continuare, în
apropierea oraşului Măcin, iar după oraşul Tulcea este redată Delta Dunării,
inclusiv delta secundară din preajma localităţii Vâlcov.
La sud de Delta Dunării, este reprezentat sub formă clasică,
Complexul Lagunar Razelm, fiind numite cele două lacuri principale
Razelm şi Sinoe, celelalte două Smeica şi Goloviţa nefiind numite deşi pot
fi identificate pe documentele cartografice. Au fost redate celelalte lacuri de
la sud de Razelm până la Mangalia, fiind numit numai lacul Techirghiol,
probabil datorită importanţei balneare şi turistice a acestuia. De altfel, în
mod firesc, în apropiere este reprezentat oraşul Techirghiol (ca mic oraş şi
staţiune balneară).

La nord de Galaţi este reprezentat lacul Brateş, dar care are o formă
alungită spre nord, mult diferită de ceea ce există în zilele noastre. În urma
unor lucrări de asanare executate în perioada postbelică, lacul Brateş este
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are o formă de pătrat, faţă de situaţia din perioada
interbelică, ilustrată şi de documentele analizate.
Au fost redate marile lacuri din sudul Basarabiei din care au fost
numite lacurile: Cahul, Talpug, Catalpug, Conduc (Sasâc), Şagani, Alibei.
În cazul fluviului Nistru, a fost reprezentat limanul acestuia care era
impropriu pentru navigaţie.
Cele două hărţi analizate redau atât porturile maritime cât şi pe cele
fluviale. Dintre porturile maritime sunt reprezentate: Salcie, Constanţa,
Sulina şi Vâlcov, ultimele două legate şi de Dunăre. Nu sunt redate ca
porturi maritime, localităţi urbane cum ar fi: Cavarna, Mangalia sau Cetatea

mult mai mic

şi

Albă.

Ca porturi fluviale, sunt redate cele legate de Dunăre. De la intrarea
fluviului pe teritoriul ţării până la vărsare, au fost trecute următoarele
porturi: Turnu Severin, Ţigănaşi (comună pe Dunăre între Turnu Severin şi
Calafat), Bechet (comună), Corabia, Zimnicea, Olteniţa, Turtucaia, Călăraşi,
Cernavodă, Hârşova, Brăila, Galaţi, Măcin, Tulcea, Reni, Ismail, Chilia
Nouă şi Chilia Veche şi bineînţeles Sulina şi Vâlcov. În această listă a
porturilor dunărene există anumite paradoxuri. Astfel sunt redate ca porturi
comune ca: Ţigănaşi, Bechet şi Chilia Veche şi nu există asemenea dotări
portuare în oraşe ca: Orşova sau Turnu Măgurele, deşi prima localitate a fost
port modern încă din perioada Austro-Ungariei 7 .
Sunt reprezentate o parte din ostroavele de pe Dunăre, dar singurul
care este numit este Ostrovul Corbului în apropiere de Hânova (lângă Turnu
Severin, jud. Mehedinţi).
Împărţirea administrativ-teritorială a României. În ceea ce
priveşte împărţirea administrativ teritorială au fost redate, atât unităţile
administrative simple de tipul comunelor, oraşelor, dar şi cele complexe de
tipul judeţelor. Au fost reprezentate cele 8 mari oraşe ale ţării în calitatea lor
de „capitale de ţinut'', de fapt fostele reşedinţe şi capitale ale vechilor
provincii istorice. Astfel au fost trecute: Bucureşti, Constanţa, Chişinău,
Iaşi, Cernăuţi, Cluj, Timişoara, Craiova.
Au fost marcate judeţele României din perioada interbelică. Cele 71
de judeţe, inclusiv reşedinţele lor din perioada respectivă erau: Durostor
(Silistra), Caliacra (Bazargic), Constanţa, Tulcea, Ismail, Cetatea Albă,
Cahul, Tighina, Lăpuşna (Chişinău), Orbei, Soroca, Bălţi, Hotin, Cernăuţi,
Storojineţ, Rădăuţi, Câmpulung, Suceava, Baia (Fălticeni), Dorohoi,
Botoşani, Iaşi, Neamţ (Piatra Neamţ), Roman, Bacău, Vaslui, Fălciu (Huşi),
Tutova (Bârlad), Tecuci, Covurlui (Galaţi), Putna, Brăila, Râmnicul Sărat,
Buzău, Ialomiţa (Călăraşi), Ilfov (Bucureşti), Vlaşca (Giurgiu), Teleorman
Pentru informaţii suplimentare vezi şi Georges Cioriceanu, Les grands ports de
Roumanie, Paris, 1928. Orşova apare în Condica Visteriei lui Constantin Brâncoveanu ca
port cu denumirea Ruşava.
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(Turnu Măgurele), Prahova (Ploieşti), Dâmboviţa (Târgovişte), Muşcel
(Câmpulung), Argeş (Curtea de Argeş), Olt (Slatina), Romanaţi (Caracal),
Dolj (Craiova), Mehedinţi (Turnu-Severin), Gorj (Târgu Jiu), Vâlcea
(Râmnicul Vâlcea), Severin (Lugoj), Caraş (Oraviţa), Timiş-Torontal
(Timişoara), Arad, Bihor (Oradea), Hunedoara (Deva), Sălaj (Zalău), Satu
Mare, Maramureş (Sighet), Cluj, Someş (Dej), Năsăud (Bistriţa), Turda,
Alba (Alba Iulia), Târnava Mică (Blaj), Târnava Mare (Sighişoara), Sibiu,
Făgăraş, Braşov, Trei Scaune (Sf. Gheorghe), Odorhei, Ciuc (Miercurea
Ciuc) 8 .
Deşi la legenda hărţii în ambele ediţii este trecut simbolul limitelor
pentru Rezidenţe, acestea nu sunt evidenţiate pe harta propriu zisă. Această
situaţie ne determină să considerăm că cele două hărţi au fost editate şi puse
în circulaţie în mod efectiv, după abdicarea lui Carol al Ii-lea, când au fost
desfiinţate Ţinuturile sau Rezidenţele înfiinţate în timpul fostului suveran 9 .
Din categoria aşezărilor umane sunt reprezentate: capitalele de ţinut
(de provincii istorice în realitate), oraşele reşedinţe de judeţ, oraşele mai
mici şi comunele.
Au fost reprezentate din categoria oraşelor: capitalele de ţinut (ale
fostelor provincii istorice): Bucureşti (în calitate de capitală a statului
român), Iaşi, Chişinău, Cernăuţi, Cluj, Timişoara, Craiova şi Constanţa.
Nu vom mai enumera reşedinţele de judeţ, deoarece ar fi o repetare
suplimentară a unor informaţii deja enunţate.
Au fost reprezentate următoarele oraşe mai mici: Turtucaia (jud.
Durostor), Balcic şi Cavarna (jud. Caliacra), Mangalia, Medgidia,
Cernavodă şi Hârşova (jud. Constanţa), Babadag, Sulina, Isaccea, Măcin
(jud. Tulcea), Reni, Chilia Nouă, Vâlcov (jud. Ismail) 10 , Tuzla (jud. Cetatea
Albă), Comrat (jud. Tighina), Călăraşi-Târg (jud. Lăpuşna), Zastavna,
Cosmeni, Sadagura (jud. Cernăuţi), Văşcăuţi, Vyniţa (jud. Storojineţ),
Săveni, Darabani, Mihăileni, Herţa (jud. Dorohoi), Ştefăneşti, Hârlău (jud.
Botoşani), Siret (jud. Rădăuţi), Solca (jud. Suceava), Vama, Gura
Humorului (jud. Câmpulung), Paşcani (jud. Baia), Tg. Frumos (jud.Iaşi),
Buhuşi, Tg. Neamţ (jud. Neamţ), Tg. Ocna (jud. Bacău), Mărăşeşti, Panciu,
Adjud (jud. Putna), Slobozia, Urziceni (jud. Ialomiţa), Mizil (jud. Buzău),
Roşiorii de Vede (jud. Teleonnan), Urlaţi, Vălenii de Munte, Slănic,
Câmpina, Filipeşti Tg., Sinaia (jud. Prahova), Găieşti, Pucioasa (jud.
Dâmboviţa), Curtea de Argeş (jud. Argeş), Călimăneşti, Drăgăşani (jud.
~ Au fost trecute denumirile judeţelor din perioada respectivă,iar în paranteză pe cea a
reşedinţei de judeţ. În cazul în care denumirea judeţului a coincis cu cea a reşedinţei, nu a
mai fost scrisă din nou.
9
Ţinuturile, în număr de 8, au fost înfiinţate prin legea din 14 august 1938.
0
' Localitatea Bolgrad din judeţul Ismail este reprezentată ca aşezare rurală pe aceste hărţi,
în realitate a fost oraş.
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Vâlcea), Balş Uud. Romanaţi), Băileşti, Pleniţa, Calafat Uud. Dolj), Strehaia,
Baia de Aramă Uud. Mehedinţi), Caransebeş, Orşova Uud. Severin), Reciţa
(Reşiţa) Uud. Oraviţa), Lipova Uud. Arad), Petroşani, Haţeg, Orăştie Uud.
Hunedoara), Năsăud Uud. Bistriţa), Baia Sprie, Baia Mare Uud. Satu Mare),
Şimleu} Silvaniei, Carei Uud. Sălaj), Salonta, Beiuş Uud. Bihor), Sebeş,
Aiud, Abrud Uud. Alba), Mediaş Uud. Târnava Mare), Dicio Sân Martin
astăzi oraşul Târnăveni), Târgu Secuiesc Uud. Trei Scaune), Gheorghieni
Uud. Ciuc).
Au fost reprezentate un număr important de aşezări rurale pe întreg
teritoriul ţării. Unele dintre acestea poartă denumirea localităţii urmat de
apelativul "Târg'', sau „Târgul" urmat de denumirea localităţii. Sunt
numeroase exemplele de acest gen pe întreg teritoriul ţării, dar în special în
judeţele din răsăritul ţării, multe dintre ele fiind înfiinţate în secolul al
XVIII-lea şi prima jumătate a celui de-al XIX-lea. Printre acestea se
numără: Sculeni Tg. la nord est de Iaşi şi Ungheni Tg. la est de Iaşi, ambele
pe malul basarabean al Prutului Uudeţul Iaşi), Corneşti-Târg Uud. Bălţi),
Edineţi Tg., Briceni Tg., Securem Tg. şi Otaci Tg. pe Nistru Uud. Hotin),
Teleneşti Tg. şi Rezina Tg., pe Nistru Uud. Orhei). Alte aşezări rurale dar
din a doua categorie, sunt localităţile: Târgul Bereşti din judeţul Covurlui,
astăzi jud. Galaţi, Tg. Fierbinţi pe Ialomiţa în judeţul Ialomiţa, Tg. Logreşti
(jud. Gorj) şi Târgul Lăpuşului Uud. Someş). Menţionăm comuna Târgşorul
Nou din apropiere de Ploieşti, veche aşezare medievală. Nu am luat în
discuţie aşezările urbane, care au acest apelativ în componenţa denumirii
oficiale.
Un anumit număr de aşezări rurale poartă denumiri legate de
membrii familiei regale, ale unor personalităţi din perioada respectivă sau
din perioade mai îndepărtate. Printre comunele reprezentate pe hartă care
poartă denumiri legate de membrii familiei regale se numără comuna
Ferdinand aflată pe şoseaua dintre Hârşova şi Constanţa şi Carol al II-lea din
Judeţul Ismail, la nord de lacului Catalpug. Aceste denumiri au fost
schimbate în perioada postbelică, imediat după anexarea de către U.R.S.S.
sau instaurarea regimului comunist.
Personalitatea politică a celui care a fost, I. Gh. Duca, preşedinte a
Partidului Naţional Liberal şi prim ministru a României, tragedia care i-a
curmat viaţa au determinat pe contemporani să numească multe localităţi cu
numele său. Astfel de comune care au purtat numele lui I.G. Duca în număr
de 6, au fost identificate: pe Nistru la sud de oraşul Tighina în judeţul
Tighina, la nord de Tg. Bereşti pe calea ferată Galaţi-Bârlad, în judeţul
Covurlui, pe calea ferată Bazargic - Negru Vodă - Medgidia în judeţul
Caliacra (în teritoriul cedat Bulgariei), la nord de lacul Razelm în judeţul
Tulcea, pe Târnava Mare în judeţul Odorhei (în teritoriul cedat Ungariei prin
Dictat) şi în partea de nord a Munţilor Apuseni, pe Someşul Mic, pe un
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drum secundar care leagă oraşele Huedin şi Cluj, în teritoriul controlat de
statul român şi în perioada anilor 1940-1944.
Numele fostului om politic I. C. Brătianu a fost folosit pentru a
denumi o comună în apropiere de Făurei în judeţul Brăila. Şi aceste
denumiri au fost schimbate atât pe teritoriul României cât mai ales în cele
anexate de U.R.S.S., Ungaria şi Bulgaria.
Pe lângă denumirile de localităţi atribuite unor personalităţi
interbelice se află şi altele ale unor personalităţi din perioadele anterioare:
Avram Iancu şi Mihai V. (Viteazul cu certitudine) ambele în judeţul Turda,
C.A. Rosetti în Delta Dunării (judeţul Tulcea), Mihai Viteazul între
Constanţa şi Babadag (jud.Constanţa), Ioan Corvin, pe şoseaua dintre
Adamclissi şi Constanţa, Saligni pe traseul căii ferate Cernavodă Constanţa toate în judeţul Constanţa, Roseti pe Dunăre, Mircea Vodă, Cuza
Vodă, Mihai Viteazu, Ştefan Vodă, Griviţa, Radu Vodă şi Radu Negru în
judeţele Ialomiţa şi Brăila, Mihai Bravu comune, în judeţele Brăila, în
apropiere de Dunăre şi judeţul Ilfov, Ştirbei în nordul judeţului Romanaţi, în
apropiere de oraşul Balş şi Mănăstirea Căluiu, Bibeşti în judeţul Gorj în
apropiere de râul Gilort afluent al Jiului. Şi în ultimele două cazuri a avut
loc schimbarea denumirilor în perioada postbelică.
Există şi alte localităţi cum ar fi Independenţa, din jud. Covurlui şi
Griviţa din jud. Brăila care amintesc de Războiul de Independenţă şi
localitatea Viziru din Brăila cu o denumire care este legată de dominaţia
otomană asupra acestui teritoriu din secolele XVI-XIX. Denumirile acestor
două localităţi au rămas valabile până astăzi.
Nu intenţionăm să facem un studiu de toponimie istorică pe baza
celor două documente cartografice prezentate, dar ne permitem câteva
observaţii. În primul rând remarcăm existenţa unor toponime comune în mai
multe zone ale ţării, cum ar fi cele de Slobozia şi Grădiştea. Primul dintre
aceste două se regăseşte în următoarele zone: Slobozia oraş mai mic din
judeţul Ialomiţa, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume de astăzi, SloboziaBălţi, lângă oraşul Bălţi, Slobozia pe Prut din judeţul Cahul, Slobozia pe
Dunăre în apropiere de Giurgiu judeţul Vlaşca şi Slobozia din partea de sud
a judeţului Argeş. Toate aceste localităţi cu denumirea de „Slobozia" provin
din perioada medievală, fiind acele aşezări înfiinţate cu privilegii speciale de
scutiri fiscale cu scopul de repopulare a ţării.
Toponimul de Grădişte se regăseşte în judeţele Hunedoara
(Grădiştea Muncelului), în Vlaşca şi în denumirea unei comune de pe valea
Olteţului din Vâlcea;
Alte exemple de toponime comune existente în diferite părţi ale ţării,
care au fost trecute pe hartă sunt: Ştefăneşti în judeţele Botoşani, Muşcel şi
Ialomiţa, Ungheni, târgul din judeţul Iaşi şi comuna Ungheni din Muşcel;
Băneasa între Giurgiu şi Bucureşti şi la nord de Bucureşti (cartierul
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din zilele noastre), Negreşti (jud. Vaslui) şi Negreşti (Oaş, jud.
Satu Mare), Frumuşica comune în judeţele Botoşani şi Ialomiţa, Crasna (comună în jud. Sălaj între Ciucea şi Şi ml eul Silvaniei la o distanţă
apreciabilă de râul Crasna, Crasna - comună în jud. Vaslui şi Crasna comună în judeţul Prahova în apropiere de localitatea Cheia, Domneşti în
judeţele Constanţa, Ilfov şi Muşcel, Costeşti la sud de Chişinău, dar şi în
Argeş, Bicaz, Bicazul Ardelean din jud. Neamţ şi Bicaz în judeţul Sălaj,
între Cehul Silvaniei şi Satu Mare, Boian în judeţele Cernăuţi la S-E de
oraşul Cernăuţi şi la Nord de Prut şi în Târnava Mică, Lăpuşna în judeţele
Storojineţ şi Lăpuşna, Drăgăneşti pe râul Ialomiţa în Prahova, în Vlaşca şi în
Olt, Adîncata în judeţele Storojineţ şi Prahova, Văleni în judeţele Muşcel,
Olt şi Vălenii de Munte în Prahova, Călăraşi-Târg (jud. Lăpuşna) şi Călaraşi
(reşedinţa jud. Ialomiţa), Filiaşi în judeţele Mureş şi Dolj, Vişeul de Sus
(comună şi staţiune balneo-climaterică din jud. Maramureş) şi Vişeu
comună din judeţul Hunedoara. Aceste exemple de toponimie comună ar
putea continua, dar considerăm că sunt suficiente pentru a demonstra măcar
parţial, unitatea toponimiei româneşti
Alte localităţi au doar o parte comună a denumirii. Astfel există un
număr important de localităţi care au în componenţa lor denumirea de
„Baia", ne luând în discuţie localităţile balneare. Putem enumera: Baia Mare,
Baia Sprie (jud. Satu Mare), Baia (jud. Baia), Baia de Aramă (jud.
Mehedinţi). Denumirile acestor localităţi s-au format în strânsă legătură cu
activitatea minieră desfăşurată din trecut până în prezent. Tot de minerit, dar
legate de exploatarea sării s-au format denumirile următoarelor localităţi:
Târgu Ocna (jud. Bacău), Ocnele Mari (Vâlcea), Ocna Şugatag
(Maramureş), Ocna Mureş (Mureş), dar probabil şi Ocna pe Nistru din jud.
Cernăuţi. Alte localităţi, doar cu o parte a denumirii comune: Valea Mare în
judeţul Olt la sud de Slatina, Valea Ţâţei în judeţul Dâmboviţa, Valea Rea
din judeţul Bacău şi Valea Lungă la est de Blaj în judeţul Târnava Mică.
Menţionăm, de asemenea, existenţa satului Crihana pa Prut din
judeţul Cahul, comparându-l cu satul Crihan, comuna Măgura de astăzi,
judeţul Bacău (nereprezentat pe hartă). O altă localitate de acest gen este
satul Colibaşi de pe Prut tot din judeţul Cahul, comparat cu localitatea
Colibaşi de lângă Piteşti, nereprezentată pe hartă. Sunt doar câteva exemple
din multitudinea de localităţi cu denumiri comune, care au fost trecute în
documentele analizate. În acelaşi timp, nu am luat în discuţie, toponimele
care au terminaţii atât de caracteristice româneşti de „eşti" sau „eseu" şi care
se regăsesc în toate zonele ţării. Toate acestea demonstrează un mod comun
de formare a toponimiei româneşti. De altfel, majoritatea toponimelor
folosite în realizarea hărţilor sunt de origine străveche, fac parte din
patrimoniul toponimiei româneşti.
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Pe lângă acestea mai există şi altele, care au alte origini, fiind impuse
în perioadele de dominaţie străină asupra diferitelor teritoriului româneşti.
Astfel, în Dobrogea şi în sudul Basarabiei există un număr relativ
mare de denumiri de origine turco-tătare, rămase din perioada dominaţiei
otomane. Astfel de denumiri de origine turco-tătară s-au păstrat în judeţele
Durostor (Chiose Abdi, Asfatchioi, Haschioi, Accadânlar, Doimuşlar,
Curtbunar, Sarsânlar), Caliacra (Trupcilar, Osman Facă, Bazargic,
Sarâmuşa, Gargalâc, Şabla, Arabegi, Armutli, Enigea Haidar, Ciufut
Cuius) 11 . Numărul acestor localităţi cu denumiri de această origine scade în
judeţele Constanţa (Adamclissi, Medgidia,Techirghiol), Tulcea (Mahmudia,
Carcaliu), Cahul (Tatar Copceac), Cetatea Albă (Hasan Batâr, Acmanghit,
Achembet, Budachi, Bumas, Bugaz, Talmaz, Manzâr), Congaz (jud. Cahul),
Dezghinghe (Cetatea Albă). Menţionăm un curs de apă de mici dimensiuni
din jud. Cetatea Albă, Agi Dere, un hidronim tot de origine turco-tătară.
Existenţa acestor denumiri origine turco-tătară, se explică prin menţinerea
dominaţiei otomane între 1484, 1538-1806 în sudul Basarabiei şi din secolul
al XV-iea până la 1878 în Dobrogea şi Cadrilater. Toponimele turco-tătare
s-au menţinut şi prin persistenţa acestei populaţiei până în zilele noastre atât
în Dobrogea cât şi în Cadrilater.
În zona de sud a Basarabiei remarcăm existenţa unor toponime de
origine germană, situaţie explicabilă prin prezenţa coloniştilor germani,
aduşi de autorităţile ţariste în secolul al XIX-iea. Astfel de aşezări cu
denumiri germane sunt: Cleastitz, Friedensfeld şi Tarutino (jud. Cetatea
Albă). Acestea reprezintă doar o mică parte din totalul aşezărilor cu
populaţie germană din sudul Basarabiei existente până la sfărşitul perioadei
interbelice.
Există o serie de denumiri de origine rusă, ucraineană sau bulgară,
mai ales în sudul Basarabiei cum ar fi: Plahteevca, Borisauca, Neruşai
(Cetatea Albă), Bolgrad, Vâlcov (lsmail) ongmare din perioada
administraţiei ţariste. În judeţele din Cadrilater au fost trecute localităţi cu
denumiri bulgăreşti ca Noul Botievo, Vasilieva (Caliacra) şi Calipetrova
(Durostor).
Turismul. Aşa cum am arătat de la începutul studiului nostru cele
două hărţi se referă şi la activitatea turistică. Au fost reprezentate multe
staţiuni balneare, turistice şi climaterice, situaţie explicabilă datorită temei
principale a hărţii. Enumerarea staţiunilor balneare, climaterice şi turistice a
mai fost realizată şi pe versourile hărţilor, în cele trei tabele care sintetizează
infonnaţiile referitoare la toate staţiunile existente pe teritoriul ţării în
Problema judeţelor din Dobrogea de sud (Cadrilater) şi implicit a populaţiei şi
denumirilor de localităţi a fost atinsă de Petre P. Panaitescu, Originea populaţiei în
Dobrogea Nouă, Monitorul oficial şi Imprimeriile statului, Imprimeria Naţională,
Bucureşti, 1940
11
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momentul respectiv. Din această cauză, nu vom lua în discuţie acum acest
aspect.
În anumite judeţe ale ţării nu au fost reprezentate staţiuni turistice,
balneare sau climaterice: Durostor, Cahul, Tighina, Lăpuşna, Orhei, Soroca,
Storojineţ, Hotin, Cernăuţi, Rădăuţi, Dorohoi, Iaşi, Vaslui, Fălciu, Tutova,
Vaslui, Covurlui, Tecuci, Ialomiţa, Teleorman, Olt, Romanaţi, Dolj,
Mehedinţi şi Roman.
În unele din aceste judeţe, turismul s-a desfăşurat pe baza vizitării
mănăstirilor, care existau în număr mare, a unor locuri istorice, monumente
istorice şi de artă existente.
Sunt reprezentate multe mănăstiri pe întreg teritoriul ţării. Acestea
nu lipsesc în nicio provincie istorică a ţării. Impresionează numărul mare de
aşezăminte religioase de acest gen din zona centrală a Basarabiei în judeţele
Lăpuşna (Hâncu, Condriţa, Surceni, corect Suruceni, Comeşti-Târg,
Hârjeuca, Răciula, Ţigăneşti, Curchi, Tabora, Hârova, Gârbovăţ), Orhei
(Mănăstirea Sahama pe Nistru) 12 . În Moldova dintre Carpaţi şi Prut ies în
evidenţă cu un număr foarte mare de mănăstiri, judeţele Neamţ (Secu,
Sihăstria, Agapia, Văratic, Durău, Bisericani, Bistriţa, Horaiţa, Pângăraţi,
Bistriţa, Schitul Sihla), Baia (Neamţ şi schitul Pracov <corect Pocrov> ),
Suceava (Mănăstirea Humorului), Câmpulung (Voroneţ, Suceviţa şi
Slatina), Rădăuţi (Mănăstirea Putna), Bacău (Mănăstirea Caşin), iar în
judeţul Botoşani Mănăstirea Agafton.
Pe teritoriul de la sud de Carpaţii Meridionali au fost reprezentate
mănăstiri în judeţele: Râmnicul Sărat (Schitul Rogoz în apropiere de
Plaineşti), Buzău (Mănăstirea Nifon pe râul Buzău, Mănăstirea Răteşti în
apropiere de Pârscov, mănăstirea Nucu în apropiere de Gura Teghii), Ilfov
(Cemica, Pasărea, Căldăruşani, Snagov, Ţigăneşti), Prahova (Mănăstirea
Suzana, Ghighiu, Sinaia şi Cheia), Dâmboviţa (Mănăstirea Viforita) Argeş
(Curtea de Argeş şi Comet), Vâlcea (Mănăstirea dintr-un Lemn, Cozia,
Mănăstirea Sfântul Ioan - în apropiere de vârful Căpăţâna din Munţii
Parâng, Mănăstirea Jghiabu, între Horezu - Ocnele Mari şi Olăneşti şi
mănăstirea Horezu), Gorj (Lainici, Polovraci, Tismana, Cioclovina,
Tismana), Mehedinţi (Vodiţa), Romanaţi (Mănăstirea Căluiu).
Toate aceste mănăstiri trecute în cele două hărţi şi enumerate în
studiul nostru nu sunt singurele existente pe teritoriul ţării la acea dată. În
cele două hărţi există numeroase judeţe în care autorii nu au trecut nici o
Pentru o documentare suplimentară a problemei mănăstirilor basarabene din perioada
pot fi consultate suplimentar următoarele lucrări: Ştefan Ciobanu, Basarabia,
Chişinău, Universitas, 1993 ( în special capitolul referitor la mănăstirile basarabene
întocmit de Ştefan Gr. Berechet între paginile l 96-208)şi Mircea Păcurariu, Basarabia
aspecte din istoria Bisericii şi a neamului românesc, laşi, Ed. Trinitas, Ed. Mitropolici
Moldovei şi Bucovinei, 1993.
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mănăstire, deşi

existau mănăstiri importante, reprezentative. Astfel de judeţe
sunt cele din Dobrogea (Durostor, Caliacra, Constanţa, Tulcea), din
Basarabia (Ismail, Cahul, Cetatea Albă, Tighina, Soroca, Bălţi, Hotin), din
Bucovina (Cernăuţi, Storojineţ), în Moldova (Dorohoi, Iaşi, Fălciu, Vaslui,
Tutova, Covurlui, Tecuci), în Ţara Românească (Brăila, Ialomiţa, Olt, Dolj),
iar în judeţele din Transilvania nu a fost trecută în mod paradoxal de către
autori, nici o mănăstire sau schit.
Au existat în aceste Judeţe mănăstiri importante, dar care nu au fost
trecute pe cele două hărţi din diferite motive de către autori, din care cităm
doar câteva: Celic-Dere, Saoni, Cucoş în judeţul Tulcea, Adam din judeţul
Covurlui şi Bistriţa din Vâlcea.
Au fost reprezentate numeroase locuri istorice cum ar fi: Cosmeni
(Codrii Cosminului) pe Prut, la sud est de Cernăuţi, în judeţul Cernăuţi,
Lipnic în apropiere de Nistru, Stălineşti (corect Stănileşti), pe Prut, în
apropiere de Huşi, judeţul Fălciu din perioada respectivă, Mărăşeşti şi
Mărăşti Uudeţul Putna), Finta Uudeţul Prahova), Călugăreni pe Neajlov,
Copăceni pe Argeş Uudeţul Ilfov), lângă Bucureşti, Olteniţa Uudeţul Ilfov),
Turnu Măgurele Uudeţul Teleorman), Curtea de Argeş, Rovine la sud de
Craiova Uudeţul Dolj), Alba Iulia Uudeţul Alba).
A fost reprezentată cetatea lui Radu Negru, printr-un pătrat negru de
mici dimensiuni, în apropiere de vârful Ludişorul din munţii Făgăraş.
Nu au fost însă trecute locuri istorice importante din numeroase
judeţe ale ţării, cum ar fi: Vaslui (Podu-Înalt), Războieni, Oituz, Soveja,
Gorăslău, Mirăslău sau aşezările daco-getice şi romane din Transilvania,
deşi exista spaţiul de reprezentare pentru acestea.
Pe verso sunt realizate trei tabele care sintetizează infonnaţia
referitoare la 144 de localităţi care aveau statutul de staţiuni balneare,
climatice şi turistice, care sunt trecute de altfel şi în interiorul hărţii pe faţa
acesteia. Fiecare din cele trei tabele este organizat pe următoarele coloane:
localitatea, judeţul, populaţia, categoria, sezonul de activitate, altitudinea şi
informaţii. Ultima coloană prezintă în mod sintetic informaţii în română,
franceză şi germană, referitoare la căile de acces (feroviară, rutieră), tipul de
vegetaţie, la posibilităţile de cazare şi masă, la principalele boli tratate. Sunt
informaţii sintetice strict necesare, chiar şi în zilele noastre, când ne
planificăm un concediu. În felul acesta harta era utilă, atât pentru turistul
român cât şi pentru cel străin. Este interesantă o enumerare a acestor
staţiuni, în ordinea din cele trei tabele sinteză, pentru a realiza o comparaţie
peste timp cu ce există şi funcţionează în zilele noastre. Au fost trecute
următoarele staţiuni balneare şi climaterice: Băile Felix (Bihor), Băile Finiş
(Bihor - zona montană în apropiere de Beiuş şi Crişul Negru), Băile Tinca
(Bihor - în apropiere de Moneasa), Băile Herculane (Severin), Bălţăteşti
(Neamţ), Bazna (Târnava Mică - în apropiere de Mediaş), Biborţeni
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(Odorhei), Bicsad (Satu Mare), Bobocu (Buzău), Bogdan (Timiş-Torontal),
Borsec (Mureş), Bughea (Muşcel), Buziaş (Timiş-Torontal, Cacica
(Suceava), Călimăneşti (Vâlcea), Caşin (Iacobeni-Ciuc - gara de acces Tg.
Secuiesc), Chirău (Băiţa-Someş - gara de acces Gherla), Cojocna Someşului
(Cluj), Corund (Odorhei), Covasna (Trei Scaune), Dărăşti (Vlaşca - gara
Jilava), Doma Candreni (Câmpulung), Geoagiu (Hunedoara), Govora
(Vâlcea), Homorod (Honterus-Târnava Mare), Iacobeni (Câmpulung
Moldovenesc), Ideciu Băi (Mureş), Jableniţa (Mureş), Jigodin (Ciuc), Jitia
(Râmnicul Sărat), Lacul Ghilcoş (Lacul Roşu), Lipova (Timiş-Torontal),
Malnaş (Trei Scaune), Miercurea (Sibiu), Moineşti (Bacău), Moneasa
(Arad), Ocna Dejului (Someş), Ocnele Mari (Vâlcea), Ocna Mureş (Alba),
Ocna Sibiului (Sibiu), Ocna Şugatag (Maramureş), Odorhei Seiche
(Odorhei), Oglinzi (Neamţ), Olăneşti (Vâlcea), Pucioasa (Dâmboviţa),
Rotbav (Făgăraş), Rupea (Târnava Mare), Săcelul (Gorj), Sângeorz Băi
(Năsăud), Sărata (Bacău), Sighişoara (Târnava Mare), Slănic Prahova
(Prahova), Slănic Moldova (Bacău), Someşeni (Cluj), Sovata (Mureş),
Telega (Prahova), Turda (Turda), Tuşnad (Ciuc), Vâlcele (Trei Scaune),
Vaţa de Jos (Hunedoara), Vizantea (Putna), Vulcana (Dâmboviţa), Zizin
(Braşov).

Din grupul de staţiuni climaterice au fost trecute: Abrud (Alba),
Aurora Banatului (Caraş), Avrig (Sibiu), Azuga (Prahova), Baia Mare (Satu
Mare), Baia Sprie (Satu Mare), Bicaz (Neamţ), Broşteni (Neamţ), Bocşa
Montană (Caraş), Bran (Braşov), Brădet (Argeş), Breaza de Jos şi Breaza de
Sus (Prahova), Brezoi (Vâlcea), Câmpulung (Câmpulung), Câmpulung
(Muşcel), Câmpeni (Turda), Câmpina (Prahova), Cluj (Cluj), Coştiui
(Maramureş), Curtea de Argeş (Argeş), Grădiştea (Vlaşca), Gura Humorului
(Câmpulung), Haţeg (Hunedoara), Homorod Căpâlniţa, Horezu} (Vâlcea),
Nehoiu (Buzău), Novacii Români (Gorj), Orşova (Severin), Piatra Neamţ
(Neamţ), Păltiniş (Sibiu), Pietroşiţa (Dâmboviţa), Pintic (Someş), Poiana
Ţapului (Prahova), Pojorita (Câmpulung), Râmnicu Vâlcea (Vâlcea),
Râşnov (Braşov), Satu Mare (Satu Mare), Solca (Suceava), Soveja (Putna),
Târgu Ocna (Bacău), Vălenii de Munte (Prahova), Zalău (Sălaj), Zărneşti
(Braşov).

Sunt consemnate următoarele staţiuni balneare, climaterice şi
turistice: Topliţa (Mureş), Vatra Domei (Câmpulung).
Au fost trecute un anumit număr de staţiuni climaterice şi turistice ca
Braşov (Braşov), Buşteni (Prahova), Rucăr (Muşcel), Sinaia (Prahova), Ada
Kaleh (Mehedinţi), Bisericani şi Bistricioara (Neamţ), Cheile Bicazului
(Ciuc) Dragoslavele (Muşcel), Vâlcov (lsmail).
O ultimă categorie de staţiuni este aceea a staţiunilor balneare:
Achembet (Cetatea Albă), Amara (Ialomiţa), Băile Episcopale (Bihor),
Salcie (Caliacra), Borisauca (Cetatea Albă), Budachi (Cetatea Albă), Bugaz
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Nistrului), Bumas (Cetatea Albă), Crmen Sylva
(Constanţa), Cavama (Caliacra), Constanţa (Constanţa), Eforie (Constanţa),
Lacul Sărat (Brăila), Mangalia (Constanţa), Movila Miresei (Brăila), Sărata
Monteoru (Buzău), Strunga (Roman), Techirghiol (Constanţa), Tuzla
(Caliacra), Tuzla (Cetatea Albă).
În rândul localităţilor turistice, este trecută şi capitala României,
situaţie firească, de altfel prin existenţa a numeroase obiective de interes
turistic în Bucureşti.
Există anumite situaţii când obiective turistice, balneare şi
climaterice trecute pe hartă nu au fost incluse în tabelul sinteză de pe verso,
cum ar fi cazul staţiunilor Tazlău din jud. Neamţ, Vişeu din Maramureş şi
Telega din judeţul Prahova. 13
O bună parte din aceste staţiuni balneare, climaterice şi turistice,
există şi funcţionează şi în zilele noastre.
Documentele cartografice oferă informaţii interesante referitoare la
judeţul Bacău. Astfel suprafaţa judeţului Bacău era mult mai mică decât în
prezent, zone importante care fac parte astăzi din acest judeţ, erau incluse în
judeţele învecinate. Astfel zona oraşului Buhuşi era inclusă în judeţul
Neamţ, aceea a comunelor Traian şi Dămieneşti în judeţul Roman, iar a
comunelor Stănişeşti (Stănileşti-trecut greşit pe hartă), Găiceana, Podul
Turcului în judeţul Tecuci. Comuna Sascut este arătată ca făcând parte din
judeţul Putna. Au fost trecute unnătoarele cursuri de ape: Siretul, Bistriţa,
Trotuşul, Tazlăul, Oituzul şi Zeletinul. La acestea se adaugă o serie de
afluenţi mici din stânga Siretului, care nu sunt numiţi.
Reţeaua feroviară este cea din zilele noastre, fiind reprezentate
următoarele căi ferate: calea ferată de pe valea Siretului, cea de pe valea
Bistriţei, Bacău - Piatra Neamţ şi Adjud - Târgu Ocna - Dărmăneşti Comăneşti - Miercurea Ciuc.
În domeniul căilor rutiere sunt reprezentate ca şosele principale:
Adjud - Bacău - Roman, Adjud - Târgul Ocna - Miercurea Ciuc, Bacău Valea Rea (Livezi) legată de şoseaua Adjud - Târgul Ocna. La acestea se
adaugă şoseaua Bacău - Bârlad prin Traian.
Nu este reprezentată nici o şosea de legătură dintre Bacău şi Vaslui,
deşi în apropiere de Pungeşti, există o apropiere a şoselei Bacău - Bârlad de
(Cetatea

Albă-Limanul

Referitor la turismul românesc interbelic, menţionăm următoarele surse suplimentare de
România. Revista O.N. T., care a apărut din anul 1936 cel puţin până în anul
1940 şi Buletinul Oficiului Naţional al Turismului. Informaţii foarte bogate se regăsesc şi în
două lucrări din această perioadă. Aceste suni: Dr. E. Ţeposu şi Valeriu Puşcariu, România
balneară şi turistică; Turismul şi propaganda economică, cap. II, în Enciclopedia
României, voi. IV, p. 177-276, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1943.
În acest ultim studiu suni prezentate printre altele într-un tabel sinteză, un număr de 219
staţiuni din care climatice 144 şi balneare 75 la paginile 273- 278 din enciclopedia citată.
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cea de la Vaslui. Probabil anumite drumuri locale de legătură, ştiute de
localnici existau, dar aceste nu au fost trecute pe hartă de autori.
Au fost reprezentate următoarele aşezări: Bacău (oraş reşedinţă de
judeţ), Târgul Ocna (oraş mai mic, staţiune balneară şi climatică), Moineşti
(comună şi staţiune balneară şi climatică), Dărmăneşti (comună), Slănic
(comună, staţiune balneo-climaterică), Mărgineni (comună

în apropiere de

Bacău), Sărata (comună

în apropiere de Bacău, staţiune balneo-climaterică),
Valea Rea (astăzi Livezi) comună, Oituz (comună) şi, la care se adaugă
comunele Răcăciuni şi Parincea. Din afara judeţului Bacău în momentul
respectiv, dar actualmente pe teritoriul judeţului nostru au fost trecute
următoarele localităţi: Buhuşi (oraş mai mic) în judeţul Neamţ, comunele
Traian şi Damieneşti (Dămieneşti) în judeţul Roman, comunele Găiceana,
14
Podul Turcului şi Stănileşti (Stănişeşti) şi Sărata (corect Poiana Sărată) în
judeţul Treiscaune.
A fost trecută şi o mănăstire, Mănăstirea Caşin în sud-vestul
judeţului nostru.
Din punct de vedere al formelor de relief, nu este făcută nici o
distincţie între zona montană şi cea subcarpatică. Din rândul masivelor
muntoase de pe teritoriul judeţului nostru, sunt evidenţiaţi Munţii Tarcăului,
atât în judeţul nostru cât şi în judeţul Neamţ. Au fost evidenţiate unnătoarele
vârfuri: Tărhăuşul (1662 m), în apropiere de limita cu judeţul Neamţ, dar şi
noua graniţă cu Ungaria, Cărunta (1323 m) şi Namira Mare (corect Nemira
Mare) cu înălţimea de 1654 m ambele în apropiere tot de noua frontieră cu
Ungaria.
Pe verso, din cele 144 staţiuni trecute în tabelul sinteză, din judeţul
nostru sunt trecute următoarele staţiuni:
~ Sărata - staţiune balneară (în apropiere de Bacău), sezonul de
activitate între 15 mai - 15 septembrie, altitudinea 260 m, 440 de locuitori,
gara de acces Bacău, cazare în 3 hoteluri şi case particulare, ape minerale şi
băi, tratament pentru boli de stomac, ale aparatului respirator, scrofule, gută
.
.
ş1 nerv1.
~ Slănic: staţiune balneară şi climaterică, sezon de activitate 15 mai 1 octombrie, altitudinea 520 m, 250 de locuitori, gara de acces Târgul Ocna,
climat constant, temperatura medie l 5- l 8°C, băi şi ape minerale, preţuri
moderate, iar în textul francez şi gennan sunt trecute posibilităţile de cazare
la hoteluri şi vile.
~ Târgul Ocna: staţiune climaterică în judeţul Bacău, gară locală,
sezonul între 15 mai - 1 octombrie, altitudinea 280 de metri, populaţia

În perioada respectivă a făcut parte din teritoriul ocupat vremelnic de Ungaria horthystă.
Vezi şi Dorinei Ichim, Poiana Sărată de la Oituz. Tragedia unui sat. Editura Casa
Scriitorilor, Bacău, 2007
14
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10.500 de locuitori, climat plăcut, posibilităţi de cazare şi masă în hoteluri şi
la restaurante, ape minerale, boli tratate: scrofuloză, anemie, boli de femei.
,,_ Moineşti: staţiune balneo-climaterică, sezonul de activitate între 15
mai şi 1 octombrie, altitudinea 480 m, 6. 700 de locuitori, gară locală. (Nu
mai există alte informaţii).
Valoarea ştiinţifică generală, atât istorică, dar şi geografică a celor
două hărţi este foarte mare pentru studierea turismului românesc la sfârşitul
perioadei interbelice, dar şi pentru alte domenii cum ar fi: evoluţia
frontierelor, a aşezărilor umane, a căilor de comunicaţie, a porturilor
maritime şi fluviale, a zonei inundabile a Dunării. Datorită faptului că
hărţile respective au fost realizate la o scară foarte mică, ele nu au nici pe
departe un caracter exhaustiv. Există anumite omisiuni şi mici erori în
redactarea celor două exemplare cartografice. În aceste condiţii nu am
dispus de informaţii consistente pentru toate aspectele enumerate, cele două
exemplare cartografice neavând un caracter exhaustiv, obiectiv care nici nu
fost urmărit în cercetarea noastră. În ciuda acestei situaţii, cele două hărţi se
caracterizează printr-o bogăţie informaţională excepţională în raport cu
scara folosită şi dimensiunile efective ale acestora.
În acelaşi timp considerăm studiul nostru, doar ca un început pentru
studierea perioadei interbelice, pornind de la izvoarele cartografice.

SUMMARY

In this paper the author looks at some of the cartographical data to
describe the evolution of the Roman ian state between 1940 and 1941.
The two maps that were studied are named "România fizică
administrativă-balneo-climato-turistică"
and were created by C.C.
Dumitrescu and G. G. N emetescu between 1940 and 1941.
Supported by these two maps the author analyses the situation of the
Romanian state from the standpoint of the state frontier, the geography, the
hydrographical network, the human settlements, the counties disposition and
the information about the county of Bacău.
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MOMENTE DIN ISTORIA ORGANIZA TIEI FRONTUL
'
PLUGARILOR DIN FOSTUL JUDET TREI SCAUNE
ÎN PERIOADA ANILOR 1945-1950
Vasile STANCU
Organizaţia

Frontul Plugarilor a luat fiinţă la 8 februarie 1933, la
Deva, în urma iniţiativei unui grup de ţărani hunedoreni care aveau drept
scop „constituirea unei organizaţii a ţărănimii în vederea apărării drepturilor
1
şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă".
Primul congres judeţean Hunedoara al Frontului Plugarilor a avut loc
la 18 aprilie 1933, când a fost adoptat un program în 17 puncte, care
prevedea, între altele: desăvârşirea împroprietăririi ţăranilor, libertatea
politică, reducerea datoriilor la bănci şi cămătari, reducerea impozitelor etc.
De asemenea, programul „chema la unire pe toţi plugarii cetăţeni ai acestei
ţări, din tot cuprinsul României, care trebuie să-şi unească lupta cu toate
braţele muncitoare, salariaţi etc., pentru dobândirea marilor prefaceri sociale
care vor garanta ieşirea din criza de azi. Suferinţa nu are neam, plugurile ară
2
la fel, focul mizeriei ne arde la fel". În scurt timp, au luat naştere
organizaţii ale Frontului Plugarilor în judeţele Sibiu, Târnava, Mureş, Turda,
Cluj, Bihor, Maramureş, alături de cea din Hunedoara. Creşterea numerică a
partidului a ridicat „cu acuitate problema alegerii unei conduceri centrale.
Aceasta s-a realizat la 8 noiembrie 1933, când dr. Petru Groza (unul din
foştii lideri ai Partidului Poporului) a fost ales preşedinte''. 3
Organizaţia Frontul Plugarilor s-a făcut remarcată pe scena politică
românească în anul 1935, când dr. Petru Groza a semnat, la 24 septembrie,
acordul de la Băcia cu Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari (MADOSZ),
având la bază o platformă antifascistă şi la 6 decembrie, când, la Ţebea, a
semnat o nouă înţelegere cu Blocul pentru Apărarea Libertăţilor
Democratice, MADOSZ şi Partidul Socialist (Popovici) cu privire la
susţinerea în alegeri a unui candidat comun. Cel desemnat a fost Ghiţă Pop,
fruntaş al Partidului Naţional Ţărănesc, care a şi reuşit în alegerile
parlamentare parţiale din 18 februarie l 936organizate în judeţele Mehedinţi
şi Hunedoara.
La 27 iunie 1937, la Deva, Frontul Plugarilor încheie un nou acord,
de această dată cu Partidul Social Democrat, prin care cele două organizaţii
se angajau să acţioneze unitar în cadrul alegerilor locale din 25 iulie 193 7.
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, voi. III, p. 487
Gheorghe Miele, Răscoala pământului. Istoria luptelor politice ale ţărănimii române
1933-1945, Ed. Frontul Plugarilor, Bucureşti, 1945, p. 33-34
3
Mircea Muşat, op.cit„ p. 488
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Urmare acestui acord, „a activităţii desfăşurate, Frontul Plugarilor a obţinut
4
în alegerile din iulie 1937 peste 15.000 de voturi".
În perioada regimului autoritar, instaurat de regele Carol al Ii-lea la
1O februarie 1938 şi urmare decretului de dizolvare a partidelor politice de
la 30 martie 1938, partidul Frontul Plugarilor şi-a încetat, din punct de
vedere legal, activitatea, fapt continuat şi în perioada dictaturii antonesciene,
până la 23 august 1944. În acest timp împotriva „activiştilor sau a
membrilor săi a fost adoptată o serie întreagă de măsuri de represiune:
percheziţii, arestări, înscenări de procese, condamnări etc., toate acestea
unnărind să facă cu neputinţă continuarea activităţii organizaţiei. În mai
multe rânduri, preşedinţii organizaţiilor locale ale Frontului Plugarilor din
Hărţăgani, Sălişte, Bulzeşti-Brad, Lesnic, Cuieş-Ilia, Tisa-Dobra etc.,
componenţi ai comitetelor de plasă, judeţene şi comunale sau simpli membri
ai organizaţiei au fost arestaţi în mod samavolnic, bătuţi, torturaţi în tot felul
de autorităţile jandannereşti şi poliţieneşti spre a-i face să renunţe la
activitatea pe care o desfăşurau în rândurile ţărănimii". 5 De asemenea, în
perioada 30 martie l 938-23 august 1944, au fost suspendate organele de
presă ale partidelor politice fapt ce împiedică cunoaşterea istoriei acestora,
deci şi a Frontului Plugarilor. „Pe aceeaşi linie se înscriu şi greutăţile
provenite din pricina lipsei, în însemnată măsură, a documentelor
organizaţiilor sale de jos: comunale, de plasă şi judeţene, precum şi ale
conducerii centrale. În condiţiile de teroare cunoscute, documentele
organizaţiei (procese-verbale ale şedinţelor, planuri de activitate etc.) au fost
fie distruse pe loc sau după o perioadă anumită de timp, spre a nu cădea pe
mâna organelor represive, fie păstrate, fără a putea fi întotdeauna ferite de
6
percheziţiile poliţieneşti, în urma cărora unele dintre ele au fost confiscate".
Acţiunile desfăşurate de Frontul Plugarilor sunt reflectate, mai cu seamă, în
documente din Arhivele Armatei sau ale inspectoratelor judeţene de Poliţie.
Ele au constat în esenţă în manifestări de rezistenţă faţă de politica
antidemocratică a guvernărilor respective, a cedărilor teritoriale din vara
anului 1940, faţă de continuarea războiului dincolo de Nistru şi a
ocupanţilor militari germani din România. Una dintre acţiunile importante
ale Frontului a fost aderarea sa, în iunie 1943, la alianţa unor grupări politice
aflate sub influenţa comuniştilor, intitulată Frontul Patriotic Antihitlerist
„îmbrăţişând fără rezerve" platforma acestora, care prevedea: „alungarea
nemţilor din ţară, doborârea guvernului de trădare naţională al Antoneştilor,
pentru formarea unui guvern cu adevărat naţional, încetarea războiului şi
încheierea unei păci separate cu Uniunea Sovietică, desfiinţarea dictatului de

4

Ibidem, p. 490
Gh.I. Ioniţă, Gh. Ţugui, Frontul Plugarilor (1933-1953), Bucureşti, l 970, p. 105
6
Ibidem, p. I 06
5
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la Viena şi eliberarea fraţilor noştri de sub jugul lui Horthy". După cum se
ştie, pe baza acestei platforme, s-a constituit, la 20 iunie 1944, Blocul
National Democratic fonnat din Partidul National Tărănesc, Partidul
'
'
'
Naţional Liberal, Partidul Social Democrat şi Partidul Comunist care, cu
sprijinul armatei, au înfăptuit actul de la 23 august 1944. Conducerea
Frontului Plugarilor, analizând situaţia creată prin acest act, având deja
tradiţia alianţelor cu forţele de stânga, prin acordurile încheiate în perioada
interbelică, a încheiat noi înţelegeri în speranţa venirii la putere, orientânduse cu hotărâre spre Partidul Comunist şi organizaţiile aflate sub influenţa sa,
care, i-au şi solicitat colaborarea, convinşi fiind „că noi, comuniştii ... vom
scoate ţara din sărăcie, că industrializarea era necesară, că greutăţile sunt
trecătoare şi că va veni o perioadă de prosperitate generală" 8 , după cum
mărturisea un lider comunist (Avram Bunaciu - fost ministru al justiţiei, de
externe şi vicepreşedinte al Consiliului de Stat, în perioada 1948-1955). În
acest sens, la 6 septembrie 1944, a participat, alături de P.C.R., P.S.D.,
Partidul Socialist Ţărănesc la constituirea Grupului Patriotic Antihitlerist,
iar la 29 septembrie aderă la proiectul de platfonnă al Frontului Democratic
propus de comunişti, constituind, alături de aceştia, la 12 octombrie 1944,
Consiliul Naţional al Frontului Naţional Democratic. Scopul alianţei era de
a instaura un guvern al Frontului Naţional Democratic, deci preluarea
întregii puteri politice de P.C.R. şi aliaţii săi.
Paralel cu întărirea alianţei cu Partidul Comunist, care vedea în
organizaţia Frontul Plugarilor instrumentul menit a îndeplini politica sa în
rândul ţărănimii, liderii Frontului, încă de la începutul lunii septembrie
1944, trec la extinderea organizaţiei în întreaga ţară „la transformarea
acesteia dintr-o organizaţie cu caracter regional într-o grupare politică pe
9
plan naţional" , fapt ce convenea pe deplin intereselor comuniste. La 1O
octombrie, a avut loc reorganizarea conducerii centrale a Frontului prin
alegerea „Comitetului Central, format din 26 de membri şi a Biroului
Politic, din care făceau parte: Miron Belea, Ion Moga-Fileru, Romulus
7

Zăroni, Dănuţ Şotângă şi Ioviţă Dumbravă.

10

Preşedintele organizaţiei

rămânea dr. Petru Groza. La 25 septembrie, se înfiinţase şi Comitetul
regional Braşov, care a impulsionat munca de organizare a ţărănimii din
această parte de ţară, din care făcea parte şi fostul judeţ Trei Scaune. Practic,
cuvântul de ordine în Front, în perioada imediat unnătoare actului de la 23
august, a fost intensificare muncii de convingere şi organizare a ţărănimii
prin constituirea de comitete ale acestei organizaţii în fiecare sat pentru a uni
şi organiza „toate energiile imense din sectorul agrar al ţării, făcând din ele
7

Ibidem, p. 123
~Dosarele Istoriei, anul X, nr. 11 (I 11 }, 2005, p. 38
9
Gh. I. Ioniţă, op.cit., p. 142
10
Ibidem, p. 148
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armata uriaşă de multe milioane, care
11
. a IFND"
umtar
. .
.

să acţioneze

sub comandamentul

Momente din istoria organizaţiei locale a Frontului Plugarilor.
Privind organizaţia Trei Scaune, primele informaţii le avem în
arhivele judeţene din anul 1945, în dosarul I al Fondului 548. Toate
documentele din dosar, în număr de 360, reprezintă adeziuni ale locuitorilor
din localităţile Prejmer, în număr de 6 şi Poiana Sărată, în număr de 354, la
organizaţia judeţeană, în anii 1945-1949. Menţionez că în perioada
noiembrie 1944-martie 1945, administraţia românească a judeţului Trei
Scaune s-a aflat la Prejmer, judeţul Braşov, judeţul fiind practic condus de
comandamentul militar sovietic şi autorităţile „democratice maghiare", ce
nu erau altele decât „funcţionarii existenţi în timpul ocupaţiei horthyste ...
care erau buni specialişti, cunoşteau limba maghiară şi mai ales erau
democraţi convinşi". 12
Astfel se explică apartenenţa la organizaţia judeţeană, în anul 1945, a
locuitorilor din Prejmer. Primul document, din arhiva judeţeană, care ne
oferă informaţii despre activitatea organizaţiei îl reprezintă procesul-verbal
al şedinţei organizaţiei judeţene din 13 august 1946, care avea drept scop
„reorganizarea judeţului confonn statutelor" 13 şi se hotăra convocarea
congresului judeţean al Frontului Plugarilor „spre a alege şi constitui un
14
comitet judeţean statutar" şi ca „toate organizaţiile locale constituite cu
respectarea dispoziţiunilor statutare să rămână în funcţie, iar celelalte vor fi
reorganizate legal în cel mai scurt timp, iar până la 8 septembrie a.c. toate
operaţiunile de reorganizare să fie complet terminate". 15 De asemenea, se
16
hotăra ca sediul organizaţiei judeţene să fie „în localul preturii" şi firma
„să se scrie imediat atât în limba maghiară cât şi în limba română în felul
următor: cu litere mari Partidul Frontul Plugarilor, Org. Jud. Trei Scaune, iar
cu litere mici dedesubt în limba maghiară: Ekeş Front". 17 Dintr-un alt
proces-verbal, al şedinţei din 19 august 1946, aflăm noi informaţii
organizatorice: „până la 1 septembrie a.c. se vor constitui comitetele de
plasă conform art. 9 din statut, ... concomitent se va organiza şi tineretul şi
femei le ... preşedintele organizaţiei va fi plugar ... cotizaţia va fi de la 200
lei în sus pe lună iar noile camete costă 1000 lei". 18 Din acelaşi proces11
12
13

Ibidem, p. 153
Dosarele Istoriei, anul VII, nr. 10 (74), 2002, p. 18
Direcţia Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale (în continuare DJAN Covasna), Fond

548 - Frontul Plugarilor, d. 1/1946, f. 3
14
Ibidem
15
Ibidem
16
Ibidem
17
Ibidem
18
Ibidem, f. 5
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verbal, mai aflăm, din cuvântul „prietenului Ardeleanu Victor de la
Comitetul Central al Fr. P." 19 că în preajma zilei de 23 august 1944 „Frontul
Plugarilor a fost găsit puţin organizat"20 , dar datorită activităţii „de
21
organizare s-a mărit, ajungându-se la 1.500.000 membri". Nu este greu de
crezut această ultimă afirmaţie a „prietenului" de la Comitetul Central al
Frontului Plugarilor, datorită măsurilor luate de conducerea organizaţiei
imediat după răsturnarea regimului antonescian, revenirea la Constituţia
anului 1923 şi participarea la putere alături de aliaţii săi, mai cu seamă după
6 martie 1945, când dr. Petru Groza a devenit primul ministru al unui
guvern dominat de comunişti şi a declanşat înfăptuirea reformei agrare.
Pe plan local, putem urmări evoluţia numărului de membri, pe baza
documentelor provenite de la propriile organizaţii, în două cazuri: a
localităţii Poiana Sărată şi a organizaţiei judeţene Trei Scaune. În cazul
Poiana Sărată, evoluţia numerică a organizaţiei, calculată pe baza cererilor
de adeziune existente la dosar, este spectaculoasă în perioada existenţei
judeţului Trei Scaune. Astfel, în anul 1945, organizaţia număra 15 membri
la care s-au adăugat 6 în 1946, 16 în 1947, 117 în 1948, 200 în 1949,
ajungând, la începutul anului 1950, la peste 300 de membri. 22 Privind
organizaţia judeţeană, potrivit documentelor, numărul membrilor variază
între 5953 la 28 februarie 194 7 şi 3658 la 31 iulie 1948 ca la 31 august 1948
(deci într-o lună) să se ridice la 5508 şi apoi să scadă în decembrie 1948 la
4308. În februarie 1949 numărul acestora era de 5106, în februarie 1950 de
4918, iar la 30 iunie 1950, de 4631 de membri. (Anexa l) De faptul că
liderii organizaţiei judeţene nu cunoşteau situaţia reală şi raportau forurilor
superioare date aproximative, ne dăm seama din Planul de muncă de la 1
iulie la 30 septembrie 1950, al Comitetului Judeţean al Frontului Plugarilor,
care la capitolul „Evidenţă", trasa organizaţiilor sale următoarea sarcină:
„Pentru a avea o evidenţă clară a membrilor noştri vom face până la data de
31 iulie o situaţie de toţi membrii organizaţiei noastre pe categorii
sociale" .23 Unul dintre motivele necunoaşterii reale a numărului membrilor
se datorează deselor excluderi din organizaţie, ordonate de forurile
superioare, mai bine spus de conducerea Partidului Comunist, pentru
„curăţirea de elemente necorespunzătore" a rândurilor Frontului, mai ales,
excluderea chiaburilor, a sabotorilor, care „sabotau munca de organizare şi
înfiinţare a G .A.C. prin diferite metode mârşave" 24 şi în general a tuturor
celor care aveau o cât de mică opoziţie faţă de politica regimului. Până la
19
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Idem, d. 111945, f. 1-360
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Idem, d. 111950, f. 171
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divizarea organizaţiei judeţene a Frontului Plugarilor, la şedinţa din 8
octombrie 1950, datorită aplicării noii legi administrativ-economice a Marii
Adunări Naţionale privind împărţirea în regiuni şi raioane, nu mai există
date în documentele de arhivă ale judeţului Covasna privind numărul şi
structura Frontului local.
„Instaurarea monolitismului comunist odată cu proclamarea
Republicii Populare Române (30 decembrie 194 7) a fost urmată de măsuri
25
vizând realizarea modelului sovietic". În domeniul rural acestea au vizat
„crearea staţiunilor de maşini şi tractoare - S.M.T. (7 octombrie 1948),
exproprierea moşiilor de 50 de hectare rămase în unna reformei agrare din
1945 (2 martie 1949), suprafaţa lor însumând 342.319 ha., începutul
colectivizării agriculturii (în urma Plenarei C.C. al P.M.R. din 3-5 martie
1949). 26
În plan politic „stalinizarea" s-a continuat prin „înghiţirea" Partidului
Social Democrat de către P.C.R. şi formarea partidului unic al clasei
muncitoare, Partidul Muncitoresc Român (P.M.R.) la 21-23 februarie 1948.
În ceea ce priveşte Frontul Plugarilor „în prima jumătate a anului
1949, şi-a pierdut total independenţa, devenind în practică o secţie a P.M.R.
în rândul ţărănimii", deoarece „în funcţiile de conducere de la toate nivelele
(comună, oraş, plasă, judeţ) numirile se făceau numai cu aprobarea
Comitetului Judeţean P.M.R. sau direct de P.M.R .... aliatul (Frontul
27
Plugarilor n.a.) sucombând în pântecele P.M.R.".
Menţinerea sa ca partid
politic nu era altceva decât una din modalităţile folosite de comunişti de a
demonstra Occidentului cât de democratic era noul regim politic din
România. Cu toate că „prietenii", transformaţi în tovarăşi, îşi vor mai
desfăşura activitatea până la 7 februarie 1953, când Plenara C.C. al
Frontului Plugarilor a hotărât „autodizolvarea organizaţiei în mod eşalonat
28
până la 20 martie" , Frontul Plugarilor nu va fi altceva decât unul din
instrumentele comuniştilor de aplicare a politicii lor în mediul rural,
„aplicând teza aberantă a lui Stalin că, pe măsura înaintării spre socialism,
lupta de clasă se ascute, autorităţile comuniste au lovit, prin toate mijloacele
<<duşmanul de clasă>>, în special, la sate, unde ţăranii înstăriţi
<<chiaburii>> au fost deportaţi şi expropriaţi". 29 În acest sens, acţiunile
organizaţiei judeţene Trei Scaune, au fost orientate pentru „mobilizarea
totală a membrilor noştri lmpotriva tuturor elementelor duşmănoase,
exploatatoare de la sate pentru demascarea şi excluderea din organizaţia
:: Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Ed. Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 1997, p. 475
26
Ibidem, p. 476
27
Angvstia, nr. 11/2007, p. 295
2
x ***Istoria României în date, Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971, p. 406
29
Florin Constantiniu, op. cit., p. 4 78
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Frontului Plugarilor". 30 Primul document găsit în arhiva organizaţ1e1
judeţene, care prezintă infonnaţii în această direcţie, fără a comenta însă
cauzele reale, concrete, ale excluderii din rândurile Fr.P. este „Raportul de
activitate la data de 1 august 194 7", care la punctul doi al analizei cuprinde
tema: „Purificarea partidului de elementele necorespunzătoare care au dat
dovadă de rea credinţă în executarea sarcinilor date de judeţeană, precum şi
31
a tuturor celorlalţi ce s-au dovedit ostili programului nostru". Raportul
arăta că s-a constituit „o comisie de verificare şi purificare compusă din cele
mai devotate elemente ale partidului care au aplicat întocmai instrucţiunile
prevăzute în comunicat, eliminând din rândurile noastre pe unnătorii: 1.
Moise Nicolae, fost vicepreşedinte judeţean; 2. Goga Constantin ,fost
secretar judeţean" .32 Lista continua cu încă 14 membri, subliniindu-se în
final că „eliminările de mai sus au fost primite cu multă satisfacţie de
masele plugăreşti". 33 Primul document care pune însă în mod deschis
problema „chiaburilor" este „Raportul de activitate I februarie- I martie
1948", care la capitolul „Sarcini politice generale", arată că s-a prelucrat „în
toate comunele din judeţ . . . comunicatul Biroului Executiv referitor la
34
organizarea comitetelor şi excluderea chiaburilor din organizaţia Fr.P.". În
luna martie, Comitetul Judeţean îşi propunea în planul de muncă,
continuarea verificării „membrilor şi excluderii chiaburilor şi afaceriştilor
35
din partid, cooperativă, bănci etc." , iar în „Raportul de activitate 1 iulie -30
iulie 1948" se remarca faptul că la sate chiaburii lansează zvonul că „acum,
după naţionalizarea întreprinderilor industriale, mai devreme sau mai târziu
36
se va face şi naţionalizarea pământului". Dacă până în luna august 1948,
problema „chiaburilor" nu s-a pus decât teoretic, „Raportul de activitate din
perioada 1-31 august", arată că organizaţiile locale au trecut la acţiuni
concrete de „demascare" şi excludere a chiaburilor. În acest sens raportul
subliniază că „în luna august au fost excluşi din Fr.P. un număr de 13
chiaburi ... iar în comuna Băcel ţărănimea muncitoare a demascat pe
bogătaşul director de şcoală Negrea, care ca secretar al org. Fr.P. din
comună şi care poseda 70 jugăre pământ, fiind astfel exclus din org. Fr.P. În
comuna Micfalău ţărănimea muncitoare a demascat pe chiaburul Ursu
Nicolae, preşedinte al org. Fr.P. din comună care nu avea declarat decât
numai 11 iugăre de pământ pe când în realitate avea 52 ... Exemple de
acestea, continua raportul, sunt multe şi din care exemple se vede că, prin
30
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ridicarea nivelului politic al ţărănimii muncitoare, din ce în ce ei iasă de sub
37
influenţa chiaburilor şi lupta de clasă se ascute". În comuna Araci
„ţărănimea muncitoare a cerut înlăturarea a trei chiaburi, care chiaburi
instigau în contra P.M.R.-ului. Cazul a fost rezolvat pe loc ... iar în Valea
Lisnăului excluderea chiaburului Gheorghe Boriceanu . . . exemple dintre
acestea pot fi date mai multe şi care totodată au fost popularizate cu ajutorul
~m drumaton
- ·1or" .38
Aş sublinia faptul că însuşi Statutul Frontului Plugarilor prevedea
atragerea unui număr cât mai mare din rândul ţăranilor mijlocaşi, iar
alungarea acestora ameninţa principiile de bază pe care s-a constituit
partidul precum şi existenţa sa viitoare. Ţăranii mijlocaşi au sesizat foarte
bine că apartenenţa lor la un partid de guvernământ, cum era atunci Fr.P., le
garanta siguranţa, atât lor cât şi familiilor lor, cel puţin din punct de vedere
fizic dacă nu economic. Acest aspect a fost sesizat şi de liderii judeţeni ai
Fr.P., care informau conducerea partidului, în septembrie 1948, că „în ceea
ce priveşte pe aceşti chiaburi care îşi muncesc pământul pe baza muncii
exploatate spre a nu fi daţi afară din organizaţie declară că ei îşi dau
servitorii sau că îi vor înfia ... " sau „facem cunoscut că în sânul chiaburimii
a intrat panica, văzându-se excluşi din organizaţie cerând cu această ocazie
activiştilor ca să-i tolereze şi pe mai departe, că ei renunţă la pământ şi-l
cedează Statului în mod gratuit". 39 „O altă latură o prezintă şi situaţiile cu
unele condiţii de colectare, în care erau şi frontişti: treceau la măsuri
stângiste impunând chiaburii la cote foarte mari încât nu numai că nu le
40
rămânea nimic, dar trebuia să mai cumpere să-şi predea cota ... " , „astfel
41
de cazuri au avut loc în special în comunele Chichiş, Zagon, Aita Mare".
În timpul campaniei agricole din toamna anului 1948, se raportau că „au fost
cazuri de sabotaje şi anume într-un număr de 70, cărora li s-au dresat acte de
dare în judecată", care au constat în faptul că această chiaburime a satelor „a
instigat ţărănimea muncitoare cum că aceste asolamente nu sunt altceva
decât colhozul ... şi au căutat a băga panică în sânul masei plugăreşti că cu
ocazia înfiinţării colhozului li se vor confisca la toţi vitele de muncă". 42 În
raportul de activitate al perioadei l-3 l decembrie 1948, se subliniau
„diferite aspecte ale ascuţirii luptei de clasă" exemplificându-se cu
următoarele cazuri: „ţărănimea săracă din comuna Băcel, a cerut la şedinţele
plenare ca să se ia măsuri contra chiaburilor spre a nu mai fi aprovizionaţi
prin cooperativele săteşti, ei având bani suficienţi spre a cumpăra din
37
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stocurile ce se vând la liber; în comuna Cematu de Jos, doi chiaburi ce au
furat un porc de la un ţăran sărac au fost demascaţi de către ţărănimea
muncitoare, care au cerut a se lua măsuri severe contra celor vinovaţi; în
comunele Belin, Onneniti şi Aita Mare, chiaburimea a dat bani la ţăranii
săraci, ca să scoată poru,mbul iar după cel vor scoate să îl predea lor. În
şedinţele plenare care au avut loc tot ţărănimea din acele comuni a demascat
acţiunile chiaburilor, învăţându-i pe cei ce luaseră bani de la chiaburi să nu
le mai dea porumbul lor, iar banii să-i restituie atunci când vor avea în plus,
43
drept pedeapsă meritată". Adevărată luptă de clasă! Sinceră, cinstită şi pe
faţă!

Anul 1949 se remarcă din punct de vedere al activităţii sectorului
organizatoric, prin „intensa muncă" de purificare a rândurilor Fr.P. şi a
demascării chiaburimii sau a indiferent cui, dar să se demaşte. Un motiv
întemeiat al excluderilor, în afara faptului de a fi clasificat chiabur, a fost
apartenenţa la „legionari", deci la una din organizaţiile politice de extremă
dreaptă din perioada interbelică: Legiunea Arhanghelului Mihail, Garda de
Fier sau Totul pentru Ţară. Iată câteva exemple în acest sens: „Datorită
biroului judeţean şi în special al evidenţei membrilor şi secţiei de cadre
P.M.R. care ne-a dat tot sprijinul în muncă, pentru a descoperi trecutul lui
priet. Verdeţ Toma activist la judeţeana noastră şi constatărilor făcute pe
bază de autobiografie şi referinţelor din care reiese că a fost legionar, chiar
el personal din autobiografia dată a recunoscut că, într-adevăr a fost
legionar. .. După ce a fost verificat de secţia de cadre a P.M.R. a fost
suspendat din munca politică pe data de 1 aprilie 1949 până la verificarea de
Comisia Centrală ... tot de-o dată cred că mai sunt asemenea prieteni care
sunt în posturi de răspundere la Judeţeana noastră pe care îi vom descoperi
în curând'', scria în raportul către centrala partidului la 30 aprilie, activistul
frontului, Marin Dumitrescu. 44 Şi a descoperit mai târziu, când, la 17 mai,
raporta că „la verificarea făcută a reieşit că prietenul Ţifrea Gheorghe,
secretar la plasa Sf. Gheorghe, a făcut în trecut politică legionară, la fel şi
prietenul Ciucăşel Remus, secretar la plasa Baraolt, a fost simpatizant de
legionari ... ambii au fost înlocuiţi cu cadre bine verificate". 45 În privinţa
demascărilor, acelaşi activist, consemna în urma prelucrării unor decrete şi
instrucţiuni venite de la centru, la începutul lunii martie 1949: „După
prelucrare ţărănimea săracă şi mijlocaşă a rămas cu o însufleţită mulţumire
luându-şi obligaţia să ducă lupta şi mai departe pentru îngrădirea rămăşiţelor
burgheze şi demascarea sabotorilor care şi astăzi sabotează şi exploatează
46
ţărănimea muncitoare" Am redat o mare parte din document, pentru a
43
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reliefa zelul acestui act1v1st, Marin Dumitrescu, responsabil cu resortul
(evidenţa membrilor) în cadrul Comitetului Judeţean al Fr.P., a modului de
a-şi asuma meritele „purificării" rândurilor Fr.P., cu toate că cel vizat,
recunoscuse activitatea desfăşurată „la legionari'', precum şi linguşirea faţă
de organele P.M.R. de care depindea postul pe care-l ocupa. Un asemenea
individ analfabet, ros de invidie, însetat de a parveni hotăra cine era element
duşmănos regimului, chiabur sau sabotor semnând sentinţele de condamnare
a unor oameni, de multe ori nevinovaţi şi a familiilor acestora.
La sfârşitul lunii mai 1949, se raporta lichidarea problemei
chiaburilor de acelaşi activist: ,,În organizaţiile Fr. P. am avut un număr de
114 chiaburi elemente duşmănoase regimului nostru care s-au strecurat în
rândurile membrilor noştri fiind elemente necorespunzătoare şi duşmani de
moarte ai regimului nostru, însă conform comunicatului C.C. în care
prevede curăţirea organizaţiei Fr.P. de elemente duşmănoase regimului
47
nostru au fost excluşi toţi chiaburii din organizaţia Fr.P." Cu toate că
fuseseră purificate rândurile Fr.P., anul 1950 se remarcă prin continuarea pe
o scară mare a politicii de demascare a „duşmanilor poporului", reflectată în
majoritatea documentelor de arhivă pe spaţii largi. De remarcat faptul că cei
„demascaţi" erau daţi afară din rândurile organizaţiei şi în marea lor
majoritate arestaţi, judecaţi şi pedepsiţi la ani grei de temniţă. Motivele erau
variate. Următoarele exemple sunt edificatoare în acest sens: „în comuna
Ormeniş, a fost demascat în şedinţă generală de către membrii noştri
exploatatorul Pop Alexandru, din această comună care se ocupa cu
cumpărarea de porci, pe care îi vindea în oraşul Braşov la preţ de speculă.
Tov. din organizaţie au cerut excluderea sus numitului motivând că
acesta se ocupă cu asemenea meserie, încă din 194 7 pe timpul secetei,
4
înşelând şi jecmănind populaţia săracă din comună ... " Aceeaşi dare de
seamă, din februarie 1950, continua: „în comuna Zăbala membrii
organizaţiei noastre au demascat pe învăţătorul Vasilescu Dumitru (exclus
din P.M.R.) pentru că a înşelat populaţia, luându-le în 1947 bani pentru a le
organiza o cooperativă şi care bani i-a însuşit, iar în prezent se ocupă cu
lansarea de zvonuri şi intrigi între membrii organizaţiei noastre şi
conducerea şcolii. Pentru aceasta a fost exclus şi din organizaţia noastră". 49
O altă dare de seamă a Comitetului judeţean Trei Scaune, pe luna aprilie
1950, datată 3 mai 1950, debuta cu aceleaşi demascări: „în comuna Păpăuţi
în adunarea generală ţinută în ziua de 4 aprilie, a fost demascat de membrii
Organizaţiei noastre cârciumarul şi speculantul Bacsi Iosif, care şi astăzi
mai speculează populaţia din comună, spunând la lume că nu câştigă nimic,
însă pe data de 3 IV a.c. a cumpărat o pereche de boi cu 55.000 lei. Acest
47
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exploatator reuşise ca să se strecoare şi să intre în adunarea generală, iar
membrii noştri l-au demascat şi l-a dat afară din adunarea generală. „ " . ,,În
comuna Cernatu de Jos ... preşedintele organizaţiei Fr.P. Vlad Nicolae a
demascat în faţa adunării pe locuitorul Bodi Dionisie care a căutat să se
sustragă de la însămânţări cu 2 ha. declarând această suprafaţă de teren mai
puţin ... ". ,,În şedinţa de colaborare ţinută la Sft. Popular Sătesc din comuna
Ormeniţ, în seara zilei de 27 aprilie a.c. preşeditele org. Fr.P. Husar Moise a
demascat pe chiaburul Naghi Iosif, care a refuzat categoric să însămânţeze
suprafaţa de 55 de ari cu cicoare, totodată a refuzat să semneze contractul cu
fabrica Frank din Braşov, acestui chiabur i s-a dresat acte de sabotaj care a
fost înaintat Organelor de Drept pentru ca acest chiabur să-şi tragă pedeapsa
cuvenită". 50 Tot cu demascările debuta şi dare de seamă din perioada 1-31
mai 1950: „în comuna Ormeniţ în adunare generală a fost demascat
reacţionarul Tot Ioan care a ascuns lâna pentru a nu da cota de colectare,
acest sabotor a fost demascat şi dat pe mâna Autorităţilor în drept, căruia i-a
dresat acte de dare în judecată. În comuna Cerna tu de Jos în adunarea
generală ce a fost ţinută în ziua de 22 mai a fost demascat chiaburul Boco
Bela proprietar a 14 ha. de pământ şi care tot acest chiabur în anul l 949 a
sustras de la cota de predare cantitatea de 2000 kg. cereale din care cantitate
urma să dea la colectare, acest chiabur a fost judecat şi condamnat 6 luni
închisoare, fiind obişnuit cu furturile în primăvara acestui an a încercat să
schimbe rândul la primirea brânzei de la stână, adică ţăranii săraci să ia
brânza la toamnă iar acest chiabur a vrut să-şi ia brânza în luna mai. Acest
chiabur a fost demascat de ţărănimea muncitoare şi deci n-a putut să-şi facă
mendrele că în regimurile trecute. În adunarea generală ţinută în comuna
Voineşti a fost demascat de ţărănimea muncitoare chiaburii Papuc Ioan şi
Furtună D-tru ambii chiaburi au câte 1200 de oi fiecare, în primăvara
aceasta au ieşit cu oile la câmp stricând fâneaţa oamenilor săraci la ambii
chiaburi li sau dresat acte de dare în judecată" 51 Într-un alt material de
„analiză", pe perioada 1 apr.-30 iunie 1950 mai erau semnalate şi alte
motive ale demascărilor. Astfel „chiaburul Marin Andrei, din comuna Lunca
Ozun, a fost demascat în şedinţa generală de membrii noştri, pentru că a
ascuns maşina de semănat pentru a nu o da şi la alţi săraci din comună" 52 ,
sau „în adunarea generală care a avut loc în ziua de 11 iunie a.c. în comuna
Mărtănuş, unde s-a prelucrat Hotărârea P.M.R. şi Consiliului de Miniştri,
precum şi măsurile în vederea colectării lânei, exploatatorul Boeru Petre,
fost cârciumar, a strigat în şedinţă, că nu e drept ceia ce s-a făcut cu cotele
de colectare a lânei, pentru că el se simte înşelat, prin impunerea cotei de
lână, fiind impus cu o cotă mai mare. Acesta însă a fost demascat de
50
51
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prietenul Olteanu Gheorghe care a spus în şedinţă, că ce oare crezi că
guvernul şi partidul nostru, sau comitetul provizoriu, înşeală aşa cum înşelai
tu când aveai cârcimă, şi puneai apă în băuturi de vindeai la oamenii
săraci". 53 Cu toate eforturile depuse de organizaţia judeţeană a Fr.P. pentru
demascarea şi anihilarea „duşmanului de clasă", forurile superioare ale
partidului se declară nemulţumite. La şedinţa biroului judeţean, din l 4
august 1950, tovarăşul Bratu Ioan, care participase la şedinţa C.C. a Fr.P. în
zilele de 9- l O august, sublinia în acest sens: „Duşmanul de clasă a dovedit
că ştie să se folosească de lipsa noastră de vigilenţă. Duşmanul de clasă,
vrea să rupă organizaţia Fr.P. de Partid (de P.M.R. n.a.) spunând că
organizaţia Fr.P. nu are programul colectivizării. Munca de curăţire a
elementelor chiabureşti din organizaţii, spunea în continuare tovarăşul, să
meargă paralel cu întărirea comitetelor săteşti. Noi trebuie să lămurim
ţăranii să meargă pe drumul colectivizării, căci numai astfel putem spune că
ducem lupta pentru pace". Foarte curios argument foloseşte vorbitorul în
sprijinul colectivizării, ca de altfel şi cel privind conducerea organizaţiilor:
„dacă în conducerea organizaţiilor săteşti nu predomină ţărănimea săracă
munca nu merge bine. Operaţia de curăţire a elementelor necorespunzătoare
din conducerea organizaţiei noastre o începem de acum şi trebuie dusă până
54
la 10 octombrie a.c. când va fi terminată". Se indica şi componenţa
comitetului: „preşedintele trebuie să fie membru de Partid (membru P.M.R.
n.a.) şi ţăran sărac, din cei 7 membri trebuie să fie 3-4 membri de partid,
acolo unde avem G.A.C. trebuie să avem în conducere şi membri ai G.A.C.,
în comitetele săteşti trebuie să fie cel puţin şi 3-4 femei ... poate fi în
conducere şi până la l-2 intelectuali". 55
Desigur, toate materialele de analiză ale activităţii desfăşurate în
perioada următoare „până la l O octombrie a.c. când va fi terminată" încep
cu „Aspecte ale luptei de clasă". Astfel. între l şi 30 august, sunt enumerate
cinci asemenea „aspecte": „în comuna Voineşti chiaburul Furtună Nicolae a
încercat să saboteze campama colectărilor prin faptul că a băgat în cota ce
trebuia să o dea la colectare 30% corpuri străine, el a fost demascat de către
membni organizaţiei noastre şi l-a obligat să predea grâu de bună calitate;
Erdei Mihai chiabur din comuna Chichiş a încercat să se sustragă de la
obligaţia de a transporta cotele colectate de la arie la centrul de colectare,
spunând că are caii bolnavi, la controlul făcut de unii din membrii noştri,
unde i s-a găsit caii sănătoşi susnumitul a fost demascat şi obligat să
transporte cerealele; membrii organizaţiei Fr.P. din comuna Iarăş a demascat
pe ţăranul Horia M. Ioan, care îndemnat fiind de chiburul Ioniţă Ioan a
început să vorbească prin sat ca să nu se înscrie oamenii în G.A.C., pentru
53
54

55

Ibidem
Ibidem, f. 140
Ibidem
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că

acolo se mănâncă cu gamela şi că toţi oamenii trebuie să poarte haine la
fel. Acesta a fost demascat de membrii noştrii şi obligat să spună în
adunarea generală că chiaburul l-a învăţat şi că a greşit că a ascultat de
glasul viclean al chiaburului; în comuna Băcel. .. l-au demascat pe Popescu
Iulian membru al org. Fr.P. şi Secretar al Sft. Popular care împreună cu
preşedintele Sfatului anume Popia Ioan au subminat munca de organizare a
G.A.C. şi în afară de aceasta şi-au însuşit suma de 79 mii lei, prin diferite
fraude, sus numiţii au fost scoşi din muncă şi în prezent cercetările sunt în
curs; în comuna Păpăuţi, membrii organizaţiei noastre împreună cu membrii
U.P.M. (Uniunea Populară Maghiară n.a.) au demascat pe chiaburii
Kelemen Zoltan şi Baico Ludovic care au sabotat munca de organizare şi
înfiinţare a G.A.C. prin diferite metode mârşave, motiv pentru care sus
numiţii chiaburi au fost judecaţi de Judecătoria Populară şi condamnaţi la
câte una lună închisoare". 56
Alte motive, care au stat la baza demascărilor şi excluderilor, le
întâlnim în documentele din perioada 1-30 septembrie 1950, bineînţeles la
capitolul „Aspecte ale luptei de clasă". Astfel, „în comuna Hetea, în
adunarea generală, ţinută în cadrul org. Fr.P. membrii noştri au demascat pe
Varga Ioan, membru în organizaţia noastră, şi pe alţi doi care nu fac parte
din nici o organizaţie politică, anume Iorga Ioan şi Zina Nicolae care fiind
toţi trei în legătură şi care duc svonuri mârşave în comună spunând că
Americanii au ocupat Coreea; în comuna Ariujd, în adunarea generală a fost
demascat de membrii noştri, pe un anume Rechi Ioan care a spus că s-a
anunţat la radio că Coreea a fost ocupată de Americani (fapt de altfel real,
S.U.A. intervenind împotriva R.P.D. Coreene, la 27 iunie 1950. n.a.); în
comuna Băţanii Mari, chiaburul Moaşa Dumitru a sabotat lanul de recoltare
lăsând intenţionat vitele peste câmp de a stricat recoltele, sus numitului i sau
dresat acte de sabotaj ... iar chiaburul Simion Nicolae, căutând să saboteze
recoltarea a fost lăsat intenţionat vitele peste câmp cu recolte, iar când a fost
trimis în prestaţie de către Sft. Popular sătesc, a spus că nu face prestaţie,
nici pentru mama Partidului, sus numitului chiabur i s-au încheiat acte de
dare în judecată pentru sabotaj; în comuna Micfalău, Streza Arpad, secretar
al comitetului sătesc al org. Fr.P. şi Ursu Adalbert, casierul comitetului
sătesc al org. noastre, care au fost primii înscrişi în G.A.C. din această
comună, mai târziu tot ei au fost descoperiţi de către Preşedintele org. Fr.P.
Safta Eremia din această comună şi membru în G.A.C., făcând manifestaţie
prin comună privind membrii G.A.C. să nu se înceapă lucru în G.A.C.; în
comuna Aita Mare Biro David, spus că în U.R.S.S. face injecţii la bătrâni ca
să moară".

Sh
57

57

ibidem, f. 155
lhidem, f. 163
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În aceeaşi lună, septembrie 1950, un alt document evidenţia că „am
exclus din organizaţia Fr. Plugarilor un număr de patru chiaburi şi anume:
Trandaburu Ioan, din comuna Voineşti, care deţine 1O hectare pământ, are
servitor şi care s-a strecurat în organizaţia Fr.P. încă din 1948, reuşind să
înşele vigilenţa activiştilor noştri pentru că avea pământ în mai multe sate
din jur, Furtună Nicolae ... care are şi în prezent servitor, Papuc Gh. Ioan,
care are 9 ha. pământ arabil şi 600 de oi, şi Costea Nicolae care are 5 ha
pământ arabil şi 400 de oi". 58 Nu erau scutiţi de „curăţire ca elemente
necorespuzătoare" nici chiar activiştii salariaţi ai Frontului Plugarilor.
Astfel, în şedinţa de birou a Comitetului Judeţean, din 14 august 1950, se
hotăra „pentru bunul mers al muncii organizaţiei noastre şi pentru întărirea
comitetelor de plăşi, am scos din muncă 2 activişti salariaţi şi anume: Şoşu
Gheorghe resp. cu Ed. Pol. la plasa Covasna şi Axente Ioan resp. cu Ed. Pol.
la plasa Sft. Gheorghe. Ambii au avut abateri grave de la morala proletară şi
59
şi-au însuşit banii organizaţiei de pe teren".
Cred că sunt suficiente motivele redate pentru a ne da seama cât de
puţin au contat libertatea şi viaţa în acea perioadă, în care arbitrariul unor
persoane şi al instituţiilor statului, ura de clasă, inoculată precum picătura
chinezească şi delaţiunea, stimulată prin intermediul partidelor politice sau a
celor interesaţi au generat adevărate drame în rândul unui mare număr de
locuitori ai satelor şi a familiilor lor.
Din documentele Fr.P. cunoaştem şi numărul membrilor organizaţiei
cuprinşi în cele trei G.A.C.-uri, inaugurate, până la 25 VII 1950, în judeţul
Trei Scaune. Astfel la G.A.C. Comalău din 145 membri înscrişi 24 erau
membri ai Fr.P., din 26 câţi număra organizaţia „cei doi care nu sunt
înscrişi, sunt elemente duşmănoase G.A.C."; la G.A.C. Aita Mare din 112
înscrişi, 19 din 39 sunt frontişti, iar la G .A.C. Valea Crişului din 128
60
înscrişi, unul din cei cinci membri este frontist. Din document mai aflăm şi
perspectiva inaugurării de noi G.A.C.-uri la: Micfalău, unde sunt 121 de
cereri, din care 20 din 3 7 sunt membri ai Fr.P ., restul ne îndeplinind
condiţiile de înscriere cerute de Statutul G.A.C.; la Păpăuţi, înscrişi 71 din
care doar 1O din 206 sunt frontişti; la Băcel, 29 înscrişi din care 24 din 207
sunt pe listele Frontului; la Zăbala, 65 înscrişi din care 4 sunt frontişti din
176, iar la Zagon, din 22 înscrişi, 5 din 394 de membri, cu ceilalţi „munca
de organizare şi de înscriere continuă". 61 Dacă facem un simplu calcul, că
din 4917 membri câţi avea organizaţia la 30 aprilie 1950, numai 48 erau
membri ai gospodăriilor colective, reprezentând 0,97% din totalul
frontiştilor şi 63 erau pe listele de înscriere ale viitoarelor gospodării,
SH
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lhiJem, f. 161
lhiJem, f. 149
lhidem, f. 121
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reprezentând 1,28% din rândurile Frontului Plugarilor, ne putem da seama
câtă încredere aveau membrii acestuia în politica guvernanţilor de atunci.
Anexa
Structura organizaţiei judeţene Trei Scaune a Frontului Plugarilor
(1947-1950)
Nr.
crt.

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Data

Total
membri

29.02.1947
01.08.1947
05.1948
31.07.1948
31.08.1948
15.09.1948
28.09.1948
31.10.1948
30.11.1948
31.12.1948
02.1949
31.03.1949
30.04.1949
31.05.1949
28.02.1950
30.04.1950
30.06.1950

5953
9000
3804
3638
5508
4329
4439
4808
4000
4308
5106
5302
5302
5302
4918
4917
4631

Orga nilnteTizatii
lccBărbaţi Femei
neri
Ur- Rutu a li
bane rate
3586
1528 839
44
8000
1000
2
2722
1082
94
2678
866
3760
807
922 109
887 1234 79
2208
2281
844 1314 111
2436
847 1525
2860
1140
2990
1318
3455
3455
3455
3078
3077
3194

1847
1847
1847
1840
1840
1437

Cotizanţi

Mem- :vlem- Co mibri
tete
bri
cu
de
cu
carnet adeziuni plasă

2000
1575
1990
1549

2188
3059

2479
2241

28
153

2841

695
744
1079
2091

4
3
3
3
3

Fond I
Dosar I
An I Filă
15481l/194 711-2
1548/ l /194 716- 7
1548/l /I 948/6
1548/ l / 1948/12
1548/1 /1948/21
1548/1/l948/30
1548/1/!948/32
1548/1 /1948/42
1548/l /1948/47
1548/111948/55
b48/ l / l 94915
1548/l /1949/6
1548/1/l949/9
1548/l /1949/13
1548/111950/17
1548/l /1950175
1548/l / 19501117

SUMMARY

The paper „Aspects of the Activities of the Frontul Plugarilor
(Ploughmen's Front) Organization in the Fonner District of Trei Scaune
(Three Chairs) (1947-1950)" is part ofa broader study on the history ofthis
organization, from its establishment to its self-dissolution, in the fonner
district of Trei Scaune (1945-1953). Its history is reflected in the existing
documents of the National Archives, Covasna County Section.
Gradually losing its standing as an independent political party,
Frontul Plugarilor, became in fact one of the tools used by the communists
to implement their policy in the rural area, keeping with the Stalinist
principie according to which „with the advancement of socialism the class
struggle becomes more acute, especially in the country side". Thus, the
author reveals a variety of actions and methods employed by the Frontul
Plugarilor' s County Committee to „expose", „exterminate'', and „politically
cleanse" the organization of its „undesirable" members. As a result of the
„politica! cleansing" the majority of „undesirables" were arrested, tried, and
jailed, producing true social dramas in the country side.
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DIN ACTIVITATEA REGIONALEI MUREŞ A P.C.R.
ÎN PREAJMA ALEGERILOR DIN NOIEMBRIE 1946.
DOCUMENTE
Dr. Liviu BOAR
Cercetând documentele fondului „Regionala Mureş a Partidului
Comunist Român" (1945-194 7) aflat la Direcţia Judeţeană Mureş a
Arhivelor Naţionale 1 am depistat o serie de documente deosebit de
interesante referitoare la perioada premergătoare alegerilor din noiembrie
1946. Este vorba de rapoartele de activitate ale diferitelor secţii ale
Regionalei, care se referă la viaţa de partid de pe raza acesteia, care avea în
subordine fostele judeţe Mureş, Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune.
Publicăm în continuare câteva dintre aceste rapoarte, respectând
ortografia autorilor, etnici maghiari, cu greşelile şi exprimările inerente celui
care scrie într-o altă limbă decât cea maternă. Cei care le-au întocmit au
depus un zel deosebit în redarea cu fidelitate a activităţii diverselor secţii ale
Regionalei Mureş a Partidului Comunist Român, dar care român nu putea fi
în această parte de ţară, din moment ce peste 90% din organele de conducere
ale Regionalei erau etnici maghiari, evrei şi germani, fiind „rătăciţi" printre
aceştia şi câţiva români în funcţii neimportante.
Astfel din cele 68 de nume ale conducătorilor organizaţiilor locale
ale Regionalei din cele patru judeţe doar şase sunt nume româneşti, patru în
judeţul Mureş şi două în judeţul Ciuc.
În „TABLOUL NOMINAL AL COMITETULUI REGIONAL
MUREŞ'', întocmit la 23 ianuarie 194 7 de către Secţiunea de Cadre,
figurează 15 membri în frunte cu Alexandru Moghioroş. Dintre aceştia erau
1O maghiari, câte un evreu şi un gennan şi 3 români.
Doi dintre membrii comitetului erau „ilegalişti", Ady Ladislau din
1933, după alte surse din 1935 2 şi Soos Iosif, membru de partid din anul
1921 fiind cel care a condus prima şedinţă la înfiinţarea P.C.R. din TârguMureş, participant la toate congresele P.C.R. din ilegalitate, inclusiv la cel
de la Viena din anul 1924. 3 Între 1944-1949 a fost primarul Târgu-

Direcţia Judeţeană Mureş a Arhivelor Naţionale (în continuare DJAN Mureş), fond nr.
1072 Comitetul de Partid Regionala Mureş a P. C.R. În continuare vom indica numărul
dosarului din inventar precum şi filele la care se află documentul
2
idem, d. 111946, f. 8-9
3
Conform Fişei Nr. 12973 de evidenţă a ilegaliştilor. Comitetul Judeţean Mureş al P.C..R
S-a născut la 9 octombrie 1887 la Târgu-Mureş din părinţii Josephus Soos şi Justina David
naşterea şi botezul fiind consemnate în registrul parohial de stare civilă al Parohiei romanocatolice din Tg. Mureş, aflat la DJAN Mureş în Colecţia registrelor parohiale de stare civilă
1

273
https://biblioteca-digitala.ro

Mureşului,

devenind apoi, între 1949-1950, preşedintele Comitetului
Provizoriu al Sfatului Popular al oraşului Tg. Mureş, ocupând în continuare
funcţia de preşedintele al Sfatului Popular al oraşului de subordonare
Regională Târgu-Mureş până la data de 1 septembrie 1952, când îşi dă
4
demisia din motive medicale.
Acest aspect al lipsei elementului românesc în mişcarea
comunistă a fost sesizat încă din acea perioadă de către Ady Ladislau (vezi
nota 5) secretarul organizatoric al Regionalei care în raportul său de
activitate pe luna iunie 1946 scria că: Lipsa cea mai mare ducem În lipsa
elementului românesc, cu toate că am cerut În ne numerale ori dela C. C.
secţia org. şi regionala Braşov, chestia aceasta până acum a rămas
nerezolvată. Avem Întradevăr câteva tov. român dar cu totul insuficient În
faţa muncii mare ce trebuie să de5-făşurăm În mijlocul populaţiei românesc.
Numai În jud. Mureş, unde avem 11 plăşi dintre cari abia 4 avem organizate
şi asta cu populaţie maghiară. Celeia/ta 7 În majoritate locuite de
elementul român nici măcar influenţă n-avem. (subl. ns. LB)
Vă rugăm ca În cel mai scurt timp să trimiteţi 5-6 tov. Români cu
atât mai mult ca tov. Miron (vezi nota 8) ne-a promis Încă În luna Martie
când personal am arătat situaţia grea care e creată tocmai din lipsa
elementului românesc. Altfel a re(În)noit această promisiune la ziua de 3
l.c. la Cluj În discuţie cu tov. Moghioroş. 5

DOCUMENTE
P.C.R Comitetul Regional
Secţia de org. şi instructaj

Mureş

Târgu-Mureş

No. 21-1946
Raport 6
pe luna Iunie 1946
Comitetul Regional Mureş la sfârşitul lunei Mai a avut ca prima
sarcină alcătuirea Comitetului Regional, fonnarea birourilor judeţene,
introducerea noui linii organizatorice în celule, organizarea campaniei

nr. 878, filele 77 verso şi 78. În anul 1958 i s-a eliberat un certificate de naştere cu
ortografia maghiară a numelui SOOS JOZSEF
4
DJAN Mureş, fond Sfatul Popular al oraşului Târgu-Mureş, d. 91/1952, f. 347-349
5
Idem, d. 4/1946, f. 4. Despre Al. Moghioroş vezi nota 8
6
Idem, d. 4/1946, f. 3-5
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electorale, formarea comitetelor jud. electorale B.P.0 . ş1 curăţirea
partidului de elementele compromise. Numărul membrilor de partid pe
teritoriul Regionalei este 17551. Faţă de luna precedentă este o mărime de
2.26%. Ce priveşte viaţa de partid în Regionala noastră este mult rămasă în
urma altor regionale însuşi noile metodele (sic!) de munca nu sunt introduse
în viaţa partidului, datorită slabei pregătirii a tovarăşilor din comitetele
judeţene. Frecvenţa şedinţelor de celulă este foarte mult redusă, câte-odată
abia ajunge 10-15 % în unele locuri. Maximul procent abia atinge 30 %.
Aceasta lipsă de interes din partea membrilor de partid poate să fie explicată
în lipsa de control, în lipsa de mobilizare din partea tov.-ilor de răspundere
din judeţene.
Ce priveşte munca comitetelor judeţene se observă o lipsă de muncă
colectivă între secţiunile şi majoritatea cazurilor, care pornesc dela secretar
politic, care nu poate să coordoneze munca.
Compoziţia provizorie a comitetului Regional:
9
Secretar politic Moghioroş Alexandru, 8 secr. org. Ady Ladislau,
org. de masă Papp Iosif, educ. pol. dr. Lorincz Ernest, membrii comitetului:
Miklos Antal, Csiki F. Ioan, Eman Iosif, Mezei Paul, Csobot Emeric, Soos
Iosif, Schiissler Carol, Lajcsik Iuliu, Korch Martin.
Secţiile în cadrul comitetului Regional cari sunt în curs de formare
n-au luat încă o formă definitivă, din cauza ne-cunoştirii (sic!) oamenilor
suficienţi şi din cauza informaţiilor nejuste pe care au dat secţiile de cadre a
7

judeţenelor.

Secţiile

Regionalei sun(t) următoarele:
Secţia organizatorică: Ady Ladislau, Lobi Martin, Eman Iosif,
Sorban Gheza, Lajcsak Iuliu, Csobot Emeric, Schiissler Carol.
Organizaţia de masă: Papp Iosif, Bodo Ladislau, Nagy Ştefan, Nagy
Ecaterina, Lobi Paraschiva.
Secţia de cadre: Korch Martin, Radu Tiberiu, Imreh Borbala
Blocul Partidelor Democratice - formaţiune politică înfiinţată cu ocazia alegerilor din
1946 la 17 mai, formată din PCR, PNL - Tătărăscu, PNŢ - Alexandrescu, Frontul
Plugarilor, PSD, Partidul Naţional Popular (fosta Uniune a Patrioţilor)
8
Alexandru Moghioroş - n. 23 oct. 1911-d. 1969, lider comunist român. Vezi mai mult pe
http://ro.wikipedia.org/alexandru moghioros
9
Ady Ladislau, născut la Tg. Mureş în anul 1911, membru de partid din ilegalitate,
condamnat în anul 1937 în procesul Anei Pauker, a ocupat funcţii de conducere în
conducerea centrală a UTC ŞI PCR iar în anul 1952 a fost numit ministru adjunct de
interne. La 30 noiembrie 1952 devine deputat în Marea Adunare Naţională din partea
Regiunii Mureş Aut.~mome Maghiare iar în anul 1953 este avansat la gradul de general
maior de securitate. In anul 1959 este îndepărtat din M.A.I. şi ulterior arestat, deoarece s-a
descoperit că în timpul arestării sale din ilegalitate a acceptat să colaboreze cu Siguranţa. A
folosit şi pseudonimul de Alexandru Mureşeanu. Vezi Pavel Câmpeanu, Ceauşescu. anii
numărătorii inverse. Editura Polirom, Iaşi, 2002; Vezi şi articolul lui Nicolae Balint
Duşmanii poporului de la liceul Al. Papiu llarian, în „Ziarul de Mureş", din 26.05.2008
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Secţia

ed. pol.: resp. Dr. Lorincz Ernest, educ. de part. Weinreb
Stefan şi Ady Andrei, ed. populară Albu Ludovic, comisia cult: Vancea
Zeno 10 şi dr. Metz Ştefan, cercul de studii şi documentare: Dan Gheorghe,
11
comisia de presă resp. Kovacs Gheorghe, difuzarea cărţilor Oroianu Maria.
Secţiunea administrativă: Luszitg Emeric, Csanyi Carol, Hirschhorn
Tiberiu, Fridrich Haller, David, Struhl Eva, Bir6 Alexandru.
Cea mai mare lipsă (pe) care (o) are Birou Regional, este ca nici
până în prezent n-a reuşit să găsească secretar de cadre pt.(pr. în text)
Regionala Judeţenei necesită o temeinică reorganizare prin ridicarea noilor
elemente valoroase în locuri de conducere.
În jud. Trei Scaune biroul este compus din următoarele (sic!)
tovarăşi: Secretarul politic Lajcsak Iuliu, secr. org. Vajna Adalbert, de cadre
Szabo, de ed. pol. Balogh, org. de masă Simon Ludovic. În locul tov.-ului
Vargancsik a fost trimis ca secretar tov. Lajcsak Iuliu membru al comitetului
Reg. Aici necesită o anchetă severă din partea noastră prin care să fie
verificată activitatea tuturor tovarăşilor din comitetul şi biroul judeţean,
fiind ridicate acuzări grave, ca de ex. însuşirea bunurilor altora, furturi, care
ar fi fost săvârşite de unii dintre ei.
Biroul jud. Ciuc se compune din următoarele tov.: Secretar pol.
Emerich Csobot, secretar org. de masă Keresztes Dionisie, secretar org.
Oprea Ioan, de cadre Todea Rafilie (sic!) de ed. pol. Baksa Maria. Aici a
fost trimis ca secretar tov. Csoboth Emeric tot membrul Comitetului
Regionalei, în locul tov.-ului Demeny, împotriva carui este în curs o anchetă
disciplinară, fiind învinuit că a dus problemele interne a partidului în faţa
populaţiei să fie discutată. În acelaşi timp i s-a emis şi un mandat de arestare
eliberat de Curtea Marţială Bucureşti, fiind dezertor din 1945, totodată este
învinuit cu furtul efectelor militare şi civile. La Ciuc de asemenea a fost
schimbată resp. Organizatoric, tov. Barabas, şi în locul lui a fost pus tov.
Oprea fost secretar de plasă.
În jud. Odorhei biroul stă din următoarele tov.: Secretar politic Csiki
F. Ioan, secretar org. Gabor Ludovic, de ed. pol. Csog Mihail, de cadre
Kadacsi Maria, org. de masă Kovacs Gheorghe. Aici a fost reorganizat de
asemenea comitetul şi biroul, fiind tras în biroul jud. trei tov. noi.
Biroul jud. Mureş este compus din următoarele tov: Secretar pol.
Schi.issler Carol, organizatoric Benke Iosif, de cadre Vasarhelyi Dominic, de
ed. pol. Soni Paul, de org. de masă Nagy Iosif. Aici necesită o schimbare
Zeno Yancea - Compozitor şi muzicolog român (n. 1900 Bocşa, jud. Caraş-Severin - m.
1900 Bucureşti)
11
Probabil actorul Gorgy Kovacs (n. 22.02.1910-09.11.1977) de la Teatrul Secuiesc din
Târgu Mureş
10
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întregul birou jud. tovarăşii având un spirit demobilizator, în aceste neavând
încredere(a) membrilor de partid, lipsind complet orice simpatie în faţa
noastră. Lipsa cea mai mare ducem în lipsa elementului românesc, cu toate
că am cerut în nenumerate ori dela C.C. secţia org. şi regionala Braşov,
chestia aceasta până acum a rămas nerezolvată. Avem întradevăr câteva tov.
român dar cu totul insuficient în faţa muncii mare ce trebuie să desfăşurăm
în mijlocul populaţiei românesc. Numai în jud. Mureş, unde avem 11 plăşi
dintre cari abia 4 avem organizate şi asta cu populaţie maghiară. Celelalta 7
în majoritate locuite de elementul român nici măcar influenţă n-avem. Vă
rugăm ca în cel mai scurt timp să trimiteţi 5-6 tov. Români cu atât mai mult
12
ca tov. Miron ne-a promis încă în luna Martie când personal am arătat
situaţia grea care e creată tocmai din lipsa elementului românesc. Altfel a
re(în)noit această promisiune la ziua de 3 l.c. la Cluj în discuţie cu tov.
Moghioroş.

În ceea ce priveşte introducerea în practică a noilor metode de
în celule după controlul nostru abia suntem la începutul aplicării tov.
noştrii n-au înţeles importanţa noilor metode organizatorice, chiar au
subapreciat complet importanţa lor. Adevărat că avem şi noi vina noastră că
nu am efectuat un control viguros (sic!) la timp şi am mulţumit numai cu
prelucrarea cu comitetele judeţene. În cursul acţiunilor duse în luna Iunie era
în primul loc Congresul U.P.M.-ului din Odorheiu. În cursul acestui acţiuni
am reuşit să controlăm combativitatea tovarăşilor noştri. În acelaşi timp am
aplicat pe teren noile metode organizatorice cu grupuri câte 5-6 tov. Care au
dat rezultate mulţumitoare. Adevărat am avut şi slăbiciuni, când aceste
grupuri nu au funcţionat cum ar (fi) trebuit. Dar cu toate slăbiciunile 80-85
% din tov. au stat la înălţimea cerinţelor.
Pe teren electoral au fost alcătuit în cele patru judeţe comitetele
electorale judeţene împreună cu subcomitetele, cari aştepte (sic!) directivele
de la C.C. electoral. Şi aici am avut o slăbiciune, ce priveşte oamenii care au
fost delegaţi din partea partidului, din cauza că. avem puţini elemente
româneşti pe care se poate să bazăm. După rapoartele care am primit
platforma program al B.P.D a fost prelucrată cu toate organizaţiile noastre,
adevărat că noi încă n-am reuşit să facem control cum au fost însuşite.
Sarcinile cari stau în faţa noastră sunt:
1./ Introducerea imediată în viaţa (a) noilor metode de muncă pentru
celule, prin instructori speciali, scoşi din producţie cu cari vom prelucra în
forma de şcoală şi trimiţând până la ultima celulă. Prin aceste metode vom
reuşi prelucrarea urgentă şi temeinică (a) noui fonnei organizatorice.

muncă

Miron Constantinescu - n. 13 dec. 1917 Chişinău sub numele de Mehr Kohn, d. 18 iulie
1974 Bucureşti - sociolog marxist, istoric, om politic comunist român, membru de seamă al
PCR, membru titular al Academiei Române 1974. Cf. http://ro.wikipedia.org

12
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2.1 Continuarea complectării secţiunilor regionalei în colaborare cu
secţiunea de cadre.
3./ Continuarea curăţirii partidului de elemente compromise fie prin
atitudinea politică din trecut, fie în timpul apropiat. De asemenea, înlocuirea
elementelor sectare din locurile de conducere cu elemente noi.
4./ Continuarea pregătirii campame1 electorale prin şcolile
îndrumători (sic!), prin luarea măsuri lor organizatorice atât în plăşi cât şi în
sate, stabilind un plan de muncă complet, corespunzător cu situaţia concretă.
5.1 Darea ajutoarelor concrete comitetelor judeţene în special jud.
Mureş pentru organizarea plăşilor româneşti.
6.1 Cu ajutorul Comitetului Central schimbarea prefectului 13 şi
14
primarului din jud. Ciuc, şeful poliţiei din Gheorgheni/Ciuc, de asemenea,
şeful de poliţie din Odorheiu.
Târgu-Mureş,

la 6 Iulie 1946
Cu salut tovărăşesc:
Ady Ladislau m.p. L.S. 15

PARTIDUL COMUNIST ROMAN
Comitetul Regional Mureş
No.
szam
Tg. Mureş,

ROMĂN KOMUNISTA PĂRT
Maros Tartomanyi Bizottsaga

Marosvasarhei, la 4 Septembrie 1946.
RAPORT POLITIC 16
pe luna August 1946.
Sarcinile din luna August 1946.
1./ Continuarea campaniei electorale.

2.1 Pregătirea zilei de 23 August.
3./ Lupta contra incendiilor de pădure şi contra secetei.
4./ Pregătirea congreselor organizaţiilor de massă.
5.1 Curăţirea partidului şi întărirea sa organizatorică.
Situatia

economică

din regiune.

13

Kacs6 Martin, prefect între anii 1946-194 7
Kopacz Toma , schimbat în luna octombrie cu Balinth Adalbert
15
cu textul: PARTIDUL COMUNIST ROMAN REGIONALA TG. MUREŞ Secţiunea
Organizare Instructaj
16
DJAN Mureş, fond Comitetul de Partid Regionala Mureş a P.C.R. d. 2/1946, f. 110-114
14
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Seceta în luna August a fost şi mai accentuată ca în lunile trecute, în aşa
măsură, încât fântânile şi izvoarele au secat. /Regiunea muntoasă a judeţelor
Ciuc şi Odorheiu. Ţăranii au trebuit să ducă vitele la adăpat la distanţă de
zeci de kilometrii. Au fost cazuri, când vitele mureau pe drum de sete. La
lipsa de apă, s-a adăugat şi lipsa de fura. Numai în partea muntoasă a
judeţului Mureş a fost fân, suficient pentru a acoperi nevoile locale, în jud.
Odorheiu numai o singură plasă /Cristur/ în judeţul Ciuc 2 plăşi/Gheorgheni
şi Ghimeş/ în judeţul Trei Scaune o lipsă aproape complectă.
Focurile de păduri au cuprins o suprafaţă de peste 150 mii ha. Cauza se
datoreşte căldurilor mari, pe de altă parte neglijenţei turiştilor şi
strângătorilor de fragi, cari lăsau focuri mici aprinse de ei nestinse din lipsa
apei şi în sfârşit mâinilor criminale.
Cele 3 judeţe secuieşti sunt ameninţate de foamete. Cei loviţi sunt în
primul rând cu 20.000 muncitori agricoli şi ţărănimea săracă cu pământ
puţin şi sterp, care constituie majoritatea populaţiei ţărăneşti. Acţiunea de
ajutorare întreprinsă de către guvernul şi organizaţiile democratice a dat
oarecare rezultate. Măsura luată de Ministerul agriculturii de a nu se vinde
kg.-1 de came vie sub 3.500 Lei a fost eficace, deoarece a adus după sine
ridicarea preţurilor, cari scăzuseră la suma de 6-800 lei kg. de came vie.
Creditele obţinute din partea guvernului vor permite într-o măsură
aprovizionarea cu grâu. În alte părţi s-a făcut schimb de grâu contra fân.
Judeţul Ciuc a fost atins serios de dispoziţia Ministerului Aprovizionării de
a se colecta în contul Armistiţiului 160 vagoane de fân.
În ce priveşte strângerea cotei de cereale pentru Oficiile Economiei
Judeţene, sunt mari dificultăţi. De ex. judeţul Mureş proprietarii maşinilor
de treerat s-au obligat să dea 700.000 kg. grâu, iar până acum n-au dat decât
12.000 kg. Ţăranii, cari dispun de rezerve de grâu, preferă să fiarbă ţuică
care le dă câştiguri înzecite. Morarii şi colectorii fac sabotaj şi speculă.
După ultima şedinţă a C.C. toate organizaţiile de Partid au fost
mobilizate la lupta contra secetei şi speculei. Acţiunea este în curs de
pregătire. Conferinţa Păcii a dominat viaţa politică a regiunii, în luna
trecută. Populaţia românească a ieşit din activitate, trezită pe de o parte de
mersul lucrărilor conferinţei, iar pe de altă parte de activitatea mai intensă a
Blocului. De ex.: în ziua de 23 August pentru prima dată în regiunea noastră
a participat un număr atât de mare de români. Massele mici burgheze
ungureşti, ţărănimea înstărită şi intelectualii trec în schimb printr-o stare de
oprimare (sic!) şi dezamăgire din cauza rezultatelor conferinţei. Şoviniştii şi
revizioniştii maghiari au menţinut şi încearcă să menţină iluziile despre
soarta graniţelor, spunând că tratatul de pace încă nu este încheiat definitiv.
Secuimea săracă, înşelată de agitaţiile revizioniste, începe să vadă adevărul,
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prin faptul că Gyongyosi 17 n-a cerut judeţele secuieşti să fie alipite Ungariei.
Atitudinea Partidului Comunist Maghiar ne provoacă mari greutăţi, prin
faptul că a răscolit sentimente şovine în rândurile muncitorilor. Influenţează
chiar pe membrii noştri de partid, cari spun că din nou s-a făcut o mare
nedreptate Ungariei.
Reacţiunea română în această situaţie aţâţă pe şoviniştii români contra
ungurilor spunând: „Acum Ardealul este al nostru şi putem face ce vrem cu
ungurii." Ei terorizează populaţia paşnică ungurească astfel în trenul
personal care circulă pe traseul Reghin - Gheorgheni, zilnic sunt bătuţi până
la sânge călătorii unguri, în special muncitorii forestieri. I A fost atacată şi
devastată cooperativa „Furnica", etc. Faţă de aceste acte de teroare, am luat
o serie de măsuri energice, care sperăm că vor da rezultatul dorit.
Campania electorală.
In luna August am continuat cu ţinerea întrunirile ale partidului
nostru (sic!) şi a celorlalte partide democratice. Cu toată hotărârea noastră,
de a nu se ţine adunări în numele Blocului la satele ungureşti, organizaţia
din jud. Trei - Scaune a ţinut 19 adunări ale Blocului la sate. Pentru aceasta
au fost aspru criticaţi. Îndeosebi au activat U.P.M.-ul 18 , Frontul Plugarilor,
19
P.S.D„ s-a rezumat numai la câteva adunări puţin populate iar P.N.P.- ul şi
P.N.L.-ul /Tătărescu/ au fost aproape inactive.
Am deschis o serie de casa alegătorului, care nu activează aşa cum
trebuie. Şcolile de îndrumători s-au înmulţit. Se observă un progres pe linia
U.P.M.-ului„ în această privinţă datorită muncii noastre mai energice. În
total au fost 94 şcoli, cu 1164 elevi pe linia Partidului, iar pe linia U.P.M.
peste 60 şcoli cu 8-850 participanţi.
Încercările de desbinare a maghiarilor din P.S.D. îi demască ca
spărgători ai unităţii poporului maghiar şi a F.U.M.
23. August.:
Această zi a fost sărbătorită în oraşul Tg. Mureş şi 5 plăşi ale judeţului,
Odorheiu, Miercurea Ciuc, Gheorghem, Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc. Au
participat în total 35-40 mii de oameni. La meetinguri au venit muncitori,
ţărani şi o parte din intelectualii români, într-un număr mai mare ca de
obiceiu, muncitori ţărani săraci, unguri. Mica burghezie ungurească şi
ţărănimea înstărită a sabotat această zi, spunând că este „ziua prăbuşirii
Gyongyosi Janos ( 1893-1951 ), om politic maghiar, conducătorul delegaţiei maghiare la
de Pace de la Paris în perioada august-octombrie 1946.
18
Uniunea Populară Maghiară. După 23 august 1944 este continuatoarea MADOSZ-ului
(Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari din România, înfiinţată în 1934 la Tîrgu Mureş)
19
Partidul Naţional Popular, fosta Uniune a Patrioţilor, înfiinţată de cercurile comuniste în
vara anului 1942 cu scopul de a solidariza opoziţia internă contra războiului din est
280
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Conferinţa

https://biblioteca-digitala.ro

gloriei maghiare". Această atmosferă a cuprins şi o parte a muncitorimii
maghiare. În general sărbătoare a trecut sub semnul prieteniei românomaghiare. Nicăieri n-a fost scos tricolorul maghiar. La Trei Scaune a fost
încercări de a se înlocui steaguri mai ungureşti prin cocarde puse în piept.
Este caracteristic, că aceşti oameni /studenţii manişti/ au împărţit cocarde
treicolore naţionale românilor iar pe unnă cele ungureşti ungurilor, scontând
să provoace încăerări. Trebuie să semnalăm atitudinea justă politică a
armatei, mai ales în jud. Ciuc.
Munca îndrumătorilor a fost insuficientă mai ales la Tg. Mureş,
Sf.Gheorghe, etc. La fel am constatat serioase slăbiciuni de organizare.
Lupta contra incendiilor si contra secetei.
Partidul a mobilizat zeci de mii de oameni pentru stângerea incendiilor.
Pe când culacii (tennen pentru a numi categoria socială a chiaburilor,
provenit din limba rusă n.n. L.B.) s-au purtat nepăsători faţă de această
nenorocire, mii de muncitori au părăsit fabricile pentru a salva bogăţiile
naţionale, deşi munca era extrem de grea.
Astfel am reuşit să stingem zeci de incendii. În ceea ce priveşte lupta
contra secetei, am început organizarea Tineretului Progresist, şi U.P.M.
pentru culesul frunzelor, iar acum organizăm comitete de acţiune pentru
ajutorarea regiunilor bântuite de secetă.
Pregătirea

congreselor org. de massă.
In luna august am avut 2 conferinţe Sindicale regionale. Rezultatul
acestora a fost înviorarea mişcării sindicale mai ales pe linia femeilor. U. P.
M. a mobilizat învăţătorii din judeţ, prelucrând cu ei timp de 6 zile
problemele alegerilor şi ale învăţământului. Munca aceasta a dat roade.
Partidul a dat tot sprijinul pentru pregătirea congresului tineretului, atât
material, cât şi politic, la fel pentru congresul femeilor U. P. M., ca rezultat
delegaţiile pentru aceste congrese au fost în linii generale bine alese şi bine
pregătite, cu excepţia a mici slăbiciuni. Congresul tineretului U. P. M.
politiceşte a fost pregătit acii (sic!) de către Partid, cu ajutorul însemnat al
20
tovarăşului Vinţe. A decurs în spirit de prietenie româno-maghiară într-o
atmosferă ridicată. S-a văzut influenţa bună a Congresului Tineretului de la
Braşov.

Întărirea organizatorică a Partidului.
În luna trecută partidul a crescut cu un număr de 21 O membrii. Astfel
avem în total 18.173 membrii. Organizaţiile de Partid au făcut unele
20

.

.

Ymcze Janos-(Ioan Yinţe)
www .adatbank. transindcx. ro
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P.C.R.

Braşov

Vezi:

progrese în ceea ce priveşte întărirea muncii de Partid, mai ales în jud.
Odorheiu şi Ciuc. Controlul celulelor de Partid din judeţene a ajuns la 60-70
% faţă de 30-40% din luna Iulie. S-a început o muncă serioasă de
schimbarea conducerii de celulă şi a comitetelor de plasă, precum şi
întărirea comitetelor judeţene cu elemente noui.
Am îmbunătăţit munca secţiei organizatorice a Regionalei prin atragerea
(a) 3 instructori, dintre care 2 ne-au fost daţi de către C.C.
Curătirea

Partidului.
Au fost excluşi în luna aceasta 2 membrii de Partid şi o serie suspendaţi
până la terminarea cercetărilor. Munca secţiei de cadre în regională este
slabă, mai ales resortul de anchetă şi cercetări. În luna ce vine vom atrage
necondiţionat 2 tov. La cadre
În luna aceasta am înfiinţat secţia camera 20.(sic!) cu 3 tov. Cari au
început activitatea. Sperăm că vom întări acest sector care până acum a lipsit
complect.
Secţia economică şi-a început activitatea. Ajutorul pe care ni le-a dat
C.C. în această lună a contribuit mult la progresul muncii, în special pe linia
românească.

Privire

critică.

N-am reuşit în această lună să lichidăm decât în mică parte lipsurile
constatate în luna trecută.
Persistă încă lipsa de sistematizare a muncii biroului Regional, lipsa de
control asupra muncii organizaţiilor de jos, lipsa de vigilenţă şi
combativitate a organizaţiilor de Partid, etc.
Sarcinile pe luna septembrie a.c.
l ./Intensificarea activităţii B.P.D. în jud. Mureş.
2.1 Mobilizarea întregului activ de partid pentru ajutorarea U.P.M. - ului
în desraşurarea campaniei electorale.
3.1 Organizarea luptei contra secetei.
4.1 Popularizarea conferinţei de Pace.
5./Lupta contra şovinismului în rândurile Partidului. Întărirea mai
departe a muncii organizatorice şi curăţirea hotărâtă a elementelor străine
pătrunse în Partid.
Secretarul politic
Alex.

Moghioroş

m.p.
L.S.
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Partidul Comunist Român
Secţia de Educaţie Politică
Regionala Mureş
21
. .
Raport de act1v1tate
pe luna Noembrie 1946

Sarcini avute:
1./ Popularizarea temeinică a semnelor electorale.

2./ Popularizarea candidaţilor depe lista Blocului şi U.P.M.-ului.
3.1 Demascarea reacţionarilor, cari candidează pe listele locale.
4./ Accentuarea şi popularizarea realizărilor Guvernului Groza, /Podul
dela Caracău, împărţirea titlurilor./
5./ Chemări şi apeluri la vot din partea ţăranilor împroprietăriţi, a
diferitelor categorii de intelectuali de artişti, de scriitori, din partea femeilor,
tinerilor, a văduvelor şi orfanilor etc.
6.1 Organizarea adunărilor electorale.
7./ Serbările şi adunările din 7 ,8 şi l O N oembrie.
8./ Meetinguri mari în capitalele de judeţe în ultimele 2 săptămâni
dinainte de alegeri.
9.1 Propaganda individuală din partea candidaţilor şi propagandiştilor,
dela sat la sat, dela casă la casă.
l O./ Intensificarea activităţii caselor de alegători.
11./ Propaganda electorală al automobilelor noastre cinematografice.
12./ Tipărirea buletinelor de vot, şcoală şi întrebuinţarea acestora. (sic!)
13./ Propaganda pe calea presei şi a radioului.
14./ Intensificarea răspândirii de afişe şi manifeste până în ziua
alegerilor.
l 5./ Transformarea în sărbătoare a zilei alegerilor.
16./ Activitatea echipelor de îndrumători, scoaterea din producţie a
electorilor în ultimele 2 săptămâni.
17./ Ajutorarea activităţii a Comisiei C.A.R.S. 22 Popularizarea
rezultatelor obţinute. Lupta contra speculei.
18./ Punerea în activitate a echipelor culturale. Orchestre şi coruri.
DJAN Mureş, fond Comitetul de Partid Regionala Mureş a P. C.R. d. 6/1946, f. 61-72
Comitetul pentru Ajutorarea Regiunilor Secetoase - înfiinţat la I septembrie 1946, care
îşi propunea să sprijine acţiunile guvernului şi să întreprindă şi o acţiune proprie de
mobilizare a cetăţenilor pentru ajutorarea regiunilor ameninţate de foametea din 1946. Vezi
Florian Banu, Calamităţi ale secolului al XX-iea: Foametea care a devastai Moldova în
1946-1947, p. 4

21

22
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La începutul Junei Noembrie, am mobilizat toată secţia de Ed. Pol. a
Regionalei în campania electorală. Fiecare membru al secţiei noastre a fost
trimis în judeţe sau plăşi cu însărcinări concrete. Aceaşi metodă am
întrebuinţat-o şi la secţiile de Ed. Pol. a judeţelor noastre, astfel fiecare plasă
a Regionalei noastre a avut câte un activist din secţia de Ed. Politică, care a
putut îndruma pe teren mersul lucrurilor şi activitatea echipelor de
îndrumători. Conducerea Regionalei noastre n-a socotit propaganda ca lucru
privat al secţiei de Ed. Pol. ci a mobilizat se poate spune pe toţi activiştii
Regionalei în vederea executării activităţii de propagandă.
Sarcinile şi realizările noastre, în ordine cronologică sunt următoarele:
1./ Popularizarea temeinică a semnelor electorale. În Regionala noastră
am popularizat semnele Blocului şi _u. P. M. - ului cu lozinca, nici un sat în
care să lipsească semnele noastre. In satele cele mai ascunse se pot vedea
semnele noastre electorale. Greşeala a fost numai în executarea acestori
vopsituri, semnele lăsând mult de dorit în unele locuri, din punct de vedere
estetic. În capitalele de judeţ, reşedinţe de plăşi, precum şi în satele mai mari
vopsirea s-a făcut în şabloane, mai ales în judeţul Mureş, s-au distins
tovarăşii noştri cari lucrează pe linia U.P.M.-ului scoţând nişte şabloane cu
adevărat artistice. Aceste şabloane reprezintă muncitori, intelectuali, ţărani,
meseriaşi, tineri, femei: intelectual stând lângă masa lui, lucrătorul lucrând,
ţăran lângă plug, etc., fiecare având lozinca corespunzătoare şi semnul
electoral. Fiecare staţie de cale ferată depe teritoriul Regionalei a fost
înzestrată cu semnele noastre electorale. Pe pereţii de incendii (sic!) pe
felinare, în toate locurile bătătoare la ochi se găseau semnele noastre
electorale. În cinematografe, lozincile noastre împreună cu semnele
electorale au fost proectate prin diapozitive. Afişele, manifestele şi toate
lucrurile editate de noi aveau semnele electorale, cântecele noastre de
alegeri s-au ocupat şi cu semnele electorale. Toate ziarele din Regionala
noastră au propagat zilnic în decursul lunei Noembrie fie semnul U. P. M. ului, fie semnul Blocului. În cuvântările electorale controlate de noi, am
avut grijă să pomenim semnele electorale. Am prelucrat cu secţiile noastre
de ed. Pol. ca îndrumătorii Blocului şi al U. P. M.-ului să dea expresie şi
prin vopsirea semnelor al alianţei între acestea. Cu toate acestea s-a
întâmplat în unele regiuni cu locuitori amestecaţi, ca unul să deslipească
afişul celuilalt sau să vopsească semnul lui peste semnul celuilalt. A fost
mai ales în Tg. Mureş manifestaţii de şovinism. Unii propagandişti din
partea U. P. M.-ului, care au vopsit des pe pereţii mai multor şcoli româneşti
semnul U.P.M.-ului pătrunzând şi în Hall (sic!) şi pe culoarele şcolii
vopsind şi acolo acelaşi semn, în sens provocativ. În afară de aceste puţine
greşeli, putem constata că îndrumătorii au executat partea technică a
popularizării a popularizării semnelor electorale în toate judeţele Regionalei,
aşa cum trebuia, bine.
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2./ Popularizarea candidatilor. Am căutat să popularizăm atât
în parte, cât şi listele în întregimea lor. Am scris scurte biografii
despre toţi candidaţii democraţi şi aceste date le-am întrebuinţat în toate
ziarele Regionalei noastre. Am căutat în ultimele 2 săptămâni înainte de
alegeri, să nu existe zi în care să nu apară în ziare articol despre candidaţii
noştri sau despre întreaga listă a Blocului şi a U .P.M.-ului. Candidaţii
Blocului i-am putut populariza şi prin fotografii pe afişe, dar n-am reuşit
acelaşi lucru cu candidaţii U.P.M.-ului din cauza atitudinei negative a
Centralei U.P.M. de la Cluj. Cu toate acestea am scos afişe pe linia U.P.M.ului fără fotografii, cari popularizau candidaţii. Am scos sub formă de
broşuri biografiile candidaţilor şi le-am răspândit în multe exemplare. De
asemenea i-am pus să vorbească sub fonna de apeluri şi chemări, pe care leam scos de asemenea. Ziarele ce apar în Regionala noastră au publica
fotografiile candidaţilor, într-o fonnă destul de primitivă. Cu ajutorul
şabloanelor, îndrumătorii noştrii au popularizat numele candidaţilor şi prin
vopsire pe pereţi. Ca o greşeală generală în cele trei judeţe secueşti se poate
lua faptul că îndrumătorii noştri au aşezat toate greutatea pe linia U.P.M.ului popularizând candidaţii U.P.M.-ului şi neglijând pe cei ai Blocului, dat
fiind numărul mic al locuitorilor români în aceste judeţe. Mai ales în Ciuc a
fost reliefantă această atitudine căci aici avem o întreagă plasă românească.
Aici, cu o activitate mai bună, s-ar fi putut alege candidatul ţăran comunist
al Blocului.
3./ Demascarea candidaţilor locali depe listele reacţionare am început-o
imediat după depunerea listelor. Reacţionarii români au fost demascaţi în
ziarele româneşti, iar persoanele reacţionare ungureşti în ziarele ungureşti.
Drept rezultat al acestor demascări, în Ciuc şi în Odorheiu 2 candidaţi
reacţionari au abdicat din liste şi au declarat la adunările U.P.M. - ului că ei
sprijină lista U.P.M.-ului. Iar unul din candidaţii depe lista titelistă 23 din
Odorheiu a iscălit şi un manifest de al nostru în contra listei titeliste şi al
conducătorului acestuia. Am ridiculizat prin poezii hazlii şi prin cântece de
acelaşi fel pe candidaţii unguri ai maniştilor şi titeliştilor, cu care am obţinut
un succes neaşteptat acest lucru plăcându-le secuilor. Astfel am reuşit să-l
facem complet ridicol pe dealtfel bine cunoscutul Sebesi, conducătorul
fostului Partid reacţionar maghiar, în prezent conducătorul listei maniste.
Într-o mulţime de articole şi manifeste, am demascat pe recomandatorii
listelor reacţionare, fapt care a avut drept rezultat că jumătate din acestea
prin manifeste sau articole de ziare s-au desolidarizat de listele reacţionare.
Pe capii depe listele comune manisto-brătieniste din judeţul Mureş şi Trei
candidaţii

Adepţii lui Constantin Titel Petrescu - politician român liderul Partidului SocialDemocrat din România. S-a opus fuziunii PSD cu PCR. A înfiinţat Partidul Social
Democrat Independent. Arestat în 1948, întemniţat timp de 7 ani la Jilava şi Sighet. Moare
în anul 1957. Vezi http://ro.wikipedia.org
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Scaune, cari sub regimurile vechi reacţionare ocupaseră posturi publice
însemnate am reuşit să-i demascăm pe baze concrete, atât ca trădători ai
intereselor naţionale, cât şi prin viaţa particulară. Am demascat imoralitatea
lor, cum au furat bunurile obşteşti, toate pe baze de dovezi concrete, scrisori,
procese-verbale ale Tribunalului etc. pentru a dovedi autenticitatea actelor,
24
am publicat în ziare şi fotocopiile a actelor ce le posedăm /Dandea şi
Bozdog 25 I în afară de aceasta am întrebuinţat pentru demascarea reacţiunii
şi alte metode. În acele comune unde locuiau aceşti reacţionari, organizam
mari adunări populare, concentrând pe cei mai buni îndrumători, şi astfel cu
ajutorul acestora, însăşi poporul din acel sat îi demasca. În urma activităţii
bune a îndrumătorilor, în cele 3 judeţe secueşti, unde reacţiunea se pregătea
la contraofensivă, n-a reuşit să ţină nici o întrunire. O singură încercare de
acest fel a fost în Odorheiu (din partea lui Sebeşi - text adăugat de mână cu
cerneală albastră - n.n. L.B.) cu ocazia unui târg anual, când la început a
fost luat în râs, apoi gonit de populaţie. Demascarea concretă a
reacţionarilor a continuat până în ziua alegerilor. În multe locuri am
demascat şi pe delegaţii candidaţilor reacţionari trimişi la supravegherea
urnelor. Aşa în Odorheiu am scos un manifest contra acestor persoane.
Consecinţa acestui fapt a fost că 70 % din delegaţi n-au îndrăznit să se
prezinte la urne, alţii au părăsit şi satul, iar alţii au declarat prin manifeste
sau prin articole de ziar că ei au fost desemnaţi fără ştirea lor, că ei n-au
nimic comun cu aceşti înşelători ai popoarelor şi îndemnând populaţia să
voteze candidaţii Blocului, respectiv ai U.P.M. - ului. Bineînţeles în unele
cazuri masele cu mentalitate anarhică au făcut şi greşeli politice în urma
unor demascări. Astfel casele mai multor candidaţi reacţionari au fost
vopsite cu capete de morţi şi inscripţii ameninţătoare şi de multe ori am fost
martorii unor asemenea scene radicale cari sunt străine de linia partidului
nostru.4./ Accentuarea şi popularizarea realizărilor Guvernului Groza am
continuat-o în decursul întregei campanii electorale. În realizarea acestei
sarcini, confonn cu instrucţiunile tov. Chişinevschi 26 am expus tablouri
construite de technicieni, de mai multe mărimi în locurile unde umblă lume
21
"

Emil A. Dandea (1893-1969) Jurist, om politic liberal, primar al Tg. Mureşului între
1922-1926 şi 1934-1937. Vezi http://wikipedia.org. Vezi şi Liviu Boar, Documente inedite
de arhivă în legătură cu primariatul Dr. Emil A. Dandea (1922-1926; 1934-1938) în
„Marisia", 1996, 25, p. 419 - 433
25
Ioan Bozdog ( 1891-196 7) profesor, publicist, politician. După eliberarea Tg. Mureşului
la 28 septembrie 1944, Guvernul Sănătescu l-a numit pe profesorul Ioan Bozdog, vechi
lider ţărănist în funcţia de prefect al Judeţului Mureş. Vezi pe larg fondul Prefectura
judeţului Mureş aflat la DJAN Mureş
26
Iosif Chişinevschi născut Roitman în Basarabia la Chişinău în 1905 mort la Bucureşti în
1963. Din 1945 membru CC al PCR. Exclus din conducerea partidului la Plenara din 28
iunie-3 iulie 1957. Vezi http://wikipedia.org
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multă.

Mai ales judeţul Mureş a ieşit în relief din acest punct de vedere.
Aceste desemne (sic!), adică picturi, reproduc în mod concret realizările
Guvernului Groza de exemplu pe unul din tablouri se poate vedea uzina
electrică bombardată pe de o parte, pe de altă parte cea reconstruită sub
Guvernul Groza. Tot în acest mod reprezintă fabrica de cărămidă, de zahăr,
de mobile etc. sub forma distrusă, apoi sub fonna actuală reconstruită. În
judeţul Ciuc, s-a putut întrebuinţa în direcţia de realizări ale Guvernului şi a
înfăptuirii platfonnei program, podul de cale ferată reconstruit dela Caracău.
Acest pod de aproape 300 de m. a fost distrus de fasciştii, şi tocmai în cea
de a doua fază a campaniei electorale au fost terminate lucrările de reparaţie.
27
La 9 Noembrie însuşi tov. Gheorghiu Dej l-a redat circulaţiei. Acest act a
fost dat de exemplu în domeniul realizărilor Guvernului Groza, l-am
popularizat în toată regionala, ba mai mult pe calea presei în toată ţara. În
multe manifeste ne-am ocupat în mod pătrunzător cu realizările Guvernului
Groza ca de exemplu cu retrocedarea bunurilor comune din Ciuc, dar din
păcate acest lucru nu a reuşit peste tot. În multe locuri, tovarăşii au scos
astfel de manifeste cari conţineau generalităţi şi nu se ocupau cu realizările
Guvernului în localitatea respectivă.
5./ Apeluri locale şi chemări pentru vot am scos în unnătorul mod: a./
Am făcut să vorbească ţăranii împroprietăriţi cari s-au adresat populaţiei
locale, mai ales ţăranilor. 8 mici proprietari şi trei ţărani au tăcut astfel de
apeluri. b./ Am făcut să se pronunţe rudele celor executaţi sua deportaţi de
28
istorici sub formă de scrisoare, de manifest. A avut un rezultat deosebit de
bun apelul văduvelor şi orfanilor celor decapitaţi de istorici la Aita 29
Seacă. Acestea au apărut în cele trei judeţe secueşti. Greşeala celor trei
judeţe secueşti a fost că a atacat numai reacţiunea românească. În judeţul
Odorheiu, am căutat să îndreptăm greşeala, invitând pentru cele întâmplate
şi pe reacţionarii români, şi pe cei maghiari. c./ am tăcut să se pronunţe
popi, cari chemau pe credincioşi să voteze cu U.P.M. respectiv cu Blocul.
Am căutat să facem să se pronunţe popii din fiecare cult. În total s-au
Podul a fost redat circulaţiei la 1O noiembrie 1946 în prezenţa ministrului comunicaţiilor,
5Jheorghe Gheorghiu-Dej, a unor înalţi funcţionari din minister, a reprezentanţilor
Intreprinderii Şantiere Generale din Bucureşti, care a proiectat şi realizat lucrarea, precum
şi a consilierilor sovietici Timoşcenco, Gubanov, Poltoratchi şi Cucuiev. Slujba religioasă a
s fost oficiată de trei preoţi în frunte cu părintele Isidor Vlad de la Miercurea Ciuc. Vezi pe
larg www.cfr.ro/JF/romana/021/triumf.html
28
Este vorba de partidele istorice din România interbelică
29
La 4 septembrie 1944 în localitatea Aita Seacă din fostul judeţ Trei Scaune (astăzi
Covasna) localnicii au masacrat militari români aflaţi în retragere. Drept represalii o echipă
de voluntari din Regimentul de Voluntari „Iuliu Maniu" din Braşov, condusă de Gavrilă
Olleanu, după o anchetă sumară, a executat 11 etnici maghiari la 26 septembrie 1944. Vezi
Ioan Lăcătuşu, Episodul tragic de la A ita Seacă în „Buletinul Ligii Cu hural-Creştine
Andrei Şaguna 2002-2005", Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, p. 37-43
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pronunţat

20. Greşeala în aceste manifes~te au fost că popii făceau apeluri
motiveze temeinic acest lucru. In judeţul Ciuc, unele din aceste
manifeste dădeau impresia ca şi cum aceşti popi ar fi fost forţaţi să le dea.
Am făcut să se pronunţe şi unul din duşmanii UPM.-ului, episcopul Marton
Aron 30 şi anume aşa că dintr-unul din discursurile sale reacţionare am scos
un pasagiu în care aminteşte adevărata democraţie. Pasagiul scos l-am luat
ca citat, făcând astfel ca şi cum ar face parte dintr-un discurs pe care
episcopul l-a ţinut pentru sprijinirea UPM/ului. În realitate, episcopul a
vorbit tocmai încontra regimului nostru şi democraţia pe care el îl numeşte
democraţia masselor, care în realitate este democraţia populară, o aseamănă
într-un d josnic, reacţionar, cu aşa numita de el „adevărata democraţie". În
regiunile secueşti, catolice, unde episcopul se bucura de popularitate,
manifestul nostru a avut succes. d./ Am făcut să se pronunţe sub formă de
scrisoare şi muncitorii unor uzine, precum şi Comitetele sindicale din
capitalele de judeţe, cari prin date concrete chema muncitorimea să voteze
cu soarele. e./ Am lansat apeluri scrise de învăţători, profesori, inspectori
şcolari, cari arătând realizările Guvernului în domeniul şcolar, chiamă
părinţii, precum şi corpul didactic să voteze cu blocul, respectiv cu U.P.M.ul. În fiecare judeţ am făcut să se pronunţe 5-6 învăţători, profesori,
inspectori şcolari. Am întrebuinţat pentru lansare de apeluri şi medici de
circumscripţii binecunoscuţi, precum şi medici mai cunoscuţi, conducători
de spitale. f.I Artiştii teatrului secuesc din Tîrgu Mureş, scriitorii din Tg.
Mureş şi Odorheiu, poeţii etc. au lansat apeluri în acest sens. Au apărute
manifeste iscălite de oameni sportivi (sic!). g./ În fiecare judeţ am scos
manifeste şi afişe, separat pentru tineret şi pentru femei. În special cele
pentru tineret, conţineau date concrete. Cele pentru femei conţineau mai
multe generalităţi, dar reuşind să facem să vorbească asociaţiile feminine,
religioase de toate confesiunile am obţinut un mare succes. h./ Pe linia
Apărării Patriotice, am scos manifestele invalizilor, al văduvelor şi orfanelor
de războiu. În afară de aceasta, în secuime am făcut să se pronunţe văduvele
şi orfanii acelora, cari şi-au pierdut soţii, respectiv părinţii din cauza
regimului reacţionar român şi maghiar. În alt manifest, s-au pronunţat
văduvele şi orfanele lui Balazs Paul şi Kalman Bela, care au căzut mai
demult, ucişi de fasciştii maghiari. Aceste manifeste erau îndreptate contra
reacţiunii maghiare, cu date, astfel că răspândirea lor s-a făcut cu succes. i./
Am făcut să se pronunţe instituţiile create sub regimul Groza, fie sub formă
de scrisoare, una adresându-se celeilalte, fie sub formă de apel electoral
către populaţie. Astfel au fost întrebuinţate în propagandă: Teatrul secuesc,
muzeul naţional secuesc, institutul de cercetări miniere din Odorheiu,
fără să

30

Marton Aron n. 28 august 1896 la Sândominic, jud. Harghita, d. 29 septembrie 1980
Alba Iulia - cleric romano - catolic, episcop de Alba Iulia. Vezi http://ro.wikipedia.org
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Spitalul de stat Odorheiu, Asociaţia "Erdely Muzeum'', Universitatea
Bolyai, Cooperativa "Kalaka", Inspectoratul Şcolar Maghiar, mai mulţi
directori de liceu. Aceste manifeste au fost primite cu mare interes. Am avut
grijă să fie publicate şi de yziare. Aceste manifeste arătau în cuprinsul lor că
existenţa acestor institutţii se datoreşte numai Guvernului Groza, mai bine
zis politicei faţă de naţionalităţile conlocuitoare al acestui Guvern. k./ Am
scos şi manifeste în care populaţia dintr-o comună se adresează altei
comune.
Însumând toate acestea/ manifeste, afişe etc. scoase de noi/ avem în luna
Noembrie următorul table, repartizat pe judeţe:
Judeţul Ciuc
35 feluri
260.000 exemplare
„ Mureş
53
"
450.000
"
" Odorheiu
100
"
500.000
"
" Trei Scaune 36
"
430.000
"
Total pe regională: 224 feluri
1.640.000 exemplare
În afară de materialul local de mai sus, am răspândit bineînţeles şi
materialul de la Centrul Blocului şi a U.P.M.-ului, având grijă să ajungă şi
în colţurile celei mai ascunse, în satul cel mai mic de pe teritoriul
Regionalei.
6.1 Adunări electorale au fost organizate într-un ritm din ce în ce mai
vioi, pe măsură ce ne apropiam de data alegerilor. Realizat după judeţe,
tabelul cu aceste adunări este următorul.
Pe linia Blocului:
Trei Scaune
39 adunări
42
"
Odorheiu
8
"
Ciuc
"
150
Mureş
Total în regională
239 adunări
Pe linia U.P.M.-ului:
Trei Scaune
218 adunări
Odorheiu
204
"
Ciuc
171
"
Mureş
451
"
Total în Regională
1044 adunări
Pe linia tineretului s-a ţinut în Regională total 233 de adunări.
Atmosfera acestor adunări în decursul lunei Noembrie, a fost hotărât mai
bună decât înainte. S-a putut percepe activitatea mai bună a echipelor de
îndrumători. Adunările erau mai organizate în utimele săptămâni ale
campaniei electorale. În sate unde reacţiunea a obţinut mai multe voturi,
acolo conform instrucţiunilor centrale, continuăm adunările şi după 19
Noembrie, după ziua alegerilor.
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Succesul hotărât al adunărilor noastre a fost că am mobilizat massele şi
le-am ţinut într-o permanentă luptă electorală. Şi oratorii adunărilor s-au
înbunătăţit în luna Noembrie, întrucât am trecut pe cei mai buni activişti pe
linia U.P.M.-ului, respectiv al Blocului. Ca mare greşeală putem socoti,
însă, cuvântările cu tendinţe şoviniste ale trimişilor de la Centrala U.P.M.ului, precum şi a unor candidaţi. Agitaţia electorală a acestora n-a avut ca
scop educare democratică a masselor, ci au îngrăşat naţionalismul şi
şovinismul, şi aşa destul de accentuat, al maselor ungureşti. Tovarăşii noştri
din U .P .M. n-a reuşit să schimbe această linie şovinistă nejustă, venită de la
Centrala U.P.M-ului. Nu s-a putut observa o acţiune hotărâtă în contra
31
cercurilor revizioniste şi şovine ungureşti, până şi în cuvântările lui Kurko
din Ciuc, argumentul principal era că aceste alegeri trebuie să fie un
recensământ al populaţiei maghiare din Ardeal. Cu o astfel de linie bine
înţeles că adunările acestea au decurs într-o atmosferă naţionalistă maghiară
şi nu în nota de reeducarea masselor ungureşti îmbibate de şovinism pe linia
democraţiei. 7.1 Sărbătorirea zilelor de 7,8 şi 10 Noembrie. Sărbătorirea zilelor de 7 şi
8 Noembrie am prelucrat cu toate secţiile de Ed. Pol. ale judeţelor noastre,
după instrucţiunile primite de (la) Comitetul Central. Adunările s-au ţinut
sub egida Blocului. Tezele primite de la Comitetul Central, după ce le-am
prelucrat în limba maghiară, le-am trimis judeţenelor. Pe lângă teză, am
trimis în fiecare judeţ şi planul de program. În fiecare judeţ, cu ocazia zilei
de 7 Noembrie, s-a ţinut în zine adunării ale Frontului Unic. La 8 Noembrie
în fiecare capitală de judeţ s-au ţinut serbări în săli închise. Nicăiri nu a fost
turburată ordinea. Lozincile trimise de Comitetul Central pentru 6 Noembrie
le-am tipărit şi în româneşte, şi în ungureşte. Şi în ziua de 8 am scos
manifeste după linia primită dela Comitetul Central. În ziua de 1O
Noembrie, Ziua tineretului mondial, organizaţiile noastre de tineret au ţinut
conferinţe încadrate în program artistic corespunzător. Programul zilelor de
7 şi 8 şi 1O Noembrie au fost în strânsă legătură cu campania electorală. Am
întrebuinţat aceste ocazii de sărbătoare în campania electorală. Cu ocazia
zilei de 7 Noembrie am trimis pentru a fi prelucrată în celule un studiu cu
titlul /Revoluţia din Octombrie şi rezolvarea problemei naţionalităţilor în
Uniunea Sovietică.
8./ În conformitate cu instrucţiunile Comitetului Central am ţinut în
ultima săptămână înainte de alegeri câte un meeting mare în fiecare capitală
de judeţ/ la Tg. Mureş la 20 Octombrie/. Aceste meetinguri le-am legat de
împărţirea titlurilor de proprietate, astfel că aceste adunări au primit prin
aceasta un caracter şi mai concret. În cele trei judeţe secueşti, echipele de
Kurk6 Gyarfas - preşedintele UPM, născui în 1909, lăcătuş mecanic, la începutul anilor
50 este condamnat la 25 de ani de muncă silnică pentru trădare şi complot. Eliberat în 1964.
Vezi http://ro.wikipedia.org
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îndrumători au fost mobilizate pentru pregătirea adunărilor. În fiecare judeţ
am scos manifeste în limba română şi maghiară, precum şi afişe mari pentru
sate. Ne-am îngrijit de tablă şi lozinci, am mobilizat tarafele de ţigani,
precum şi orchestrele cu trompeţi de la sate. Una dintre cele mai reuşite
adunări a fost cea din Miercurea Ciucului, în faţa tovarăşului Gheorghiu Dej
din partea Guvernului, la care au luat parte o mulţime de oameni./15.-20.000
persoane/. Satele au venit în îmbrăcăminte populară, cu muzică, cu echipe
de dans. Tribuna a fost împodobită cu tablourile lui Horea, Cloşca şi Crişan,
34
Dozsa 32 , Budai 33 , Martinovici
şi cu un tablou în care un român
îmbrăţişează un ungur. Echipele de îndrumători au excelat în sărbătorirea
tov. Gheorghiu Dej. După rostirea discursurilor, s-au produs dansatorii
români, unguri şi ceangăi, după care tov. Gheorghiu Dej s-a fotografiat în
mijlocul dansatorilor, fotografie care a apărut şi în Scânteia. De asemenea,
(a) reuşit şi adunarea de la Sfântu-Gheorghe, unde au participa cca. 20.000 30.000 de persoane. La Odorheiu a fost mult mai slabă cu numai l O.OOO de
participanţi. Aici din cauza circulaţiei neexistente n-am putut aduce
populaţia mai îndepărtate ale judeţului. Succesul politic al adunărilor dela
Sfântu-Gheorghe şi Odorheiu a fost scăzut de faptul că unele sate au adus cu
ele tricolorul naţional maghiar. La Odorheiu mai ales, aceste steaguri au fost
arătate în mod provocator şi populaţia mică burgheză a oraşului a isbucnit în
repetate aplauze. Aceste fapte dovedesc, de câtă muncă mai este nevoie
pentru a învinge şovinismul. După adunările în capitalele de judeţ, am pornit
în a ţine adunări în reşedinţele plăşilor, în ultima săptămână dinainte de
alegeri. La aceste adunări am împărţit titlurile de împroprietărire
documentând în mod concret realizările Guvernului.
9.1 Propaganda personală din partea candidaţilor şi a îndrumătorilor
noştri, a continuat într-un mod ascendent până în ziua alegerilor. Reacţiunea
neavând posibilitatea de a organiza adunări, a îmbrăţişat această metodă de
propagandă de aceea şi noi am pus această problemă ca problemă centrală a
candidaţilor şi îndrumătorilor noştrii. În secuime candidaţii noştrii n-au luat
parte numai la adunări mari, ci şi la şedinţe cu caracter mai restrâns, punând
pe candidatul ţăran să ţină şedinţă cu ţăranii, pe intelectual să discute cu
intelectualii, despre probleme cu caracter local. Echipele noastre de
îndrumători au fost repartizate după un plan stabilit, în oraşe după sectoare,
după grupuri de case, după sate şi mergeau din casă în casă cu materialul
Gheorghe Doja, mic nobil secui, conducătorul răscoalei din 1514 (născut cca. 1470 în
localitatea Dalnic, jud. Covasna, d. 20 iulie 1514, Timişoara), vezi http://ro.wikipedia.org
33
Budai Nagy Antal, nobil maghiar din Comitalul Cluj, conducător al răscoalei de la
Bobâlna din 1437, nu se cunoaşte data naşterii, căzut în luptă la Cluj Mănăştur la 14
decembrie 1437. Vezi http://ro.wikipedia.org
34
Martinovici lgnăc, n. 20 iulie 1755 la Pesta, d. 20 mai 1795 la Buda; doctor în teologie,
chimist, fizician. Vezi http://ro.wikipedia.org.
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trimis gratuit. Adunările şi întrunirile din casele alegătorului s-au ţinut tot în
urma agitaţiei de la casă la casă. Cu buletinele de vot-şcoală s-a desfăşurat o
mare agitaţie de la casă la casă în Regionala noastră. Agitatorii noştri
mergând din casă în casă pentru a arăta cum se votează, profitau de ocazie,
pentru desfăşura propagandă.
l O./ Şi în Casele Alegătorului am reuşit să intensificăm activitatea.
Tabloul caselor de alegători din Regionala noastră este acesta:
120 case de alegători
În judeţul Mureş
„ „
Odorheiu
128
"
" "
Ciuc
52
"
Trei Scaune
108
"
" "
Total în Regională: 408 case de alegători
Au activat mai multe de 60%.În ultimele două săptămâni am organizat întrevederi între candidaţi şi
votanţi în casele alegătorului. Mai ales la sate a reuşit acest lucru. Şi la oraşe
am avut grijă ca să aibe program înainte de alegeri în fiecare seară casele de
alegători din sectoare. Fără îndoială, după greutăţile începutului, în urma
activităţii în această direcţie casele alegătorului au devenit centrele de
lumânare (sic!) a maselor din afara partidului. Acolo unde tovarăşii s-au
ocupat în mod serios de această chestiune, acolo casele alegătorului şi-au
îndeplinit menirea. În ultimele 2 săptămâni, în capitalele de judeţ, casele
alegătorului erau pline. A avut efect bun faptul că am lărgit programul cu
introducerea de numere culturale sau scurte filme etc. Aşa de exemplu la
Tîrgu-Mureş şi la Odorheiu mai multe sute de persoane luau parte la o
asemenea reprezentaţie. La sate în mai multe locuri am reuşit să introducem
câte un aparat de radio în casa alegătorului. Acolo unde erau astfel de
aparate era casa plină în fiecare seara. În alte părţi, după obiceiul secuesc, sau ţinut şezători în casele alegătorului cu un succes deplin. În ceea ce
priveşte viitorul trebuie să accentuăm mai ales rolul aparatului de radio.
După experienţa noastră, ar avea un mare succes politic dacă am introduce
cât mai iute în casele alegătorului aparate de radio, căci am reuşi prin
aceasta să răscolim interesul populaţiei. În general, acolo unde tovarăşii
noştri au arătat iniţiativă, acolo casa alegătorului a funcţionat bine. În
ridicarea acţiunei în mod treptat în casele alegătorului s-au distins mai ales
judeţul Odorheiu, unde în ziua de 17 s-a ţinut la toate casele din judeţ
adunări legate cu program artistic, şi la toate a fost casa plină. În 25 de
comune am controlat în aceeaşi zi casa alegătorului, şi în toate părţile am
găsit-o plină şi un mare interes din partea populaţiei pentru aceea ce auzeau
acolo. Pentru a avea un succes si mai mare este necesar ca însăşi acea
comună să dea artiştii, copiii din acea comună să cânte sau să recite. La
aceste şedinţe din ziua de 17 din judeţul Odorheiu s-a prelucrat în mod
concret ziua alegerilor, şi desigur aceste şedinţe au contribuit la faptul că în
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judeţul

Odorheiu populaţia s-a prezentat la vot în cel mai ridicat procentaj.
Bineînţeles nu putem spune că casele alegătorului au funcţionat perfect
întotdeauna. În multe locuri, în urma neglijenţei tovilor noştri casele
alegătorului abea au desfăşurat oarecare activitate. În concluzie putem spune
că realizarea casei alegătorului a fost o inovaţie foarte bună, care a întărit în
mod simţitor campania noastră electorală.
~
11./ Campania electorală a automobilelor de cinematograf. In luna
Noembrie au lucrat în Regionala noastră 2 automobile cinematografice. Am
atras atenţia conducătorilor caravanei să ţină spectacole pe cât e posibil în
casele de alegător. Cu caravana umblă şi un agitator de al nostru, şi putem
afirma că automobilele noastre cinematografice au umblat în toate părţile cu
cel mai mare succes. Cele două automobile au lucrat în judeţele Mureş şi
Trei Scaune, au dat 35 de spectacole la care au participat 16.000 de
persoane.
12./ Tipărirea de buletine de vot pentru şcoală s-a făcut în toate judeţele.
Aceste buletine aveau lista si semnele U .P .M.-ului şi al Blocului, cele ale
reacţiunei au fost lăsate afară. În afară de aceasta era şi tipărit pe ele un text,
care explica cum trebue să se voteze. Aceste buletine le-am înmânat celor
mai buni agitatori care au umblat cu ele din casă în casă învăţând cetăţenii
cum să voteze, întrebuinţând buletinele în acest scop până în ziua alegerilor.
În judeţul Odorheiu şi în Trei - Scaune în urma informaţiilor greşite primite
de la Preşedintele Comisiei Electorale, buletinul şcoală a fost scos în mod
greşit, fapt care le-am rectificat după ce am aflat cum trebue să fie buletinu.
13./ Răspândirea afişelor şi manifestelor am continuat-o, intensificânduo până în ziua alegerilor. Am avut grijă ca atât afişele cât şi manifestele
venite de la centru ca şi acele editate de noi să fie răspândite în masse aşa
cum trebue. Am introdus sistemul următor: Am înpachetat materialul de
propagandă încă de la judeţeană pentru fiecare sat, în proporţie cu numărul
locuitorilor, şi astfel le-am trimis în plăşi.
14./ În vederea transformării zilei alegerilor în sărbătoare, am trimis
planul fiecărei secţiuni de Ed. Pol. al judeţenelor. Am scos şi afişe şi
manifeste separate, pentru ca ziua să capete un exterior de sărbătoare. Am
răspândit un mare număr de manifeste şi afişe în noaptea de 18 spre 19. În
80% din circumscripţiile electorale au fost muzică: sau de trâmbiţe sau de
ţigani. În fiecare judeţ organizaţiile femenine au avut grijă de bolnavi şi
bătrâni, ca să fie transportaţi şi să nu fie nevoiţi să aştepte până le vine
rândul ci să poată vota imediat. Deasemenea şi la sate. În apropierea
localurilor de vot erau instalate camere pentru copiii mici, unde puteau sta
sub supraveghere până când mama vota. Îndrumătorii noştri au votat imediat
la ora 8 pentru ca să poată să-şi îndeplinească apoi misiunea de îndrumători,
având - buletinul şcoală - în mână. În vederea temeinicei organizări a zilei
alegerilor, au fost scoşi din producţie în ultima zi cca. 100 de oameni în
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fiecare judeţ. După publicarea rezultatelor s-a organizat în capitalele de
judeţ mari sărbători. Au reuşit în mod excepţional aceste sărbătoriri la Tîrgu.
Mureş şi la Sfântu-Gheorghe. La Tg. Mureş s-a aranjat o înmormântare care
simboliza pierderea suferită de reacţiune în alegeri, dar a produs o rea
impresie asupra românilor că pe drig (sic~) erau numai numele reacţionarilor
români, o greşeală politică caracteristică a unor tovarăşi unguri de aici.
15./ Tabelul îndrumătorilor de pe teritoriul Regionalei:
Judeţul Mureş
221 echipe de îndrumători.
Ciuc
160
"
"
Odorheiu
393
"
"
Trei - Scaune
518
"
"
Total în Regională:
1297 echipe de îndrumători :..Echipele de îndrumători au în general 3-5 membri. In ultima parte a
campaniei electorale am scos din producţie pentru o săptămână-două 90-130
de tovarăşi pe judeţ. Excepţia a făcut judeţul Mureş unde au scos din
producţie 342 de tovarăşi. Critica despre activitatea îndrumătorilor noştri am
dat-o mai sus.
16./ Am căutat să legăm activitatea tovarăşilor noştri din comisia CARS
şi din brigada contra speculei cu campania electorală. Prin intermediul
presei am popularizat încontinuu rezultatele obţinute. Am căutat să
prelucrăm cu îndrumătorii problemele, în conformitate cu instrucţiunile din
carnetul activistului. Am încercat să introducem în opinia publică
convingerea că numai votând Blocul respectiv U.P.M.-ul se va putea
îndrepta situaţia economică grea în care suntem.
Comisia Culturală:
Activitatea culturală s-a scurs în decursul lunei Noembrie în nota
campaniei electorale_ Toate echipele culturale, toate programele culturale
date erau în strânsă legătură cu alegerile. Echipele culturale mai ales în
judeţul Mureş au ţinut reprezentaţii cu frumoase succese în casele
alegătorului, în judeţul Odorheiu la 17 Noembrie în Duminica dinainte de
alegeri, echipele culturale ale U.P.M.-ului au ţinut reprezentanţii în casele
alegătorului. Mare succes au avut echipele culturale ale armatei. Aceste
echipe au desfăşurat o foarte frumoasă activitate în secuime, în sensul
împărţirii populaţiei româneşti şi ungureşti.

Tabelul echipelor culturale:
Judeţul Odorheiu

„
„

Mureş

Trei Scaune
„
Ciuc
Total în Regională:

40 echipe culturale
20
"
42
"
30
"
132 echipe culturale
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90% din aceste echipe au lucrat pe linia U.P.M.-ului. La începutul acestei
luni am trimes 25 de feluri de material cultural, scenete poezii, cântece etc.
A reuşit deosebit de bine activizarea tineretului din Ciuc, pe acest tărâm.
Tinerii au tipărit o cărticică cu cântece pentru alegeri şi au învăţat tineretul
de la sate să cânte aceste cântece, obţinând un mare succes.Echipe corale în Regională:
20
Judeţul Ciuc
17
Odorhei
"
22
Mureş
"
18
Trei Scaune
"
Total în Regională:
77 de coruri
Activizarea corurilor şi grupurilor culturale ne-a reuşit numai în parte, căci
nu ne-a reuşit să ţinem în mână şi să obţinem conducerea asupra lor.
Grupuri muzicale:
67 grupuri muzicale
Judeţul Odorheiu
30
Ciuc
„
„
12
Trei Scaune
„
„
Mureş
10
„
„
Total în regională:
119 grupuri muzicale
Judeţul Odorheiu a întrebuinţat orchestrele mai bune de ţigani în vederea
organizării zilei alegerilor. Aceste muzici au făcut vesele drumul până la
urne ale sătenilor. Bine înţeles artiştii noştri nu se pot socoti ca artişti din
punct de vedere estetic. Echipele noastre culturale, corurile noastre
temporale au corespuns din punct de vedere al mobilizării maselor. Mai ales
în satele mai înapoiate din punct de vedere cultural, dar cu acest lucru nu
putem fi mulţumiţi şi acum va începe la Regionala noastră şi în judeţele
noastre organizarea activităţii culturale de valoare înaltă.
Cercul de studii si documentare:
În decursul acestei lum am desfăşurat următoarea activitate .
În ziarele noastre au apărut 60 de articole de demascare, prin care am
demascat peste 300 de persoane.
În timpul campaniei electorale, pe baza datelor noastre, pnn
manifeste şi alte tipărituri au fost demascaţi cca. 300 de persoane.
Chemări electorale ale reacţiunii în original sau copie 33 de acte.
Cântece artistice şi de alegeri ale B.P.D.-ului şi UPM 6 acte
Tabel nominal al candidaţilor şi recomandatorilor listelor lui Maniu ş1
Brătianu din Trei Scaune I întocmite de P.C.R./ 2 acte
Tabel despre delegaţii şi asistenţii Partidelor Maniu şi Brătianu din Trei
Scaune 2 acte
Scrisorile în care se spală ale Dr. Kovacs Gabro avocat din Cristur către
Kovacs Gheorghe, redactorul ziarului Szabad Szo din Tg. Mureş 2 acte
Manifestele falşilor democraţi, scoase propria cheltuială 3 acte
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Tipăriturile Partidelor democratice în care demască cca. 90 de persoane I în
original sau în copie/ 3 1 acte
Extras din discursul episcopului romano catolic Marton Aron. O parte din
acest discurs a fost întrebuinţat pe linia democratică, deşi discursul în
întregimea lui era reacţionar
1 acte
Manifestul şiret al episcopului rom. cat. Sas Anton în care nici nu loveşte ,
1 act
nici nu laudă democraţia
Propagandă de stil nou, Sovarad către Gemyeszeg
1 act
Ce se întâmplă în Cooperativa Unirea şi Mureşul, manuscrisul tov.
1 act
Schussler, secretarul politic al judeţenei Mureş
Raportul tov. Schussler către maiorul Buchin despre ofiţerii Americani care
2 acte
au umblat la Tg.- Mureş
Raportul pe Octombrie al Cerc. de Studii şi documentare din judeţul Trei
Scaune
1 acte
1 act
Tabel despre reforma agrară din Trei Scaune
Tabel despre locuitorii din Trei Scaune după naţionalităţi 1 act
1 act
Tabel despre necesităţile de cereale ale judeţului Trei Scaune
1 act
Raportul CARS ului din judeţul Mureş
Tabel cu caracterizare despre funcţionarii publici ale oraşelor, plăşilor,
profesorilor şi intelectualilor
1 act
Posibilităţile de industrializare ale Ardealului
3 acte
Procesul verbal al şedinţei colective didactice din 22 Noembrie în care e
găseşte şi un tabel despre învăţătorii de încredere şi cei reacţionari l act
Necesităţi şi realizări şcolare 6 acte
Atitudinea populaţiei evreieşti faţă de naţionalităţi şi reacţionari 1 act
Primele tipărituri româneşti şi izvoarele ungureşti ale acestora 1 act
Discursul Ep. cat. Marton Aron ţinut la Tg-Mureş la 27 Octombrie 1 act
Manuscrisul lui Lazsati Sigismund despre începuturile şi dezvoltarea
mişcării muncitoreşti în Tg. Mureş
1 act
Manuscrisul lui Kezel Francisc despre încep. mişcărilor muncitoreşti 1 act
Tabel despre articolele de demascare apărute în ziarele „Igazsâg'',
„Vilagossâg'', „Nepi Egyseg'', şi „Szabad Szo" în urma datelor servite de
n01
4 acte
În legătură cu industrializarea secuimei am trimes până acum 8 acte
Comitetului Central.
Colectivele didactice sunt înfiinţate deja la Odorheiu şi Mureş numai
pe linia maghiară funcţionează. Despre acestea vom trimite raport detaliat în
luna Decembrie.
Cercul de studii şi documentare a avut în centrul activităţii din luna
Noembrie demascarea activităţii reacţionarilor. Dar nu am reuşit să ne
îndeplinim sarcinile aşa cum trebuie nici acum, cauza fiind că nu avem
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colaboratori din afară corespunzători. Vom căuta să scoatem în viitor aceste
lipsuri, ca munca noastră să aibă rezultate corespunzătoare.
Răspândirea cărtilor:

Din 25 Septembrie şi până în 28 Noembrie am primit dela Editura
Part. Dela Bucureşti cărţi în valoare de I în credit/
4.196.000 lei
Editura a expediat judeţenelor direct cărţi în valoare de 624.000 lei
Am primit deci dela Ed. P.C.R. cărţi în luna Noembrie 4.820.000 lei
De la Tipografia „Horea" Timişoara am primit în credit 2.888.000 lei
De la Tipografia Drum Nou Braşov am primit în credit 1.21 O.OOO lei
Am primit deci în luna Noembrie cărţi în credit în valoare de
8.910.000 lei
Din cărţile primite am dat judeţenei Mureş 21.158 bucăţi în valoare de
4.435.920 lei
Judetenei
Ciuc i-am dat 12.080 bucăti, în valoare de l .524.500 lei
,
Judeţeana Trei Scaune 14.595 buc. în valoare de
2.075.450 lei
Judeţeana Odorheiu, 12.550 bucăţi în valoare de
1.373.000 lei
În luna Noembrie am trimis bani Editurei Partidului Bucureşti:
23.004.000 lei
Judeţeana Trei Scaune a trimis Editurei
2.500.000 lei
În lu.na Noembrie i-am trimis deci Editurei 25.504.000 lei
Am primit de la judeţeana Mureş în luna Noembrie 3.314.500 lei
„
„
„
„ Odorheiu
„
15 .260.000
"
„
„
„
„ Trei - Scaune
„
5.800.000
"
„
„
„
„ Ciuc
„
750.000
"
23.004.500 lei
Judeţeana Trei Scaune a vândut cărţi bibliotecelor în valoare de
6. 700.000 lei. A făcut o acţiune, a împachetat câte 4 - 5 bucăţi cărţi şi le-am
trimis prin poştă şi prin activişti la intelectuali şi muncitori, care a şi adus un
rezultat destul de frumos. Plasele unde este responsabil de cărţi salariat
acolo merge munca destul de frumos.
Judeţeana Odorheiu a făcut o acţiune foarte frumoasă. Pentru
îndeplinirea programului B.P.D.-ului. A înfiinţat în cadrul B.P.D.-ului 150
de biblioteci, 132 comune iar restul la Jandarmerie şi instituţii. Cărţile
vândute sunt în valoare de 13.000.000 lei şi Judeţeana de acum înainte din
toate cărţile noui sosite predă satelor ptr. desvoltarea bibliotecelor/pentru
bani/ A mai făcut 2 acţiuni în luna Noembrie. Una în ziua de 8, când s-au
împărţit titlurile de împroprietărire şi una la balul femeilor sindicalizate.
Amândouă cu rezultat slab.
Judeţeana Mureş cu vânzare broşurilor a continuat acţiunile în
târgurile săptămânale şi şedinţe. După raportul lor cu un rezultat destul de
frumos. În toate casele de alegători a distribuit broşuri gratuite şi a vândut şi
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din cărţi cu bani. Chiar în ziua alegerilor a vândut cărţi şi a distribuit broşuri
gratuite între alegători.
Mult mai slab a lucrat judeţeana Ciuc, care se şi vede despre suma
plătită în luna Noembrie. După raportul lor, înainte de alegeri tov.
responsabil de la secţia de cărţi a fost luat dela munca lui şi împărţit în altă
parte, aşa că munca cu răspândirea cărţilor a rămas.
Comisia de presă:
În această lună munca presei a fost concentrată totalmente asupra
alegerilor şi asupra tuturor problemelor cari pot hotărî rezultatele ei. În acest
scop s-a ţinut legătură zilnică cu ziarele locale, s-a prelucrat problemele cele
mai importante şi s-au dat îndrumări şi ajutoare technice. S-au publicat
articole despre: Însemnătatea alegerilor, technica votării, lista candidaţilor
B.P.D. cu biografii I În Szabad Sz6 lista U.P.M./ demascarea candidaţilor
reacţionari, s-au publicat apeluri dela personalităţi rasa în întreprinderi , cari
s-au tipărit şi în manifeste despre realizările Guvernului, popularizarea
succesurilor obţinute de Guvern, platforma în legătură cu problemele locale,
despre secetă şi speculă, îndemnuri de împrietenire româno-maghiară.
Ardealul Nou asupra căruia avem o influenţă directă, a îndeplinit în
mare parte sarcinile primite. Greutăţile întâmpinate/lipsa de fonduri, lipsa
tipografiei şi lipsa oamenilor pregătiţi în deajuns/ au împiedicat munca
noastră.

Situatia pe judete:
Judetul Mureş: S-au trimis corespondenţe la Scânteia 52 articole din
care au apărut 38. La Igaysag unde apare o pagină a Mureşului au plecat 27
de articole. Circulaţia proastă îngreunează apariţia regulată a paginei
Mureşului. Problema corespondenţelor a fost prelucrată în mai toate
celulele. Au şi apărut câţiva dar nu în mod satisfăcător. Răspândirea la care
s-au folosit toate ocaziile, toate manifestaţiile şi deplasările în judeţ a
îndrumătorilor, cu ocazia târgurilor, prin celule, s-a difuzat articole la
megafon în ziare de pereţi etc. Numărul abonaţilor s-a urcat la „Igazsag" la
1690, iar la „Scânteia" dela 282 la 304. Vânzarea ziarului „Vestea Satelor"
s-a mărit dela 2500 la 3 .OOO. Gazeta femeii de vinde în I .OOO de exemplare.
Judetul Odorheiu: Din cauza lipsei unui responsabil potrivit munca
presei în acest judeţ lasă mult de dorit. Corespondenţe pentru „Scânteia" nu
merge deloc. Responsabilul a trimis 19 articole la „Igazsag" iar Ed. Pol. 6
articole. Ziarul local „Szabadsag" săptămânal al U.P.M.-ului a publicat
numai material în vederea alegerilor, a fost îndrumat direct de trimişii
Regionalei în vederea alegerilor. Ziarul „Igazsag" a fost ridicat de la 33 la
150, iar „Scânteia" de la 35 la 50.
Judetul Trei Scaune: Ziarul „Nepi Egyseg" ce apare al SfântuGheorghe s-a înbunătăţit mult înaintea alegerilor în unna intrării în redacţie
a tov. Tiboldi. Munca de răspândire ce preiveşte responsabilul judeţean este
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slabă.

Schimabrea necuvenită a responsabilului, fapt împotriva căruia am
intervenit în mai multe rânduri a continuat pe mai departe, îngreunând
munca. Din această cauză corespondenţele merg slab. Datoria faţă de
„Igazsag" s-a ridicat cu 4.500.000 lei. Ziarul „Igazsag" se vinde în 866
exemplare lunar în total cu abonaţii, iar „Scânteia" în 80 de exemplare.
Judetul Ciuc: Situaţia este tot slabă. S-au trimis în total vreo l O
corespondenţe la „Scânteia" şi la „Igazsag". Ziarele sosesc neregular şi cu
întârziere din care cauză răspândirea este grea. Se vând 950 „Igazsag" şi 73
„Scânteia".
Radio:
Informatorul nostru însărcinat pentru Radio România, dând buletinul
de ştiri pentru emisiunea în limba maghiară a trimis vreo 90 articole
importante. Ziarul „Szabad Sz6" ajunge din timp la Bucureşti, aşa că
informarea postului de radio se poate face şi din ziar pentru ştirile nu prea
importante.Tg.

Mureş,

1946, XI 30 SS Indescifrabil (Dr. Ernest Lorincz) L.S.

SUMMARY

During our research of the documents belonging to the "Mures
Regional Branch of the Romanian Communist Party" ( 1945 - 1947) fund
held at the Mures County Branch of the National Archives, we have
encountered several extremely interesting documents regarding the period
prior to the elections of N ovember 1946.
These are the activity reports of various sections of the Regional Branch
("Regionala") referring to the party's actions in the counties that belonged
to it, namely the former counties of Mures, Ciuc, Odorhei and Trei Scaune.
We further publish several of these reports, without interfering with
the original orthography of their Hungarian authors, therefore leaving in the
mistakes and expressions inherent to a non-native speaker of Romanian. The
authors proved particularly zealous in describing the activity of the various
sections of the Mures Regional Branch of the Romanian Comrnunist Party,
which, however, was inappropriately called "Rornanian" in this part of the
country given that more than 90% of the party's leaders were Hungarian,
Jewish or German.
Only a few Romanians found their way to the party's leading
structures, and only in unimportant positions. Thus, of the 68 leaders of
local organizations of the Regional Branch only six have Romanian narnes,
out of which four in the Mures county and two in the Ciuc county.
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RESTAURATIA
COMUNISTĂ SOVIETICĂ ÎN
,
BASARABIA (Republica Moldova)
FEBRUARIE 2001 - IULIE 2009
Dorin

CIMPOEŞU

Situaţia politică internă

la începutul anului 2001
Începutul anului 2001 a marcat intrarea Republicii Moldova în
febra pregătirilor pentru alegerile parlamentare anticipate. Declanşarea noii
perioade electorale, cu aproape un an şi jumătate înainte de tennen, îşi avea
originea în însăşi componenţa Parlamentului, ales la 23 martie 1998,
caracterizată de inexistenţa unei majorităţi stabile şi omogene, precum şi în
confruntarea permanentă dintre Parlament şi Preşedinţie pe tema schimbării
1
formei de guvernământ.
De asemenea, criza politică reprezenta şi o consecinţă a luptei între
două curente diametral opuse privind orientarea Republicii Moldova:
a) menţinerea Republicii Moldova în sfera de influenţă a Moscovei,
susţinută de forţele de stânga (comunişti, agrarieni, socialişti, minorităţi
rusofone) şi cercurile financiar-bancare pro-prezidenţiale;
b) apropierea progresivă de România şi integrarea Republicii Moldova în
structurile europene împreună cu ţara noastră, idee susţinută de partidele
democratice (Partidul Popular Creştin Democrat, Partidul Renaşterii şi
Concilierii, Partidul Democrat, Partidul Forţelor Democratice, Partidul
Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, Partidul Liberal etc.).
Perioada de fragilitate şi instabilitate politică s-a instaurat la
Chişinău după demiterea Guvernului Ion Sturza (noiembrie 1999) şi
destrămarea Alianţei pentru Democraţie şi Reforme (A.D.R.), coaliţie
majoritară eterogenă, măcinată de puternice contradicţii interne şi subminată
din exterior de acţiunile cercurilor prezidenţiale şi pro-ruse. Lupta politică sa accentuat odată cu introducerea, la 5 iulie 2000, a republicii parlamentare
în Republica Moldova, care a permis comuniştilor să acceadă la putere în
detrimentul partidelor democratice de orientare pro-europeană.
Eşecul Legislativului, după patru tururi de scrutin, de a alege un
nou şef al statului, datorat tentativei Partidului Comuniştilor de a prelua
preşedinţia Republicii Moldova şi lipsei de unitate a partidelor parlamentare
de centru-dreapta, a dus la dizolvarea Parlamentului şi convocarea alegerilor
anticipate la 25 februarie 2001, ca ultimă încercare de a împiedica
acapararea în întregime a puterii de către comunişti. Campania electorală a

1

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Problema 210/2001 R. Moldova, dosar Situaţia
voi. I, f. 31-33
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fost inaugurată, oficial, la 12 ianuarie 2001, înregistrarea candidaţilor
realizându-se până la 25 ianuarie.
În această perspectivă, viaţa politică din Republica Moldova a
cunoscut o efervescenţă aparte, fiind caracterizată de grupări şi regrupări de
forţe, jocuri de culise şi manevre vizând accederea acestora în viitorul
Parlament.
Poziţia cea mai sigură în confruntarea electorală a avut-o Partidul
Comuniştilor, fonnaţiune omogenă, cu un electorat disciplinat şi constant.
Acesta a profitat de înrăutăţirea continuă a situaţiei economice a populaţiei,
îndeosebi a unor categorii sociale vulnerabile (pensionari, veterani şi ţărani),
pentru a-şi spori numărul de locuri în viitorul Legislativ. Vladimir Voronin,
liderul comuniştilor, aprecia chiar că partidul său putea obţine 70 de
mandate din totalul de l O1 (în vechiul Parlament a dispus de 40 deputaţi).
Deşi estimarea acestuia avea iz electoral, era cert că Partidul Comuniştilor
unna să constituie principalul grup parlamentar în viitorul Parlament.
Fiecare dintre partidele democratice de centru-dreapta se afla în
dificultate, din cauza scăderii influenţei lor în rândul populaţiei, fiind posibil
ca acestea să nu depăşească pragul electoral de 6%. De asemenea, era
dificilă realizarea de alianţe între aceste partide, ca unnare a relaţiilor
deteriorate, în ultimii ani, de numeroasele atacuri, calomnii, denigrări şi
jocuri de culise necinstite ale liderilor lor. În perioada pre-electorală, au fost
lansate mai multe apeluri la unitate dreptei, însă acestea nu s-au concretizat
în oferte viabile.
Plauzibilă părea încheierea unei alianţe electorale între Partidul
Renaşterii şi Concilierii (Mircea Snegur), Partidul Forţelor Democratice
(Valeriu Matei), Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (Valeriu
Muravschi) şi Partidul Naţional Liberal (Mircea Rusu), acestea având
orientări, doctrine şi programe asemănătoare. De asemenea, aveau o poziţie
similară faţă de raporturile cu România. Coalizarea le-ar fi permis intrarea în
Parlament şi constituirea unui pol democrat de centru-dreapta. La această
alianţă ar fi putut adera şi Partidul Democrat (Dumitru Diacov), partid cu
şanse foarte reduse în ipoteza participării solitare în cursa electorală, precum
şi alte fonnaţiuni mai mici de centru-dreapta (Partidul Reformei, Liga
Creştin Democrată a Femeilor, Partidul Naţional Român, Partidul Ecologist
„Alianţa Verde" etc.).
O poziţie specială ocupa Partidul Popular Creştin Democrat (Iurie
Roşca) care, datorită rolului jucat în demiterea Cabinetului Ion Sturza şi în
destrămarea fostei coaliţii majoritare (A.D.R.), cât şi unor compromisuri
conjuncturale realizate cu comuniştii, nu prezenta încredere pentru celelalte
partide de centru-dreapta, riscând să fie izolat în confruntarea electorală.
Pe segmentul de centru al eşichierului politic s-a conturat apariţia
unei noi forţe, sub forma unei mişcări civice mai largi, iniţiată şi propulsată
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de cercurile financiar-economice pro-Lucinschi. Aceasta a făcut parte din
strategia preşedintelui în exerciţiu, care viza fonnarea unei majorităţi
parlamentare ce ar fi permis asigurarea stabilităţii politice, modificarea
Constituţiei şi revenirea la regimul prezidenţial, prin înlocuirea celui
parlamentar, aflat în coagulare.
Noua forţă a fost constituită din partide şi fonnaţiuni
extraparlamentare existente (Partidul Democraţiei Sociale „Furnica",
Organizaţia obştească „Republica'', Partidul „Plai Natal" etc.), la care au
fost atrase diverse personalităţi şi categorii sociale, toate grupate într-o
construcţie politică sub numele „Congresul cetăţenilor", după modelul
experimentat cu succes de Eduard Şevardnadze în Georgia.
În fruntea acesteia a fost plasat premierul Dumitru Braghiş, care
trebuia să ralieze în jurul său „eşalonul secund" (cel al comsomoliştilor) al
fostului partid comunist, penniţând accesul la putere al „noilor politicieni",
cu vârste cuprinse între 40 şi 50 de ani, având numeroase relaţii şi
cunoştinţe în rândul elitelor politice din Rusia si Ucraina.
Preluarea puterii de către această forţă, susţinută de Petru
Lucinschi şi agreată de Moscova, avea ca obiective consolidarea statalităţii
Republicii Moldova, menţinerea acesteia în cadrul C.S.I., dezvoltarea unor
raporturi normale cu România şi asigurarea sprijinului din partea
organismelor financiare internaţionale.
Campania electorală şi principalele partide Înscrise În cursa
pentru putere
La 25 ianuarie 200 l s-a încheiat procesul de înregistrare la Comisia
Electorală Centrală (C.E.C.) a concurenţilor electorali: partide, blocuri
electorale şi candidaţi independenţi. 2
1. Republica Moldova a fost împărţită în 13 circumscripţii
electorale, dintre care două cuprindeau teritoriile UT A Găgăuzia şi
Transnistria. Desfăşurarea alegerilor în aceste zone era sub semnul
întrebării, deoarece autorităţile autonome puneau unele condiţii Chişinăului.
Astfel, Prezidiul Adunării Populare a Găgăuziei a cerut, la
începutul campaniei electorale, să fie modificat Codul Electoral prin care să
se prevadă o cotă de reprezentare a etnicilor găgăuzi în structurile centrale
de stat, inclusiv în Parlament ( 15 locuri de deputat - n.n.), Guvern şi Curtea
Constituţională ale Republicii Moldova.
O hotărâre definitivă privind participarea locuitorilor din acest
teritoriu la apropiatul scrutin parlamentar urma să fie luată, în prima
jumătate a lunii februarie 200 I, în cadrul unei sesiuni extraordinare a
Adunării Populare a Găgăuziei. În acest demers, autorităţile de la Comrat
2

Ibidem, f. 43-57
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aveau sprijinul Partidului Comuniştilor, preconizându-se chiar încheierea
unui acord politic între cele două părţi referitor la necesitatea schimbării
legislaţiei şi recunoaşterea „reprezentării autonomiei în toate ramurile
puterii din Moldova şi în organismele internaţionale " .
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Însemnele electorale ale partide lor înscrise în campanie

În ceea ce priveşte Transnistria, se menţinea situaţia care a existat
cu prilejul campanii lor electorale anterioare. Administraţia de la Tiraspol nu
accepta deschiderea de secţi i de votare pe teritoriul Transnistriei, în ciuda
demersurilor făcute de Dumitru Nidelcu, preşedintele C.E.C. Ca urmare,
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cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot aveau ca singură variantă
deplasarea la secţiile de votare din localităţile de pe malul drept al Nistrului.
Experienţa a arătat că măsurile de intimidare ale autorităţilor separatiste şi
teama oamenilor au determinat o participare extrem de redusă a acestora la
urnele de vot, respectiv circa 4.000 din cei peste 400.000 de locuitori care
aveau dreptul constituţional de a alege.
2. În urma validării C.E.C., în cursa electorală au rămas să se
confrunte următoarele partide şi formaţiuni social-politice, în ordinea
înscrierii lor pe buletinul de vot:
1. Partidul Popular Creştin Democrat (P.P.C.D.);
2. Blocul electoral „Credinţă şi Dreptate", format din Partidul Reformei
şi Partidul Naţional Român;
3. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (P.C.R.M.);
4. Partidul Naţional Liberal (P.N.L.);
5. Mişcarea social-politică „Pentru Ordine şi Dreptate", formată din
organizaţiile
veteranilor din războaiele din Afganistan ş1
Transnistria;
6. Partidul Renaşterii şi Concilierii din Moldova (P.R.C.M.);
7. Partidul Democrat (P.D.);
8. Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova (PNŢCDM);
9. Blocul electoral „Alianţa juriştilor şi economiştilor";
1O. Blocul electoral „Edinstvo" („Unitate"), constituit din Partidul
Republican, Partidul Socialiştilor şi Partidul Forţelor Progresiste;
11. Mişcarea social-politică „Ravnopravie" („Egalitate în drepturi");
12. Partidul Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat (P.N.Ţ.-c.d.);
13. Blocul electoral „Plai natal'', format din Mişcarea social-politică
„Plai natal" şi Liga Naţională a Tineretului;
14. Partidul Forţelor Democratice (P.F.D.);
15. Partidul Democrat Agrar din Moldova (P.D.A.M.);
16. Blocul electoral „Alianţa Braghiş", compus din Uniunea Centristă,
Uniunea Muncii, Partidul Socialist, Mişcarea social-politică „Forţa
Nouă'', Partidul Democraţiei sociale „Furnica" şi
Mişcarea
profesioniştilor „Speranţa-N adejda";
17. Partidul Social Democrat din Moldova (P.S.D.M.).
Tabloul electoral era completat de 1O candidaţi independenţi, care
au îndeplinit condiţiile impuse de Codul electoral şi au fost validaţi de
C.E.C.
Pragul electoral a fost de 6% pentru partide şi alianţe şi 3% pentru
candidaţii independenţi.

3. O
caracteristici:

analiză succintă

a campaniei electorale a relevat
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următoarele

- la alegeri participau 1O partide şi 7 blocuri electorale, care îşi
disputau voturile a circa 2,3 milioane de cetăţeni cu drept de a alege;
- cu excepţia „Alianţei Braghiş", care concentra mai multe
formaţiuni politice, cu o pondere mai mică sau mai mare în cadrul
electoratului, celelalte blocuri erau constituite din partide şi organizaţii
social-politice fără importanţă, care nu aveau nici o şansă să depăşească
pragul electoral;
- spre deosebire de alegerile din 1998, când majoritatea partidelor
de centru dreapta, de orientare pro-europeană, au format o alianţă electorală
largă, cunoscută sub numele de Convenţia Democratică din Moldova
(C.D.M.), în 2001 toate acestea au luat parte la alegeri în mod separat, ceea
ce le-a redus mult şansele; în plus, pe lângă erodarea determinată de
participarea la guvernare în perioada 1998-1999, acestea se confruntau cu
compromiterea accentuată a unor lideri, amestecaţi în scandaluri de corupţie
sau deveniţi victime ale propriilor jocuri politice murdare, precum şi cu
părăsirea lor de către unii exponenţi importanţi, aspecte cunoscute îndeosebi
de P.F.D., P.P.C.D. şi P.D.;
- pe segmentul de dreapta au apărut noi alianţe electorale (Blocul
electoral „Credinţă şi Dreptate'', Mişcarea social-politică „Pentru Ordine şi
Dreptate" şi altele) care îşi disputau acelaşi electorat, contribuind şi mai
mult la fragmentarea acestuia;
- o situaţie nouă exista şi la centrul eşichierului politic, unde a
apărut „Alianţa Braghiş", condusă de prim-ministrul în exerciţiu şi susţinută
de preşedintele Petru Lucinschi, care punea în pericol electoratul Partidului
Democrat (P.D.), al cărui lider era Dumitru Diacov, preşedintele fostului
Parlament;
- pentru a diminua şi mai mult şansele P.D., cercurile proprezidenţiale au stimulat apariţia şi a altor forţe pe acelaşi segment (Blocul
electoral „Alianţa juriştilor şi economiştilor") sau le-au reactivat pe unele
deja existente, determinându-le să participe de sine stătător în cursa
electorală (Blocul electoral „Plai natal", Partidul Social-Democrat etc.);
- la rândul ei, stânga politică era tot atât de divizată ca şi dreapta;
faţă de alegerile parlamentare din 1998 şi cele locale din 1999, când au
constituit un singur bloc, comuniştii, agrarienii şi socialiştii participau
separat la apropiatul scrutin;
- pe lângă fragmentarea stângii, centrele de putere economicofinanciare apropiate preşedintelui Petru Lucinschi au încurajat formarea
unor alianţe electorale ale etnicilor ruşi şi ucraineni (Blocul electoral
„Edinstvo" şi Mişcarea social-politică „Ravnopravie"), prin care s-a urmărit
diminuarea electoratului Partidului Comuniştilor şi, implicit, favorizarea
„Alianţei Braghiş".
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4. În condiţiile date rezulta că doar 4 forţe politice erau creditate cu
şanse de a intra în viitorul Parlament:
- Partidul Comuniştilor (P.C.R.M.);
- Blocul electoral „Alianţa Braghiş"
- Partidul Democrat (P.D.);
- Partidul Renaşterii şi Concilierii din Moldova (P.R.C.M.).
Alegerile au fost monitorizate de 150 de observatori din partea
OSCE şi de 43 parlamentari ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
Observatorii internaţionali, prezenţi la scrutin, au precizat că alegerile
parlamentare anticipate s-au desfăşurat în confonnitate cu standardele
internaţionale. 3 Coordonatorul special al Preşedinţiei în exerciţiu a OSCE,
Kimmo Kiljunen, a declarat într-o conferinţă de presă că scrutinul desfăşurat
în Republica Moldova a „consolidat orientarea democratică care ar fi trebuit
să continue". Pe de altă parte, observatorii internaţionali au remarcat, cu
îngrijorare, că alegerile parlamentare nu au putut sa se desfăşoare în
regiunea de est a Republicii Moldova, din cauza lipsei de cooperare din
partea autorităţilor de la Tiraspol. Autorităţile separatiste au împiedicat
accesul cetăţenilor din stânga Nistrului la secţiile de votare, oprind fără
motive autobuzele care transportau alegători.
Observatorii din partea Consiliului Europei au arătat că, la sesiunea
din aprilie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, va fi audiat un
raport pe marginea alegerilor din Republica Moldova.
La rândul lor, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din
Moldova (LADOM) şi Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale
(IFES) au mobilizat peste 200 de observatori locali şi 11 observatori
internaţionali. Directorul IFES, Charles Lasham, considera că alegerile au
decurs în corespundere cu legislaţia naţională şi standardele internaţionale.
Nu s-au înregistrat fraude, ci doar unele nereguli. El a mai opinat că
alegerile din 25 februarie au fost mult mai calitative din punct de vedere al
respectării legislaţiei şi al organizării decât ultimele alegeri locale.
Pe data de 3 martie 2001, Comisia Electorală Centrală a făcut
publice rezultatele finale ale alegerilor parlamentare anticipate din 25
februarie, astfel:
- Partidul Comuniştilor a acumulat 794.808 voturi sau 50,23%
- "Alianţa Braghiş" - 212.071 voturi, respectiv 13,45%
- Partidul Popular Creştin Democrat - 130.81 O sau 8, 18%
Doar aceste trei formaţiuni au depăşit pragul electoral de 6%.
Alte două formaţiuni au acumulat peste 5% din voturi:
- Partidul Renaşterii şi Concilierii a acumulat 9 l.894 voturi sau 5, 79%
Comunicatul de presă al Misiunii Internaţionale de Observare a Alegerilor în Republica
Moldova, din 26 februarie 200 I

3
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- Partidul Democrat- 79.757, respectiv 5,02%.
Conform Comisiei Electorale Centrale:
- Partidul Comuniştilor a obţinut 71 de mandate;
- „Alianţa Braghiş" - 19
- PPCD - 11
La 27 februarie, în incinta Parlamentului, s-a desfăşurat conferinţa
de presă a liderului Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin, care a făcut
bilanţul campaniei electorale, a comentat rezultatele alegerilor parlamentare
anticipate şi a expus poziţia partidului său asupra unor probleme de
4
actualitate.
Vorbind despre politica externă, Voronin a menţionat că „noi
suntem de acord cu acele priorităţi, care au existat până acum". A pus în
evidenţă importanţa continuării politicii de integrare europeană, a subliniat
necesitatea de a menţine şi dezvolta bunele relaţii cu vecinii, România şi
Ucraina.
Referindu-se la relaţiile cu SUA, Voronin a spus că, după
anunţarea rezultatelor alegerilor, a avut o întâlnire productivă cu
ambasadorul acestei ţari la Chişinău, Rudolph Perina, în cursul căreia a fost
exprimată dorinţa reciprocă de a dezvolta relaţiile moldo-americane.
Fiind întrebat dacă moldovenii, în general, sunt capabili să se
autoguverneze ori au nevoie să fie dirijaţi din exterior, în special din Rusia
ori România, Voronin a răspuns că nu acceptă o asemenea situaţie.
La o altă întrebare despre raporturile cu Moscova, liderul
majorităţii parlamentare a declarat că pentru relaţiile cu Rusia sunt prioritare
raporturile economice. „Dacă o altă ţară, bunăoară Turcia ori România, ne
va oferi mai multe avantaje economice, vom acorda prioritate relaţiilor cu
aceasta ţară. Noi trebuie sa vedem unde sunt interesele noastre", a spus
Voronin.
Liderul partidului Comuniştilor a stăruit asupra ideii consensului în
problema statutului limbii ruse în Republica Moldova: „Noi trebuie să ne
gândim la tot poporul, pentru mine nu mai prezintă interes să ştiu cine a
votat pentru partidul nostru. Acum e important să ţinem cont de opinia
tuturor".
În altă ordine de idei, Voronin a arătat că a avut o convorbire
telefonică cu Evgheni Primakov, care şi-a exprimat disponibilitatea de a
vizita Republica Moldova, la sfârşitul lunii martie. Fiind întrebat dacă este
de acord cu aşa numitul „plan Primakov" de reglementare a conflictului din
Transnistria, liderul partidului majoritar a dat un răspuns negativ, adăugând
că speră că, în cursul vizitei preconizate, să fie identificate formule
acceptabile pentru rezolvarea problemei date. Voronin a specificat că în
4
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această problemă

este necesar de pornit „de la o foaie albă", de la
„clarificarea acelor competenţe, de care are nevoie regiunea pentru a rezolva
problemele sale. Anume pe baza delimitării stricte a competenţelor poate fi
rezolvată problema".
Evoluţia

regimului comunist restaurat (2001-2009)
După restauraţia roşie, comuniştii din Basarabia au trecut la
aplicarea a ceea ce au învăţat ei mai bine în perioada regimului totalitar
bolşevic, marea majoritate a liderilor lor, la nivel central sau local, fiind
persoane de vârsta a treia, care s-au născut, educat şi format în condiţiile
impuse de ocupanţii sovietici, fără a avea nimic comun cu valorile
democratice.
Pe fondul unei construcţii democratice încă fragile, comuniştii au
avut o sarcină destul de uşoară în reintroducere a unui regim autoritar de tip
sovietic în Basarabia, care să permită partidului lor să controleze toate
domeniile vieţii social-economice şi politice din Republica Moldova.
Pentru aplicarea fermă a obiectivelor lor politice, comuniştii au
întărit, mai întâi, rolul structurilor de forţă, coercitive, readucând în prim
plan securitatea şi miliţia din timpurile sovietice, de data aceasta vopsite în
culori democratice, de tipul Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) şi
carabinierilor, care au început să semene din nou teama şi groaza de altă
dată în rândul populaţiei. La rândul ei, Procuratura a redevenit instrumentul
de hărţuire şi tortură în mâna noilor conducători de la Chişinău.
Neadmiţând sub nicio formă pluralismul politic, regimul comunist
restaurat, a declanşat, în condiţiile unui monopol total al puterii, o campanie
amplă, dură şi constantă împotriva oponenţilor săi politici, îndeosebi a celor
de orientare liberală, proeuropeană, menită să ducă la discreditarea,
denigrarea şi compromiterea acestora în rândul opiniei publice interne şi
internaţionale.

Ca urmare, în perioada celor opt ani în care au guvernat Republica
Moldova, comuniştii au condus în mod discreţionar partidul lor
manifestându-se ca partidul unic din vremurile sovietice într-un sistem
politic, doar cu o faţadă pluripartidistă.
Valorile democratice, cum ar fi drepturile omului, libertatea presei
şi de expresie, independenţa justiţiei, libertatea de întrunire şi multe altele
erau străine guvernanţilor roşii, nerespectarea şi cazurile de încălcare a
acestora devenind omniprezente, motiv pentru care, în Republica Moldova
s-au înfiinţat câteva organizaţii neguvernamentale de luptă împotriva torturii
5
şi a relelor tratamente , iar rapoartele anuale ale Departamentului de Stat

5
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american şi ale organizaţiei Freedom House 6 criticau de fiecare dată
numeroasele abuzuri şi încălcări ale drepturilor omului de către autorităţile
comuniste.
Degradarea democraţiei şi a libertăţii de exprimare în Republica
7
Moldova a făcut obiectul unei Declaraţii comune a reprezentanţilor statelor
membre ale U.E., inclusiv România şi ai unor instituţii europene (Comisia
Europeană - n.n.), acreditaţi la Chişinău, dată publicităţii la 18 iulie 2008, în
care, după ce se arăta că se înregistra „ ... o intensificare a acţiunilor unor
organe de stat de hărţuire a diferitelor partide politice sau susţinători ai
programelor acestora'', se exprima îngrijorarea faţă de „... acţiunile
întreprinse de către organele de drept împotriva mass-media, a
independenţei editoriale a „Teleradio-Moldova" şi a pluralismului în
sectorul audiovizual din întreaga ţară". 8
Potrivit raportului Freedom House pentru anul 2008, Republica
Moldova înregistrase cel mai scăzut scor al democraţiei din ultimii nouă ani,
cel mai bun fiind cel din 1999, în timpul guvernării de centru-dreapta, după
care, an de an, a avut loc o degradare continuă a situaţiei.
Adept al „ideii leniniste de construcţie a unui stat social" după cum
9
el însuşi a recunoscut , Vladimir Voronin şi ceilalţi lideri comunişti au
încercat să repună în practică principiile marxist-leniniste de edificare a
statului în care prioritare să fie „grija pentru bunăstarea omului şi a nivelului
său de viaţă". Demersul acestora, însă, a eşuat, comuniştii nefiind capabili
să implementeze reformele, în special cele structurale, Republica Moldova
având o economie cu deficienţe semnificative, în care inflaţia era ridicată,
investiţiile străine se confruntau cu mari probleme, de la ineficienţa
birocratică până la restricţii directe, corupţia a înflorit în rândul
funcţionarilor, iar nivelul de viaţă a populaţiei a scăzut foarte mult. A vând
un indice de libertate economică dintre cele mai scăzute din rândul celor 41
de ţări europene, precum şi una dintre cele mai proaste guvernări, potrivit
unui studiu al Băncii Mondiale 10 , Republica Moldova a devenit cea mai
săracă ţară din Europa, iar „bunăstarea omului" şi „nivelul său de viaţă" cele
mai reduse, realităţi diametral opuse obiectivelor politicii regimului
comunist restaurat.
Cu toate acestea, comuniştii de la Chişinău şi adepţii lor aveau
marea satisfacţie că au reintrodus în patrimoniul naţional „moldovenesc",
6

7

Radio B. B. C, din 2 martie 2008
Agenţia Basu-pres, din 18 iulie 2008

lhidem
Într-o declaraţie către Agenţia ln/otag, făcută la 21 ianuarie 2009, cu ocazia depunerii de
coroane de flori la monumentul lui V .l. Lenin, situat în complexul excepţional „Moldexpo"
H

9

din Chişmău
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Agenţia Deca-press, din 25 ianuarie 2008
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printr-o hotărâre a Parlamentului, monumentele „eroilor" sovietici, precum
Grigori Kotovski, Serghei Lazo şi alţii, în timp ce adevăratele creaţii
artistice româneşti de o mare importanţă istorică şi arhitectonică au fost
lăsate de izbelişte. De asemenea, au readus în prim-plan aniversarea,
periodică, a evenimentelor bolşevice, de genul marii revoluţii socialiste ruse
din octombrie, naşterea şi moartea lui V.I. Lenin, marele război pentru
apărarea patriei, eliberarea R.A.S.S.M. de sub ocupaţia fasciştilor români,
ziua victoriei împotriva hitlerismului şi altele.
Tot pe plan intern, comuniştii au ridicat moldovenismul la rangul
de ideologie de stat, depăşind perfonnanţa guvernant agrarianointerfrontiste (1994-1998), care reuşise doar să-l instituţionalizeze ca
politică a noului stat moldovenesc. Mai întâi, puterea comunistă a luat
măsuri pentru revizuirea învăţământului istoric din Republica Moldova,
obiectivul urmărit fiind eliminarea din învăţământul preuniversitar a
manualelor de „Istoria românilor". În acest scop, a fost creată Comisia
„Cristea" (septembrie 2002), care avea menirea să medieze conflictul între
adepţii şi adversarii revizuirii
învăţământului istoric. După un an de
activitate fără niciun rezultat, Comisia respectivă a simulat un simulacru de
experiment, în care au lipsit manualele experimentale, profesorii pregătiţi,
precum şi alte materiale didactice. Considerând procedura încheiată,
începând cu 1 septembrie 2006, au fost introduse în învăţământ manualele
de „Istorie integrată" în locul celor de „Istoria românilor" 11 • În noile
manuale, abordarea istoriei Basarabiei este făcută prin prisma istoriografiei
sovietice de sorginte stalinistă, adevărul istoric suferind o distorsionare
gravă. Ingerinţa factorului politic în elaborarea manualelor de istorie
integrată le-a conferit acestora un caracter excesiv de ideologizat şi politizat,
favorizând continuarea procesului de deznaţionalizare a românilor
basarabeni, care a început în 1812 şi continuă şi în ziua de astăzi.
Mergând, în continuare, pe aceeaşi linie, puterea comunistă şi-a
arătat nemulţumirea faţă de simbolurile naţionale „propuse pe uşa din spate
şi aduse în Parlament'', şi dorinţa de a le schimba. „Şi limba moldovenească,
şi istoria Moldovei, şi imnul, şi stema trebuie să răspundă la întrebările,
realităţile şi necesităţile independenţei Moldovei. Toate aceste atribute
statale trebuie să fie diferite şi deosebite. Dacă introducerea limbii
moldoveneşti sau schimbarea imnului sau stemei vor contribui la întărirea
statalităţii, vom face acest lucru, indiferent de situaţia politică, preciza
Vladimir Voronin în cadrul unei conferinţe de presă, la 18 decembrie
2007. 12

11
12

Flux, ediţia de vineri, nr. 2008129, din 18 iulie 2008
Agenţia Moldpres, din 19 decembrie 2007
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Momentul cel mai important, însă, l-a constituit declararea, prin
decret prezidenţial, a anului 2009 drept an al sărbătoririi a 650 de ani de la
întemeierea „Statului Moldovenesc". Prin acelaşi document, se stabilea
înfiinţarea unei Comisii de Stat, condusă de Vladimir Voronin şi avându-i
ca vicepreşedinţi pe premierul Vasile Tarlev şi Gheorghe Duca, preşedintele
Academiei de Ştiinţe, cu sarcina de a elabora un amplu plan de acţiuni
consacrate evenimentului respectiv. Decretul prezidenţial a fost urmat de
Legea privind instituirea Ordinului „Bogdan Întemeietorul", precum şi de
Hotărârea Parlamentului, referitoare la medalia „650 de ani de la
13
întemeierea Ţării Moldovei". La 30 ianuarie 2009, a avut loc adunarea
solemnă de deschidere a anului „întemeierii Statului Moldovenesc", în
cadrul căreia preşedintele comunist a rostit o alocuţiune. Printre altele,
acesta spunea: „Anii în care Moldova a fost divizată de către stăpânii de
atunci ai Europei, mai târziu, apariţia României nu au putut determina
poporul moldovenesc să renunţe la proiectul statalităţii sale, la ataşamentul
său faţă de acel program îndrăzneţ de dezvoltare, a cărui bază a fost pusă de
eminenţii lui înaintaşi. Moldovenii, în repetate rânduri, creează cu
îndărătnicie precedente pentru statalitatea lor - fie sub forma Republicii
Democratice Moldoveneşti, care a existat timp de câteva luni la hotarul
anilor l 917-1918, fie sub forma Republici Autonome Moldoveneşti în
componenţa Ucrainei. În fine, din 1940, se constituie, în componenţa URSS,
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească.
Bineînţeles, istoria republicii noastre nu poate fi privită în afara
acelor evenimente şi procese, inclusiv dintre cele mai dramatice, care au
avut loc în Uniunea Sovietică de atunci. Totodată, însă, nu putem să nu
recunoaştem şi faptul că anume în acea perioadă sovietică, plină de
contradicţii, îşi are începutul acel avânt spiritual şi social-economic al
poporului nostru, care a determinat în multe şi dezvoltarea noastră
independentă de astăzi. Moldova, dintr-o provincie agrară a statului vecin,
în care nu exista nicio instituţie de învăţământ superior, în care jumătate din
populaţie era analfabetă, s-a transformat într-o republică cu o economie cu
ritmuri înalte de dezvoltare". 14
Printre manifestările şi acţiunile preconizate figurau elaborarea şi
editarea unor lucrări istorico-ştiinţifice dedicate prezentării „tuturor etapelor
din evoluţia Statului Moldovenesc" şi „a celor mai proeminente personalităţi
ale contemporaneităţii noastre". În acest context, un prim loc era destinat
elaborării unei monografii de proporţii, consacrată „Istoriei Moldovei
(1359-2012)", în patru volume, ediţie academică, sub coordonarea unui
Consiliu ştiinţific al Academiei de Ştiinţe, format din istoricii Valeriu
13
14
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Cozma, Vladimir Ţaranov, Valentin Beniuc, Alexandru Burian şi Alexandru
Roman, ultimii trei fiind principalii coautori ai manualului de istorie
integrată. Aceştia, de fapt, reprezintă pleiada noilor promotori ai
moldovenismului, care continuă activitatea înaintaşilor lor din perioada
stalinistă, cunoscuţi ca întemeietorii acestei teorii aberante.
În plan extern, regimul-comunist a optat pentru o linie pro-rusă tot
mai pronunţată a Republicii Moldova, faţă de perioada guvernării de centrudreapta, readucând ţara în subordinea totală a Moscovei, atât din punct de
vedere politic şi economic, cât şi al intereselor geostrategice ale Rusiei.
În raporturile cu Vestul, guvernanţii roşii au dus o politică de
mimare a apropierii de U .E., nedorind, în cele două legislaturi în care au
deţinut puterea, să îndeplinească standardele europene în materie de stat de
drept şi democraţie, care să le permită încheierea unui Acord de asociere cu
Bruxelles-ul. Poziţia refractară a liderilor comunişti faţă de integrarea
europeană a Republicii Moldova îşi are originea în politica promovată de
Rusia vizavi de U.E., care vede în Parteneriatul Estic un „ ... Parteneriat
împotriva Rusiei", potrivit declaraţiei preşedintelui Dmitri Medvedev,
făcută la summit-ul Rusia - U.E., din 22 mai 2009. 15 O declaraţie
asemănătoare făcea şi Vladimir Voronin, cu doar două zile înaintea
reuniunii de la Praga, când urma să fie lansat Parteneriatul Estic, care afirma
16
că acesta vizează o veritabilă „încercuire a Rusiei".
În evoluţia politică a regimului comunist restaurat se disting trei
momente importante:
- alegerile generale din 6 martie 2005;
- alegerile locale din 3 şi l 7 iunie 2007;
- alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009.
1. Alegerile parlamentare din 6 martie 2005 au încheiat primul
mandat al comuniştilor, după revenirea la putere, în condiţii democratice, şi
au marcat un prim test al acestora în faţa electoratului în urma unei
guvernări de patru ani.
Cu toate că în perioada respectivă se acumulaseră suficiente
nemulţumiri ale populaţiei, totuşi guvernarea autoritară le-a creat, îndeosebi
electorilor cu o mentalitate sovietică, sentimentul unei anumite stabilităţi
interne, atât din punct de vedere politic, cât şi economic. Această situaţie, nu
excludea, însă, un anumit grad de erodare a imaginii regimului comunist
restaurat. Alegerile au demonstrat tocmai acest lucru, comuniştii recâştigând
alegerile, dar cu un scor mai mic faţă de cel din 2001, de data aceasta
obţinând doar 56 de mandate 17 din totalul de 1O1, faţă de 71 la scrutinul
Adevărul, nr. 5862, din 23 mai 2009
Adevărul, nr. 5846, din 5 mai 2009
17
Site www.e-democracy.md, al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT, din
Republica Moldova
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anterior. Pierderea celor 15 mandate îi priva pe comunişti de deţinerea
monopolului total al puterii, pentru alegerea preşedintelui ţării având nevoie
de cel puţin 61 de voturi.
Pe fondul neînţelegerilor dintre partidele din cadrul Blocului
„Moldova Democratică" (BMD), unul dintre cele trei grupuri parlamentare,
alături de P.C.R.M. şi P.P.C.D., Vladimir Voronin şi Iurie Roşca, sluga
credincioasă a Moscovei 18 , au pus la cale o diversiune politică abilă, menită
să-i asigure liderului comunist un nou mandat de preşedinte. Astfel, sub
19
ale Rusiei împotriva
pretextul unor potenţiale sancţiuni economice
Republicii Moldova, determinate de refuzul Chişinăului de a accepta
„Planul Kozak" de federalizare a Basarabiei, cei doi corifei ai diversiunii au
reuşit să-i convingă pe Dumitru Diacov şi Oleg Serebrian, liderii Partidului
Democrat şi Partidului Social Liberal, din cadrul B.M.D., să sprijine
candidatura lui Vladimir Voronin, cu condiţia ca acesta să semneze
„Declaraţia cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivului
integrării europene a Republicii Moldova".
Aşa-zisul consens politic între PCRM şi celelalte formaţiuni
parlamentare s-a dovedit a fi o mare cacealma, în lipsa unor garanţii ferme
că Vladimir Voronin avea să îndeplinească angajamentele asumate prin
semnarea Declaraţiei. Mai mult, evenimentele ulterioare au demonstrat că
liderul comunist nu numai că nu a respectat înţelegerea respectivă, ci a dus o
campanie dură de discreditare şi de reprimare a opoziţiei, îndepărtând tot
mai mult Republica Moldova de valorile democratice europene.
Singurul lider politic menajat de către puterea roşie a fost Iurie
Roşca, căruia, pentru serviciile făcute, i s-a oferit un post de vicepreşedinte
al Parlamentului, iar, după înfrângerea usturătoare a P.P.C.D. în alegerile
din 5 aprilie 2009, unul de viceprim-ministru în guvernul de tranziţie
Greceanîi II. De altfel, Vladimir Voronin declarase public că „Roşca este un
om de credinţă în adevăratul sens al cuvântului şi este un om credibil. Roşca
«ne vilialet» (nu umblă cu fofârlica - n.n.). 20
2. Faptul că regimul roşu intrase într-o perioadă de „ cădere
liberă", a fost reliefat de alegerile locale din 3 şi 17 iunie 2007.
Comuniştii au pierdut postul de primar general al Capitalei,
câştigat de Dorin Chirtoacă, reprezentantul Partidului Liberal, cu 61, 17%
din voturile exprimate, precum şi majoritatea în Consiliul Municipal
Chişinău, care a revenit partidelor de opoziţie.
Deşi la nivel naţional, comuniştii au câştigat cu 34,32% alegerile
locale, partidele de opoziţie, precum şi candidaţii independenţi au obţinut
majoritatea locurilor de primari şi consilieri locali. Schimbarea raportului de
18
19

20

„Fratele !ura", Timpul, nr. 999, din 13 februarie 2009
Duma de Stat a Federaţiei Ruse adoptase trei rezoluţii, în acest sens
Flux. ediţia de vineri, nr. 2008134, din 25 iulie 2008
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forţe

în municipiul Chişinău şi la nivel naţional în defavoarea comuniştilor a
determinat, din partea puterii comuniste, aplicarea unei politici de
confruntare dură în raporturile cu opoziţia, activitatea structurilor locale ale
acesteia fiind obstrucţionată, private de resursele financiare necesare alocate
de la Bugetul de stat, iar liderii ei discreditaţi, denigraţi, compromişi,
hărţuiţi şi declaraţi inamicul public numărul unu de către autorităţile
comuniste.
3. Alegerile generale din 5 aprilie 2009 au reprezentat marea
confruntare dintre regimul autoritar comunist şi opoziţia democratică.
Campania electorală s-a desfăşurat în condiţii total inegale. Puterea
comunistă a folosit toate pârghiile administrative şi resursele materiale şi
financiare ale statului pentru propaganda electorală, inclusiv televiziunea
publică. De asemenea, mass-media scrise şi electronice de expresie rusă şi
„moldovenească'', în mare parte aservite regimului roşu, au desfăşurat o
amplă campanie împotriva opoziţiei. Mesajul electoral al puterii a fost unul
revanşard şi a constat în discreditarea adversarilor politici, exceptându-l pe
Iurie Roşca şi P.P.C.D., învinuindu-i că se află în slujba unor interese
străine, îndeosebi româneşti şi occidentale şi că reprezintă un mare pericol
pentru existenţa Republicii Moldova ca stat. Pentru a slăbi opoziţia şi a
împiedica unirea forţelor acesteia în perspectiva alegerilor, majoritatea
comunistă, sprijinită de aliatul său fidel P.P.C.D., a schimbat Codul
electoral, mărind pragul de intrare în Parlament de la 5 la 6% şi interzicând
realizarea unor alianţe electorale. De asemenea, a votat o lege prin care se
interzice persoanelor cu dublă cetăţenie (fiind vizaţi, în primul rând, cei cu
cetăţenie română - n.n.) să ocupe funcţii de demnitate publică.
În aceste condiţii total inegale şi nedemocratice, activiştii
partidelor de opoziţie au fost nevoiţi să desfăşoare o campanie electorală
„de la om la om", precum şi prin puţinele mijloace de informare în masă pe
care le aveau la îndemână. Mesajul electoral al opoziţiei a fost unul modem
şi viza, în principal, scoaterea Republicii Moldova din marasmul comunist
şi integrarea acesteia în structurile europene.
Numărarea voturilor a relevat că P.C.R.M. a câştigat alegerile cu
49,48%, adjudecându-şi, întâmplător sau nu, 61 de mandate în noul
Parlament, ceea ce reprezenta exact numărul de voturi necesare alegerii
şefului statului. Celelalte voturi au fost împărţite între trei partide de
opoziţie: Partidul Liberal - 13,13%; Partidul Liberal Democrat - 12,43% şi
Alianţa „Moldova Noastră" - 9,77%. 21 Marea surpriză a alegerilor a fost,
însă, neintrarea în Parlament, pentru prima dată de la 1990 încoace, a
P.P.C.D., condus de I. Roşca, care a obţinut doar 3,04% din voturi. Acesta
reprezenta preţul plătit pentru sprijinul acordat comuniştilor şi serviciilor
21
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făcute

Moscovei. Liderii opoziţiei parlamentare au denunţat fraudarea
alegerilor, au cerut anularea acestora şi organizarea unui nou scrutin
electoral. Revendicările acestora au fost susţinute de zeci de mii de
persoane, care au ieşit în stradă, începând cu data de 6 aprilie, când au fost
date publicităţii primele date preliminare ale rezultatelor alegerilor.
Pentru a reprima „revolta" maselor şi a-i discredita pe liderii
partidelor care au intrat în noul Parlament, puterea comunistă a apelat la
cunoscutele metode bolşevico-kaghebise de tristă amintire, înscenând prin
agenţi
ai propne1 securităţi, vandalizarea sediilor Preşedinţiei şi
Parlamentului şi arborarea drapelului României. Odată pretextul creat,
regimul comunist a scos trupele poliţiei şi agenţii acoperiţi ai SIS în piaţă
pentru a înăbuşi în sânge demonstraţiile paşnice ale populaţiei. Sute de
persoane au fost arestate, torturate şi abuzate de către forţele de ordine. Unii
protestatari, îndeosebi tineri, au fost răpiţi de pe stradă şi au dispărut fără
urmă, timp de mai multe săptămâni, fără ca rudele apropiate ale acestora să
ştie ceva despre soarta lor. Bilanţul tragic al intervenţiei excesiv de brutale a
22
autorităţilor a constat în trei morţi şi alte trei persoane dispărute.
Şi pentru că trebuia găsit un vinovat acesta nu putea fi altcineva
decât România, aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată, începând cu 1990
încoace, când la Chişinău au avut loc evenimente mai importante, cu
participarea unor mase largi de oameni.
Pentru calmarea spiritelor, regimul comunist a acceptat doar
renumărarea voturilor, nu şi verificarea listelor electorale, aşa cum ceruseră
partidele de opoziţie, care considerau că aceasta era principala metodă de a
demonstra fraudarea scrutinului legislativ. În semn de protest, la renumărare
nu au participat reprezentanţii partidelor de opoziţie. Renumărarea, din 15
aprilie 2009, a relevat existenţa unui număr de voturi nevalabile mai mare
decât cele comunicate de Comisia Electorală Centrală, ceea ce a făcut ca, la
redistribuire, comuniştii să piardă un mandat de deputat, rămânând doar cu
60 de locuri în noul Parlament. Deşi, la prima vedere, acest lucru nu părea
destul de important, „mandatul de aur" respectiv avea să decidă soarta
alegerii noului preşedinte al Republicii Moldova. În context, trebuie precizat
că investigaţiile parţiale ale presei şi partidelor de opoziţie de la Chişinău,
care au verificat un sfert din listele electorale, au relevat o fraudă de
amploare: mii de persoane decedate care au votat, alte mii care au votat fără
acte de identitate, precum şi falsificarea masivă a listelor electorale. 23
După o oarecare stabilizare a situaţiei, majoritatea comunistă a ales
organele de conducere ale noului Parlament, proces la care cei 41 de
deputaţi ai opoziţiei au refuzat să participe. În continuare, trebuia ales

22
23

Adevărul, nr. 5836, din 23 aprilie 2009
Ziua, Anul XVI, nr. 4582, din 9 iulie 2009
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preşedintele ţării,

pentru a putea fi format noul guvern. Comuniştii au
prelungit în mod nejustificat procedurile, sperând să obţină „votul de aur"
din partea opoziţiei, însă încercările de negociere cu reprezentanţii acesteia
au eşuat în mod lamentabil. În condiţiile date majoritatea roşie a organizat
două tururi de scrutin formale, la 20 mai şi, respectiv, 3 iunie, în vederea
alegerii şefului statului. La ambele, comuniştii au prezentat doi candidaţi,
chipurile pentru a îndeplini nonnele democratice, în persoana premierului în
exerciţiu, Zenaida Greceanîi şi a unor persoane de umplutură, precum
Andrei Neguţă şi Stanislav Groppa. De fiecare dată, Z. Greceanîi a obţinut
33 de voturi, restul revenind „contracandidaţilor" săi. Opoziţia a refuzat să
participe la vot in corpore, în ambele cazuri.
În urma acestei farse, preşedintele în exerciţiu, Vladimir Voronin,
care intre timp devenise şeful Legislativului, a dizolvat abia alesul
Parlament şi a convocat alegeri parlamentare anticipate pentru 29 iulie 2009.
În perspectiva noii confruntări electorale, regimul comunist a luat
unele măsuri pe plan intern, menite să-i favorizeze câştigarea alegerilor
anticipate. Contrar tuturor normelor, a schimbat în timpul „jocului" electoral
regulile, reducând pragul electoral de la 6 la 5%, după ce înaintea scrutinului
din 5 aprilie 2009 îl ridicase cu un procent, şi rata de participare la vot de la
24
50% plus unu la 1/3 din numărul total al alegătorilor. Prin aceasta se spera
ca în noul Parlament să intre şi partide mai mici, precum Partidul Democrat,
căruia i s-a alătura fostul preşedinte al Legislativului, Marian Lupu, şi
P.P.C.D.-ul lui Iurie Roşca, aliatul fidel al lui Vladimir Voronin şi omul
Moscovei, care să aducă voturi pentru alegerea unui preşedinte comunist al
ţării. De asemenea, liderii opoziţiei considerau că prin stabilirea datei
alegerilor într-o zi lucrătoare, pentru prima dată în istoria Republicii
Moldova, comuniştii au urmărit să-i împiedice pe tineri să participe la vot,
deoarece erau în vacanţă, şi să obţină votul funcţionarilor publici din
instituţiile de stat, în mod organizat, precum ş1 al pensionarilor şi al
populaţiei rurale, electoratul său tradiţional. 25
Pe plan extern, regimul comunist, intrat într-un declin de imagine,
accentuat şi de criza economică cu care se confrunta, a apelat, ca de fiecare
dată, la sprijinul Rusiei, stăpânul său strategic. Astfel, la 22 iunie 2009,
Vladimir Voronin s-a deplasat la Moscova, unde a fost primit de
preşedintele Dmitri Medvedev şi s-a întâlnit cu vechiul său prieten,
puternicul premier Vladimir Putin. Însăşi mass-media rusă a recunoscut că
liderul comunist a venit să ceară sprijin moral şi financiar, inclusiv obţinerea
unui credit de circa 500 de milioane de dolari, deoarece banii pentru pensii
şi salarii se terminaseră, iar această situaţie putea lovi crunt, din punct de
24
25

Agenţia Moldpres, din 17 iunie 2009
Gândul, Anul V, nr. 1266, din 16 iunie 2009
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vedere electoral, Partidul Comuniştilor.
Potrivit lui Aleksei Vlasov,
directorul Centrului informaţional analitic de la Moscova, „Voronin vrea să
obţină sprijin moral din partea elitei ruse şi să înţeleagă ce scenariu de
evoluţie a evenimentelor din Republica Moldova i-ar conveni Moscovei,
deoarece situaţia este extrem de complicată pentru Partidul Comuniştilor, iar
sistemul lui Voronin atârnă de un fir de aţă". 27
În acest cadru, se impune precizarea că şi alegerile din 5 aprilie
2009 au fost precedate de contacte la vârf între liderii comunişti din
Republica Moldova şi demnitarii din metropola rusă. Astfel, Serghei
Lavrov, ministrul rus de externe, a efectuat prima sa vizită la Chişinău, în
ajunul alegerilor parlamentare, despre care ziarul „Komersant", citând o
sursă din delegaţia oficială rusă, preciza că „dacă există posibilitatea de a
influenţa combinaţia electorală, păcat să nu fie folosită". 28 O puternică
conotaţie electorală a avut şi primirea lui Vladimir Voronin şi Igor Smirnov
de către preşedintele Dmitri Medvedev, la 18 martie 2009, chiar dacă
„summit-ul trilateral" a fost consacrat, chipurile, reglementării diferendului
transnistrean.
Campania electorală a comuniştilor pentru alegerile anticipate a
fost foarte dură şi agresivă, bazându-se pe acuzaţiile aduse opoziţiei că ar
pregăti o lovitură de stat şi că ar vrea să distrugă independenţa Republicii
Moldova. Desfăşurându-se pe bani publici şi sub sloganul apărării ţării de
„primejdia românească'', campania comuniştilor a fost caracterizată de
ameninţări,
intimidări
şi
hărţuiri
împotriva alegătorilor opoz1ţ1e1,
29
observatorilor locali şi internaţionali şi chiar a unor candidaţi, comise de
miliţienii moldoveni şi alţi colaboratori ai organelor de forţă.
Ca şi la alegerile din 5 aprilie, au fost constatate numeroase
nereguli şi fraude la vot: persoane decedate introduse pe listele electorale,
persoane fictive în dreptul cărora a fost trecut domiciliul altora, bolnavi
psihici aduşi la vot cu ambulanţele, buletine de vot doar în limba rusă etc. 30
Observatorii OSCE au prezentat un raport privind alegerile
anticipate de la 29 iulie 2009, în care au încriminat „practicile totalitariste"
ale regimului comunist şi au subliniat necesitatea „continuării reformelor
democratice pentru a restabili încrederea publică". 31
Rezultatele alegerilor anticipate, date publicităţii la 31 iulie 2009,
au consemnat înfrângerea comuniştilor şi victoria partidelor de opoziţie.
Agenţia Ria Novosti, din 22 iunie 2009
Gazeta, din 22 iunie 2009
n Agenţia Deca-press, din 22 februarie 2009
29
Georgieni, belaruşi şi danezi
30
Agenţia Inter/ic, din 30 iulie 2009; Gândul, Anul V, nr. 1304, din 30 iulie 2009;
Adevărul, 5918, din 28 iulie 2009
31
Jurnalul Naţional, Anul XVII, nr. 5100, din 31iulie2009
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Deşi

au obţinut cel mai mare număr de voturi, 44,69%, comuniştilor le-au
revenit în noul Parlament doar 48 de mandate, cu 12 mai puţine decât la
alegerile din 5 aprilie, pierzând pentru prima dată, în ultimii opt ani,
majoritatea parlamentară. Opoziţia unită, fonnată din Partidul Liberal
Democrat (P.L.D.M.), Partidul Liberal (P.L.) şi Alianţa „Moldova Noastră"
(A.M.N.), a obţinut 38,60% din voturi, respectiv 40 de mandate de deputat.
Acestora li s-au adăugat cele 13 mandate ( 12,54% din voturi) acumulate de
Partidul Democrat (P.D.M.), un alt partid de opoziţie intrat în Parlament,
totalizând astfel 53 de locuri din cele 101. De menţionat că P.D.M. obţinuse
în alegerile din 5 aprilie numai 2,97% din voturi, însă după ruperea lui
Marian Lupu, fostul preşedinte al Legislativului, de comunişti şi preluarea
postului de lider al democraţilor, acesta a realizat un scor foarte bun la
32
alegerile anticipate. Scrutinul a mai consemnat dispariţia de pe scena
politică a P.P.C.D., condus de Iurie Roşca, care a suferit două înfrângeri
usturătoare consecutive, la alegerile anticipate obţinând doar 1,91 % din
voturi, cel mai scăzut scor din istoria acestui partid.
Cu o majoritate parlamentară de 53 de mandate, cele 4 partide ale
opoziţiei au format, la 8 august 2009, în urma unor negocieri intense şi
dificile, o coaliţie politică de guvernare, cunoscută sub numele de „Alianţa
pentru Integrare Europeană" (A.I.E.) 33 . În Declaraţia de constituire a A.LE.
a fost înscris ca prim obiectiv major „restabilirea statului de drept" în
Republica Moldova, ceea ce echivalează cu o a doua decomunizare a
Basarabiei, după cea produsă în anii '90 în cadrul mişcării de renaştere şi
redeşteptare naţională a românilor basarabeni.

SUMMARY

This study is dedicated to the communist regime reinstalled in the
Republic of Moldova in 200 l and which lasted until 2009.
The communist restoration caused the entering of the Republic of
Moldova into a period of regrettable stagnation or better said of involution
. Therefore, this country lost at least 8 years (two tenns of communist
government) on its way towards democracy, rule of law and the integration
into the European and Euro- Atlantic structures.
It was the second time when Republic of Moldova (Basarabia) has
been communized from WW II.

32
33

Site ADEPT, din Republica Moldova
Agenţia Inter/ic, din 8 august 2009
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PROBLEMATICA ROMANO-CATOLICILOR DIN
MOLDOVA ÎN PRESA DE LIMBĂ MAGHIARĂ DIN
JUDEŢELE COVASNA ŞI HARGHITA
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
Nu reprezintă un secret pentru nimeni faptul că, după decembrie
1989, interesul Budapestei, a liderilor maghiari din aşa zisul „Ţinut
Secuiesc" şi al celor din „Diasporă" (prin acest termen înţelegând, în
accepţiunea maghiarilor din ţara nostră, atât maghiarii din ţările din afara
Ungariei, cât şi cei din localităţile din România, aflate în afara „Ţinutului
Secuiesc"), pentru „salvarea de la asimilare a cengăilor din Moldova" a
sporit contiunu. Problema recuperării şi păstrării identităţii ligvistice şi
culturale a ceangăilor maghiari din Moldova a devenit una dintre priorităţile
naţionale ale maghiarimii din Ungaria, România şi a celei de pretutindeni. În
acest scop, s-a elaborat o strategie pe tennen scurt, mediu şi lung, s-a creat
cadrul instituţional guvernamental şi neguvernamental adecvat, s-a declanşat
o acţinue de lobby la nivel european şi internaţional, s-a declanşat o
campanie de susţinere mediatică, precum şi o amplă manifestare a
solidarităţii maghiare, toate acestea beneficiind de o puternică susţinere
financiară, din fonduri guvernamentale budapestane şi din substanţiale
sponsorizări.

Cât este de importantă problematica romano-catolicilor din
Moldova, pentru Ungaria şi pentru ungurii din România, şi nu numai pentru
aceştia, şi care sunt principalele demersuri publice întreprinse pentru
realizarea obiectivelor propuse, rezultă din presa maghiară din judeţele
Covasna şi Harghita. Deoarece această temă, ocupă largi spaţii editoariale în
paginile publicaţiilor menţionate, în prezentul studiu, redăm o selecţie a
materialelor apărute, doar în perioada 2007-2009, articole pe care le-am
grupat tematic.
Pentru început, am reţinut câteva materiale referitoare la istoria
romano-catolicilor din Moldova, din perspectiva unor autori maghiari
din România. „Este foarte simplu răspunsul la întrebarea: de ce pe
teritoriul Moldovei putem folosi denumirile maghiare de odinioară ale
localităţilor? Pentru că - ne spune prof Gadar Gyula din Sf Gheorghe odinioară acestea erau localităţi maghiare. Unele din aceste aşezăminte
maghiare au existat şi în perioada de dinaintea întemeierii statului Moldova
(1359). Astăzi, nu întâmplător, întâlnim în Moldova o comunitate de
250.000 de credincioşi romano-catolici. Este evident şi faptul că azi, 213 din
maghiarii din Moldova vorbesc limba romana, ca rezultat al
deznaţionalizării fireşti şi forţate. Se estimează că 113 mai ştiu de originea
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poate că sunt şi mai puţini cei care încă mai vorbesc limba
maghiara".
După o scurtă trecere în revistă a istoriei, cititorul poate afla că, în
Moldova, maghiarii sunt indigeni, la fel ca şi În Transilvania. „ Cele două
voievodate româneşti cunoscute În istorie au luat fiinţă, relativ târziu, în
secolul XIV, pe teritoriul de odinioară al Tării Cumanilor, unde, conform
izvoarelor istorice, se poate demonstra existenţa unor puternice comunităţi
maghiare. Apărarea regatului ungar era treptată, astfel că acest teritoriu,
ca linie de hotar tampon, a împiedicat prin sistemul de apărare înfiinţat în
punctele strategice intrarea duşmanului în interiorul Carpaţilor. Nu trebuie
să ne mire, deci, faptul că În perioada de dinaintea formării celor două
formaţiuni statale vlaho-române, regatul ungar înfiinţase deja pe acest
teritoriu mai multe episcopii romano-catolice. Prima episcopie maghiară a
anticipat cu 132 de ani înfiinţarea primei episcopii ortodoxe.
Până la începutul secolului XVI, pe aceste teritorii, cinci episcopii
romano-catolice au dirijat viaţa spirituală a comunităţilor formate din
maghiari majoritari. La sfârşitul secolului XVI, numărul maghiarilor
trebuia să fie încă foarte însemnat. Un izvor scris, reprezentativ, este
scrisoarea din 1588 a cancelarului moldovean Brutti Berta/an
(Bartolomeu), adresată arhiepiscopului din Napoli. Conţinutul real al
acestei scrisori este reiterat şi de faptul că, la ordinul voievodului
moldovean Petru Schiopu, tocmai În aceea perioadă, În 1591, s-a realizat
un recensământ. Datele ambelor surse indică faptul că 30-40% din
locuitorii Moldovei erau de etnie maghiară romano-catolică, respectiv, În
mică parte, săsească. Începând, Însă, din secolul XVII, se dă curs
deznaţionalizării religioase a maghiarimii. Pe teritoriile din Moldova şi
Tara Românească, declarate, din 1622, teritorii misionare, Papa a înfiinţat
organizaţia religioasă numită de Propaganda Fide, având ca scop
împiedicarea extinderii protestantismului. Pentru îngrijirea sufletească a
maghiarilor sunt trimişi mai ales preoţi originari din Italia, Polonia. Nu
găsim nici un maghiar între preoţii misionari conducători numiţi între anii
1622-1812.
Marginalizarea maghiarilor moldoveni a continuat şi în secolul XIX
Referitor la numărul maghiarilor de la sfârşitul secolului XIX, profesorul
Weigand Gusztav publică date valoroase, el vorbind despre călătoria sa de
studii, efectuată în Moldova în perioada 1894-1902. Conform acestor date,
în Moldova locuiau 58.000 de maghiari-ceangăi şi 21.000 maghiari-secui.
La acea vreme, peste jumătate din locuitorii din Slănic Moldova, Oneşti,
Trotuş, erau secui. Frustrarea lor de drepturi a fost sesizată şi de unii
politicieni, încă pe vremea unificării voievodatelor. În cadrul adunării
naţionale din 185 7, numită provizorie, renumitul politician român Mihail
Kogălniceanu înainta 52 propuneri privind asigurarea drepturilor
lor

maghiară şi

maternă,
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cetăţenilor care nu erau ortodocşi. În 1881, 75% din slujbele pentru
ceangăii de limbă maghiară erau oficiate în limba maghiară, însă legea
română privind învăţământul popular, elaborată în 1893, nu a permis nici
măcar predarea în limba maternă a religiei. Sarcina episcopiei şi a
facultăţii de teologie din Iaşi, înfiinţată în 1884, era educarea preoţilor în
spirit românesc, românizarea religioasă a credincioşilor.
În secolul XX, cu excepţia anilor 1950, când au fost înfiinţate
aproximativ 100 de şcoli maghiare, a continuat românizarea forţată a
maghiarimii. În 1929, când a făcut inventarul şi a descoperit situaţia
demografică şi confesională a maghiarilor din Moldova, Domokos Pal
Peter a arătat că zeci de mii de maghiari, comunităţi de mii de suflete nu au
preoţi maghiari. Conform statisticilor sale, cei 43. 620 romano-catolici ai
celor 12 parohii din judeţul Bacău nu pot avea parte de viaţă spirituală în
limba maternă. În prezent, în Moldova nu funcţionează nici o şcoală cu
predare în limba maghiară. Aproximativ 1.500 copii Învaţă facultativ limba
maghiară, atunci când, conform estimărilor, cel puţin 7.500 copii maghiariceangăi ar putea fi învăţaţi să scrie şi să citească în limba strămoşilor lor.
In Moldova, aproximativ zece mii de elevi maghiari ar putea învăţa să scrie
şi să citească în limba maternă. În felul acesta, pe aceste teritorii nu ar
înceta continuitatea milenară a maghiarimii. Dacă în deceniile următoare
nu se va reuşi realizarea acestui lucru, atunci nu numai conducerea politică
românească,
ci şi cea maghiară poartă responsabilitatea pentru
desfiinţarea acestui grup etnic maghiar. Fără îndoială că în cultivarea
relaţiilor maghiare, secuieşti şi maghiaro-ceangăieşti din Transilvania, au
o mare importanţă toate activităţile, inclusiv excursiile organizate de
domnul profesor .Rabocskay Laszlo, care consolidează sentimentele
comunitare, cunoaşterea reciprocă". 1 De observat, citarea unilaterală a
susrselor şi eludarea studiilor româneşti şi străne apărute pe acestă temă, ca
să nu mai vorbim de „adevăruri" precum „la recensământul din anul 1591,

. . . 30-40% din locuitorii Moldovei erau de etnie
catolică ".

maghiară

romano-

„ Conform analizei Congresului Secuiesc din 1902 - afirmă la

Egyed Akos ~ în jurul anilor 1900, dincolo de
Carpaţi trăiau aproximativ 200. OOO maghiari: jumătate din ei erau ceangălt
din Moldova, iar restul erau maghiari indigeni, majoritatea lor secui, cu
paşaport interimar (sau fără). În România trăiau numeroşi etnici maghiari,
Congresul ocupându-se şi de situaţia acestor maghiari. Conform
conferenţiarului Barabas Endre, se distingeau două categorii: una a
veneticilor şi una a populaţiei stabilite acolo cu caracter permanent. Ei nu
rândul

său cercetătorul

1

Kadar Gyula, Câteva cuvinte despre maghiarimea din Moldova, în „Tortenelmi magazin"
(Covasna), nr. 4/aprilie 2008
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prea aveau însâ În România şansa de a-şi păstra identitatea, deoarece
legile româneşti nu le recunoşteau nici naţionalitatea, nici limba maternă.
Analistul le-a reproşat guvernelor ungare că nu au făcut nimic pentru
îmbunătăţirea situaţiei maghiarimii din România. În cadrul dezbatarilor s-a
luat decizia ca În interesul reaclimatizării maghiarilor rupţi pe teritoriul
României, guvernul şi legislativul să Întreprindă fără Întârziere paşii
necesari. Pe lângă acest lucru, participanţii au considerat necesar ca
Ambasada Austro-Ungară să-i ocrotească pe maghiarii care trăiau În
România".Din publicaţiile cercetate, rezultă că nu lipsesc problemele
referitoare la cercetările actuale Întreprinse de mediile maghiare.
„Etnograful şi prof universitar clujean Tanczos Vi/mos - pe care îl putem
numi un Orban Balazs al cercetării ceangăieşti, consideră Fekete Reka este originar din Miercurea Ciuc. Din 1980 efectuează în rândul ceangăilor
catolici din Moldova cercetări În principal cu caracter etnografico-religios.
Între anii 1992-1996 a vizitat toate aşezările moldovene În care, în baza
datelor statistice confesionale ale recensământului din 1992, a literaturii cu
caracter etnografic şi a comunicatelor moldovene de la faţa locului, a
presupus că încă mai există populaţie vorbitoare de limbă maghiară. Cu
ocazia muncii de teren a constatat că în cele 83 de sate studiate, 62.000 de
persoane vorbesc În momentul de faţă şi limba maghiară, deşi numărul
catolicilor din Moldova poate fi estimat la 240. OOO. În legătură cu
conştiinţa identităţii comunităţii ceangăilor din Moldova, susţine că limba
nu joacă un rol atât de mare ca în cazul maghiarilor din interiorul
Bazinului Carpatic. Tanczos Vi/mos a fost unul dintre cei care au luat
cuvântul În cadrul conferinţei desfăşurate În zilele de 8-9 mai la Bacău, sub
titlul Culturi periclitate, moştenire periclitată. Cu această ocazie am
discutat cu el despre problema ceangăilor.
Fekete Reka: Este ceva aparte să auzim, să vedem că trecutul şi
prezentul maghiarilor din Moldova este studiat şi de etnografi, lingvişti de
altă etnie decât cea maghiară. Are acest lucru vreo importanţă pentru
cercetătorii problemei privind ceangăii maghiari?
Tanczos Vi/mos: Bineînţeles. Mă bucură faptul că la conferinţa
băcăuană au venit şi colegi români, deşi şi până acum au fost invitaţi. În
acelaşi timp constatăm că este tot mai puternică prezenţa tinerilor din vest,
că a crescut o generaţie care aplică pentru câştigarea de fonduri în vederea
studierii arhivelor de la Roma şi pentru a descoperi şi alte surse. Această
tânără generaţie studiază problema ceangăilor din perspective europene.
La conferinţă au fost prezenţi cel puţin 7-8 astfel de cercetători, din Anglia,
1
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Germania, Polonia. Unii s-au născut aici însă ÎŞi susţin tezele de doctorat la
universităţi din occident.
F.R.: Cu ce dţferă perspectiva acestora despre ceangâifaţă de cea a
cercetătorilor din ţară?
T. V.: Nu se poate generaliza, Însă se poate spune câ dţferenţele de
opinii scad. Tendinţa este că cercetătorii români, maghiari şi de alte
naţionalităţi Încep să gândească la fel despre această problemă.
F.R.: Există un acord şi În privinţa aprecierii viitorului ceangăiesc?
T.V.: S-au rostit expuneri despre limbă, iar conferenţiarii au afirmat
în unanimitate că în cazul de faţă are loc o pierdere a limbii, o asimilare.
Nu s-a spus şi în ce fel continuă aceasta şi care vor fi consecinţele. Si în
acest context simt că s-a creat un consens, dacă avem i/1 vedere că în urmă
cu câţiva ani, cercetătorii români invitaţi au negat pur şi simplu asimilarea.
Au vorbit despre bilingvism.
F.R.: De ce anume au nevoie ceangăii?
T.V.: De multe. De programe în domeniul Învăţământului, de slujbe
în limba maghiară, dar ne putem gândi şi la reprezentanţă politică, presă
ceangăiască, muzee şi multe altele.
Sarcina intelectualităţii este să descopere, sâ numească şi, dacă
poate, să remedieze problemele. Ca urmare, dacă este vorba despre
asimilare, pierdere a culturii, aculturalizare, trebuie declarată şi apoi
edificată politica socială, culturală, a Învăţământului. Nu putem să nu
discutăm despre probleme pentru că atunci ele nu există. Iar probleme
există". 3
De la publicista Bede Erika, aflăm şi despre alt cercetător al
populaţiei romano-catolice din Moldova. „ În 19 iulie, În momentul sosirii
noastre la Zăbala, în curtea Muzeului Ceangăiesc se desfăşura o conferinţă
pe teme de etnografie. Printre conferenţiari se numărau etnografi, istorici şi
muzeologi de pe Pământul Secuiesc, iar În public, majoritatea erau studenţi
la etnografie şi geografie, aflaţi În tabăra de la muzeul satului". Apoi
autoarea interviului prezmtă un scrut material biografic despre Pozsony
Ferenc, din care reţinem următoarele: „ Dr. Pozsony Ferenc s-a născut În 16
aprilie 1955, la Zăbala. Pe maghiarii ceangăi din Moldova i-a cunoscut
Încă de pe când era mic, tatăl său transportând material lemnos şi cartofi În
satele din Moldova.
A absolvit liceul la Covasna. Doi dintre profesorii săi, Gazda Jozsef
şi soţia sa, Olosz Ella, au fost cei care i-au pus pentru prima oară la
dispoziţie literatură de specialitate legată de ceangăi, ei au fost cei care iau atras atenţia asupra faptului că maghiarii care trăiesc În Moldova sunt
Fekete Reka, Imagine a viitorului ceangăiesc!Nu putem privi neputincioşi asimilarea,
Interviu cu etnograful Tanczos Vilmos, în „Haromszek, nr. 5385/27.05.2008
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la o asimilare lingvistică şi culturală conştientă. După absolvirea
liceului, a amenajat în casa moştenită de la părinţi un muzeu, din materiale
textile cumpărate din Moldova. In 1977 a intrat la secţia de limbă şi
literatură maghiară din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Cu ocazia
pelerinajelor de la Sumuleu a iniţiat legături personale cu ceangăii care
participau la aceste pelerinaje, iar din 1978 încoace vizitează sistematic
satele maghiare din Moldova. După schimbările produse în 1989, la
universitatea clujeană a fost înfiinţată secţia de etnografie, unde a acceptat
să predea ca profesor. În anul 2003 a deschis la Zăbala, într-o clădire
4
nouă, Muzeul Ceangăiesc ".
Gama manifestărilor destinate cercetării populaţiei romano-catolice
din Moldova este diversă, incluzând şi cursurile universităţilor de vară: „În
intervalul 11-16.08.2009, în satul V/adie din Moldova a avut loc cea de-a
IX-a ediţie a Universităţii de Vară de Etnografie din Bazinul Carpatic.
Manifestarea organizată de Uniunea Studenţilor Maghiari din Cluj
(KMDSZ), a prezentat participanţilor cultura şi tradiţiile din Ţinutul
Ceangăilor. Cele 26 de persoane care au luat parte la eveniment au
concurat din diferite părţi ale Bazinului Carpatic, printre studenţi
numărându-se maghiari din Ardeal, germani şi ţigani, respectiv au sosit
persoane din Ţinutul de Sus şi din Ungaria.
Pe parcursul acestei iniţiative ardelene care a luat naştere în urmă
cu nouă ani, în mod inedit, de această dată, participanţii au avut
posibilitatea să viziteze satele ceangăieşti din Moldova, graniţa milenară a
Ghimeşului, mânăstirile din Bucovina, respectiv oraşele din Suceava şi
Bacău. Cei interesaţi au putut aflat date despre obiceiurile populare şi
despre modul în care trăiesc ceangăii maghiari din Vladnic, Pustiana,
Arini, Luizi Călugăra, au putut lua parte la plimbări prin sat, drumeţii şi au
vizitat muzee, şi-au petrecut timpul liber cu dansuri, degustări de vinuri,
respectiv învăţând cântece şi dansuri populare ceangăieşti.
În decursul celor şase zile, participanţii au adunat materiale audio
şi video, informându-se totodată despre situaţia tristă a limbii maghiare:
dintre cei 9.000 de copii care vorbesc limba maghiară, 1.500 pot participa
la cursurile facultative de limbă maghiară, în plus, în niciunul dintre sate
nu se oficiază slujbe în limba maghiară pentru ceangăii maghiari care sunt
catolici. Programul cuprinzător s-a încheiat în Ţinutul Treiscaune, cu o
vizită la Muzeul Etnografic al Ceangăilor din Zăbala. La Universitate a fost
prezent şi Solomon Adrian, preşedintele Uniunii Ceangăilor Maghiari din
Moldova, respectiv Vladimir Hapenciuc, responsabilul zonal al Oficiului
Interetnic din judeţul Suceava. Catedra de Etnografie a Universităţii BabeşBede Erika, Conferinţă pe teme de etnografie la Muzeul Ceangăiesc, în „Szekely
hinnondo", nr. 30/01/07.08.2008
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Bolyai, Institutul de Etnografie al Academiei Ungare de Stiinţe, Uniunea
Ceangăilor Maghiari din Moldova şi KMDSZ au participat la organizarea
manifestării ". 5
Pentru cunoscătorii problemei în dicuţie, în toată complexitatea ei,
deosebit de interesante şi surprinzătoare sunt comparaţiile făcute între
situaţia identitară Cl romano-catolicilor din Moldova şi cea a găgăuzilor din
Moldova şi a românilor din Valea Timocului. „ Problema nu este că suntem
maghiari, români, germani sau de altă naţionalitate, ci faptul că suntem
responsabili faţă de comunitatea în care ne-am născut - această formulare
simplă şi totuşi concisă a fost rostită la începutul primei slujbe în limba
maghiară celebrată în biserica din Pustiana de către Pogar Robert, preot
ceangău, care în momentul de faţă îşi desfăşoară activitatea în localitatea
Murakeresztur (Ungaria). Aceste fraze au fost adresate comunităţii de
etnografi, lingvişti, istorici şi sociologi sosiţi la Pustiana după conferinţa
organizată la Bacău, intitulată Culturi periclitate - moştenire periclitată şi
în cinstea căreia a fost autorizată celebrarea pentru prima oară a unei
slujbe în limba maghiară. Frazele au fost adresate, de asemenea, celor din
Pustiana, sosiţi în masă la marele eveniment şi, de asemenea, au fost
adresate tuturor celor care au obstrucţionat timp de decenii cererea
comunităţii maghiare potrivit căreia fraţii noştri maghiari să se poată ruga
în limba lor maternă în propria lor biserică.
În opinia preşedintelui Fundaţiei budapestane Teleki Laszlo,
principala organizatoare a conferinţei care a dezbătut situaţia culturilor
periclitate, problema ceangăzlor nu trebuie abordată doar prin prisma
corelării maghiaro-române. Dioszegi Laszlo ne-a declarat că la Bacău au
fost invitaţi şi conferenţiari care cunosc situaţia găgăuzilor din Republica
Moldova, a românilor din Valea Timocului şi a polonezilor din România. În
opinia lui James Kapalo, istoric din Londra, cercetător în domeniul istoriei
religiilor, situaţia găgăuzilor din Moldova şi cea a ceangăilor este
asemănătoare nu numai din punct de vedere al exercitării drepturilor legate
de utilizarea limbii, ci şi din punct de vedere al problemei identităţii.
James Kapalo: Este adevărat că identitatea găgăuzilor este foarte
puternică, dar acest lucru nu ţine neapărat de limbă. Poţi fi găgăuz şi să
vorbeşti limba rusă. Doar o anumită pătură doreşte ca limba poporului să
fie cea găgăuză. Cei mai mulţi vorbesc limba rusă, deoarece se consideră
că aceasta are prestigiu. ln cazul ceangăilor, limba română este cea care
are prestigiu şi, deşi există identitate ceangăiască, aceasta nu este legată de
limbă. Slavoljub Gacovic, reprezentantul bibliotecii regionale din Zajecar,
consideră că situaţia românilor din Valea Timocului este mai rea decât cea
a ceangăilor, apreciind drept un mare păcat faptul că România nu se ocupă
5
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de ei, nu le construieşte biserici şi case de cultură şi nu oferă sprlJm
material comunităţii. Slavoljub Gacovic: Nu avem şcoli în limba maternă,
nu există slujbe celebrate în limba română, nu avem propriile noastre
publicaţii şi chiar dacă am avea, oamenii nu le-ar putea citi, deoarece sunt
analfabeţi din punct de vedere al limbii materne. Anul trecut am înfiinţat
propriul nostru consiliu naţional, dar am dori să obţinem între altele faptul
ca statul sârb să recunoască faptul că suntem români. În continuare se
insistă asupra faptului că la recensământul din anul 2002 mulţi s-au
declarat vlahi, însă această limbă nu există, iar noi dorim să introducem în
şcoli limba română. În 154 de localităţi trăiesc numai români, în cadrul a
48 de localităţi trăiesc persoane de naţionalitate sârbă, română şi rromă. O
comunitate de 300.000 de persoane poate avea drepturi, nu?„.
Nu ştiu care a fost intenţia organizatorilor în privinţa slujbei
formale (desfăşurată în limba maghiară-n.n), dat fiind faptul că timp de
două zile s-a discutat despre privarea drepturi/or lingvistice, această
problemă fiind prezentată
etnografi/or, istoricilor, lingviştilor şi
sociologi/or englezi, polonezi, finlandezi, germani şi români. De asemenea,
acestora li s-a prezentat la Pustiana ceea ce În realitate nu există. Dacă nu
cumva aceasta a fost piatra de Încercare a problemei pentru care se roagă
cei din Pustiana, comunitatea ceangăilor, Tokes Laszlo şi alţi
europarlamentari ridicându-şi glasul la forurile internaţionale ". 6
Atunci când manifestările sunt organizate de mediile româneşti,
tonul materialelor de presă se schimbă, aplicându-se evident principiul Cine
nu-i cu noi, este împotrva noastră. „ În judeţul Bacău, numai comunităţile de
armeni, evrei şi rromi sunt considerate minorităţi etnice, ceangăii fiind - în
opinia istoricilor şi ierarhilor bisericeşti doar o minoritate religioasă - a
reieşit cu ocazia expoziţiei care prezintă minorităţile din judeţul Bacău,
deschisă recent la Muzeul Julian Antonescu din Bacău. Mulţi dintre cei care
au luat cuvântul la deschiderea care a avut loc În absenţa reprezentanţilor
minorităţilor, au respins acele abordări, în opinia lor neştiinţţfice şi
mincinoase, care Îi consideră pe catolicii moldoveni ca fiind de origine
maghiară. f ntr-o asţ(el de atmosferă băcăuană, Întreţinută de ierarhii
moldoveni ai bisericii romano-catolice, de Asociaţia Dumitru Mărtinaş şi
de câţiva istorici care fabrică trecutul nu este de mirare că În satele
ceangăieşti se acutizează manifestările antimaghiare. Din anul 2000
încoace, de când Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova a demarat
programul de Învăţământ În limba maghiară, nu a trecut an fără scandal În
satele În care au loc ore de limbă maghiară. Zilele acestea au fost
persecutaţi profesori În Valea Mare şi Diosig, spunându-se că este ilegal
Fekete Reka, Slujbe maghiare pe Pământul Ceangăilor,
5375115.05.2008
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ceea ce fac. Ei nu au vrut altceva decât să trezească in copii limba maternă
pasivă. ln urmă cu 50 de ani, sistemul românesc de invăţământ avusese
grţjă ca generaţia care creşte acum să audă doar din gurile bunicilor
bătrâna limbă, aşa cum numise un elev de clasa a VII-a limba ceangăiască.
Cunoscând toate acestea, aproape că nu mai surprinde faptul că o
organizaţie locală din Valea Mare, aflată in pragul înregistrării, activează
in scopul sistării invăţământului În limba maghiară. Organizaţia consideră
ilegală activitatea asociaţiei ceangăieşti şi susţine că folosindu-se de copii,
aceasta derulează un proces de maghiarizare forţată. Comisia pentru
probleme privind minorităţile, din cadrul Comisiei Europene, a promis că
va atenţiona România să asigure învăţământul in limba maghiară pentru
maghiarii ceangăi din Moldova, numai că nu prea putem spera la un
rezultat în acest sens. Văd că România nu a respectat nici recomandarea
Consiliului Europei, elaborată în urma raportului despre ceangăi, Întocmit
de reprezentantul CE Tytti lsohookana-Asunmaa. Putem doar spera că fiind
membru UE, României i se va cere mai drastic socoteală cu privire la
sarcinile încredinţate ". 7
Pe aceiaşi linie, se înscrie şi recenzia primului volum al lucrării
Catagrafiile Vistieriei Moldovei. „ Încet-Încet lucrurile se vor aşeza la locul
lor, iar ştiinţa istoriei va obţine şi în România locul care i se cuvine, adică
va reieşi adevărul despre poporul român şi despre istoria grupurilor de
popoare care trăiesc pe teritoriul României. Este doar o problemă de timp,
dar putem întâlni deja indiciile corespunzătoare. De acum înainte, opinia
publică românească îşi va putea da seama cine sunt de fapt ceangăii. Un
grup de cercetători format din şase persoane din laşi, condus de Silviu
Văcaru, cercetător principal în cadrul institutului de ştiinţe ale istoriei A.D.
Xenopol, se ocupă de publicarea unei surse documentare neprelucrate până
acum. În decurs de trei ani se mtenţionează publicarea, în cadrul a 14
volume, a catagrafiilor vistieriei Moldovei, din perioada 1820-1852. Primul
volum a fost editat recent, cuprinde catagrafiile din 1820 ale zonei Roman
şi a apărut sub îngrijirea tânărului istoric Lucian Valerian Lefter „ .. Numele
vorbesc de la sine. ln multe localităţi găsim maghiari. Să vedem exemplul
localităţii Hălăuceşti. Nume precum Anton lmbrii, Mihai Cadăr, Ianuş
Dudaş, Petre Cherăcheş, Ianuş Husariul, Martin Andriaş Petre, Mihai
Fărcăş, Petre Doboş sunt bătătoare la ochi. Există o serie de militari secui,
tot din Hălăuceşti. Catagrafiile au fost realizate de români, numele au fost
scrise după auzite, dar desigur puţin românizate însă numele cu origini
maghiare sunt şi aşa bătătoare la ochi. Catagr~fiile facilitează modul de
cunoaştere a minorităţilor naţionale din Moldova precum şi a celei
confesionale. Problema vizează în primul rând originea locuitorilor
7
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romano-catolici din Moldova, care a devenit o temă foarte contradictorie
din motive confesionale şi naţionaliste şi din cauza fenomenelor privind
procesele de asimilare etnică. În urma cercetărilor genealogice în cazul
familiilor care locuiesc în localităţile în cauză, în catagrafii se regăsesc
cele mai vechi generaţii şi, ca urmare, se poate stabili dacă acest familii au
fost în anii 1800 de naţionalitate română sau de altă naţionalitate. Sub
acest aspect, catagrafiile zonelor Bacău, Neamţ şi Roman sunt primordiale,
ţinând cont de faptul că în aceste zone există până în ziua de azi localităţi
mixte din punct de vedere al naţionalităţii şi al confesiunii.
Documentele scrise amintesc de secuii din Moldova încă în secolul
XVI. Mai târziu, În decursul secolului XVIII, mulţi s-au refugiat din
Transilvania În Moldova, În anul 1778 fiind înregistraţi noi refugiaţi:
refugiaţii batalionului de grăniceri secui. Urmaşii acestora, care s-au
stabilit În satele catolice din regiunea Roman, sunt acei secui care sunt
numiţi ostaşi şi care au fost Înregistraţi în procesele-verbale întocmite în
timpul recensământului În localităţile Agiudeni, Gherăieşti, Juganii din
Deal, Tupilaţi, Mirceşti şi Hălăuceşti. Catagrafiile au fost practic omise în
timpul studierii uneia dintre cele mai controversate tematici ale istoriei
zilelor noastre şi anume originea ceangăilor, numărul membrilor
comunităţii romano-catolice În raport cu locuitorii români ortodocşi
majoritari. Pentru a se acorda un răspuns la aceste întrebări, informaţiile
complicate dar exacte, cuprinse în catagrafii, trebuie comparate cu cele
cuprinse în Status animarum. "8 Din discuţiile purtate cu cercetătorul Silviu
Văcaru şi autorii acestui amplu proiect consideră că, în final, informaţiile
despre mişcarea migratorie de o parte şi alta a munnţilor Carpaţi şi, în acest
cadru, cele referitoare la populaţia romano-catolică din Moldova vor fi mult
mai cuprinzătoare şi edificatoare.
În continuare, am reţinut şi câte articole referitoare la organizarea
comunitară a „ceangăilor-maghiari" din Moldova. „Adunarea generală
a Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova, din anul 2007, a avut loc la
Casa de Cultură Vasile Alecsandri din Bacău - se spune într-o relatare
apărută în cotidianul Haromszek din Sf Gheorghe. Şedinţa a fost deschisă
de senatorul Sogor Csaba, membru al comisiei de învăţământ din cadrul
Senatului României. Fosta preşedintă a asociaţiei, Roka Szilvia, a prezentat
activitatea organizaţiei în perioada în care s-a aflat la conducere, după
care au urmat cuvântările vicepreşedinţilor. Hegyeli Attila, responsabil cu
probleme de învăţământ, a declarat că în anul 2006, au fost organizate 30
de tabere. Există localităţi în care aproape toţi copii s-au înscris la orele de
limbă maghiară (de exemplu în Răcăciuni). Hegyeli şi-a prezentat şi
Szekeres Attila, Mărturie hotărâtoare În
„Haromszek", nr. 5467/30.08.2008
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proiectele: doar 1O % din copiii care vorbesc limba maghiară au participat
la procesul educaţional în limba maghiară, iar acest raport ar trebui
îmbunătăţit. Învăţământul în limba maghiară se desfăşoară în 16 localităţi,
iar în 30 de localităţi nu există astfel de învăţământ. După cuvântările
rostite s-a trecut la modificarea regulamentului de bază a Uniunii,
participanţii hotărând ca membrii din conducere să fie aleşi pe o perioadă
de doi ani, iar din două în două luni să fie organizate şedinţe ale
prezidiului. În funcţia de preşedinte al Asociaţiei a fost ales Adrian
Solomon, iar în funcţiile de vicepreşedinţi au fost aleşi Laszlo Valerica şi
Szarka Felicia. De sarcinile legate de învăţământ se va ocupa în continuare
Hegyeli Attila, iar de cele privind tineretul, Polgar Laurenţiu ". 9
În anul 2009, adunarea generală de alegeri a Asociaţiei Maghiarilor
Ceangăi din Moldova (MCSMSZ) a avut loc în luna iunie, la Casa de
Cultură „Vasile Alecsandri" din Bacău. „Au participat 285 membri, asţfel
că doar a doua convocare a fost statutară (majoritatea din cei 1535 membri
fiind absenţi). La şedinţă, preşedintele Solomon Adrian a prezentat o dare
de seamă cu privire la realizările, greutăţile din perioada care a trecut de
la ultima adunare generală din noiembrie 2008. Candidaţii au fost votaţi
prin vot deschis. În lipsa unui alt candidat, a fost reales vechiul preşedinte.
Pogar Laszlo şi Bartha Andras au devenit cei doi noi vicepreşedinţi, Csillag
Levente a fost ales responsabil economic, de învăţământ va răspunde
Ferencz Eva, după ce Hegyeli Attila nu şi-a mai asumat această funcţie. El
a prezentat rezultatele programului condus de el timp de zece ani:
actualmente, în 21 de localităţi se ţin, după-amiaza, ore de limbă maghiară,
în 14 localităţi limba maghiară a ajuns materie principală şi în şcolile de
stat. Totodată, 75 de elevi şi 3 studenţi îşi continuă studiile, cu burse, la
Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc şi Cluj. Responsabili culturali au fost
aleşi Farkas-Ferencz Endre şi Nyisztor Ilona, de religie răspunde dr.
Nyisztor Tinka, care îi roagă pe reprezentanţii satelor ca nu numai la
Pustiana să vrea să se roage în limba maghiară. Gyurka Valentin a fost ales
responsabil cu tineretul, iar Noghi Creţu Ana-Maria responsabil cu
probleme sociale. Membrii sosiţi din mediul rural au decis ca, prin
mijloacele democraţiei interne, să apere linia directoare care a caracterizat
şi până acum activitatea MCSMSZ - a spus preşedintele, care a mai afirmat
că organizaţia este apolitică ". 10
Din numeroasele articole care abordează problema sprijinului
Ungariei şi al liderilor maghiari din România acordat „celei mai
periclitate părţi din cultura maghiară.'', reproducem câteva „eşantioane".
Adrian Solomon, noul preşedinte al Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova, în
„Haromszek", nr. 5055/23.04.2007
10
Adunare generală de alegeri a asociaţiei ceangăilor, în „Haromszek", nr.
5703/16.06.2009
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„ Suntem mereu Împreună cu ceangăii şi cu părţile de naţiune de peste
hotare - a afirmat preşedintele republicii, Solyom Laszlo, la a XII-a ediţie a
Balului Ceangăiesc de.~făşurat sâmbătă, la Budapesta. Cultura ceangăiască
este o parte .fi-umoasă dar În acelaşi timp şi cea mai periclitată din cultura
maghiară. Apartenenţa ceangăilor din Moldova la naţiunea maghiară a.fost
şi este şi În ziua de azi contestată şi, din păcate, nici biserica catolică nu ii
susţine - a adăugat şeful statului. El a arătat: nu doar ceangăii ci şi toate
părţile de naţiune din afara Ungariei trec printr-un proces radical şi foarte
rapid de schimbare. Solyom Laszlo a vizitat expoziţia de lucrări ceramice
realizate de Petras Maria şi a schimbat câteva vorbe cu păstrătorii de
tradiţii ceangăieşti care au evoluat pe scenă. Cei aproximativ 50 de
dansatori, muzicieni şi cântăreţi invitaţi de pe Pământul Ceangăiesc au
oferit câteva momente din bogata cultură ceangăiască. Au fost prezenţi şi
păstrători de tradiţii din Lunca de Sus, Lunca de Jos (jud. Harghita),
Faraoani, Cleja. Pustiana şi Somuşca (jud. Bacău). Prin intermediul
manţ/estării organizate de Fundaţia Pro Minoritate şi Asociaţia Culturală
Ceangăiască Moldvahon am dorit să le o.ferim maghiarilor ceangăi, care
păstrează până În ziua de azi numeroase elemente ale culturii maghiare,
ocazia să-şi prezinta portui, obiceiurile, muzica şi dansurile - a declarat
Nagy Bercei În numele organizatorilor.
Doar câţiva (aproximativ 60.000) din cei aproximativ 250.000 de
maghiari ceangăi din Moldova vorbesc limba maghiară, Însă nu o pot
exersa nici În administraţie, nici În învăţământ şi nici În cadrul bisericii
catolice din Moldova. În lipsa unei clase proprii de intelectuali, a unei
reprezentanţe politice efective, a unui sistem instituţional autonom,
maghiarimea din Moldova, purtătoare a unei mentalităţi şi culturi parţial
de tipul celor din Evul Mediu, este aservită provocărilor globalizării,
naţionalismului modern şi recesiunii economice care afectează Europa
Centrală - a atras Nagy Bercei atenţia asupra situaţiei grele a grupului
etnic ce luptă Împotriva asimilării. El a reamintit că În 23 mai 2001,
Comisia Permanentă a Adunării Generale Parlamentare a Consiliului
Europei a adoptat În unanimitate raportul raportorului finlandez Tytti
lsohookana Asunmaa, care prevede că ceangăii din Moldova vorbesc un
dialect timpuriu al limbii maghiare şi păstrează tradiţii strămoşeşti, o artă
populară schimbătoare şi o cultură populară care reprezintă o valoare
aparte pentru Europa. În 6 iunie 2001, organismul şi-a exprimat din nou
îngrijorarea din cauza situaţiei minorităţii ceangăieşti care trăieşte În
România. Cu ocazia vizitei sale la Vatican, fostul preşedinte Madi Ferenc
şi-a ridicat şi el glasul pentru maghiarii ceangăi. Cu ocazia Balului
Ceangăiesc din 2002, şeful statului le-a Înmânat maghiarilor ceangăi
primele legitimaţii de maghiar.
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Solidarizarea dintre Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova
(AMCM) şi Fundaţia Sfântul Francisc din Deva a dus la aşezarea, În 15
mai 2005, În comuna Răcăciuni (jud. Bacău), a pietrei de temelie a primului
grup şcolar maghiar din Moldova. Legat de acest program de Învăţământ,
AMCM a lansat programul Fii şi tu naş, naşă!, prin intermediul căruia
orice doritor poate sprijini Învăţarea, de către un copil ceangău, a limbii
.
„J J
magh zare.
De remarcat îngrijorarea autorităţilor din Ungaria pentru că
„apartenenţa ceangăilor din Moldova la naţiunea maghiară a fost şi este şi în
ziua de azi contestată", sau pentru că „doar câţiva (aproximativ 60.000) din
cei aproximativ 250.000 de maghiari ceangăi din Moldova vorbesc limba
maghiară", cât şi eforturile făcute de Budapesta pentru internaţionalizarea
problemei „ceangăilor din Moldova" şi culpabilizarea României, pentru
comportamentul intolerant faţă de această „minoritate etnică discriminată".
„Europarlamentarul Sogor Csaba s-a Întâlnit ieri (02 03 2008 n.n.) - se informează în alt articol, la Bacău, cu conducerea Asociaţia
Maghiarilor Ceangăi din Moldova (AMCM), pentru a-şi face o părere În
legătură cu provocările existente În privinţa maghiarilor din Moldova, după
care s-a deplasat în localitatea Valea Mare, localitate ajunsă în centrul
atenţiei din cauza generării unei atmosfere antimaghiare - se arată În
comunicatul politicianului. Europarlamentarul şi colega sa de pe pământul
ceangăiesc, Roka Szilvia, au fost primiţi la Bacău de către Solamon Adrian,
preşedintele AMCM, şi de Hegyeli Attila, coordonator de program,
responsabil cu învăţământul în limba maghiară al copiilor de pe pământul
ceangăilor. Gazdele au făcut cunoscute detaliile legate de programul de
învăţământ desfăşurat sub coordonarea asociaţiei, referindu-se în special la
situaţia din Valea Mare, unde, sub coordonarea a doi profesori din
Ungaria, începând din toamna anului trecut au loc ore de limbă maghiară.
Până sâptămâna trecută, când au izbucnit tensiunile, programul a asigurat
pentru un număr de aproximativ 30 de copii posibilitatea Însuşirii limbii
maghiare. La îndemnul unui profesor din localitate, un tânăr a încercat să
genereze în sat o atmosferă duşmănoasă, în urma căreia, În ultima zi de
predare de săptămâna trecută, la ora de limbă maghiară a participat un
singur elev.
După discuţiile purtate la Bacău, Sogor Csaba a efectuat o vizită la
Valea Mare - unde anunţata şedinţa antimaghiară nu a mai avut loc -,
unde europarlamentarul a purtat discuţii în limba maghiară cu credincioşii
care ieşeau de la slujbă. Graţie activităţii pline de sacrificii a AMCM, până
în prezent doar 1.500 de elevi au posibilitatea de a-şi însuşi în Moldova
11

Solyom Laszlo despre ceangăillmpreună cu părţile de naţiune de peste hotare, în
„Haromszek", nr. 5293/04.02.2008
333
https://biblioteca-digitala.ro

limba maghiară, existând încă cel puţin 7.500 de copii de vârstă şcolară,
care nu beneficiază de această posibilitate. Trebuie să asigurăm baza
materială şi atmosfera paşnică În localităţile maghiare din Moldova,
deoarece este mai presus de orice ca părinţii şi elevii maghiari să nu fie
intimidaţi şi din ce În ce mai mulţi copii să poată Învăţa În limba maghiară
pe Pământul Ceangăilor - a declarat Sogor Csaba ". 12
Există o coordonare a eforturilor liderilor maghiari din ţară, cu cele
ale autorităţilor publice guvernamentale şi neguvernamemtale, centrale şi
locale din Budapesta. „În cadrul şedinţei sale ordinare din 12 decembrie
2008, Adunarea Generală a Autoguvernării Judeţului Pesta (Ungaria), a
aprobat ca preşedintele adunării generale, dr. Szucs Lajos, să ofere sprijin
şi pentru organizarea programelor destinate tineretului, pentru ajutorarea
ceangăilor. În cursul acestui an, adunarea generală a votat alocarea unui
sprijin pentru organizarea balului ceangăiesc şi a unei conferinţe ştiinţifice.
Fundaţia Pro Minoritate va organiza În cursul anului viitor a X/11-a ediţie a
balului ceangăiesc. În vederea sprijinirii acestei acţiuni, adunarea generală
a votat alocarea sumei de 150.000 forinţi. Prin acest bal, organizatorii
doresc să atragă atenţia asupra proceselor sociale şi economice
nefavorabile, care ameninţă existenţa maghiarimii din Moldova. Adunarea
generală a votat alocarea a 100. OOO forinţi pentru Fundaţia Teleki Laszlo.
Tot pentru îmbunătăţirea situaţiei maghiarilor din Moldova şi de pe
pământul ceangăiesc, i-a fost alocată Fundaţiei Frater Julianus suma de
200. OOO forinţi. Organizaţia le duce anual maghiarilor-ceangăi zeci de
ajutoare, pentru ameliorarea sărăciei şi a lipsurilor ". 13
Demersurile de internaţionalizarea problemei romano-catolicilor
din Moldova, sunt susţinute cu consecvenţă de episcopul Laszlo Tokes. „ În
cadrul şedinţei de ieri, de la Strasbourg, a Intergroup, europarlamentarul
Tokes Laszlo a atras atenţia asupra situaţiei ceangăilor din Moldova, care
se aseamănă cu cea a românilor din Valea Timocului şi a macedoneenilor
din Grecia şi Bulgaria. În opinia sa, problema acestor comunităţi trebuie
tratată în interdependenţă deoarece avem de-a face cu negarea existenţei
lor. Tokes s-a referit şi la relaţia bisericii cu aceste comunităţi, amintind ca
exemplu atitudinea negativă a bisericii catolice româneşti din Moldova.
Tokes a propus ca echipa de lucru să se ocupe separat, într-un cadru lărgit,
de practica antiminoritară care poate fi sesizată în ţările balcanice. La

Vizita lui Sogor Csaba pe pământul ceangăilor/ Intimidarea maghiarilor din Moldova, în
„Haromszek" nr. 5317/03.03.2008
13
Frigyesy Agnes, Adunarea Generală a judeţului Pesta îi sprijină pe ceangăi, în
„Haromszek", nr. 5558/16.12.2008
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sfârşitul şedinţei, preşedintele

Intergroup a declarat că echipa de lucru va
14
fixa în curând pe ordinea de zi cazul ceangăilor din Moldova ".
În timp ce toate dersurile intreprinse de statul român pentru a asigura
reprezentarea de drept a românilor din Ungaria, în Parlamentul din
Budapesta, nu au dus la nici un rezultat, demersurile Pannalemtului
Ungariei pentru sprijinirea de „persoane cu identitate şi limbă maternă
maghiare din Moldova'', în conducerea Parlamentului României „sprijină
aceste strădanii'', fără nicio rezervă. „ Nu există tabuuri Între noi, nu există
pretenţii exagerate ci doar ceea ce ne cere europenismul nostru - a declarat
ieri, la Bacău, Szili Katalin, preşedinta parlamentului ungar În cadrul
conferinţei de presă organizate după Întrevederea avută cu preşedintele
camerei deputaţilor din România. Ea a discutat cu Bogdan Olteanu despre
aspecte culturale bilaterale, învăţământul În limba maternă pentru
maghiarii din Moldova şi posibilitatea de a acţiona În comun la Vatican În
problema oficierii slujbelor în limba maghiară. Cei doi preşedinţi au
insistat asupra transpunerii În practică a Tratatului de la Lisabona; ei
doresc să colaboreze in vederea înlăturării impedimentelor aflate În calea
asigurării drepturilor minorităţilor şi, având in vedere că anul 2008 este, în
Europa, anul dialogului dintre culturi, vor acţiona reciproc in domeniul
învăţământului şi în cel al culturii. La afirmaţia unor ziarişti, potrivit
căreia, spre deosebire de preşedintele camerei deputaţilor din România,
există unii care nu recunosc faptul că in Moldova trăiesc persoane cu
identitate şi limbă maternă maghiare, Bogdan Olteanu a precizat: sunt
oameni care declară că au o astfel de identitate, o identitate care Înseamnă
limbă maternă maghiară, şi este dreptul lor să facă acest lucru. Obligaţia
noastră este să ii sprijinim in aceste strădanii.
Cei doi preşedinţi au vizitat şcoala din Lespezi, unde 65 de copii
ceangăi frecventează cele 3 ore săptămânale de limbă maghiară.
Răspunzând solicitării cotidianului Haromszek, Hegyeli Attila, responsabil
cu programul de învăţământ în limba maghiară din Moldova, a afirmat:
vizita celor doi demnitari de rang atât de înalt într-o şcoală de stat din
Moldova, are o mare însemnătate. Bogdan Olteanu, inspectorul şcolar
general al judeţului Bacău, primarul din Lespezi (Lespezi este sat în corn.
Gârleni - n.a.) şi membrii numeroasei delegaţii i-au putut asculta pe copiii
din Lespezi cântând in limba maghiară, au văzut că aceştia se înţeleg cu
membrii delegaţiei din Ungaria, ca urmare nu se va mai putea spune de
acum înainte că nu este nevoie de orele de limbă maghiară pentru că
oricum copiii nu înţeleg această limbă.

14

Szekeres Attila, Să se acorde atenţie situaţiei ceangăilor, în „Haromszek" (Covasna), nr.
5279118.01.2008
335
https://biblioteca-digitala.ro

Szili Katalin a fost însoţită în localităţile Valea Mare şi Ciucani de
ai Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova. Preşedinta
parlamentului ungar le-a înmânat primarilor celor două localităţi medalia
de argint parlamentară, în semn de mulţumire pentru pentru ceea ce fac În
vederea păstrării identităţii /ocalilnicilor maghiari. De asemenea, Szili
Katalin le-a dăruit grupelor de învăţământ în limba maghiară din Valea
Mare, Ciucani şi Lespezi DVD playere, manuale şi cărţi de poveşti ". 15
După decembrie 1989, în Miercurea - Ciuc şi alte localităţi din
„Ţinutul Secuiesc", au fost organizate şcoli şi clase pentru învăţământul în
limba maghiară pentru copiii romano-catolicilor din Moldova. Când aceste
şcoli au avut nevoie de sprijin, a intrat în acţiune solidaritatea maghiară.
„ Internatul liceenilor ceangăi ce învaţă în Miercurea Ciuc ar avea nevoie
de lucrări serioase de renovare, însă Scoala Generală Xantus Janos ce se
ocupă de funcţionarea internatului şi proprietarul clădirii, respectiv
Consiliul Local din Miercurea Ciuc, nu au bani pe care să îi alace acestui
scop. Copiii ceangăi ocupă cele 12 camere de la ultimele două etaje ale
clădirii internatului. Băieţii şi fetele folosesc aceeaşi baie şi sală de studiu.
În fiecare dupăamiază, doi angajaţi ai Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din
Moldova (AMCM) supraveghează orele de linişte când copiii învaţă, câte
patru la o masă, În camerele lor.
Nu demult am cerut ajutor pe pagina de internet a AMCM, pentru a
uşura viaţa de zi cu zi a copiilor ceangăi prin îmbunătăţirea condiţiilor de
locuit. La începutul anului am încercat, cu mici investiţii, să îmbunătăţim
condiţiile, însă posibilităţile materiale au limitat aceste lucrări. De aceea
am încercat să cerem ajutor, prin intermediul mass media, de la oameni cu
suflet bun. Nu mică ne-a fost mirarea când am văzut că foarte mulţi, din
Ungaria, dar şi din Ţinutul Secuiesc, au încercat să ne ajute. Au fost care
au cumpărat mai multe calendare catolice, însă s-au trimis şi mese, rafturi,
calculatoare, maşini de spălat, lenjerii de pat şi diferite materiale
consumabile. Donaţiile în bani le vom folosi pentru renovări mai mici, astfel
am făcut reparaţii la reţeaua electrică, vom vărui şi vom înfrumuseţa
mediul, căci aceşti copii îşi petrec o mare parte de timp aici, unii dintre ei
merg acasă doar pe perioada vacanţelor. Mulţumim! ". 16
Modalităţile de exprimare a solidarităţii maghiare cu romanocatolicii din Moldova, sunt multiple şi diverse. Acestea includ şi
manifestările nostagice, după realităţile din Ungaria Mare. „ Trenul
nostalgiei cu care au călătorit pelerinii din Ungaria, rapidul secuiesc tras
de locomotiva Nohab, pe care se află stema ungară, a sosit pentru a doua
reprezentanţi

15

Fekete Reka, Szili Katalin pe Pământul Ceangăiesc I Trebuie să se renunţe la vechile
deprinderi, în „Haromszek", nr. 5350112.04.2008
16
Ferencz Eva, Internatul liceenilor cengăi din Miercurea Ciuc, în „Moldvai Magyarsag"
(Harghita), nr. 190/martie 2007
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la pelerinajul de la Sumuleu, organizat de Rusalii. Cei peste 800 de
au fost prezenţi duminică şi la slujba religioasă festivă celebrată la
capela reabilitată din localitatea Făget. Pelerinii au fost întâmpinaţi în
gara localităţii Făget, cea mai răsăriteană localitate a Transilvaniei, de
către săteni şi edili. Călătorii trenului nostalgiei, împreună cu localnicii, sau deplasat, însoţiţi de ceangăi, la capelă. Au participat la prânz la slujba
de sfinţire a celor zece brazi plantaţi cu ocazia împlinirii a o mie de ani de
la înfiinţarea episcopiei din Alba Iulia şi a crucii comemorative, amplasate
ca punct de pornire al fostului drum de pelerinaj al ceangăilor.
Manifestarea s-a încheiat cu balada-rock a formaţiei Role din Miercurea
Ciuc şi cu producţia prezentată de muzicanţii păstrători de tradiţii din
localitatea Făget. În final, pelerinii s-au adunat din nou la cantonul ridicat
anul trecut în apropiecerea cetăţii Rakoczi, iar după rostirea cuvântărilor şi
după intonarea imnurilor unlfar şi secuiesc, rapidul secuiesc a pornit în
1
direcţia bazinului Ciucului ".
Un obiectiv prioritar al tuturor acestor demersuri îl constituie
sprijinirea învăţământului în limba maghiară în comunităţile romanocatolicilor din Moldova, iar rezultatele sunt pe măsura, fondurilor investite,
în acest sens. Iată doar câteva exemple. „Acum 3 ani, în localitatea Pomazd
de lângă Budapesta, s-a înfiinţat Fundaţia Pentru Jnvăţământul Maghiar
din Moldova, care, de atunci, susţine, cu sume semnificative, învăţământul
în limba maghiară a ceangăilor din Moldova. Fundaţia - datorită sumelor
donate de naşii cu venituri reduse, şi de unii investitori - acoperă două
treimi din cheltuielile învăţământului maghiar din Moldova. Din aceste
sume sunt alocate fonduri nu numai pentru salariile profesorilor care
predau limba şi literatura maghiară în afara orelor de la şcoală, ci şi
pentru susţinerea programului: banii tnmzşz de Fundaţia pentru
Învăţământul Maghiar din Moldova au contribuit atât la construirea
clădirilor Caselor de copii din Vladnic, Arini şi Ciucani, cât şi la
achiziţionarea clădirilor în care vor funcţiona şcolile maghiare, a
terenurilor (ca de exemplu a celui din localitatea Fundul Răcăciuni), la
dotarea sălilor de clase cu material didactic şi asigurarea materialelor
utilizate de copiii ceangăi. În acest an, sursele de venit ale învăţământului
în limba maghiară din Moldova au crescut cu încă una. În această perioadă
a depunerii declaraţiilor de venit, deja Fundaţia pentru Învăţământul
Maghiar din Moldova are dreptul de a beneficia de impozitul de 1 %, alocat
susţinerii organizaţiilor civice. Numărul de cont al fundaţiei este .... Sumele
care vor fi depuse, vor fi alocate finanţării învăţământului în limba
. ~d·zn 1v10 Idova. „18
magh zara
călători
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Localitatea Făget a devenit loc de pelerinaj, în „Haromszek", nr. 5691102.06.2009
I % din impozitele ungare vor putea pleca în Moldova, în „Erdelyi Naplo" (Cluj), nr.
18/16-22.01.2008
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Sprijinul organizaţilor neguvemametale se complectează cu sprijinul
guvernamental şi parlamentar. „ Subcomisia cu probleme de Învăţământ din
cadrul Forumului Reprezentanţilor Maghiari din Bazinul Carpatic (KMKF)
îndeamnă guvernul ungar să susţină mai accentuat cauza ceangăilor.
Organismul a adoptat această poziţie, incluzând propuneri de acţiune, după
ce la întâlnirea KMKF din 23 aprilie, de la Budapesta, responsabilul cu
programul de învăţământ maghiar in Moldova, Hegyeli Attila, a prezentat
in faţa subcomisiei amintite situaţia actuală a învăţământului În limba
maternă de pe Pământul Ceangăiesc. Între altele, subcomisia consideră o
problemă/aptul că atât organizatorii predării limbii şi cei ai vieţii culturale
locale, cât şi organizaţiile civile care popularizează in Ungaria cultura
maghiară ceangăiască din Moldova au posibilitatea de a obţinere sprijin
din partea statului ungar din aceeaşi sursă, devenind astfel concurente in
momentul alocării fondurilor, deşi cele două tipuri de activitate se
condiţionează şi se completează reciproc. Din acest motiv, subcomisia
consideră necesară separarea surselor aflate la dispoziţia celor două tipuri
de activităţi. Ea ii solicită totodată guvernului ca pentru anul 2009, să
adapteze corespunzător sistemul de sprijin. De asemenea, subcomisia ii
solicită delegaţiei ungare in APCE să ajute la îndeplinirea recomandărilor
cuprinse in raportul adoptat de APCE in 2001, referitor la maghiarii
ceangăi din Moldova. Subcomisia se aşteaptă ca guvernul să crească
valoarea sprijinului acordat programului învăţământ pentru ceangăi in aşa
fel Încât fiecare copil ceangău să aibă posibilitatea de a participa la
învăţământul in limba maghiară maternă, respectiv să sprijine înfiinţarea
de case maghiare pe Pământul Ceangăiesc - acolo unde se derulează
programul de învăţământ -, a unui institut cultural şi de învăţământ
maghiar in Bacău şi a unor colegii in diasporă. Îi solicită guvernului ca, in
colaborare cu Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova, cu UDMR şi cu
membrii subcomisiei, să elaboreze un program cuprinzător de antrenare a
maghiarilor de pe Pământul Ceangăiesc in politica naţională. În cadrul
următoarei sale şedinţe, subcomisia doreşte să se ocupe amănunţit de
problemele reformei Învăţământului din România, motiv pentru care le
solicită membilor săi transilvăneni şi Uniunii Pedagogilor Maghiari din
România informări cu privire la situaţia legii învăţământului ". 19
Rezultzatele acestor eforturi conjugate, nu s-au lasat aşteptate.
„ Orele de limba maghiară sunt frecventate de 1.500 de copii ceangăi din
Moldova - a declarat Hegyeli Attila, responsabil cu programul de
învăţământ al Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova. În instituţiile
de Învăţământ ale statului, la orele de limba maghiară, care nu reprezintă o
Pentru susţinerea mai accentuată a cauzei ceangăilor, în „Haromszek", nr.
5362/26.04.2008
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obligatorie, asistă 992 de elevi, iar cursurile extracurriculare de
limba maghiară sunt frecventate de 500 de copii. În prezent, există
posibilitatea predării limbii maghiare în 19 localităţi, dintre care în 15
localităţi orele sunt organizate în şcolile de stat. În prezent, în Moldova îşi
desfăşoară activitatea 36 de profesori de limba maghiară. S-ar putea mări
numărul elevilor care învaţă maghiara, având în vedere că în localităţile
unde există deja posibilitatea predării limbii maghiare, nu toţi copiii
participă la cursurile respective. Pe Pământul Ceangăiesc, încă există
aproximativ 20 de localităţi unde copiii cunosc această limbă. Extinderea
sferei vorbitorilor de limbă maghiară necesită mai mulţi pedagogi. Cu toate
că autorităţile centrale, adică Inspectoratul Şcolar Judeţean din Bacău, nu
mai împiedică activitatea profesorilor de limba maghiară, dar nici nu le
susţin, pedagogii din zonă şi preoţii catolici pun beţe-n roate ceangăilor.
Un exemplu în acest sens este întâmplarea din Tuta şi Valea Mare, unde
elevii care învaţă limba maghiară au fost umiliţi în faţa colegilor lor români
.I
I
„ 20
ş1 e-au scazut nota a purtare .
La aceste rezultate, se referă într-un interviu şi Hegyeli Attila,
responsabil cu programul de învăţământ din cadrul Asociaţiei Maghiarilor
Ceangăi din Moldova.
„Elekes Efemer: La sfârşitul lunii februarie s-a reuşit organizarea,
la Bacău, împreună cu Inspectoratul Şcolar, a celei de-a patra ediţii a
olimpiadei de limba maghiară. Câţi copii au participat şi care sunt
concluziile?
Hegyeli Attila: Anul acesta s-au prezentat 81 de copii din 16
localităţi. Noutatea constă în faptul că, de data aceasta, au participat şi
copii din Bacău, Luizi-Călugăra, Găiceana. L-am rugat pe profesorul
universitar dr. Tanczos Vi/mos să fie preşedintele comisiei de corectare a
lucrărilor. La bilanţ, el a declarat că nivelul lucrărilor a fost o surpiză
pentru el, putea să le considere chiar lucrări de pe Pământul Secuiesc.
Profesorii au putut aduce câte doi elevi din fiecare sat. Au participat elevi
din clasele I-IV şi V-VIII, începători şi avansaţi. La începători i-am inclus
pe cei care s-au înscris anul acesta la ore de limba maghiară.
E.E.: Ministerul Învăţământului va înregistra oficial rezultatele?
H.A.: Da, fireşte, iar cei care se situează pe primele două locuri vor
putea participa la olimpiada naţională de limba maghiară." 21
Atunci când apar greutăţi, eforturile sunt conjugate şi se apelează la
sprijinul europarlamentarul Tokes Laszlo. „Deşi nu a avut loc discuţia
publică împotriva învăţământului în limba maghiară, anunţată pentru
duminică în faţa bisericii catolice din Valea Mare, nu avem voie să ne
ln Moldova se învaţă în limba maghiară, în „Haromszek", nr. 5340/01.04.2008
Elekes Elemer, La Bacău olimpiadă la limba maghiară, în „Szekely hirmondo", nr.
11 /23-29 .03 .2007
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pe tânjală, deoarece manifestările antimaghiare aprinse pot apărea
oriunde - consideră conducătorii Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din
Moldova (MCSMSZ). La Valea Mare trebuie soluţionată situaţia celor doi
pedagogi din Ungaria rămaşi fără loc de muncă, respectiv trebuie readuşi
copiii, pe cât posibil, în sistemul de învăţământ În limba maghiară,
extraşcolar. Europarlamentarul Tokes Laszlo se va adresa Adunării
Parlamentare printr-o petiţie. Textul În limba engleză a fost deja elaborat şi
înaintat Comisiei Superioare cu Probleme privind Minorităţile. Şeful
comisei a semnalat deja că România va fi somată, printr-o scrisoare, să
garanteze învăţământul în limba maternă pentru maghiarii ceangăi din
A,( Id
1no
ova " .22
Până acum, majoritatea cadrelor didactice care predau limba
maghiară în comunităţile romano-catolice din Moldova, sunt din Ungaria,
sau din Transilvania. În prezent, se fac eforturi pentru încadrarea cu
„intelectualii proveniţi din rândul comunităţilor locale". „În data de 1O
iulie, Uniunea Maghiarilor Ceangăi din Moldova (MCSMSZ) a lansat un
apel adresat intelectualilor ceangăi, În care a fost evidenţiat faptul că
învăţătorii şi profesorii care doresc să se implice În procesul educaţional
maghiar din Moldova, precum şi alte categorii de intelectuali, vor fi
angajaţi din rândul celor originari din zonă, Însă care şi-au părăsit
pământul natal din cauza studiilor. Apelarea şi chemarea acasă a
intelectualilor devotaţi/aţă de pământul lor natal reprezintă pe termen lung
problema fundamentală a învăţământului din Moldova, dat fiind faptul că
intelectualii proveniţi din rândul comunităţilor locale şi-ar putea îndeplini
sarcinile mult mai bine putând din start înlătura atacurile la adresa
veneticilor, lansate de intelecutalii localnici, de biserică şi de puterea laică.
MCSMSZ le-a adresat un apel separat intelectualilor ceangăi originari din
Pustiana, care să-şi asume sarcini legate de predarea limbii şi culturii
maghiare. În Pustiana lucrează şi în momentul de faţă învăţătoare care
predau În limba română În şcoala de stat din localitate şi există de
asemenea persoane originare de acolo, care se angajează însă la distanţă
de pământul lor natal. Apelul nu a fost deocamdată unul reuşit. Până În
momentul de faţă, nici un ceangău, absolvent de studii în limba maghiară,
nu s-a prezentat să predea În Moldova În următorul an şcolar, însă s-au
Înscris peste 80 de pedagogi, majoritatea din Ungaria.
Exemple ar mai exista. Însuşi proaspătul preşedinte al MCSMSZ,
Adrian Solomon, a trăit după 1991 la Budapesta şi În Italia. A avut afaceri
reuşite, Însă a ales calea restabilirii conştiinţei identitare a comunităţii
maghiarilor ceangăi. Am putea aminti şi de Nyisztor Tinka, cea care, deşi
Intervenţie europeană privind Învăţământul În limba maghiară pentru ceangăi I România
vafi somată. în „Szekely hinnondo" (Covasna), nr. 9/07-13.03.2008
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doctoratul în Elveţia, s-a reîntors pe pământul natal. Nu poate
fi neglijată nici prezenţa în Moldova a intelectualilor externi, lor
datorându-li-se şi misiunea că începând din toamnă, în peste 20 de
localităţi din Moldova va exista învăţământ în limba maghiară. Printre
aceşti intelectuali se numără şi soţii Hegyeli, fără de care cu greu ar putea
fi imaginat viitorului învăţământului maghiar moldovean. În ceea ce
priveşte viitorul, învăţământul maghiar din Moldova depinde de atitudinea
mamifiestata~ 1a fiaţa lacu lu1. ".23
Un alt obiectiv major al Ungariei şi al liderilor maghiari din
România, îl constitue introducerea limbii maghiare ca limbă de cult, În
bisericile romano-catolice din Moldova, în pofida faptului că obştile
credincioşilor, preoţii şi ierahi locului, nu doresc acest lucru. „ Declaraţia lui
Solyom Laszlo, referitoare la ceangăi, este semnţficativă nu numai din
punctul de vedere al politicii naţionale - problema ceangăilor este una din
cele mai complicate probleme a diasporei maghiare - ci vizează şi
responsabilitatea bisericii catolice - arată publicistul Mozes Laszlo, din Sf
Gheorghe. Despre aceasta din urmă se vorbeşte doar sporadic. Preşedintele
republicii ungare a declarat la sfârşitul săptămânii trecute, la Balul
Ceangăilor organizat la Budapesta: suntem împreună cu ceangăii şi cu
părţile de naţiune de peste hotare „. Existenţa maghiară a ceangăilor din
Moldova a fost şi este pusă sub semnul întrebării şi din păcate ei nu sunt
susţinuţi nici de biserica catolică - a adăugat preşedintele.
Rareori putem auzi o observaţie mai precisă din partea politicii
maghiare responsabile. Maghiarii care trăiesc în bloc, maghiarii care
trăiesc în diasporă şi societatea maghiară se află în curs de schimbare.
Dacă ne imaginăm un viitor comun, trebuie să pornim de la stadiul acestor
schimbări mai ales dacă există o voinţă comună în sensul continuării a ceea
ce am moştenit de la naţiunea maghiară - a formulat preşedintele. Viitor
comun, voinţă comună. Mai mult decât atât: la ce ne va folosi moştenirea
naţională? („.) În ceea ce priveşte problemele noastre comune, cu greu le
putem administra în mod fructuos. Tocmai de aceea este important să
vorbim clar: biserica catolică are o anumită responsabilitate în problema
ceangăilor. Preotul reformat Vetesi Laszlo a formulat astfel: diaspora este
conştiinţa naţiunii. Membrii diasporei sunt cei care trebuie să îşi exprime
opinia în această problemă ". 24
„În Eparhia din judeţul Iaşi, îngrijirea sufletească a credincioşilor
cu limbi materne diferite, înseamnă sarcini diferite, se caută posibilităţi în
vederea soluţionării problemelor - se arată în comunicatul Conferinţei
Episcopilor Catolici Maghiari, care informează în legătură cu întâlnirea de
Sylvester Lajos, Pentru învăţământ maghiar moldovean eficient, în „Haromszek", nr.
5753/14.08.2009
24
Mozes Laszlo, Viitor comun - cu ceangăii?, în „Haromszek", nr. 5295/06.02.2008
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(16. 09.2008), de la Budapesta, a delegaţiilor conferinţelor episcopale
române şi maghiare. Tocmai În vederea Îndeplinirii sarcinilor respective,
episcopul eparhiei din laşi a trimis doi preoţi ceangăi tineri la Budapesta,
pentru continuarea studiilor. Aceştia din urmă se vor Întoarce peste trei ani
la eparhia lor din ţară. Comunicatul nu precizează dacă În Moldova se vor
celebra sau nu slujbe maghiare după Întoarcerea celor doi preoţi, cum nu
se menţionează nici dacă mitropolitul din Bucureşti, Ioan Robu şi
cardinalul Erdo Peter au reacţionat sau nu la scrisoarea redactată de
echipa confesională de lucru din cadrul Asociaţiei Naşilor, cu sediul la
Budapesta, scrisoare care vizează slujbele religioase celebrate În limba
maghiară. Această echipă de lucru a Întocmit prima liturghie modernă,
bilingvă, În care sunt prezentate În paralel textele În limbile română şi
maghiară ale Sfântei slujbe. În cadrul conferinţei de la Budapesta au fost
abordate şi alte aspecte, probleme ale vieţii bisericeşti, printre care
predarea religiei, şcolile catolice, retrocedarea imobilelor bisericeşti,
statutul special al bisericii greco-catolice din România. Referitor la
Îngrijirea sufletească a minorităţilor naţionale, cu posibilitatea utilizării
limbii materne, s-a discutat despre oficierea În diferite limbi a slujbelor
religioase În cadrul eparhiilor din Timişoara şi Satu Mare, Însă nu s-au
formulat aspecte concrete legate de situaţia din Moldova ". 25
În alte articole tonul este agresiv, arogant şi lipsit de respectul
cuvenit unor înalte feţe bisericeşti ale Bisericii Romano-Catolice din
România. „ Erdo Peter i-a lăsat din nou de izbelişte pe ceangăi: cardinalul
ungar şi mitropolitul Ioan Robu din Bucureşti, care manifestă ură faţă de
maghiari, au ajuns la o Înţelegere ridicolă. În cadrul dezbaterii de la
Budapesta (16.09.2008), ocazie cu care s-au Întâlnit membrii conferinţelor
episcopi/or catolici români şi maghiari, nu a fost Întreprinsă nicio măsură
În vederea soluţionării problemelor precum oficierea În limba maghiară a
slujbelor religioase În comunităţile ceangăieşti sau desfiinţarea
Învăţământului confesional catolic maghiar din Transilvania. Toate acestea
evidenţiază continuarea acelei linii directoare a diplomaţiei catolice din
Ungaria, care tratează cu insensibilitate problemele de ordin bisericesc,
care vizează politica naţională, şi manifestă dezinteres În cazurile
conflictuale.
Referitor la Întrevederea care a avut loc la Budapesta Între Ioan
Robu, mitropolitul din Bucureşti - care poartă ură faţă de maghiari - şi
cardinalul Erdo Peter, a.fost emis doar un comunicat lipsit de sens. Potrivit
acestuia, În cadrul dezbaterii au fost abordate problemele privind viaţa
bisericească şi prezenţa Bisericii În viaţa socială, problemele care vizează
Fekete Reka, ierarhul catolic ungar nu i-a susţinut pe ceangăi, în „Haromszek", nr.
5483/18.09.2008
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ordinele călugăreşti, şcolile catolice, predarea religiei şi finanţarea
bisericii. Au fost pomenite şi problemele care vizează minorităţile, în
contextul următor: s-a discutat despre diferitele aspecte ale temei
respective, cele referitoare la componenţa etnică şi situaţia istorică a unor
eparhii. De exemplu, la Eparhia din Timişoara, în urma emigrării
catolicilor cu limba maternă germană, credincioşii maghiari au devenit
majoritari. Slujbele religioase sunt celebrate în diferite limbi, potrivit
cerinţelor. Cu toate că în cadrul Eparhiei din Satu Mare marea majoritate a
catolicilor sunt maghiari, credincioşilor români şi celor cu limba maternă
germană li se asigură îngrijirea sufletească prin utilizarea limbii lor
materne.
Nici nu s-a pomenit de asigurarea posibilităţii ca ceangăii să
participe la slujbe religioase celebrate în limba maghiară. Problema
respectivă a fost abordată doar tangenţial. În comunicat se pot descoperi
afirmaţii ridicole: În Eparhia din judeţul laşi îngrijirea sufletească a
credincioşilor cu limbi materne diferite înseamnă sarcini diferite, se caută
posibilităţi în vederea soluţionării problemelor. Tocmai în vederea
îndeplinirii sarcinilor respective, episcopul eparhiei din laşi a trimis doi
preoţi ceangăi tineri la Budapesta, pentru continuarea studiilor. Aceştia din
urmă se vor întoarce peste trei ani la eparhia lor din ţară. Comunicatul nu
precizează că, peste trei ani, cei doi preoţi cum vor reuşi să soluţioneze
problema respectivă. E deja cunoscut faptul că în România e interzisă, şi în
prezent, oficierea în limba maghiară a slujbelor religioase în rândurile
credincioşilor ceangăi. Acest lucru ţine în mod exclusiv de responsabilitatea
bisericii catolice din regiunea respectivă. Ioan Robu ar putea aproba
celebrarea slujbelor în limba maghiară. Chiar însuşi Bogdan Olteanu,
preşedintele Camerei Deputaţilor, i-a propus preşedintei Parlamentului
ungar, Szili Katalin, să facă împreună lobby în interesul ceangăilor care ar
trebui să beneficieze de slujbe religioase de limbă maghiară.
Mitropolitul din Bucureşti, Ioan Robu, are un rol deosebit în
procesul de românizare. Prin Google pot fi accesate afirmaţii ale
mitropolitului Ioan Robu prin care acesta îşi manifestă ura faţă de
maghiari. Ioan Robu a subliniat în repetate rânduri că ceangăii nu sunt
maghiari ci români şi, potrivit unei declaraţii făcute de acesta pe postul
naţional român de televiziune, ceangăii nu au dreptul să beneficieze de
slujbe celebrate în limba maghiară, nu trebuie permis să li se acorde
îngrijire sufletească prin utilizarea limbii maghiare. Acestea ar reprezenta
o formă a maghiarizării. În 2001, mitropolitul din Bucureşti a avut o
întrevedere cu episcopul din laşi, Petru Gherghef, care-şi exprimă şi el
sentimente de ură faţă de maghiari, aceştia doi protestând împotriva
hotărârii adoptate de Consiliul Europei care vizează dăinuirea culturii
populare maghiare a ceangăilor. Ioan Robu şi Petru Gherghef au susţinut
343
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că organizaţia respectivă a fost indusă în eroare de propaganda maghiară.
Printre tradiţiile populare ale ceangăilor pot fi identificate elemente ale
26
folclorului românesc şi nu cele ale folclorului maghiar ".
Bineînţeles
că
şi
în aceeastă problematică este prezent
europarlamentarul Tokes Laszlo. „Este imposibil şi inacceptabil pentru
orice creştin adevărat ca slujitorii lui Cristos să stârnească sentimente
antimaghiare printre enoriaşii care nu doresc altceva decât să înveţe limba
părinţilor lor şi să îl laude pe Dumnezeu în această limbă. Aceste aspecte le
subliniază, între altele, europarlamentarul Tokes Laszlo în scrisoarea sa
adresată episcopului romano-catolic de laşi, Petru Gherghef, scrisoare în
care îi cere să ia sub ocrotirea sa copiii şi familiile din Nicoreşti (Bacău),
hărţuite pentru că învaţă limba maghiară, şi să preîntâmpine comiterea, în
comunităţile ceangăieşti din Moldova, a altor abuzuri samavolnice şi
naţionaliste asemănătoare. Tokes Laszlo i-a reamintit episcopului că
România a ratificat şi ea Charta Europeană a Limbilor Minoritare sau
Regionale, conform căreia limbii maghiarilor ceangăii se cuvine o ocrotire
deplină, atât în calitate de limbă minoritară, cât şi În cea de limbă
regională - ca să nu mai vorbim de faptul că limba maghiară, având
acelaşi rang ca şi limba română, este una din limbile oficiale ale Europei
. " 27
umte
.
Din două articole putem cunoaşte şi poziţia Episcopiei RomanoCatolice de Iaşi, a Preasfinţitului Petre Gherghel, inclusiv frustările pentru
faptul că argumentele prezentate nu sunt în concordanţă cu dezideratele
maghiare. „Răspunzând scrisorii trimise de Tokes Laszlo la mijlocul lunii
februarie, episcopul romano-catolic de laşi, Petru Gherghef, a precizat:
conform datelor recensământului, majoritatea ceangăilor din Moldova sunt
de naţionalitate română. După cum am mai informat, Tokes Laszlo s-a
adresat, printr-o scrisoare, episcopului catolic, obiectând faptul că preotul
din satul Nicoreşti, judeţul Bacău, a pornit o campanie duşmănoasă
împotriva învăţământului în limba maghiară, interzicându-le copiilor care
participă la orele de limbă maghiară să mai fie ministranţi. in răspunsul
său, Petru Gherghef a accentuat: a dispus efectuarea unor cercetări la faţa
locului, din care a reieşit că nimeni nu se opune orelor de limbă maghiară,
organizate la şcoală, în cadru legal. in opinia sa nu s-a dovedit că ar exista
o campanie duşmănoasă împotriva învăţământului în limba maghiară. Apoi
adaugă: E drept că dvs. vorbiţi de «maghiarii ceangăi» din Nicoreşti şi din
alte sate, însă recensământurile efectuate de statul român arată că marea
lor majoritate s-au declarat şi se declară români şi catolici. Mai

Csango Bogdan Tibor I Bacău, Erdo Peter i-a lăsat din nou de izbelişte pe ceangăi, în
„Europai-Ido" (Covasna), nr. 20/septembrie 2008
-07 Fe k ele Reka, Tokes Laszlo cere ocrotirea ceangăilor, în „Haromszek",
nr. 5608/19.02.2009
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menţionează şi faptul că in Eparhia din Iaşi nu există comunităţi religioase
de maghiari ceangăi, ci comunităţi religioase formate din credincioşi
romano-catolici. Sper să fiţi de acord cu noi in sensul că alte persoane din
afară nu trebuie să-i instige pe oameni şi că nu este bine să le fie tulburate
convingerile privind naţionalitatea lor şi limba vorbită de ei - se arată in
documentul adresat lui Tokes ··. 28
„Dacă unitatea asupra căreia insistă episcopul înseamnă să ne
lepădăm de limba maternă, nu avem nevoie de o asţfel de unitate" - a
afirmat Nyisztor Tinka, responsabil cu probleme de ordin religios in cadrul
Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova, pe marginea întrevederii
avute vineri cu episcopul romano-catolic de Iaşi, Petru Gherghef. Nyisztor
Tinka din Pustiana, care de şaisprezece ani încoace luptă pentru oficierea
slujbelor in limba maghiară, s-a deplasat in capitala Moldovei însoţită de
Istok Balint, Benke Pal şi Duma Daniel ca să participe la întrevederea la
care episcopul, l-a invitat şi pe Ferko Zoltan, organizatorul unui turneu pe
bicicletă până la Vatican, in favoarea oficierii slujbelor în limba maghiară.
Întrevederea, deşi cordială, nu a adus nimic nou în conţinut - a declarat
Nyisztor Tinka. Ferko Zoltan consideră un element de noutate faptul că
după multe argumente false, cum că ceangăii nu sunt maghiari şi nici nu
cer oficierea slujbelor în limba maghiară, Petru Gherghef a declarat că este
nevoie de unitate, n-ar dori ca între oamenii de la sate să apară tensiuni. În
opinia lui Nyisztor Tinka, aceste tensiuni sunt iscate chiar de preoţi, prin
discursurilor lor ultranaţionaliste, lucru întâlnit in ultimul deceniu şi
jumătate şi in Pustiana.
Petru Gherghef le-a cerut ceangăilor prezenţi să scrie în limba
maghiară „ Crezul". Nu au ştiut toţi, nu aveau cum să ştie, deoarece nu au
avut niciodată posibilitatea să asculte liturghia în limba maternă. Tocmai
aici e greşeala, acest lucru ar trebui învăţat, copiii ar trebui să primească
prima Împărtăşanie În limba maghiară şi atunci ar cunoaşte textele
religioase, a explicat Nyisztor Tinka. Vizita la episcop s-a încheiat cu o
rugăciune comună, Ferko Zoltan s-a rugat ca Domnul să-i lumineze pe toţi,
cei care au limba maternă maghiară să se poată ruga în biserică în limba
maghiară, iar În scurt timp slujbele să fie oficiate În limba maghiară. "29
Deşi poziţia Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi a fost clar şi
convingător exprimată, cu diferite prilejuri, totuşi demersurile oficialităţilor
budapestane şi cele ale organizaţilor neguvernamentale, pentru introducerea
limbii maghiare ca limbă de cult, continuă. „ Vicepreşedintele Asociaţiei
Naşilor Maghiarilor Ceangăi din Moldova a parcurs cu bicicleta aproape

Episcopul de laşi neagă existenţa maghiarilor ceangăi, în „Haromszek", nr.
5619/04.03 .2009
29
Fekete Reka, Ceangăi la episcopul de laşi I Intâlnire cordială cu un conţinut neschimhat,
în „Haromszek", nr. 5090/05.06.2007
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4. OOO de km în vederea susţinerii slujbelor maghiarilor ceangăi, celebrate
maghiară.

Pelerinajul s-a încheiat în data de 1O iunie, în capitala
ungară, în.faţa bazilicii Sfântu Ştefan. Ferko Zoltan a pornit tot din acel loc
în data de 22 aprilie şi potrivit planurilor iniţiale, în decurs de 40 de zile şi
parcurgând 3. OOO de km. doreşte să atragă atenţia opiniei publice şi a
ierarhilor asupra solicitării privind celebrarea în limba maghiară a
slujbelor ceangăilor maghiari din Moldova ". 30
Un proiect pragmatic şi deosebit de eficient, care a fructificat pe
deplin avantajele comunicării lesnicioase prin intermediul internetului, a
unor persoane care locuiesc la mari distanţe unii de alţii, îl reprezintă
Asociaţia Naşilor pentru Maghiarii Ceangăi din Moldova. Din articolele
ce umează rezultă principalele momentele ale constituirii, activităţii şi
finalităţii acestei acţiuni civice. „În toamna anului 2004, Asociaţia
Maghiarilor Ceangăi din Moldova (MCSMSZ), cu sediul la Bacău, şi-a
anunţat programul 'naşi pentru ceangăi'. Conform apelului, devenit în scurt
timp cunoscut în rândul maghiarilor din ţara-mamă şi din lumea largă,
naşii voluntari, simbolici îşi pot asuma cheltuielile de şcolarizare în
Moldova sau pe Pământul Secuiesc a .'finilor' maghiari ceangăi. Programul
a avut un succes uriaş, azi numărul naşilor ajungând aproape la 1OOO.
Printre ei se află profesori, întreprinzători, persoane cu pensii mici,
parlamentari din Transilvania, Ungaria, Europa Occidentală, dar şi de
dincolo de mări. În 11 noiembrie 2006, la Budapesta a luat fiinţă Asociaţia
Naşilor pentru Maghiarii Ceangăi din Moldova (KEMCSE) care lucrează în
strânsă colaborare cu Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova, având
ca obiectiv.fundamental popularizarea programului 'Fiţi şi Dvs. naş, naşă!'
În 28 ianuarie a.c., asociaţia a fost reînfiinţată, preşedinte fiind aleasă
Hegedus Dora. La solicitarea noastră, ea ne-a schiţat esenţa activităţii lor.
O sută de naşi în Moldova
Calitatea de naş nu înseamnă doar sprijin material, ci şi realizarea
unor relaţii personale, astfel că majoritatea naşilor au dorit să-şi
întâlnească finii. Câţiva au pornit pe cont propriu de la Budapesta, însă tot
mai mulţi naşi s-au gândit şi la o călătorie în grup. Gyongyossy Lajos,
fondatorul asociaţiei, şi-a asumat sarcina organizării călătoriilor. Anul
trecut el a organizat două vizite în Moldova, la care au participat aproape
100 de naşi. Cu ocazia acestor două călătorii participanţii au decis
înfiinţarea unei asociaţii a naşilor.
- Obiectivul nostru principal vizează sprijinirea programului privind
învăţământul în limba maghiară în Moldova şi reprezentarea intereselor
maghiarilor ceangăi, în strânsă colaborare cu Asociaţia Maghiarilor
în limba

Elekes Elemer, Patru mii de km pentru slujbele maghiare ale ceangăilor, în „Szekely
hinnondo", m. 24/22-28.06.2007
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Ceangăi din Moldova de la Bacău şi cu Fundaţia pentru Învăţământul
Maghiar în Moldova de la Budapesta. În acest sens, în decembrie am
organizat prima noastră manifestare, la care au evoluat artiştii ceangăi
Petras Maria, cântăreaţă de muzică populară şi Levente Peter. La această
manifestare, în cadrul căreia noi ne-am prezentat, au sosit aproximativ 150
de naşi care nu au venit cu mâini goale, microbuzul MCSMSZ întorcându31
se acasă în Moldova încărcat cu cadouri de Crăciun ".
„În satele din Moldova, se întâmplă deseori ca, cunoscuţii să se
numească între ei naşi sau naşe, chiar dacă nu există între ei nici un fel de
legătură de rudenie - se arată într-un apel apărut în publicaţia lunară
, Moldvai Magyarsag ', tipărită la Miercurea-Ciuc. Chiar şi mus~firii Îşi pot
striga gazdele ca naşă sau naş. Fii şi tu un cunoscut, părinte spiritual, al
maghiarilor din Moldova!
Învăţământul maghiar din satele din Moldova, întrerupt În anul
1955, a fost restabilit în parte, În anul 2000. Începând din toamna anului
2002, în două sate din Moldova învaţă în limba maghiară, în instituţiile
şcolare de stat, câte o grupă de copii. Începând din toamna anului 2003, în
şapte sate funcţionează nouă astfel de grupe, iar din anul 2004, 21 de grupe
de copii pot învăţa în şcoli limba maghiară ca limbă maternă. Începând din
anul şcolar 2005-2006, copiii din 12 sate ceangăieşti din Moldova pot
învăţa limba maghiară în cadrul a 40 de grupe în instituţiile şcolare de stat.
În acest an şcolar, copiii din 14 sate pot învăţa la şcoală limba maghiară,
iar în alte două aşezări pot Învăţa limba maghiară în afara şcolii. După
absolvirea clasei a Vlll-a în Tinutul Ceangăilor nu mai putem asigura
învăţământul în limba maghiară. Copiii de liceu pot învăţa în limba
maghiară doar în şcolile din Tinutul Secuiesc. Cazarea şi masa acestor
copii trebuie asigurată, în cadrul programului de educaţie, de asociaţia
noastră.

Jn cadrul programului de educaţie al Asociaţiei Maghiarilor
Ceangăi din Moldova (www.csango.ro) sunt incluşi înjur de 1.300 de copii,
iar supravegherea de specialitate a acestui program este făcută de
Asociaţia Pedagogilor Maghiari din România.
În prezent, lucrăm la acest program, cu ajutorul a 26 de profesori,
învăţători, profesori de dans şi muzică, în 13 sate. Mai sunt cel puţin 15-20
de sate din Moldova unde nu am reuşit, după sistarea Învăţământului
maghiar din anul 1950, iniţierea niciunui fel de activitate în acest sens.
Dacă nu o vom face În anul care urmează, atunci vom putea renunţa pe
vecie la această intenţie deoarece În unul sau două decenii nu vom mai auzi
vorbă maghiară pe străzile şi În casele din aceste sate. De aceea vă rugăm
31

Gyergyai Csaba, S-a reînfiinţat Asociaţia Naşilor pentru Maghiarii Ceangăi din Moldova
I Se caută naşe, naşi înstăriţi!, în „Szekely hirmondo", nr. 6/16-22.02.2007
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să contribuiţi,

în funcţie de posibilităţi, la succesul programului de educaţie,
extinderii sale. Fiţi şi voi părinţi spirituali!
Dacă puteţi, să contribuiţi cu 4,5 milioane lei, adică 40.000 forinţi,
ce reprezintă cheltuielile pe un an şcolar pentru un elev. Această sumă
conţine salariul profesorilor. chiria sălilor de clasă, cheltuielile de regie,
respectiv chetuieli pentru manuale, excursii, cadouri de Crăciun şi de
sfârşit de an, precum şi amenajarea unor spaţii adecvate pentru
desfăşurarea unor activităţi de învăţământ (în funcţie de valoarea donaţiilor
strânse ne vom strădui să cumpărăm sau să construim spaţii de
învăţământ). Cheltuielile pentru un an şcolar necesare unui elev care învaţă
la licee din Tinutul Secuiesc se ridică la 18. OOO lei, adică 150. OOO forinţi.
Această sumă conţine cazarea, costul a trei mese pe zi şi salariul
supraveghetori lor.
Dacă doriţi să deveniţi naşă sau naş atunci acest sprijin financiar se
poate transforma şi într-o legătură de prietenie. Veţi avea ocazia să
cunoaşteţi cultura simplă dar.frumoasă a ceangăilor, care este acoperită în
parte de ceaţa unei mistţficări. Prin intermediul unei legături cu finul şi
rudele acestuia veţi ajuta la întărirea conştiinţei naţionale, dezvoltarea
limbii şi nu În ultimul rând şi dumneavoastră veţi deveni mai bogat.
Sprijinele financiare le primim În contul Fundaţiei Pentru Învăţământul
Maghiar din Moldova (www.csango.eu), organizaţie ce va supraveghea
folosirea acestor bani. Dacă doriţi să oferiţi un sprijin financiar mai mare
(spre exemplu vă permite acest lucru situaţia .financiară a firmei
dumneavoastră), vom Încheia un contract oficial prin intermediul căruia
veţi putea contabiliza acest sprijin .financiar. Date necesare pentru transfer
efectuat din Ungaria: Deţinător de cont curent: Fundaţia Pentru
Invăţământul Maghiarilor din Moldova (Număr de cont: . .. legături:
Ferkone Pavai Reka, secretarul Asociaţiei Părinţilor Spirituali Pentru
Ceangăii Maghiari din Moldova, telefon: ... mobil: ... e-mail: ... honlap: ... " 32
„ În toamna anului 2004, Asociaţia Ceangăilor Maghiari din
Moldova (MCSMSZ), cu sediul În Bacău, a anunţat programul părinţilor
spirituali ai ceangăilor - se menţionaeză în articolul intitulat „Mica istorie a
Asociaţiei Părinţilor Spirituali pentru Ceangăii Maghiari din Moldova". În
scurt timp, În urma apelului lansat În cercul maghiarilor din ţara mamă,
dar şi al celor din Întreaga lume, părinţii spirituali şi-au luat răspunderea
să suporte cheltuielile de Învăţământ, În Moldova sau În Ţinutul Secuiesc,
ale copiilor ceangăi. Programul a Înregistrat un succes uriaş, iar În prezent
numărul părinţilor spirituali se apropie de I.OOO. Printre aceştia se află
profesori, întreprinzători, pensionari şi parlamentari din Ardeal, Ungaria,
Europa Occidentală dar şi de peste ocean.
în vederea

32
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A fi părinte spiritual nu Înseamnă doar un sprijin material ci, după
poate Însemna şi o legătură personală. Asţfel, cei mai mulţi
părinţi spirituali au dorit să Întâlnească copiii la a căror educaţie
contribuie material. Câţiva dintre ei au pornit singuri pe drumul de aproape
I.OOO km de la Budapesta la Moldova, Însă tot mai mulţi doresc
organizarea unei excursii În grup. Gyongyossy Lajos, de două ori părinte
spiritual, şi-a asumat răspunderea organizării unei asţfel de excursii. În
anul 2006, a organizat două excursii mai lungi În Moldova, la care au
participat aproape 100 de părinţi spirituali. În cadrul acestor excursii s-a
născut ideea Înfiinţării unei asociaţii care să cuprindă toţi părinţii
spirituali.
Astfel, În toamna anului 2006, a avut loc şedinţa de remaniere a
Asociaţiei Părinţilor Spirituali pentru Maghiarii Ceangăi din Moldova
(KE,MCSE). Printre scopurile asociaţiei se află, În primul rând, sprijinirea
programului de Învăţământ, reprezentarea intereselor ceangăilor maghiari
Într-o colaborare strânsă cu MCSMSZ şi cu Fundaţia pentru lnvăţământul
Maghiar din Moldova (Moldovai Magyar Oktatasert Alapitvany) cu sediul
la Budapesta. Prima noastră manifestare a avut loc În luna decembrie, anul
2006, la care au participat Petras Maria, ceramistă şi cântăreaţă de muzică
populară ceangăiască, respectiv Levente Peter, recitator. Părinţii spirituali
prezenţi la manifestare nu au venit cu mâinile goale şi autobuzul MCSMSZ
a pornit, a doua zi, spre Moldoya. Încărcat cu cadouri de Crăciun.
Munca va continua. ln acest an vom organiza trei excursii În
Moldova, cea mai lungă dintre acestea cuprinzând şi participarea la hramul
de la Sumuleu. Se pot face Înscrieri şi pentru excursia organizată În vederea
participării la predarea Casei Copilului de la Vladnic, ce va avea loc la
Începutul lunii mai În organizarea Asociaţiei Noua Sursă din Godollo,
condusă de Raj Tamas. Această asociaţie a contribuit la cumpărarea
terenului şi pornirea lucrărilor de construcţie a clădirii Casei Copilului.
Printre altele, În prezent, continuăm să căutăm şi alţi sprijinitori În vederea
menţinerii şi extinderii programului de Învăţământ. Pe lângă căutarea de
noi părinţi spirituali ne străduim să obţinem sprijinuri .financiare de la
firme şi autoguvernări locale În vederea ajutării avansării Învăţământului
. d"m 1vio Idova „ .33
maghtar
„Dragă părinte spiritual! Vă aducem la cunoştinţă cu bucurie că În
urma mai multor luni de muncă organizatorică, În 28.01.2007 s-a Înfi.inţat
Asociaţia Părinţilor Spirituali pentru Maghiarii Ceangăi din Moldova
(KEMCSE). Permiteţi-ne să ne prezentăm. Sperăm că Împreună cu părinţii
spirituali vom contribui la succesul şi dezvoltarea programului de

posibilităţi,

A;(

Ferko Zoltan - vicepreşedintele Asociaţiei Părin\ilor Spirituali pentru Ceangăii Maghiari
din Moldova, Mica istorie a Asociaţiei Părinţilor Spirituali pentru Ceangăii Maghiari din
Moldova, în „Moldvai Magyarsag", nr. 190/rnartie 2007
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Învăţământ

Într-o strânsă colaborare cu
Asociaţia
Ceangăilor
Maghiari (MSCMSZ) şi Fundaţia Pentru
Învăţământul Maghiar din Moldova şi are ca scop principal popularizarea
programului 'Fiţi şi voi părinţi spirituali', În vederea creşterii numărului de
sprijinitori financiari. De asemenea, asociaţia doreşte să ofere un ajutor În
menţinerea legăturilor dintre părinţii spirituali şi are ca scop Întărirea
legăturilor dintre copii şi părinţii lor spirituali. Pe lângă sprijinirea socială
şi medicală a copiilor spirituali şi a familiilor acestora, asociaţia doreşte să
contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor Învăţământului maghiar din
Moldova, respectiv la cunoaşterea de către maghiarii din ţară şi străinătate
a culturii ceangăilor maghiari din Moldova.
Reţea rurală. Solidarizarea şi menţinerea legăturii cu cei aproape
1000 de părinţi spirituali necesită o muncă organizatorică puternică. De
aceea am dori să construim o reţea În baza căreia să putem lua contact cu
fiecare părinte spiritual, chiar şi cu cei care nu au internet. Construcţia
acestei reţele se află În desfăşurare sub conducerea lui Gyongyossy Lajos şi
Ebneth Frigyes. În măsura posibilităţilor, vă rugăm să luaţi legătura cu noi!
Aşteptăm şi acele grupe care deja colaborează la nivel local, organizează
programe, pentru a putea să ne ajutăm reciproc În interesul copiilor
maghiari din Moldova.
Membru al asociaţiei. Înscrierile În asociaţie se vor putea face
probabil peste o lună după ce vom primi decizia juridică cu privire la
Înregistrare, despre asta vă vom informa. Taxa pentru membrii activi, pe
anul 2007, este de 2.000 forinţi, iar a membrilor neactivi este de I.OOO
KEMCSE.

Asociaţia lucrează

forinţi.

În mai multe locuri pe internet şi sperăm că
va creşte numărul părinţilor spirituali. Începând din luna decembrie
funcţionează pagina www. keresztszulok.hu, pe care puteţi găsi Întodeauna
informaţii noi.
Sponsori mediatici. În ultimele luni, foarte multe emisiuni de
televiziune şi articole de presă au fost preocupate de soarta ceangăilor.
Acestea pot fi găsite şi pe pagina noastră de internet. Dacă aveţi legătură
cu ziarişti, redactori ai unor emisiuni radio-tv, ne veţi fi de mare ajutor
dacă ne puneţi În legătură cu aceştia. Acestea sunt valabile şi în ceea ce
priveşte posibilităţile de sprijin. Împreună cu ajutorul dumneavoastră vom
mamta mu It maz. mu l t.I „34
„Anul acesta vor fi organizate 2-3 excursii în Moldova, dintre care
cea mai lungă va include şi pelerinajul de la Sumuleu Ciuc. În programul
intitulat 'Fiţi şi Dvs naş, naşă!' se poate Înscrie, practic, oricine care poate
Internet. Noi am

A

apărut

•

Hegedus Dora, Asociaţia Părinţ ilar Spirituali pentru Maghiarii Ceangăi din Moldova, în
„Moldvai Magyarsag", nr. 190 - martie 2007
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aloca cel puţin 40 de mii de forinţi/an şcolar 'finului/finei' care învaţă acasă
(adică în Moldova). Suma include salariile profesorilor, chiria şi
cheltuielile sălii de clasă, rechizite, excursii, cadouri de Crăciun şi
înfiinţarea unor spaţii necesare învăţământului civilizat. Pentru cheltuielile
de învăţământ ale 'finilor' care învaţă în licee pe Pământul Secuiesc trebuie
să se contribuie cu suma de 15 mii forinţi, sumă care include trei mese pe zi,
cazarea şi salariile profesorilor. "35
Introducerea în circuitul public a materialelor apărute în presa de
limbă maghiară din judeţele Covasna şi Harghita, în perioada 2007-2009,
referitoare la problematica romano-catolicilor din Moldova, pennite atât
specialiştilor, cât şi tuturor celor interesaţi de acesată temă, cunoaşterea
principalelor aspecte ale discursului şi acţiunilor întreprinse de Ungaria şi de
liderii maghiari din România pentru realizarea obiectivelor propuse, în acest
sens. Analiştii şi toţi cei care cunosc evoluţia acestei problematici, în istorie
şi contemporanietate, pot sesiza atât elementele de continuitate, cât şi
noutăţile, promovate cu consecvenţă şi deosebită eficienţă pentru salvarea
„limbii ceangăieşti" de pe „pământul ceangăiesc". Din perspectivă
maghiară, nu contează realitatea efectivă din teren, nici rezultatele
recensămintelor oficiale şi nici concluziile cercetărilor întreprinse de
instituţii şi specialişti români şi străini de prestigiu, care au pus în evidenţa
originea românescă a majorităţii populaţiei romano-catolice din Moldova şi
existenţa unei minorităţi confesionale şi nu a uneia entice. Materialele de
presă prezentate, pot sta la baza unor studii privind identităţile fluctuante,
implicarea instituţilor statului în promovarea interesului naţional, relaţia
public-privat în gestionarea unor probleme de interes comun, manipularea
prin mass-media constituind, în acelaşi timp, o sursă de informare pentru
toţi cei interesaţi de problematica romano-catolicilor din Moldova, cu
zestrea lor specifică de cultură şi civilizaţie, parte integrantă a patrimoniului
cultural naţional.

SUMMARY

This study reproduces a selection of the existent materials, published
in the Hungarian press from Covasna and Harghita counties in 2007-2009.
The articles, grouped thematically, describe issues like: the history of
Moldavian Romano-Catholics from the perspective of Hungarian authors;
current researches taken by the Hungarian milieu; the communitarian
organization of the Moldavian "Hungarian Csango"; the support offered by
Hungary and by the Hungarian leaders from Romania to help "the most
35
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endangered part of the Hungarian culture"; the intemationalization of the
Moldavian Romano-Catholics problem; the support of education in
Hungarian language in the communities, in discussion; the introduction of
hungarian as the language of worship in Romano-Catholic Churches from
Moldova and so further.
These press materials presented above might set up the base of
various studies regarding the fluctuating identities, the involvement of the
state institutions in promoting the national interest, the public-private
relationship in the administration of the mutual interest matters, the media
manipulation, which represents at the same time a source of information for
those interested in the issue of Moldavian Romano-Catholics, with their
specific dowry of culture and civilization, part of the national cultural
inharitance.
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PAGINI DIN PRESA MAGHIARĂ DIN JUDETELE
'
COVASNA ŞI HARGHITA, REFERITOARE LA
BISERICA ORTODOXĂ DIN ARCUL INTRACARPATIC
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
Deşi în toţi anii, de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi
Harghitei, noua Eparhie şi Întâistătătorul ei Înalt Preasfinţitul Ioan Selejan
au constituit factori de pace interetnică şi interconfesională, unii fonnatori
de opinie din rândul presei de limbă maghiară din cele două judeţe
semnează articole care nu au nimic comun cu realitatea, promovând
cunoscuta concepţie maghiară de stăpânitori ai Transilvaniei, precum şi
intoleranţa faţă de Biserica Ortodoxă, în calitatea de ei de apărătoare a
identităţii româneşti. Din noianul articolelor apărute în principalele
publicaţii de limbă maghiară, din judeţele Covasna şi Harghita, în perioada
1994-2009, redăm selectiv câteva extrase, fără a comenta conţinutul şi
mesajul lor.
Una din temele predilecte ale unor ziarişti din presa de limbă
maghiară din judeţele Covasna şi Harghita şi nu numai, o constituie
„expansiunea ortodoxiei în Transilvania", respectiv „expansiunea violentă a
Ortodoxiei pe Pământul secuiesc", „cucerirea Pământului secuiesc", prin
extinderea bisericilor având „cupole sub formă de ceapă", Biserica Ortodoxă
fiind considerată „cel mai periculos duşman al intereselor maghiare". 1
Încă de la înfiinţarea sa, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei,
„bucurat"
de atenţia „binevoitoare" a liderilor maghiari din zonă. Astfel,
s-a
în declaraţia acestora, din septembrie 1994, se spune: ,,Înscăunarea
episcopului român a fost o demonstraţie de forţă, împotriva maghiarimii
locale'', „o demonstraţie arogantă", menţionându-se „brutalitatea cu care
Puterea ne-a impus sărbătoarea ... nesolicitând aprobarea, abuzând în mod
arţăgos de puterea pe care au primit-o temporar'', precum şi faptul că
„organizatorii ar fi trebuit să solicite cu smerenie îngăduinţa de Ia gazde". 2
Tema a constituit şi subiectul filmul ,,Expansiunea violentă a
Ortodoxiei pe Pământul secuiesc, prin extinderea bisericilor având „ cupole
sub formă de ceapă'', realizat în anul 2000, de Postul DUNA-TV din
Budapesta, au susţinut această „teorie'', printre alţii, pastorul Laszlo Tokes,
Kolomban Gabor, Szasz Jeno, Csaki Zoltan ş.a. În acest cadru, episcopul
Laszlo Tokes menţiona că „În România, În Ardeal mai persistă În mare
măsură periclitarea maghiarimii, procesele pieirii În urma Trianonlui nu s-

Alin Câmpeanu, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei agresară î'n declaraţiile şi
liderilor UDMR, în „Angvstia", nr. 6/200 l, p. 325 -329
2
Adevărul Harghitei, Cuvântul Nou, ediţie specială din 25 septembrie 1994
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au încheiat, nu au încetinit, acestea doar au luat o altă formă. La rândul
ziaristul Csaki Zoltan, în filmul menţionat aprecia „ „. începând cu anii
'90, pământul secuiesc, de la Valea Ghimeşului până la Tg. Mureş a fost
înconjurat cu biserici, case de rugăciuni şi mânăstiri ortodoxe".
Viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, Papp Elod, a spus: „Este
evident că are loc o expansiune ortodoxă care se manifestă cel mult prin
obţinerea prin diferite mijloace a imobilelor şi a terenurilor „. Suntem
martorii unei expansiuni ortodoxe pe care nu suntem capabili să o
împiedicăm pe cale legală, dar este bine de ştiut că nouă nu ne plac toate
acestea". Fostul primar al municipiului Odorheiu Secuiesc, Szasz Jeno,
afirma: „ „. Trebuie să spunem că arhitectura ortodoxă nu se încadrează
deloc în viaţa Ardealului „. Despre spiritul Bisericii Ortodoxe nu mi se
cuvine să vorbesc eu, dar cred că un pic este străin în această zonă „ . Sunt
de părere că arfi un păcat foarte mare dacă nu am încerca frânarea acestui
proces (de extindere a Bisericii Ortodoxe în „Ţinutul secuiesc" - n.n.) sau
cel puţin nu am căuta căi de rezolvare". 3
său,

Filmul documentar îşi propune să afle ce efecte are expansiunea
ortodoxă - al cărei obiectiv este împresurarea Pământului Secuiesc - asupra
schimbării caracterului cultural al regiunii. Redactorul nu-şi ascunde intenţia
de a declara, de a-i face pe intervievaţi să declare, că colaborarea dintre
Biserica Ortodoxă şi statul român este una dintre metodele menţinerii
naţionalismului românesc. Filmul lui Csaky merge pe urmele expansiunii
violente a ortodoxiei, din 1990 până în prezent. Kolumban Gabor,
reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita, consideră că centrele
spiritualităţii ortodoxe din Transilvania nu se încadrează nici măcar din
punct de vedere arhitectural în peisajul transilvănean şi, cu atât mai puţin, în
cultura transilvăneană. Gabriel Andreescu, membru al Comitetului Helsinki
din România, consideră că expansiunea ortodoxiei pe Pământul Secuiesc
este un abuz din partea bisericii ortodoxe, abuz care a devenit factor
generator de conflicte deoarece campania Bisericii Ortodoxe pentru
obţinerea puterii a trecut din sfera luptelor parlamentare în cea a
autoguvernărilor locale.
In film, falsa credinţă a episcopului Ioan - deţinătorul celei mai
înalte funcţii la Episcopia Ortodoxă Covasna-Harghita, înfiinţată cu doar
câţiva ani în unnă - explică expansiunea violentă a ortodoxiei ca
misionarism, vine în contradicţie cu convingerea primarului din Odorheiu
Secuiesc care susţine că, în ultimii 11 ani, în clipele dinaintea schimbării
guvernelor, imobilele ridicate de comunitatea din zonă au ajuns, sub formă
de cadou, în proprietatea bisericii ortodoxe. Secuii să sporească numeric - a

3

Ioan Lăcătuşu, Structuri etnice şi confesionale în judeţele Covasna şi Harghita, Editura
„Petru Maior", Tg. Mureş, 2008, pp. 367-373
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afirmat istoricul local Vofkori Laszlo, care a prezentat, în baza unor date
4
demografice, una din posibilităţile dăinuirii Pământului Secuiesc".
În spiritul adevărului, ocolit de publicaţia amintită, răspunsul I.P.S.
Ioan, faţă de aşa zisa „expansiunea violentă a ortodoxiei în „Ţinutul
Secuiesc'', a fost următorul: „ Episcopia Ortodoxă de Covasna şi Harghita a
fost înfiinţată în I 994. A fost una din primele episcopii înfiinţate după I 989.
În timpul regimului comunist au fost desfiinţate foarte multe episcopii din
ţara noastră, prin acest mod căutându-se distrugerea totală a spiritualităţii
creştine şi accentuarea ideologiei comuniste. Însă comuniştii s-au înşelat,
nu au tras concluziile istoriei, ba mai mult, nu au învăţat din istorie. Era de
ştiut că odată cu trecerea timpului, toate regimurile şi societăţile se vor
destrăma. Tot ce se realizează din voinţa politică sau umană are un sfârşit.
În acest context Sinodul Sfânt al Bisericii Ortodoxe a atras atenţia asupra
faptului ca În această zonă ar fi utilă înfiinţarea unei episcopii, care să aibă
şi probleme speciale. Fiind minoritari În această zonă, ar fi trebuit şi
trebuie ca această episcopie să primească cu ceva mai mult de la Patriarhia
României (. ..). De când am venit noi aici am construit biserici şi mănăstiri,
dar În acelaşi timp mai multe biserici au fost doar restaurate, respectiv 20
la număr. Este vorba de acele biserici care după Dictatul de la Viena, când
o parte din Ardeal a fost luată, au fost distruse parţial sau în totalitate. " 5
Filmul a fost prezentat şi comentat, cu diferite prilejuri, printre care
şi în faţa cursanţilor „Universităţii Libere Maghiare Protestante din Europa",
la Ilieni, jud. Covasna, în vara anului 2001, aşa cum rezultă şi dintr-un
articol publicat de cotidianul „Haromszek". „Csaky Zoltan, redactorul-şef al
emisiunii Heti Hirmondo a postului de televiziune Duna, şi-a prezentat
filmul despre expansiunea ortodoxă, realizat împreună cu operatorul
Marossy Geza, într-unul din mediile cele mai receptive la această temă, şi
anume, în cadrul consfătuirii de la Ilieni a Universităţii Libere Maghiare
Protestante din Europa.
Filmul realizat de Duna TV a fost proiectat joi 29 noiembrie 2001 şi
la Casa Culturală municipală din Sf. Gheorghe. „ Cea mai puternică sursă a
naţionalismului românesc este expansiunea Bisericii Ortodoxe pe pământul
secuiesc" - a citat Csaky Zoltan, reporter la Duna TV, redactorul şef al
rubricii Ştiri Săptămânale, cu această ocazie cuvintele politologului Gabriel
Andreescu din Bucureşti. În film apar şi câteva secvenţe despre venirea
primilor păstori români din zona Moldovei şi partea de jos a ţării, prin
secolele XV-XVI, care şi-au format mici grupuri în Ardeal, după care şi-au
ridicat biserici. Cu acest prilej Lanyi Szabolcs, decanul Universităţii
„Sapientia" a declarat că lansarea casetei nu a fost făcută întâmplător ( ... )
Fekete Reka, Filmul Televiziunii Duna la Universitatea Liberă Protestantă,
„Haromszek", nr. 3274/02.06.2001
5
Ioan Lăcătuşu, Op. cit„ p. 3 70
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în

„ educând atâţia tineri maghiari, viitorul va fi al nostru". La terminarea

filmului, publicul prezent în sală s-a manifestat cu vehemenţă, cerând
organizarea de manifestaţii, greve şi acţiuni de protest pentru a „opri
ofensiva ortodoxă". (Haromszek, 29 noiembrie 200 l ).
Pentru modul de percepţie a prezenţei aşezămintelor Bisericii
Ortodoxe în spaţiul public din Transilvania, în general şi în Arcul
intracarpatic în special, reproducem câteva articole edificatoare. Un astfel de
articol a apărut în cotidianul „Haromszek", din Sf. Gheorghe, sub semnătura
ziaristului de B. Kovacs Andras: „ Pe porţiunea de drum dintre Braşov şi
Sfântu Gheorghe, călătorii se întreabă deseori ce anume străluceşte sus, la
marginea pădurii. Cupolele celor două turnuri şi acoperişul bisericii în stil
bizantin lucesc orbitor, ca şi când ar dori într-adevăr să transmită lumii,
îndeosebi! populţiei din curbura munţilor, un mesaj.
În Transilvania, vârsta mănăstirilor, instituţiilor ordinelor
călugăreşti, se măsoară de obicei în secole - o mare excepţie constituind-o
instituţiile de acest gen ale Bisericii Ortodoxe. Cel care parcurge această
provincie cu autoturismul, de la noi până la Satu Mare, rămâne uimit
văzând câte biserici, catedrale, chiar mănăstiri ortodoxe se construiesc.
Multe dintre acestea sunt pur şi simplu nişte complexe uriaşe, ca de
exemplu cea din Recea. Am citit într-o schiţă istorică scrisă de Jako
Zsigmond că cea mai importantă schimbare din acest secol a istoriei
Transilvaniei este câştigarea de teren - în zonă - de către Biserica
Ortodoxă. În ceea ce priveşte construcţiile, anul 1989 a fost parcă un
semnal pentru Biserica Ortodoxă în vederea consfinţirii transformării
demografice de mari proporţii, realizată de acest secol în societatea
transilvăneană, respectiv a noii constelaţii a etniilor în scădere/în creştere
din punctul de vedere al numărului membrilor, imigrante/emigrante. S-au
unit forţe mari, biserica de stat se bucură de încrederea şi sprijinul total din
partea bugetului - aşa cum, nu o dată, a atenţionat presa. Astfel, s-a
întâmplat că stilul arhitectural de orientare estică a înaintat până la graniţa
ungară.

În pofida acoperişului strălucitor, mânăstirea de la Mărcuş este o
soră mai modestă a celor amintite mai sus. Are 4-5 călugăriţe şi 2 popi.
Mănăstirea construită la graniţa lingvistică reprezintă o modificare - ce nu
trebuie subestimată - a ceea ce a existat aici anterior. Am spus că este o
mănăstire modestă însă clădirea modernă cu etaj, numeroasele încăperi şi
biserica de alături o fac să fie un loc de pelerinaj. Clădirea a fost construită
În 4-5 ani şi a costat probabil extrem de mult. Deşi în sat de vorbea şi de
donaţii, miliardele de lei nu le putea da decât statul. De pe deal se vede o
panoramă minunată. Te pune pe gânduri faptul că zona şi etnia care se văd
de acolo se consacră unui alt rit.
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În Transilvania, vârsta mănăstirilor se măsoara m secole. Pe
clopotul din grădina mănăstirii din Mărcuş scrie turnat în 1995 de cutare
SRL din Braşov. Mănăstirile îşi au rădăcinile în trecut. Cele care nu au
acest trecut au fost construite pentru secolele viitoare. În acest context
trebuie ridicate şi problemele obiectivelor strategice ale bisericii.
I.P.S. Valea Mare este, de asemenea, locul unei astfel de construcţii.
Din judeţul Harghita ne parvin ştiri asemănătoare. La adunarea generală
anuală a noii episcopii ortodoxe, s-a arătat că în cele două judeţe se
lucrează în total pe 100 de şantiere, renovând clădiri bisericeşti vechi sau
construind altele noi ". 6
Pe aceeaşi linie şi cu aceiaşi viziune despre raportul Statul Român Biserica Ortodoxă, scrie şi ziaristul Sylvester Lajos, în acelaşi cotidian
„Haromszek": „ Peste tot în ţară, dar mai ales în Ardeal, se înmulţesc
bisericile ortodoxe cu cupole strălucitoare. Ortodoxia expansivă se lipeşte
şi de construcţiile civile precum tencuiala. Af'-ate în stare de semidispariţie,
semnele stilistice ale arhitecturii şi vieţii culturale occidentale se surpă ca
tencuiala de pe bisericile romano-catolice, reformate, evanghelice,
unitariene sau greco-catolice neretrocedate, ca de pe sinagogile din
localităţile depopulate. Este vorba despre un cuceritor al Ardealului în
adevăratul sens al cuvântului, despre validarea conceptului de stat naţional
care l-a luat în braţe. Biserica Ortodoxă funcţionează şi acţionează ca
religie de stat, ca principal instrument al îndepărtării celorlalte confesiuni
şi, odată cu acestea, al îndepărtării celorlalte etnii. În legătură cu acest
lucru trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra faptului că stările de dinainte
de '89, cele din timpul domniei naţional-comuniste a lui Iliescu, dar şi în
cavalcada politică actuală, nu numai că există în continuare, nu numai că
schimbă vizibil ateismul faţă de ortodoxia regimului Ceauşescu prin a-şi
face deseori cruce şi prin ridicări de biserici, ci s-au şi transformat în piloni
de bază ai expansiunii ortodoxismului.
Si, ca să nu vorbim în vânt, să analizăm fenomenele acute care acum
nu semnalează doar simptomatologia, ci direcţia politică. Geniul din
Carpaţi a rezolvat problema prin masive colonizări cu regăţeni şi prin
mânarea la oraş a populaţiei din zonele de munte ale Ardealului. Culmea
acestui lucru a constituit-o vinderea populaţiei de altă etnie şi religie, a
saşilor şi şvabilor, precum şi alungarea maghiarimii. Însemnarea nu este
gravă, deoarece în cazul celor din urmă reţinerea lor exemplară cu sârmă
ghimpată la graniţă, cu implicarea înarmată a grănicerilor, cu bătăi
bestiale, a consolidat în oameni lipsa de perspectivă, a stârnit în ei dorinţa
de a se stabili cu orice preţ în străinătate. Si, dacă mai adăugăm la toate
6
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acestea, distrugerea spirituală, forţarea nimicirii valorilor cetăţeneşti, se
conturează un Întreg tablou paralizant.
Şi, faţă de acestea, care este noutatea voinţei politice actuale? Din
bugetul de stat se alocă sume - nu lipsite de importanţă - sprijinirii
bisericilor ortodoxe din secuime. În regulă. Dar cât de democratică este
dreptatea statului care uită, spre exemplu, să sprijine În mod asemănător
viaţa religioasă a maghiarimii care trăieşte disparat, viaţa religioasă a
saşilor?

Pilonaşii

de susţinere ai acestui viaduct religios de mare Întindere şi
de mare deschidere sunt cam cât problema Casei cu Arcade din Sfântu
Gheorghe, a cazarmării jandarmilor din zonă. Acest lucru nu are ca scop
doar schimbarea stărilor etnice, ci - fiţi atenţi - şi îmbunătăţirea proporţiei
de revenire a banilor din visterie absorbiţi din Ardeal.
Dar, pentru schimbarea hărţii etnice, religioase a Ardealului există
şi instrumente mai fine. Colegul nostru, B. Kovacs Andras, nu de mult a
examinat, pe un eşantion reprezentativ, evoluţia limbii, a religiei la
descendenţii proveniţi din familii mixte. Potrivit evaluărilor lui, în cadrul
familiei, în special religia este cea care se păstrează, ca o compensaţie ... În
toiul desenării curcubeului integrării În UE., Ardealul s-a transformat, din
păcate, într-un ciolan etnic şi religios. Ajungerea la ciolan, Însă, nu se
poate face doar cu sabia sau cu barda ". 7
În pofida evidenţelor şi a adevărului istoric publicistul Magyari
Lajos abordează problema „Asedierea Pământului Secuiesc" ca pe un
obiectiv constat al Statului Român, de la 1 Decembrie 1918, până astăzi:
„Asedierea Pământului Secuiesc continuă încă din anul 1918 şi mai cu
seamă după dictatul de pace de la Trianon. Promisiunile referitoare la
statutul populaţiei de pe Pământul Secuiesc, făcute la adunarea naţională a
românilor, de la Alba Iulia, au rămas numai pe hârtie şi doar noi, cei în
cauză le mai invocăm, cerând iar şi iar dreptul la autodeterminare,
utilizarea liberă a limbii, guvernare prin intermediul liderilor şi a organelor
alese din rândul minoritarilor.
Aceste drepturi sunt stipulate, de alţfel, În clauze vizând minorităţile
şi În acorduri internaţionale încheiate după tratatul de pace însă puterii de
la Bucureşti nici prin gând nu i-a trecut să le ia În serios, În timp ce marii
occidentali care au încheiat pacea nu au avut niciodată timp să îi ceară
socoteală. Aşa a fost posibilă declanşarea asedierii Pământului Secuiesc,
care a lăsat pradă dorinţei de colonizare una din cele mai intacte regiuni
maghiare ale teritoriului lingvistic al maghiarimii. Au fost confiscate bunuri
particulare ale secuilor, a fost românizat întregul sistem de învăţământ de
stat, maghiarimea şi limba maghiară au fost exilate din administraţia
7

Sylvester Lajos, Ciolan ... , în „Haromszek", nr. 2848/08.01.2000.
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publică, judeţele secuieşti

au fost ciuntite în repetate rânduri, asimilarea s-a
derulat sub diferite forme construirea - fără măsură - de biserici ortodoxe
în aşezări pur maghiare, retragerea în sânul ortodoxiei, a unor familii considerate a fi de origine română - de pe Pământul Secuiesc, aplicarea
metodei de tip fascist a analizei numelor, ridicarea la rang de teorii
ştiinţifice a unor scornite teorii privind originea.
Ce s-a întâmplat în era comunistă, ştim cu toţii că obiectivul era
acelaşi, doar metodele erau altele. Colectivizarea, naţionalizarea unor
suprafeţe uriaşe de teren şi confiscarea în întregime a pădurilor au distrus
bazele istorice, traditionale
ale existentei
'
. secuimii. Industrializarea din
timpul lui Ceauşescu a avut ca principal scop colonizarea unor mase uriaşe
de români pe Pământul Secuiesc. ~ea de-a treia asediere a Pământului
Secuiesc a început la Târgu Mureş. ln Martie!
Pietrele de hotar pornite în 1990 sunt evidente Raportul Har-Cav,
în.fiinţarea Episcopiei Ortodoxe de la Miercurea Ciuc, căutarea, din nou, a
oaselor româneşti în cimitirele de pe Pământul Secuiesc, construirea
mănăstirii ortodoxe de la Izvorul Mureşului şi conferinţele care se ţin acolo
în fiecare an, incidentele Cserehat de la Odorheiu Secuiesc, sabotarea
procesului de retrocedare a terenurilor agricole şi a pădurilor, ciupirea, în
continuare, din suprafaţa judeţelor care mai fuseseră cândva ciuntite,
ocuparea poziţiilor-cheie din domeniul economic şi cel .financiar,
deplângerea comunităţilor româneşti maghiarizate, calificarea drept acţiuni
antistatale a tuturor intenţiilor de autodeterminare. (Întrebarea este pe ce
bani se fac toate acestea? Pe banii contribuabililor, bineînţeles, inclusiv ai
noştri!) Mai sunt şi cazărmile de jandarmi „.
Ca urmare, metodele şi ideologiile din perioada interbelică apar
acum din nou. Guvernul român şi legislativul român aproape că au ajuns să
cheltuie mai mult timp şi energie pe asedierea Pământului Secuiesc decât pe
îmbunătăţirea situaţiei generale din ţară. Din păcate, fumul de la praful de
puşcă irosit nu-i ustură la ochi şi pe cei care nu sunt nici azi dispuşi să ia la
cunoştinţă faptul că autoderminarea este un element organic şi eficient al
drepturilor omului. Să nu se fi maturizat încă Europa pentru aşa ceva?
N u "8
.
Deşi

ponderea populaţiei maghiare, în totalul populaţiei celor două
judeţe, a rămas aproximativ aceeaşi, în perioada 1920-2009, tema
„modificării caracterului etnic al Pământului Secuiesc" este una din cele mai
prezente în mass-media de limbă maghiară din cele două judeţe. Unul din
cei mai aprigi susţinători ai temei respective este profesorul Kadar Gyula,
din Sf. Gheorghe, aşa după cum se poate observa şi din următorul articol:
„ Din secolul XIII şi până în prezent, pe Pământul Secuiesc au trăit, trăiesc
8

Magyari Lajos, Asedierea Pământului Secuiesc, în „Haromszek" nr. 3628/06.08.2002
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maghiari şi români. Pe teritoriul scaunelor istorice - Trei Scaune, Ciuc,
Odorhei şi Mureş - trăiesc în prezent aproximativ 700-750.000 maghiari şi
aproximativ 100. OOO români.
Trebuie să precizăm că avem de-a face cu o românizare planificată,
dirijată de la centru şi realizată prin colonizare, ale cărei rădăcini se întind
înapoi în timp până în perioada interbelică. La vremea respectivă, acest
proces se realizase prin colonizarea de funcţionari publici, armată,
profesori şi învăţători, personal al instituţiilor bisericeşti româneşti, apoi
prin importarea, în satele de lângă graniţa ungaro-română, de agricultori
români din vechiul Regat.
În anii comunismului am putut observa că, prin intermediul aşa
numitei industrializări socialiste, a continuat retrasarea hărţii etnice a
Transilvaniei - Sitb semnul strategiei naţionale româneşti. Paralel cu
aceasta, în special în anii 80, s-a accentuat colonizarea, în Regat, a
intelectualilor maghiari transilvăneni aflaţi la început de carieră.
După 1989, cea mai clară serie de acţiuni în scopul românizării,
derulată de guvernele române care s-au succedat, s-a desfăşurat, se
desfăşoară pe Pământul Secuiesc.
Pământul Secuiesc este ţara-mamă interioară a comunităţii
naţionale maghiare din România. Ca urmare, modificarea caracterului
maghiar al acestei regiuni şi transformarea ei într-o regiune cu populaţie
mixtă sefac în dauna întregii comunităţii naţionale maghiare din România.
Începând cu 1989, românizarea s-a făcut, se face prin intermediul
instituţiilor bisericeşti româneşti ortodoxe şi greco-catolice şi prin organele
de represiune ale statului (armată, jandarmerie, poliţie). Se ştie că la Sfântu
Gheorghe şi Odorheiu Secuiesc, acest proces este caracterizat de
construirea cazărmilor-monstru, tocmai acum când din cauza cerinţelor
NATO, România trebuie să-şi reducă efectivele armate, când în zone ale
ţării, locuite de români în grupuri compacte, se desfiinţează însemnate
unităţi militare.
O altă formă a românizării planţficate, dirijate de la centru o
reprezintă înfiinţarea pe Pământul Secuiesc a instituţiilor bisericeşti
româneşti acţiunea greco-catolică de la Cserehat, Episcopia Ortodoxă de la
Miercurea Ciuc, complexul mănăstiresc de la Izvoru Mureşului. Trebuie să
conştientizăm comunitatea noastră naţională de faptul că acest proces de.
romamzare este în contradicţie cu seria de documente juridice
9
internaţionale enumerate printre legile de bază ale României. "
Unele articole, aşa cum este cel apărut în „Haromszek", în februarie
2000, încearcă internaţionalizarea problemei „expansiunii Ortodoxiei" în
Kadar Gyula, Modificarea caracterului etnic al Pământului Secuiesc, în „Haromszek", nr.
3910/15.07.2003
360
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Arcul intracarpatic: „ În judeţele Covasna şi Harghita, două regiuni
transilvănene în care minoritatea maghiară reprezintă un procent de 75,
respectiv 85% (însemnând aici majoritatea) biserica ortodoxă s-a apucat
febril să construiască biserici ... Se construiesc biserici ortodoxe în aşezări
locuite aproape în exclusivitate de maghiari. Obiectivul .final nu poate fi
altceva decât schimbarea procentelor etnice, lucru asupra căruia au insistat
mereu guvernele române în exerciţiu. Premierul Orban Viktor consideră că,
în timp ce relaţiile dintre cele două ţări sunt acum excelente, construirile de
biserici în judeţele Covasna şi Harghita sunt alarmante. Guvernul român şi
conducătorii bisericii ortodoxe neagă motivele ascunse şi mai degrabă dau
10
glas surprinderii lor ".
Tema este reluată constant, cu menţinerea temerii aşezării în Ardeal
a românilor de peste Carpaţi: „ Transilvania, mentalitatea ortodoxă de tip
Tanacu se transformă într-o politică de stat agresivă. În ultimii 15 ani, au
fost construite cel puţin 2. OOO de biserici ortodoxe, plus catedrale, în mare
parte din impozitele credincioşilor care aparţin altor confesiuni. Nu
constituie o problemă faptul că în Sâncrai nu există credincioşi ortodocşi,
căci vor exista în cazul construirii unei biserici. Vor fi aduşi din Vechiul
regat preoţi, cantori, cu familii şi cu rude, care vor considera că intră în
sarcina lor să decidă dacă secuii pot crea microregiuni, pe pământul lor
natal. (. ..) Programul români, treceţi Carpaţii a contribuit la mărirea
~ .. „11
,aru.
t
Construirea de noi biserici parohiale şi aşezăminte monahale, în
localităţi din judeţele Covasna şi Harghita, este atent monitorizată de presa
în limbă maghiară din cele două judeţe: „... Din datele oficiului
patrimoniului cultural şi cultelor din judeţul Covasna, în ultimii 15 ani, în
Trei Scaune a început construirea unui număr mai mare de biserici
ortodoxe decât cel al tuturor confesiunilor istorice transilvănene. Problema
construirii bisericilor merită analizată periodic, cel mai mare val al
acestora a avut loc în anii de după schimbarea regimului. În 1991, la
Mărcuş, a început construirea unei mânăstiri ortodoxe ... În 1993 a fost
demarată construirea unei singure biserici ortodoxe - la Târgu Secuiesc ...
În 1994 a reînceput construirea bisericilor ortodoxe, la Voineşti şi la
Întorsura Buzăului ... Într-un mod interesant, în următorii patru ani, În Trei
Scaune a Început construirea doar a unor biserici ortodoxe: În 1997 la Sita
Buzăului, În 1998 la Valea Mare, În 1999 la Zagon, În 2000 tot la Valea
~"
„ . 12
1nare

Expansiune ortodoxă, în „Haromszek", nr. 2885/22.02.2000
Zonda Attila, Cei de la mănăstirea Sfânta Treime, în „Haromszek", nr. 4504/29.06.2005
12
Vary O. Peter, Extindere ortodoxă în Trei Scaune! Au construit mai multe biserici decât
celelalte confesiuni în, „Haromszek", nr. 4426/25.03.2005
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„Nu ştiu a câta depăşire a planului cincinal o înregistrează
Episcopia Ortodoxă - remarcă cu maliţiozitate ziaristul B. Kovacs Andras cert este că extinzându-şi forţat cadrul modest, mănăstirea din Valea Mare
devine - mulţumită lucrărilor de construcţie de amploare - mănăstire
ortodoxă de dimensiuni medii. Inelul de mănăstiri care înconjoară satele
secuieşti se îmbogăţeşte, în vecinătatea mănăstirii de la Mărcuşa, recent
construită şi ea, cu o nouă perlă - aflăm din presa de limbă română. De la
numai câţiva, numărul călugărilor va creşte la 3 7, înălţându-se astfel un
nou bastion al credinţei, spre bucuria unora şi supărarea altora - vesteşte
presa. Stareţul mănăstirii în construcţie trâmbiţează şi el, adresând
mulţumiri speciale pentru ajutorul dobrogean datorită căruia a fost posibilă
construirea cetăţii de hotar. După cum se ştie, în anii 90, Valea Mare a fost
prima comună nouă din judeţ care a primit aprobarea parlamentului pentru
a deveni independentă din punct de vedere administrativ. " 13
Nici construirea noii biserici ortodoxe, în parohia Covasna staţiune, nu a rămas fără ecoul cuvenit, în presa locală de limbă maghiară:
„ Episcopia Ortodoxă a judeţelor Harghita şi Covasna a adresat o cerere
Consiliului Local Covasna în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie
pentru ridicarea unei biserici de lemn lângă Hotelul Montana. Consilierul
local PSD, Ioan Mugur Topolniţchi, a insistat ca cererea să fie pusă pe
ordinea de zi a următoarei şedinţe de consiliu. Construirea celei de-a patra
biserici ortodoxe este un mai vechi vis al localnicilor români care nu
aparţin de Voineşti. Un localnic de naţionalitate maghiară i-a vândut
bisericii ortodoxe, contra sumei de 900 milioane lei vechi, terenul pe care îl
moştenise şi care îi fusese retrocedat în apropierea Hotelului Montana.
Biserica a împrejmuit terenul şi a amplasat acolo trei cruci ortodoxe ... Un
ierarh al Episcopiei Ortodoxe a judeţelor Harghita şi Covasna, părintele
Ioan, după cum ni s-a prezentat la telefon, ne-a informat că la cererea
turiştilor din Covasna au pornit în căutarea unui teren în apropierea
hotelurilor, pe care să ridice o biserică ... Comisia de specialitate a stabilit
că potrivit proiectului de sistematizare a oraşului, pe terenul pe care se
doreşte a fi construită biserica nu pot fi construite decât locuinţe. Cu toate
acestea, în ziua de 12 noiembrie, biserica ortodoxă va depune, într-un
cadru festiv, piatra de temelie a bisericii în stil maramureşean care
14
urmează să fie construită lângă Hotelul Montana. "
O problemă mult dezbătută în presa locală a fost şi cea privind
atribuirea de către guvernul Năstase a sediului Băncii Naţionale din Sfântu
Gheorghe şi, revenirea asupra acestui act normativ, printr-o hotărâre a
guvenului Tăriceanu. Unul din articolele pe această temă poartă, bineînţeles,
B. Kovacs Andras, Noi soldaţi ai credinţei, în „Haromszek", nr. 4849/16.08.2006
Bodor Janos, Biserică nouă pentru preotul cel nou?, în „Haromszek", nr.
4917/03.11.2006
362
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titlul Expansiunea cupolelor sub formă de ceapă: „ În cadrul ultimei şedinţe
de guvern, cabinetul Năstase a donat Episcopiei ortodoxe de Harghita şi
Covasna fosta clădire a Băncii Naţionale din Sfântu Gheorghe, cedată
Consiliului Judeţean în 2004 de către guvern. Scandalul a izbucnit după
apariţia deciziei în Monitorul ()_ficial, doar atunci ieşind la iveală/aptul că,
într-un mod perfid, Episcopia Ortodoxă a intrat În posesia unor noi averi
imobiliare imense atât În Târgu Mureş cât şi În alte oraşe din Transilvania.
Parlamentul nu ştia nimic despre acest caz - a declarat deputatul Tamas
Sandor - asemenea tranzacţii au loc cu aprobarea donatorului, a
solicitantului şi a proprietarului, dar În acest caz, banca a predat clădirea
Ministerului Culturii şi Cultelor, condus de Răzvan Teodorescu, iar acesta
Episcopiei Ortodoxe de Harghita şi Covasna. Din păcate, legislativul nici
măcar nu trebuie să-şi dea acordul - a declarat deputatul.
Spre norocul lui, proprietarul anterior, autoguvernarea judeţului
Covasna, a aflat la timp despre amintita hotărâre a guvernului - a afirmat
Demeter Janos. În acest fel, juriştii, în cadrul termenului de 30 de zile, au
depus o contestaţie la cabinetul Tăriceanu În vederea revocării hotărârii
guvernamentale dezavantajoase pentru judeţ. Am avut şi avem proiecte În
ceea ce priveşte fosta clădire a băncii - a declarat preşedintele consiliului în acel loc vrem să amenajăm o galerie a artelor moderne şi tot În această
clădire ar avea sediul Institutul judeţean de cultură ". 15
S-au făcut demersuri şi pentru a se reveni asupra prevederilor legale,
prin care personalul neclerical din Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi
Harghitei, ca urmare a intervenţiilor I.P.S. Ioan, primeşte un important
sprijin financiar pentru asigurarea salariilor, de la bugetul central al statului,
demersuri care, din fericire, nu au avut sorţi de izbândă: „ Ştim că după
înfiinţare, episcopia Harghita-Covasna a devenit, prin intermediul a diferite
hotărâri de guvern, posesoarea unei averi de sute de miliarde de lei.
Episcopia năvăleşte În forţă În satele de pe Pământul Secuiesc, construieşte,
pentru cei câţiva credincioşi ai săi, biserici grandioase În aşezări pur
maghiare, doreşte să ridice noi şi noi catedrale la Sfântu Gheorghe şi
Miercurea Ciuc, considerând împotrivirea populaţiei locale drept o acţiune
îndreptată Împotriva religiei şi a ortodoxismului. S-a dorit declararea drept
religie de stat, naţională a bisericii ortodoxe - care a depăşit de mult
secularizarea În Europa - şi aducerea credincioşilor minoritari într-o
situaţie defavorizată, lezându-se asţfel adânc drepturile lor şi încălcându-se
în acelaşi timp libertatea confesională. De la Trianon încoace, biserica
ortodoxă se bucură de sprijinul onorţfic al fiecărui guvern care a existat.
Hotărârea din decembrie anul trecut a guvernului Isărescu este doar unul
din nenumăratele exemple. S-a dispus Episcopia Ortodoxă Covasna15

Expansiunea cupolelor sub formă de ceapă, în „Haromszek", nr. 4394/16.02.2005
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Harghita, cu doar 70-80.000 credincioşi, poate avea 250 de angajaţi laici,
ale căror salarii vor fi asigurate de la bugetul de stat. Calculând la nivelul
salariului minim pe economie, se ajunge la suma de 185.500.000 lei/lună. Şi
din impozitele noastre ". 16
Tema revine obsesiv şi în alte articole care abordează problematica
scăderii numărului populaţiei maghiare: „ ... Cealaltă faţă a medaliei este
aceea că scăderea numerică a maghiarilor din părţile rupte de naţiune este
tragică. Pe de-o parte, ele se golesc. Pe de altă parte, această maghiarime
este absorbită de naţiunea majoritară. Numărul căsătoriile mixte creşte.
Ortodoxismu/ pătrunde, cu strategia sa de politică naţională şi în rândul
maghiarilor care trăiesc în bloc. Câţi preoţi ortodocşi nu sunt plătiţi din
impozitele noastre, câte biserici ortodoxe nu se construiesc ... " 17
În aceste condiţii, despre o abordare cu obiectivitate a problemelor
interconfesionale din Arcul intracarpatic cu greu se poate vorbi. Uneori, sunt
în schimb prezentate, probleme „spinoase'', cum este cea a românilor
maghiarizaţi. Iată un exemplu în acest sens, în viziunea aceluiaşi B. Kovacs
Andras: „ Presa locală a dat de ştire că la Lunca Mărcuşului s-a construit
prima biserică ortodoxă din localitate. Preotul fondator povestea: Am avut
parte de o experienţă interesantă şi greu de uitat, la Micfalău. Timp de cinci
ani am predicat acolo în limba maghiară. Credincioşii ortodocşi din
Micfalău cunosc doar limba maghiară, iar în condiţiile date nu aveam altă
alternativă. Chiar dacă unii m-au criticat şi condamnat, eu am considerat
că în felul acesta, oamenii aceia îşi pot păstra credinţa ortodoxă şi nu
trebuie să vă spun cât de greu mi-a fost. (Cuvântul nou, 04.08.2006)
Cuvintele sincere expun o problemă palpitantă şi mascată şi azi de
prejudecăţi ideologice ca cea a populaţiei cu nume maghiare şi vorbitoare
de limbă maghiară, aparţinătoare confesiunii ortodoxe şi integrate în
societatea secuiască, populaţie care odinioară număra zeci de mii de etnici
pe Pământul Secuiesc. Azi, numărul acesta a scăzut, exclusivismul naţional
ce a prins noi puteri în secolul XX nepriindu-i dăinuirii identităţii multiple.
Această categorie de populaţie include totuşi mii de indivizi, iar pe
la sate parohiile ortodoxe au început noi acţiuni de convertire. Unde se
termină deservirea religioasă a acestei categorii şi unde începe asimilarea
care urmăreşte deznaţionalizarea? Trebuie să spunem, spre lauda sa, că
preotul din exemplu de mai sus le-a predicat în limba maghiară
credincioşilor maghiari. El nu poate fi acuzat de încercări de asimilare
lingvistică. Colegii săi de aici, la fel ca şi preoţii catolici de pe Pământul
Ceangăiesc de exemplu, urmează însă cu totul alte principii ". 18
Simo Erzsebet, Plătim impozite bisericii ortodoxe?, în „Haromszek",
2886/23.02.2000
17
Sylvester Lajos, Noi migrări, în „Haromszek", nr. 2889/26.02.2000
18
B. Kovacs Andras, Secui ortodocşi, în „Haromszek", nr. 4844/10.08.2006
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nr.

Mânăstirea

„Adonnirea Maicii Domnului" de la Izvorul Mureşului,
ctitoria Preasfinţitului Ioan Selejan, şi organizarea „sub streaşina" ei a
Universităţii de vară, a reuşit să înfurie pe apărătorii „purităţii pământului
secuiesc'', şi să reverse valuri de intoleranţă, aşa cum procedează publicistul
Magyari Lajos, în articolul următor: „Luni (l 6 august 2000 - n.n), la izvoru
Mureşului, în judeţul Harghita, a început seria de manifestări din cadrul
Universităţii de Vară, care va dura o săptămână. Participă conferenţiari de
seamă, politicieni cu funcţii înalte: ministrul de Externe Petre Roman,
ministrul de Interne Constantin Dudu Ionescu, prefectul de Trei Scaune
Gheorghe Talu şi episcopul ortodox de Harghita-Covasna Ioan Selejan.
Această universitate de vară se vrea a.fi opusul celei de la Balvanyos-Băile
Tuşnad, având ca participanţi înalţi demnitari, dar omiţând intelectuali cu
adevărat însemnaţi şi excluzând invitaţi maghiari.
De ce se desfăşoară tocmai în judeţul Harghita? Dacă domnilor
respectivi le lipseşte universitatea de vară, de ce nu o ţin în orăşelul numit
Vălenii de Munte din judeţul Prahova, unde, în perioada interbelică,
istoricul şi scriitorul Nicolae Iorga a creat un adevărat cult al perfecţionării
de vară, invitând la această universitate liberă - horribile dictu! - şi
maghiari? Este vorba despre cu totul altceva. Punctul culminant al
jocurilor libere de vară de la izvoru Mureşului este inaugurarea şi s.finţirea
unei mănăstiri ortodoxe, un nou ghimpe, mai mult decât atât, o lovitură de
pumnal în corpul secuimii ... Ştiu ei cefac! La o cucerire atât de dură, atât
de sălbatică pe Pământul Secuiesc nu s-au gândit nici chiar în euforia de la
Trianon! Atunci au construit biserici ortodoxe din banii şi cu munca
comunităţilor secuieşti, iar acum din bugetul de stat. Această cale este mai
~ „19
scurta.
Bineînţeles că, personalitatea Preasfinţitului Ioan Selejan, ocupă
numeroase referiri în presa de limbă maghiară din cele două judeţe, şi nu
numai de aici. Dacă la nivelul oamenilor de rând, pe care Vlădica Ioan i-a
ajutat de atâtea ori, fără deosebire de naţionalitate sau confesiune, I.P.S.
Ioan se bucură de stima şi respectul cuvenit personalităţii Sfinţiei Sale,
constituind o binemeritată răsplată a faptelor şi vorbelor caracteristice unui
autentic păstor sufletesc, la nivelul unor lideri de opinie din presa de limbă
maghiară, lucrurile stau cu totul altfel. Este o încercare de aplicare a
perceptului biblic „Bate păstorul şi turma se va risipi'', o nefirească şi
nedreaptă cale de influenţare a cititorilor publicaţiilor respective. Iată un
exemplu din rândul celor „moderate": „ În momentul de faţă, în judeţul
nostru există o personalitate română care este cunoscută şi pe deasupra a
avut şi rezultate vizibile - acesta este conducătorul Episcopiei Ortodoxe
19

Magyari Lajos, Ce-/ doare pe maghiar? - Cotropitori care se foiesc, în „Haromszek",

nr. 3035117.08.2000
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Harghita-Covasna. De numele d-lui episcop Ioan Selejan se leagă nu numai
favorurile acordate episcopiei ortodoxe, obţinerea imobilelor, dar a fost
prezent şi ca intermediar la acordul de anul trecut dintre Miron Cozma Radu Vasile, pactul de pace de atunci a fost semnat de mulţi în favoarea lui.
Învârtindu-se în marea politică, episcopul Selejan a suferit un singur eşec,
bunul său prieten, Radu Vasile, l-a păcălit şi pe el la Bălan, din
20
promisiunile făcute nu s-a realizat aproape nimic ".
Indiscutabil este faptul că, una din marile cuceriri ale evenimentelor
din decembrie 1989 o reprezintă libertatea de opinie, libertate în numele
căreia au fost exprimate public părerile prezentate. Şi totuşi, în orice stat
democratic, societatea sancţionează îndemnurile la ură interetnică şi
interconfesională şi nu permite manifestarea publică şi proliferarea unor
discursuri, care pot aduce atingere gravă ordinei de drept şi convieţuirii
paşnice a locuitorilor săi. La noi, din păcate, nu se întâmplă aşa. La Sfântu
Gheorghe, de ani de zile apare o publicaţie bilunară intitulată „Europa Ido"
(Timpul Europei), care este campioana intoleranţei şi antiromânismului. Din
bogata producţie editorială redăm doar o mostră grăitoare: „Fără voi,
Pământul Secuiesc ar fi un Paradis, un Rai! Înţelegeţi?! Timp de mai bine
de un mileniu şi jumătate, Pământul Secuiesc a existat şi fără voi, fără
dominaţie română şi va exista şi de acum încolo. Secuii v-au ajutat în lupta
împotriva turcilor. Mai mult chiar, Mihai nu ar fi ajuns niciodată în
Transilvania dacă contradicţia dintre Bathory şi secuime nu ar fi împins de
partea lui armata secuiască! Reţineţi acest lucru şi să-l treceţi în manualele
voastre de istorie, deoarece nu este trecut!
Posteritatea îşi va aminti cu scârbă de aceşti 86 de ani trişti şi vor fi
predaţi în viitoarele şcoli de pe Pământul Secuiesc eliberate de sub
asuprirea românească drept un exemplu istoric scârbos, înspăimântător.
Vor fi amintiţi împreună cu epidemiile de pestă şi de holeră de odinioară şi
se va menţiona - la capitolul deosebiri - doar atât că a durat mai mult şi a
fost mai distrugător.
În toate localităţile vom ieşi în stradă, să vadă lumea că secuiimaghiari s-au mişcat. Vom face acest lucru până când ne vom obţine
libertatea! Ne-am săturat de voi! Suntem sătui de voi până-n gât!
Vrem un Pământ Secuiesc liber!! Înţelegeţi? !2 1
Fără comentarii. Încă o dovadă concludentă despre faptul că „somnul
raţiunii naşte monştri".

Trebuie însă menţionat că „tonul'', percepţie negativă a materialelor
din presa maghiară faţă de Biserica Ortodoxă, îl dau liderii politici şi civici
maghiari, în frunte cu Marko Bela şi epicopul Laszlo Tokes. La şedinţa
20

Szondy Zoltan, Unire sub semnul crucii?, în „Hargita Nepe", nr. 26/02.02.2000
Kolumban Sandor lngrijorare românească fermecătoare, în „Europai-Ido", nr. I I/mai
2007
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Consiliului Reprezentanţilor Unionali ai UDMR de la Tg. Mureş, din 15
martie 2004, Marko Bela a declarat: „Nu turla bisericii reformate se ceartă
cu turla bisericii catolice, ci edţficiile ortodoxe, care se înmulţesc ca
ciupercile după ploaie, se înalţă trufaşe peste amândouă. Cine nu înţelege
asta, nu înţelege nimic din ceea ce se întâmplă în Transilvania ". La rândul
său, prezent la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad din vara anului
2009, episcopul Laszlo Tăkes a afinnat: „Ar trebui să le învingem graniţele
neîncrederii şi să privim minorităţile În spiritul Raportului Tismăneanu,
care recunoaşte maghiarii, recunoaşte existenţa politicii colonizării în
vederea schimbării componenţei etnice în timpul comunismului. Episcopul
este de părere că, tocmai din această cauză, armata sau biserica ortodoxă
22
nu trebuie să continue colonizarea".
Marea sărbătoare a creştinilor ortodocşi din Harghita şi Covasna,
prilejuită de ridicarea Preasfinţitului Ioan Selejan la rangul de Arhiepiscop
onorific, un act solemn şi demn, desfăşurat într-o atmosferă de autentică
trăire creştină, a fost prezentată în unele publicaţii de limbă maghiară din
zonă, din aceiaşi perspectivă păguboasă a neadevărului şi intoleranţei, ca în
exemplu ce urmează: „La data de 23 august a.c. - se spune în articolul
intitulat Extindere rapidă a ortodoxiei - la Miercurea Ciuc, politicieni de
înalt rang l-au felicitat pe episcopul ortodox Ioan Selejan, ce şi-a făcut un
cuib în reşedinţajudeţului Harghita, ba mai mult, în cadrul unui ceremonial
festiv, patriarhul Daniel l-a ridicat la rang de arhiepiscop .. . Cât de
importantă este românizarea Ţinutului Secuiesc rezidă clar şi din faptul că
la sărbătorirea a 15 ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi
Harghitei, pe lângă premierul Emil Boc, au mai.fost prezenţi şi preşedintele
senatului, Mircea Geoană, ministra învăţământului, Ecaterina Andronescu,
europarlamentarul liberal, Norica Nicolai, respectiv preşedintele Partidului
România Mare, Corneliu Vadim Tudor. În cadrul discursului său,
arhiepiscopul Ioan Selejan a menţionat că din 1994 - de când s-a înfiinţat
la Miercurea Ciuc Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei-, şi până în
prezent, în cele două judeţe s-au construit 30 (!)de noi biserici, 6 mănăstiri,
20 de parohii, două capele pentru şcoli, una pentru spital şi una pentru
închisoare, respectiv s-au reabilitat 39 de biserici. Dacă este să analizăm
aceste cifre, atunci constatăm clar cât de amplu este procesul de
românizare a judeţelor Harghita şi Covasna ". 23 Îmbucurător este faptul că,
această poziţie publică este oarecum singulară, existând premisele ca un
astfel de discurs mediatic să fie din ce în ce mai redus, spre binele tuturor
creştinilor din aceste binecuvântate meleaguri din Arcul intracarpatic.

22

Arhiva Centrului European de Studii Covasna-Harghita, Revista presei maghiare, anul
2004 şi 2009
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Extindere rapidă a ortodoxiei, „Polgari Elet", Miercurea-Ciuc, nr. 34/28.08-03.09.2009
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SUMMARY

From the multitude of articles appeared in important Hungarian
publications, from Covasna and Harghita counties, related to the Orthodox
Church fonn the Intra Carpathian Arch, from 1994 till 2004, only a few
extracts are expressed here in this study, which are representative for their
message and content.
One of the main themes approached by various journalists of the
Hungarian press from Covasna and Harghita counties and beyond, presents
"the expansion of Orthodoxy in Transylvania'', "the conquest of the Seckler
land by the extension of churches with "onion shaped domes", the Orthodox
Church being considered therefore as "the most dangerous enemy of the
Hungarian interests."
Unquestionable, one of the great achievements of the December
1989 events is the freedom of opinion, in which name the views presented
above were expressed publicly.
However, in any democratic state, the society sanctiones the instigation to
inter-ethnic and inter-religious hatred and does not allow public
manifestions and proliferation of discourses, which may seriously damage
the legal order and peaceful coexistence of its inhabitants.
Gratyfying is the fact that the numbers of such negative mesages
regarding the Orthodox Church have considerable decreased, creating the
asumptions that such media speeches are also decreasing in number, for the
good of all Christians from these blessed lands of intra Carpathian Arch.
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CONSIDERATII GENERALE PRIVIND
MANAGEMENTUL ÎN ARHIVELE NATIONALE*
,
Adrian POHRIB
Realizarea obiectivelor Arhivelor Naţionale, în speţă ale direcţiilor
judeţene, impune efectuarea unor procese de muncă (activităţi), care se
clasifică în: procese de execuţie şi procese de management.
Procesele de execuţie reprezintă ansamblul acţiunilor prin care
personalul de execuţie acţionează asupra fondurilor şi colecţiilor proprii sau
la nivelul creatorilor şi deţinătorilor de documente în vederea îndeplinirii
atribuţiilor Arhivelor pe linia administrării şi protecţiei Fondului Arhivistic
Naţional.

Procesul de management reprezintă ansamblul integrat al acţiunilor
de prevedere, organizare, coordonare, antrenare a personalului şi contro/reglare exercitate de sistemul conducător în vederea stabilirii şi realizării
obiectivelor Arhivelor Naţionale, acţiuni pe care în continuare le vom defini
ca funcţii ale managementului 1. Procesul de management este exercitat de
directorii şi şefii serviciilor din sistemul Arhivelor Naţionale, folosind un
complex de metode şi tehnici eficiente de coordonare a eforturilor
individuale pentru realizarea obiectivelor stabilite.
Complexitatea sistemului Arhivelor Naţionale şi a proceselor care au
loc în vederea administrării şi protecţiei speciale a Fondului Arhivistic
Naţional determină, implicit şi complexitatea managementului, care nu se
limitează la una sau alta din funcţii, doar ansamblul integrat al funcţiilor
managementului putându-i asigura eficienţa.
Momentul esenţial al procesului de management îl reprezintă decizia
managerială luată de către directorul instituţiei (materializată în dispoziţii,
planuri de activitate etc.), care se regăseşte în toate funcţiile
managementului, de la previziune la control-reglare. Calitatea deciziilor
adoptate influenţează eficacitatea procesului managerial.
La baza tuturor funcţiilor managementului şi a deciziei manageriale
stau informarea şi comunicarea. Informaţiile corecte, complete şi la timpul
oportun despre „mediul" intern (categoriile de personal, numărul de
angajaţi, capacităţile profesionale, randamentul la locul de muncă, climatul
de muncă, baza tehnico-materială, fondurile şi colecţiile arhivistice deţinute,
evidenţele referitoare fa acestea) şi extern (numărul creatorilor şi
deţinătorilor de documente, cantitatea şi importanţa fondurilor deţinute de

* La

baza realizării studiului a stat lucrarea lui Ioan Bordfan, Management, editată de
Fundaţia Academică „Danubius" din Galaţi în anul 2004, pe scheletul căreia au fost grefate
şi interpretate situaţiile specifice Arhivelor Naţionale
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aceştia,

instrumentele de evidenţă de care dispun, categoriile de personal
care au responsabilităţi pe linie de arhivă, capacităţile managerilor acestor
instituţii şi în special ai autorităţilor administrative locale, modul în care
aceştia privesc arhiva unei instituţii, capacitatea de intervenţie în situaţii de
urgenţă) în care Arhivele Naţionale şi direcţiile judeţene îşi desfăşoară
activitatea asigură premisele adoptării la timp a unor decizii optime, de
calitate.
Managementul în cadrul Arhivelor Naţionale se exercită asupra
activităţilor specifice, pe care nu le vom enumera datorită complexităţii
acestora. Ne vom mulţumi să subliniem doar că acestea se desprind la
rândul lor din atribuţiile specifice în administrarea şi protecţia specială a
Fondului Arhivistic Naţional, consfinţite în art. 5 din Legea 16/1996,
începând cu elaborarea nonnelor şi metodologiilor de lucru pentru
organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi arhivistice şi terminând cu
asigurarea aplicării prevederilor legale în vigoare în realizarea protecţiei
documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional, respectiv în
apărarea secretului de stat, paza şi conservarea acestor documente, atât în
timp de pace, cât şi la mobilizare sau război. Toate funcţiile
managementului (prevedere, organizare, coordonare, antrenare a
personalului şi control-reglare exercitate de sistemul conducător) se regăsesc
în fiecare din funcţiile (atribuţiile) Arhivelor Naţionale (art. 5).
Trăsăturile procesului de management. Procesul de management
are o serie de trăsături caracteristice, universal valabile, prin urmare
aplicabile şi sistemului Arhivelor Naţionale, după cum urmează:
- este unitar;
este general;
este contextual;
este orientat pe conducerea oamenilor;
este continuu;
se derulează pe etape.
a) Procesul de management este unitar, în sensul că toate funcţiile
managementului sunt corelate, formând un tot unitar.
Pornind de la funcţia de previziune (prin care se stabilesc obiectivele
Arhivelor Naţionale) se realizează activităţile specifice, se efectuează
coordonarea de către manageri pentru evitarea disfuncţionalităţilor, se
antrenează salariaţii prin motivarea lor, se controlează modul de derulare a
activităţilor pe parcurs şi se evaluează rezultatele finale, identificându-se
abaterile de la obiectivele stabilite, cauzele acestora şi se iau măsurile de
corecţie necesare.
funcţiile
managementului
există
multe
legături
de
Între
interdependenţă, de exemplu, dacă prin exercitarea funcţiei de controlreglare se constată că obiectivele stabilite prin exercitarea funcţiei de
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prev1zmne nu sunt realiste şi realizabile se face reevaluarea acestora,
putându-se în concordanţă cu posibilităţile şi cerinţele.
b) Procesul de management este general, funcţiile sale exercitându-se
în toate tipurile de organizaţii şi la toate nivelurile managementului. Ele se
regăsesc, în primul rând, în conducerea întreprinderilor, unităţilor din
administraţia publică, în instituţiile de învăţământ, sănătate, cultură, în
organizaţiile politice sindicale şi chiar militare. Indiferent de organizaţie,
aceasta trebuie să-şi stabilească strategia, tactica şi politica, să elaboreze
planuri şi programe, să întocmească o structură organizatorică corelată cu
obiectivele, să organizeze sistemul infonnaţional, să conceapă sistemul de
motivare prin stimulente, să exercite controlul activităţilor şi reglarea
disfuncţionalităţilor. Este evident că toate direcţiile judeţene şi serviciile
aflate în subordinea Arhivelor Naţionale sunt supuse procesului de
management.
c) Procesul de management este contextual, principiile, regulile,
metodele, instrumentele generale trebuind să fie adaptate contextului în care
se aplică.
Particularizând, în cazul Arhivelor Naţionale există o serie de factori
care generează acest mediu contextual: serviciul, compartimentul, direcţia,
pregătirea directorilor şi a subordonaţilor, resursele materiale şi financiare
de care dispune şi, nu în ultimul rând, mediul extern în care este nevoită să
şi desfăşoară activitatea - apariţia unor legi ş.a.m.d. - care influenţează
activitatea mai mult sau mai puţin.
d) Procesul de management este orientat pe conducerea oamenilor.
Oamenii au personalităţi diferite, trăsături care îi diferenţiază, au obiective
proprii, toate acestea influenţând comportamentele lor; de aceea procesul de
management trebuie să fie abordat într-o manieră comportistă.
Angajaţii Arhivelor Naţionale pot avea obiective proprii diferite,
materializate în: preocupări de ordin financiar, realizarea unei imagini
proprii populiste prin publicarea unor lucrări, ascensiunea în ierarhie,
obţinerea unor titluri ştiinţifice.
Există, de asemenea, persoane care pot considera prezenţa în instituţia
Arhivelor ca pe o situaţie provizorie, o rampă de lansare către alte instituţii,
unii aşteaptă pensionarea sau intrarea în concedii de maternitate sau
medicale, alţii unnăresc obţinerea foloaselor materiale care merg uneori
până la încercarea de detronare a şefului. Nu este exclusă nici abordarea cu
superficialitate şi ignoranţă a unor probleme ivite în viaţa instituţiei „La ce
bun să-i spun şefului că mă pricep să lucrez pe calculator - ca să-mi de-a şi
mai mult de muncă?" sau „La ce bun să spun că ştiu să bat la maşină, ca să
ţin locul la secretariat cât secretara este în concediu?"
La cealaltă extremă se află angajaţii care rămân peste program şi trec
în plan secund viaţa familială. Situaţia este mult complicată în situaţia
371
https://biblioteca-digitala.ro

existenţei

unor lideri de grup care au interese proprii negative, dacă le putem
numi aşa, şi care reuşesc să influenţeze, de pe poziţia pe care o ocupă,
comportamentul celorlalţi în cadrul colectivului. În funcţie de obiectivele
fiecăruia, trebuie optimizată acţiunea de management spre acele modalităţi
bazate pe motivare şi comunicare, care să ducă la optimizarea
comportamentului uman.
Spre exemplu, un arhivist care doreşte să-şi susţină doctoratul poate fi
inclus în programele de valorificare din cadrul planificărilor anuale, sau un
specialist dintr-un anumit domeniu (informatică) în programele de
dezvoltare desfăşurate pe această linie.
e) Procesul de management este continuu. Deoarece activitatea
organizaţiilor este continuă, şi conducerea acestora trebuie să fie continuă,
neputând-o lăsa neguvernată. Obiectivele organizaţiei se stabilesc pe etape,
respectiv pe perioade de cinci ani, de un an, de un semestru, de un trimestru
sau de o lună, managerul trebuind să asigure continuitatea activităţii şi
progresivitatea rezultatelor, de la o etapă la alta.
f) Procesul de management se derulează pe faze.
În cadrul procesului de management se disting trei faze:
- faza previzională, în care se exercită funcţia de previziune, prin care
se stabilesc obiectivele organizaţiei şi modalităţile de acţionare pentru
realizarea lor;
- faza operativă, în care se trece la realizarea obiectivelor, prin
exercitarea funcţiilor de organizare a activităţilor, de antrenare (motivare) a
salariaţilor şi de coordonare pentru menţinerea armoniei sistemului;
- faza post-operativă, în care se exercită funcţia de control-reglare,
prin care se evaluează rezultatele şi se compară cu obiectivele, se identifică
abaterile şi cauzele acestora şi se iau măsuri de corecţie şi reglare.
Funcţiile managementului. Procesul de management are un caracter
ciclic şi se desfăşoară pe etape - previziunea, organizarea, coordonarea,
antrenarea şi control-reglarea.
Funcţia de previziune cuprinde ansamblul acţiunilor prin care se
stabilesc obiectivele Arhivelor Naţionale pe termen lung, mediu şi scurt, se
formulează modalităţile de acţiune în vederea realizării acestora şi se
fundamentează necesarul de resurse.
La nivel instituţional, funcţia de previziune se concretizează în:
strategie, tactică, politică, plan şi program. Strategia stabileşte obiectivele
Arhivelor Naţionale la nivel general, tactica vizează un orizont de timp mai
scurt, dar cu un grad de detaliere mai mare, planul şi programul merg cu
detalierea mult mai adânc, atât în forma cantitativă, cât şi calitativă, la nivel
de an, trimestru, lună, decadă, zi, pe compartimente, servicii, direcţii
judeţene, categorii de personal şi acţiuni specifice. Prin politică, se
formulează liniile generale de acţiune pe tennen lung, mediu şi scurt,
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precum şi principiile unitare de acţiune la nivelul tuturor verigilor
organizatorice.
Funcţia de organizare cuprinde ansamblul acţiunilor prin care se
raţionalizează activitatea organizaţiei, cuprinzând trei domenii: organizarea
producţiei, organizarea muncii şi organizarea managementului.
Organizarea producţiei este concretizată la nivelul Arhivelor Naţionale
prin realizarea organigramei, conceperea şi funcţionarea structurilor
instituţiei şi a compartimentelor, colaborarea, gradul de subordonare,
atribuţii.

Organizarea muncii se referă la: selecţia personalului pe baza
criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească, stabilirea personalului necesar
pe operaţii şi locuri de muncă, stabilirea nonnelor de muncă, stimularea
eficientă a salariaţilor, crearea condiţiilor ergonomice de muncă şi a
compensaţiilor specifice pentru muncă în condiţii deosebit de grele.
În situaţia în care reorganizarea la nivel instituţional se realizează fără
solicitarea unor fonduri, deciziile manageriale se iau mult mai uşor, însă
situaţia devine dramatică atunci când reorganizarea implică afectarea
acestora în sensul reducerii de fonduri, sau mai grav a personalului
(disponibilizări). În acest context se remarcă calitatea managementului pe
fondul unor situaţii specifice: intervenţia subiectivismului şi a unor factori
externi, totul pe fondul acutizării relaţiilor din interiorul colectivelor, dar în
primul şi în primul rând - conform principiului „E mai uşor să previi, decât
să combaţi" - pe linia prevenirii apariţiei unor asemenea situaţii de
reorganizare, disponibilizare etc.
Organizarea managementului este concretizată prin constituirea
structurii organizatorice a Arhivelor Naţionale, în plan central şi teritorial, şi
a sistemului informaţional.
Funcţia de coordonare reprezintă acţiunile întreprinse în procesul de
management pentru realizarea şi păstrarea unei armonii între activităţi şi
oamenii conduşi, într-un mediu care se află în continuă schimbare.
Dacă prin funcţia de organizare s-au creat sistemul conducător,
sistemul condus şi sistemul legăturilor dintre acestea, prin funcţia de
coordonare se pune în mişcare cadrul organizatoric proiectat şi se aduc
corecţii, în funcţie de disfuncţionalităţile care apar, menţinând armonia între
activităţi şi sistemul condus.
Funcţia de antrenare cuprinde un ansamblu de acţiuni prin care, în
cadrul procesului de management, sunt influenţate activităţile salariaţilor, în
vederea atingerii obiectivelor stabilite, prin motivarea acestora. Dacă în
concepţia clasică, acţiunile executanţilor erau declanşate prin comandă, în
concepţia modernă, fundamentul antrenării îl reprezintă motivaţia în muncă
a personalului, satisfacerea mobilurilor interne ale oamenilor, înnăscute sau
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sau inconştiente, care îi determină să realizeze o
să atingă un obiectiv.
Funcţia de control-reglare constă în totalitatea acţiunilor prin care se
realizează evaluarea operativă şi postoperativă a rezultatelor organizaţiei, a
verigilor sale organizatorice şi ale fiecărui salariat, de identificare a
abaterilor şi a cauzelor care le-au generat, precum şi de adoptare a măsurilor
de corecţie necesare.
Reglarea are la bază mecanismul conexiunii inverse, care reprezintă
acţiunea „ieşirii" asupra „intrării", prin intermediul căreia sistemul se
dobândite,
acţiune sau

conştiente

autoreglează.
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Exemple:
1. Apariţia unei noi legi a Arhivelor Naţionale şi a unor noi norme şi
metodologii de lucru.
Confonn art. 5 din Legea 16/ 1996 Arhivele Naţionale acordă asistenţă
de specialitate şi asigură desfăşurarea unitară a operaţiunilor arhivistice la
nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de documente şi, din această
perspectivă, printre altele, elaborează norme şi metodologii de lucru pentru
organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi arhivistice. În această situaţie,
pentru atingerea obiectivului menţionat, funcţiile managementului se
exercită după cum urmează:
Funcţia de previziune este dictată de noile condiţii social-economice şi
de evoluţia cadrului legislativ, care au pus şi vor pune Arhivele Naţionale în
faţa unor situaţii şi probleme noi al căror răspuns nu se regăseşte în
legislaţia actuală, prin urmare se impune crearea unui nou cadru legislativ,
materializat prin apariţia unei noi legi a Arhivelor Naţionale şi a unor noi
norme şi metodologii de lucru.
Funcţia de organizare trebuie să ofere o serie de răspunsuri în legătură
cu implicarea serviciilor, compartimentelor şi a personalului, atât din punct
de vedere cantitativ, cât şi calitativ, termenele de îndeplinire, modalităţile de
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lucru şi de consultare, soluţionarea unor probleme de ordin logistic, material
sau formal.
Funcţia de coordonare constă, în cazul nostru, în acţiunile întreprinse
de factorii de îndrumare, control şi decizie din sistemul Arhivelor Naţionale
pentru realizarea şi păstrarea unei armonii între activităţile ce unnează a se
desfăşura şi oamenii conduşi, într-un mediu care se află în continuă
schimbare. Dacă, prin funcţia de organizare s-au creat sistemul conducător,
sistemul condus şi sistemul legăturilor dintre acestea, prin funcţia de
coordonare se pune în mişcare cadrul organizatoric proiectat şi se aduc
corecţii, în func,ţie de disfuncţionalităţile care apar, menţinând annonia între
activităţi şi sistemul condus.
Funcţia de antrenare presupune realizarea unui schimb informaţional
în scopul depistării anumitor deficienţe semnalate de unităţile din subordine
(direcţii judeţene, servicii, compartimente) în practica activităţii şi înaintarea
unor propuneri pentru concretizarea acestora în plan teoretic, în vederea
remedierii deficienţelor, schimb informaţional care trebuie să se realizeze
atât pe verticală cât şi pe orizontală, începând ca fonnă de manifestare cu
şedinţele desfăşurate la nivelul direcţiei judeţene, continuând cu cercurile
profesionale şi terminând cu şedinţele de lucru organizate cu factorii de
conducere din sistemul Arhivelor.
De asemenea, se va avea în vedere cooptarea în colectivele desemnate
în acest scop a unor specialişti în domeniu arhivistic şi juridic cu o pregătire
temeinică atât în plan teoretic cât şi practic.
Funcţia de control-reglare se poate realiza:
- pe parcursul desfăşurării Întregii acţiunii (a configurării proiectului
de lege) şi aici factorii care pot influenţa finalitatea sunt numeroşi, fiind atât
de natură internă (propuneri venind din interiorul aparatului propriu) - cazul
fericit, constructiv, cât şi de natură externă (din păcate, aici trebuie să
exemplificăm influenţa politicului, de multe ori cu efecte nefaste);
- după evaluarea finalităţii acesteia, prin analiza elementelor care nu
au dus la finalizarea obiectivului în forma propusă (adoptarea proiectului de
lege) şi prin funcţia de reglare, să fie stabilit eventual un nou obiectiv, care
presupune iarăşi reluarea ciclului previziune organizare ş.a.m.d., în măsura
posibilul, astfel încât compromisurile de natură profesională să fie minime.
2. Soluţionare cereri la nivelul unei direcţii judeţene.
Funcţia de previziune. În condiţiile apariţiei unei legi noi, directorul
instituţiei, în calitate de manager, este cel care trebuie să coroboreze o serie
de date, astfel încât acesta să prevadă gradul de implicare a instituţiei şi a
personalului, volumul de muncă şi timp afectat soluţionării cererilor, măsura
în care acestea afectează obiectivele stabilite iniţial în planul de muncă,
impactul asupra bunul mers al activităţilor în instituţie.
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Datele de care ar trebui să ţină seama sunt: baza documentară
existentă în fondurile şi colecţiile deţinute (dacă infonnaţiile solicitate de
petenţi se regăsesc în acestea), instrumentele de evidenţă de care dispune
instituţia (calitatea acestora), estimarea numărului de cereri ce urmează a fi
depuse şi gradul de complexitate al acestora, resursele umane şi pregătirea
personalului, mijloacele tehnice de care dispune şi starea acestora (numărul
de calculatoare, copiatoare ş.a.).
Din păcate, funcţia de previziune a managementului nu se regăseşte,
sau este eludată în cadrul forurilor legislative, care dau curs unor acte
normative populiste (influenţa politicului), astfel încât efectele acestora sunt
resimţite la nivelul unor instituţii. Ştim cu toţii că instituţia Arhivelor a fost
de multe ori pusă în faţa faptului împlinit, astfel că onorarea unor solicitări
s-a făcut cu mari sacrificii, ultimele dintr-o lungă serie de astfel de acte
nonnative fiind Legea nr. 247/2005 privind recalcularea pensiilor şi O.U.G
nr. 39/2006, prin care este prevăzută obligativitatea Arhivelor Naţionale de a
prelua de la instituţiile desfiinţate documentele cu valoare practică, în baza
cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare
la stagiile de cotizare la asigurări sociale (statele de plată).
Funcţia de organizare. După ce directorul a dat curs funcţiei de
previziune, se află în posesia unor date care, în cele din urmă, sunt
concretizate, finalizate într-o serie de măsuri organizatorice.
Dacă nu dispune de o evidenţă clară a documentelor existente la
nivelul creatorilor şi deţinătorilor de documente în legătură specificul
cererilor respective, se va documenta în acest sens pentru a putea
redirecţiona în timp util şi cu maximum de eficienţă cererile pentru care nu
dispune de baza documentară, analizează dacă nu se impun corecţii ale
programului cu publicul, suplimentează, dacă este cazul, numărul
angajaţilor implicaţi în activitatea de primire şi soluţionare a cererilor.
Instrumentele de evidenţă, dacă nu surprind o serie de date şi
informaţii solicitate de petenţi, vor fi perfecţionate în prealabil printr-o
acţiune colectivă a personalului sau individual pe parcurs în procesul
muncii. O serie din aspectele de ordin organizatoric pot fi materializate prin
dispoziţii zilnice. În condiţiile date, se impune, în cadrul funcţiei de
organizare şi realizarea unor instruiri pe linia metodologiei specifice,
precum şi o trecere în revistă a riscurilor asumate în condiţiile nerespectării
legii (foloase necuvenite, scurgeri de informaţii, comportament care nu
onorează un funcţionar public ş.a.).
Funcţia de coordonare. Prin funcţia de coordonare se pune în mişcare
cadrul organizatoric proiectat şi se aduc corecţii, în funcţie de
disfuncţionalităţile sau infonnaţiile suplimentare care apar pe parcurs.
Funcţia de antrenare. Presupune implicarea personalului în actul
managerial în sensul înaintării de propuneri şi soluţii, analiza acestora şi a
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situaţiei existente în cadrul şedinţelor de lucru. Antrenarea colectivului se
poate realiza prin stimulare materială (prime în bani, câştiguri salariale ca
urmare a acordării unor gradaţii, salarii de merit) şi psiho-sociologică
(felicitări în cadru organizat, urcarea pe o treaptă în ierarhia profesională şi,
nu în ultimul rând, conştientizarea utilităţii în cadrul colectivităţii şi
societăţii).
Funcţia

de control-reglare este materializată prin verificarea în
practică a modului în care toate celelalte funcţii concordă la realizarea
obiectivului, precum şi condiţiile în care deciziile şi hotărârile luate au
eficienţa scontată. Astfel, se va verifica traseul cererilor din perspectivă
metodologică, începând de la înregistrare şi terminând cu eliberarea
copiilor, certificatelor şi extraselor după documentele pe care le deţine
instituţia.

De asemenea, se va verifica, spre exemplu, numărul de cereri
repartizate fiecărui angajat, gradul de complexitate a acestora, întârzierile în
soluţionare şi cauzele care le-au detenninat, modul de realizare a
obiectivului urmând ca aceste date, constituite în certitudine, să fie analizate
în comparaţie datele avute în momentul previziunii. În funcţie de acestea se
va acţiona în consecinţă, măsurile care se desprind fiind dictate de
amploarea fenomenului şi repercusiunile asupra realizării obiectivului
iniţial, începând de la reducerea planului de activitate (presupune o analiză
temeinică şi argumentată a modului şi procentului în care activitatea
soluţionării cererilor afectează realizarea celorlalte obiective stabilite iniţial)
şi terminând cu deciziile şi sarcinile de zi cu zi, astfel încât activitatea
instituţiei să se desfăşoare în parametri optimi.
Altfel spus, în condiţiile în care finalităţile procesului de management
nu sunt cele stabilite în funcţia de previziune, toate datele sunt reevaluate,
procesul este reluat prin parcurgerea etapelor menţionate, încercând să fie
acţionate acele pârghii care să aibă drept finalitate atingerea obiectivului.
3. Valorificarea documentelor deţinute - editarea unui volum de
documente.
Fără a eluda celelalte funcţii ale managementului, în această situaţie
vom insista doar pe funcţiile de previziune, organizare şi antrenare, care se
disting printr-o serie de particularităţi ce decurg din specificul activităţii.
Funcţia de previziune. Elementele care vor fi luate în calcul sunt:
necesitatea realizării unei astfel de acţiuni, în sensul fundamentării ştiinţifice
sau istorice, baza documentară existentă, volumul, limba sau paleografia în
care sunt redactate, calitatea instrumentelor de evidenţă, pregătirea
profesională a personalului implicat, impactul asupra marelui public prin
mijloacele mas-media, modul în care această activitate afectează imaginea
instituţiei, gradul în care interesează siguranţa statului român şi a libertăţilor
cetăţenilor, contextul socio-cultural economic, politic şi istoric la data
377
https://biblioteca-digitala.ro

respectivă,

baza

tehnico-materială şi financiară

de care dispunem pentru
finalizarea acţiunii, precum şi posibilitatea atragerii în realizarea proiectului
a unor colaboratori (instituţii, sponsori, personalităţi ş.a.).
În funcţie de analiza acestor date, în cadrul funcţiei de previziune se
optează pentru modalitatea de valorificare a documentelor: expoziţie, volum
de documente ş.a.m.d.
Funcţia de organizare. Se va acorda o atenţia deosebită personalului
care va fi desemnat pentru atingerea acestui obiectiv, pregătirii profesionale
şi experienţei acestuia, având în vedere rigorile de ordin ştiinţific,
motivaţiile personale ale fiecăruia, precum şi cuantificării acestui gen de
activitate în elemente de ordin cantitativ în cadrul sarcinilor ce revin
fiecăruia. Se vor soluţiona eventualele probleme de ordin tehnic, material,
logistic, astfel încât acestea să nu se constituie într-un impediment în
realizarea obiectivului.
Funcţia de antrenare. Dincolo de stimulările de ordin material, în
astfel de cazuri un rol important joacă componenta psiho-sociologică,
sentimentul utilităţii şi al satisfacţiilor în plan profesional sunt mult mai
mari, în sensul că o masă mult mai mare de oameni ia cunoştinţă de
eforturile depuse şi, în aceste condiţii, în general, antrenarea personalului se
realizează profesional şi afectiv într-un procentaj foarte mare. Rezultatele în
cadrul funcţiei de antrenare vor fi cu atât mai bune cu cât, în cadrul funcţiei
de organizare, în procesul de selecţionare al personalului, vor fi desemnaţi
pe poziţia de lideri persoane care se bucură de recunoaşterea calităţilor
profesionale şi umane din partea colectivului.
Organizaţia ca obiect al managementului.
În concepţia managerială organizaţia este o formă de organizare
compusă din cel puţin două persoane, care desfăşoară activităţi În comun În
vederea realizării unui obiectiv sau mai multor obiective.
Toate organizaţiile au câteva elemente comune, şi anume:
a) Obiectivele. Fiecare organizaţie are cel puţin un obiectiv, care
constituie însăşi raţiunea acesteia de a fi. De remarcat că toate direcţiile
judeţene şi serviciile au obiective comune care converg, se circumscriu,
Arhivelor Naţionale.
b) Planul. Pentru realizarea obiectivelor pe care le are, organizaţia
trebuie să aibă şi un plan, pe baza căruia, prin măsuri detaliate şi precise, se
pot atinge, în final, obiectivele propuse, cu maximum de eficienţă. Deşi
planurile de activitate ale direcţiilor judeţene, în sine, sunt diferite, în
ansamblu toate converg la realizarea obiectivelor Arhivelor Naţionale prin
prisma situaţiei specifice de la nivelul fiecărui judeţ. Totodată, planurile
reflectă procesul de descentralizare, benefic, în sensul că fiecare director
cunoaşte situaţia specifică şi îşi alcătuieşte propriul plan de muncă, propriile
obiective. Beneficiind de sprijinul Arhivelor Naţionale, care stabilesc
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obiectivele generale la nivel naţional, obiectivele direcţiilor judeţene sunt
circumscrise centralizării, care trebuie înţeleasă ca desfăşurare unitară a
activităţilor arhivistice şi, din această perspectivă, relaţia cu Arhivele
Naţionale ca instituţie nu trebuie privită ca una de subordonare, ea realizând,
pleonastic vorbind, „unitatea diversităţii".
c) Resursele. Realizarea obiectivelor presupune alocarea unor resurse
materiale, financiare şi umane. Din acest punct de vedere direcţiile judeţene
şi Arhivele Naţionale sunt dependente şi de alte instituţii (fondurile
financiare acordate M.A.I. şi modul de gestionare a acestora de către
inspectoratele judeţene de poliţie în calitate de ordonatori de credite). În
interiorul sistemului Arhivelor o atenţie deosebită se acordă modului de
gestionare a resurselor umane şi materiale, prin transferul de la o direcţie
judeţeană la alta în funcţie de priorităţi.
d) Conducerea. Orice organizaţie dispune de conducători care să ajute
la fixarea obiectivelor şi să coordoneze activitatea pentru realizarea acestora.
Mediul ambiant al organizaţiei.
Asigurarea unei funcţionalităţi optime a organizaţiei presupune
cunoaşterea variabilelor endogene şi exogene, care influenţează, într-o mai
mare sau mai mică măsură, activitatea acesteia. Organizaţia este un sistem
deschis care este influenţat direct sau indirect de alte organizaţii, de factori
economici, politici, sociali, culturali, tehnici ş.a. ai mediului în care îşi
desfăşoară activitatea.
În literatura de specialitate se găsesc numeroase prezentări ale
detenninanţilor organizaţiei. În una din ele, mediul ambiant al organizaţiei
este abordat sub fonna de:
1. determinanţi endogeni sau interni;
2. determinanţi contextual sau ai mediului extern în care îşi
desfăşoară activitatea organizaţia.
În cele ce unnează vom prezenta succint câţiva dintre determinanţii
interni:
a) Calitatea managementului organizaţiei. Echipa managerială care
conduce efectiv organizaţia are un impact deosebit asupra strategiei acesteia
şi a componentelor sale. Calităţile, cunoştinţele, aptitudinile şi deprinderile
managerului se vor reflecta, în mod direct, asupra deciziilor pe care le
adoptă referitor la funcţionarea şi dezvoltarea organizaţiei.
b) Dimensiunea organizaţiei condiţionează strategia şi activitatea
organizaţiei prin amploarea resurselor pe care le are sau pe care le poate
atrage, dar şi prin nivelul obiectivelor pe care le are de îndeplinit, a
numărului de cerinţe ce trebuie să le rezolve.
c) Complexitatea organizaţiei. Sub aspectul varietăţii activităţilor
încorporate şi al multitudinii interdependenţelor, complexitatea organizaţiei
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influenţează

strategia şi sfera de cuprindere a opţiunilor strategice, precum
şi realizarea practică a acestora.
d) Potenţialul uman reprezentat de totalitatea salariaţilor organizaţiei,
în principal, dar şi de cadre din afara organizaţiei, care prin forme de
consultanţă îşi folosesc o parte din timp pentru lucrări în interesul
organizaţiei. Specialitatea, experienţa, cunoştinţele salariaţilor constituie
resursa principală a organizaţiei.
e) Potenţialul informaţional al organizaţiei cuprinde ansamblul
informaţiilor de natură tehnică, economică, managerială, juridică etc., pe
care le posedă organizaţia. Resursa informaţională, îmbogăţită şi actualizată
permanent, constituie baza fundamentării strategiilor performante şi a
aplicării tacticilor derivate, a desfăşurării unei activităţi eficiente.
f) Înzestrarea tehnică şi tehnologia-infrastructura. Orice organizaţie
posedă echipamente speciale şi foloseşte tehnologii adecvate profilului său,
acestea reprezentând resursele tehnico-materiale şi tehnice de care dispune
organizaţia. În general, infrastructura influenţează derularea activităţii
organizaţiei: dacă echipamentele sunt performante şi activitatea se poate
ridica la un nivel înalt competitiv; dacă sunt uzate sau depăşite moral acest
lucru constituie un handicap în raport cu ceilalţi competitori. În cazul
particular al Arhivelor Naţionale lipsa acestei baze se constituie într-un
handicap în raportul cu alte instituţii (care pot avea depozite modeme, un
grad ridicat de informatizare).
g) Starea economică a organizaţiei influenţează strategia şi activitatea
acesteia, prin posibilităţile de alocare a resurselor; dacă organizaţia are stare
economică bună, posibilităţile de alocare de resurse sunt mari, amploarea
obiectivelor de realizat se poate mări, activitatea desfăşurându-se în condiţii
optime.
h) Cultura organizaţională. Personalitatea şi imaginea fiecărei
organizaţii sunt create, în primul rând, de oamenii care o compun.
Organizaţia, prin cultura ei, se poate impune fiind cap de afiş, sau se poate
menţine la limita mediocrului ori a supravieţuirii, sau şi mai rău, poate fi
marginalizată şi izolată.
Determinanţii

contextuali ai organizaţiei se manifestă în mediul
ambiant extern al acesteia.
a) Determinantul economic reprezintă ansamblul elementelor de natură
economica din mediul ambiant cu acţiune asupra organizaţiei, situaţia
generală a economiei naţionale şi prin această prismă sumele acordate
M.A.I.
b) Determinantul managerial cuprinde toate elementele manageriale la
nivelul naţional, sistemul de organizare a administraţiei de stat, politicile de
dezvoltare regională şi locală, calitatea managerilor din cadrul M.A.I.,
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modul în care percep instituţia Arhivelor managerii existenţi la nivelul
creatorilor şi deţinătorilor de documente.
c) Determinantul tehnic şi tehnologic se referă la nivelul tehnologiei
specifice utilaje şi echipamente ce pot fi achiziţionate din ţară şi străinătate
(evoluţia tehnicii infonnatice şi de stocare a datelor, licenţele în domeniu ce
pot fi achiziţionate, a sistemelor de copiere şi reproducere a documentelor, a
aparatelor de citire a microfilmelor, a materialelor şi tehnologiilor folosite la
restaurarea şi recondiţionarea documentelor ş.a.m.d. ).
d) Determinantul socio-cultural. Factorii socio-culturali reprezintă
totalitatea elementelor de natură socio-culturală exogene organizaţiei, care
influenţează activitatea acesteia. Printre aceştia enumerăm: structura socială
a proprietăţii, ştiinţa, învăţământul, ocrotirea sănătăţii, mentalitatea,
specificul culturii naţionale, conştientizarea rolului arhivelor în societate,
reflectată şi de starea arhivelor la creatori şi deţinători, calitatea
învăţământului, în cazul absolvenţilor de istorie angajaţi în sistemul
Arhivelor.
e) Determinantul ecologic: amplasarea în zone dificile - extracţii
miniere, combinate chimice, zone inundabile ş.a.
f) Determinantul politic - politicile interne şi externe ale statului
respectiv, în domeniile: ştiinţific, educaţional, militar, ca şi politica altor
state, ale organizaţiilor internaţionale, care uneori trebuie avute în vedere
pentru valorificarea diferitelor oportunităţi (un risc ridicat îl reprezintă
existenţa unor grupuri de interese ce pot afecta Legea Arhivelor Naţionale).
g) Determinantul juridic. Factorii juridici includ legi, hotărâri,
ordonanţe, emise de Parlament şi Guvern, care se au în vedere atât la
stabilirea obiectivelor şi strategiilor organizaţiilor, cât şi în activitatea
curentă a acestora.
Interacţiunea dintre organizaţie şi mediul extern se poate sintetiza sub
forma a trei tipuri, şi anume:
a) Mediul stabil este acel tip de mediu ambiant caracterizat prin
stabilitate, cu schimbări la intervale de timp mari şi previzibile; organizaţia
se poate adapta uşor la cerinţele acestuia. Stabilitatea mediului asigură şi
stabilitatea organizaţiei.
b) Mediul instabil se caracterizează prin schimbări frecvente, dar
previzibile, astfel că organizaţia se poate adapta acestui mediu dacă a
prognozat în timp schimbările.
c) Mediul turbulent se caracterizează prin schimbări frecvente şi dificil
de anticipat.
Pentru a se integra cu şocuri cât mai mici într-un asemenea tip de
mediu, Arhivele Naţionale trebuie să fie flexibile, cu o structură elastică,
adaptabilă. În acelaşi timp trebuie să dea dovadă şi de fermitate pentru a
rezista în această perioadă de tranziţie - crearea unui cadru legislativ nou,
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dezvoltarea relaţiilor internaţionale, redactarea unor noi norme de lucru,
toate acestea în scopul menţinerii coloanei vertebrale a unei instituţii cu
tradiţii istorice. Un astfel de mediu este specific perioadelor cu mari
schimbări economico-sociale, cum este şi perioada de tranziţie de la
economia centralizată la economia de piaţă.
A vând în vedere cele menţionate mai sus considerăm că Arhivele
Naţionale au funcţionat până în anul 1989 într-un mediu relativ stabil care,
după acest an, a devenit instabil, în momentul de faţă tinzând spre turbulent.
Funcţiunile organizaţiei. Un rol important în organizarea unei
organizaţii revine ansamblului de procese de muncă fizică şi intelectuală ce
se desfăşoară în cadrul acesteia.
Obiectivele reprezintă caracterizări calitative şi/sau cantitative ale
scopurilor unnărite de organizaţie. Ele se pot împărţi, în funcţie de
importanţa şi sfera de cuprindere, în mai multe categorii:
- Obiectivele fundamentale exprimă principalele scopuri urmărite de o
organizaţie, în ansamblul său; acestea se referă la perioade mai îndelungate,
au un caracter sintetic şi integrator.
- Obiective derivate de gradul I, se deduc direct din cele fundamentale,
a căror realizare implică o parte apreciabilă din procesele de muncă
desfăşurate în organizaţie.
- Obiectivele derivate de gradul li se deduc direct din cele de gradul I
şi sunt caracterizate printr-o definire mai concretă şi prin implicarea, în
realizarea lor, a unor procese de muncă mai restrânse, cu aceleaşi
caracteristici esenţiale.
- Obiectivele spec~/ice cuprind sintetic mobiluri sau lucrări care
contribuie la realizarea obiectivelor derivate.
- Ohiectivele individuale concretizează obiectivele specifice la nivelul
persoanelor.
Pentru realizarea acestor obiective se iniţiază şi se integrează un
ansamblu de procese şi acţiuni, care formează organizarea de ansamblu a
organizaţiei. Componentele organizării sunt:
- fimcţiunile - ansamblul proceselor de muncă omogene, asemănătoare
sau complementare, care contribuie la realizarea aceluiaşi sau aceloraşi
obiective derivate de gradul I;
- atribuţiile - ansamblul sarcinilor executate periodic de personal cu
cunoştinţe specifice unui domeniu mai restrâns care concură la realizarea
unui obiectiv specific;
- sarcinile - elemente componente ale atribuţiilor, reprezintă o
componentă de bază, elementară, a unui proces de muncă simplu sau
complex desfăşurat în scopul realizării unui obiectiv individual şi care, de
regulă, este atribuit unei singure persoane. Exemplu, pentru realizarea
382
https://biblioteca-digitala.ro

unitară

a unor evidenţe la nivelul primăriilor, activitatea de îndrumare şi
control la aceste instituţii cade în sarcina d-rei X.
Previziunea. Realizarea obiectivelor unei organizaţii nu are loc
automat, în virtutea unor legi proprii sistemului, ci este nevoie de o adaptare
permanentă la mediu, ţinând seama de influenţa factorilor perturbatori,
endogeni şi exogeni, care se opun sau îngreunează atingerea finalităţii
dorite. Această adaptare sau reglare a funcţionării organizaţiei se realizează
prin intermediul activităţii managerilor, concretizată într-o înlănţuire de
decizii interdependente.
Decizia se regăseşte în toate funcţiile procesului de management,
nefiind doar un apanaj al funcţiei de previziune, iar calitatea acesteia
influenţează eficienţa funcţionării organizaţiei. Decizia de management
reprezintă o alegere a unui curs de acţiune în vederea îndeplinirii unui
anumit obiectiv din cadrul organizaţiei, ansamblul acestora reprezentând
sistemul decizional.
În practica organizaţională decizia managerială îmbracă două forme:
- actul decizional;
- procesul decizional.
Actul decizional este decizia cu o desfăşurare într-o perioadă foarte
scurtă de timp, de câteva secunde sau câteva minute. El se referă la situaţii
decizionale de complexitate redusă sau cu grad mare de repetitivitate, când
variabilele implicate sunt foarte bine cunoscute de către decident, astfel
încât nu este nevoie de o culegere de informaţii şi o analiză a lor (spre
exemplu, rezoluţia la cereri).
Procesul decizional este specific deciziilor mai complexe, implică un
consum de timp mai mare, de ordinul orelor, zilelor sau chiar săptămânilor,
pe parcursul căruia se culege şi se analizează o anumită cantitate de
informaţii, se stabilesc contacte umane şi se consultă mai multe persoane în
vederea conturării situaţiei decizionale (spre exemplu găsirea unor soluţii de
optimizare a activităţii de soluţionare a cererilor în condiţiile unei avalanşe).
Decizia managerială trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe de
raţionalitate, după cum urmează:
- să fie fundamentată ştiinţific, adică să fie adoptată pe baza unui
instrumentar ştiinţific, care să înlăture improvizaţia, rutina, voluntarismul
sau alte practici empirice;
- să fie împuternicită, adică să fie luată de managerul în ale cărui
sarcini este înscrisă, iar acesta trebuie să dispună de cunoştinţele şi calităţile
necesare fundamentării respectivei decizii;
- să fie clară, concisă şi necontradictorie, astfel încât toţi salariaţii
care contribuie la fundamentarea deciziei şi cei care participă la
transpunerea ei în practică să o înţeleagă perfect şi la fel;
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- să fie oportună, respectiv să se încadreze în perioada optimă de
aplicare;
- să fie eficientă, adică, prin aplicarea ei să se obţină maximum de
efecte, la un anumit efort;
- să fie completă, adică să cuprindă toate elementele necesare
înţelegerii şi aplicării corecte.
Procesul decizional se desfăşoară în mai multe etape după cum
urmează:

- identificarea şi definirea problemei;
- stabilirea criteriilor şi obiectivelor decizionale;
- stabilirea variantelor decizionale posibile;
- alegerea variantei optime;
- aplicarea variantei optime;
- evaluarea rezultatelor.

Principalele documente de formalizare a structurii organizatorice.
Principalele documente prin care sunt operaţionalizate diviziunea muncii,
standardizarea şi fonnalizarea structurii organizatorice sunt: regulamentul
de organizare şi funcţionare, fişa postului şi organigrama.
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) este
documentul cel mai cuprinzător al formalizării structurii organizatorice,
rolul său constând în descrierea mecanismului de funcţionare al organizaţiei
prin stabilirea atribuţiilor ce revin compartimentelor, prezentarea
conţinutului posturilor şi funcţiilor şi prezentarea relaţiilor organizaţionale
dintre compartimente. El oferă posibilitatea cunoaşterii de către fiecare
membru al organizaţiei a atribuţiilor compartimentului în care lucrează şi a
relaţiilor organizaţionale pe orizontală sau pe verticală, cu celelalte
componente ale structurii.
În general, R.O.F.-ul cuprinde unnătoarele părţi:
a) Partea I-a: Organizarea generală, care se referă la dispoziţii
generale (actul de înfiinţare, statutul juridic al organizaţiei, obiectul de
activitate) şi structura organizatorică, prezentată prin enumerarea, în ordine
descendentă, a nivelurilor ierarhice şi a subdiviziunilor care le compun.
b) Partea a II-a: Atribuţiile organizaţiei.
c) Partea a III-a: Conducerea organizaţiei - atribuţiile directorului
general, ale directorilor direcţiilor şi ale şefilor de servicii.
d) Partea a IV-a: Compartimentele funcţionale şi operaţionale, care
include atribuţiile fiecărui compartiment al structurii organizatorice şi
diagrama de relaţii, care prezintă legăturile funcţionale cu celelalte
compartimente.
e) Partea a V-a: Dispoziţii generale.
2. Fişa postului reprezintă unul din cele mai importante documente
operaţionale ale regulamentului de organizare şi funcţionare. Se întâlneşte
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frecvent sub denumirea de „descrierea postului". Fişa postului folosită în
mod uzual în practica organizaţiilor româneşti cuprinde următoarele
elemente: denumirea şi obiectivele postului, compartimentul, cerinţele de
studii şi de vechime, relaţiile ierarhice, funcţionale şi de cooperare, sarcinile
şi limitele de competenţe şi responsabilităţile.
Ţinând seama de evoluţia dinamică a societăţii şi implicit a
organizaţiilor, de specializarea tot mai accentuată şi de modificarea
cerinţelor specifice posturilor, considerăm că fişa postului poate fi
îmbunătăţită prin:.
- precizarea obiectivelor individuale pentru titularul postului, ceea ce
va permite evaluarea corectă a performanţelor acestuia şi motivarea
respectivului individ ocupant al postului;
- adăugarea la cerinţele de ordin general (pregătire profesională şi
vechime) a cerinţelor specifice postului, respectiv a abilităţilor şi
aptitudinilor speciale pe care trebuie să le posede cel care ocupă postul în
cauză, spre exemplu să fie rezistent fizic, dinamic, şi alte trăsături specifice
funcţionarului public;
- delimitarea clară a sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor şi
asigurarea corespondenţei între acestea, pentru ca titularului să-i fie clare
drepturile şi obligaţiile, fără nici un fel de ambiguităţi şi pentru a putea
evalua corect realizarea atribuţiilor de către ocupantul postului.
3. Organigrama este reprezentarea grafică a structurii formale a
organizaţiei, cuprinzând compartimentele organizaţiei şi mărimea acestora,
numărul nivelurilor ierarhice, din ea putându-se deduce modul de divizare al
muncii şi, parţial, relaţiile organizatorice (în special cele ierarhic
funcţionale).

În încheiere, am dori să subliniem că una din cele mai importante
tehnici folosită în comunicarea organizaţională este tehnica ascultării
active, care presupune existenţa, la cei care o folosesc, a unor calităţi cum
sunt: comportare caldă, promovarea unei atitudini deschise, de sinceritate,
interes şi receptivitate, amplificarea empatiei, adică a capacităţii de
transpunere în situaţia interlocutorului.
În literatura de specialitate, managerilor li se recomandă practicarea
ascultării active, în care scop trebuie să respecte câteva reguli de
comportament, cum sunt:
- interlocutorul trebuie privit în timp ce este ascultat;
- încurajarea prin zâmbete, aprobări din cap etc.;
- managerul poate pune întrebări, dar nu în exces, iar acestea trebuie să
se refere la subiecte importante şi la aspecte de profunzime;
- când interlocutorul nu-şi găseşte cuvintele, trebuie ajutat;
- managerul trebuie să asculte atent, fără a lua notiţe, fără a desena, în
timp ce interlocutorul vorbeşte;
385
https://biblioteca-digitala.ro

- managerul nu trebuie să tragă concluzii pripite sau să facă anumite
interpretări până nu cere lămuriri de la interlocutor;
- managerul trebuie să asculte punctul de vedere al celuilalt şi să nu
încerce să şi-l impună pe al său;
- ascultând mesajul interlocutorului, managerul trebuie să-i solicite
acestuia şi soluţiile pe care le propune.
Utilizarea tehnicii ascultării active conferă procesului de management
o serie de avantaje cum sunt:
- contribuie la formarea unor relaţii corecte, sincere între oameni;
- contribuie la destinderea climatului de muncă;
- contribuie la îmbunătăţirea procesului de management, prin
identificarea mai rapidă a abaterilor şi corectarea lor (funcţiile de
coordonare şi control);
- încurajează salariaţii să-şi asume responsabilităţi şi să-şi valorifice
mai bine posibilităţile intelectuale, de creativitate şi profesionale;
- contribuie la adoptarea unor decizii mai bine fundamentate.
Respectarea recomandărilor de mai sus, alături de luarea în
considerare a factorului uman, respectiv realizarea unui echilibru între
obiectivele organizaţiei şi nevoile şi dorinţele salariaţilor, care devin mult
mai productivi dacă sunt priviţi ca participanţi atât la realizarea obiectivelor,
dar şi la elaborarea lor, are drept finalitate ceea ce în literatura de
specialitate se regăseşte sub sintagma de management cu faţă umană.
Fără a avea pretenţia unei abordări exhaustive sau de înaltă ţinută
ştiinţifică, prezenta lucrare se constituie într-o provocare atât pentru mine,
cât şi pentru colegi, fiind rezultatul dorinţei de a găsi răspunsuri şi soluţii,
atât în plan teoretic, cât şi practic, în actul de conducere al instituţiei.

SUMMARY
The complexity of the entire system of the National Archives and of
the processes required for a proper administration and protection of the
National Archives implicitly requires a complex management, which
cannnot consider any of its functions isolatedly. Only a management
considering the whole system can ensure a high efficiency of the efforts to
accomplish the tasks mentioned above.
The study combines the theoretical principles of the management and
the field work in the Archives; it aims at an improvement of the
management of the Archives. Without claiming exhaustivity, the study
represents a challenging attempt to find answers and solutions, both
theoretically and practically, regarding the management of such an
insti tution.
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ARHIVELE IN SPRIJINUL BUNEI GUVERNARI
Florenţa

MITITELU

ca organizaţie
de cancelarie <Arhivele> devin instituţie
de stat Încă de timpuriu, din 1831."
Aurelian Sacerdoţeanu 1

„ Vechi de când e statul

Însuşi

Încă din cele mai îndepărtate timpuri, omul a devenit conştient de

valoarea mărturiei scrise, de importanţa păstrării prin mijloacele comune de
care dispunea a unor dovezi scrise care să-i ateste drepturile, să-i confinne
anumite fapte şi date, să-i fie testimoniu al unor evenimente, situaţii,
momente care au avut relevanţă pentru el, apropiaţii lui sau comunitatea în
care a trăit.
Actul scris şi-a dovedit cu atât mai mult utilitatea în funcţionarea
statului, în buna desfăşurare a întregii activităţi instituţionale. Tot acum s-a
pus problema controlului pe care statul îl putea asigura actelor încheiate,
garantării veridicităţii şi autenticităţii lor, respectiv păstrării în siguranţă o
perioadă cât mai îndelungată de timp a „cărţilor doveditoare", încât s-a
recurs la practica întocmirii unei „copii adeverite" la emitent, luând astfel
fiinţă arhive pe lângă Curtea Domnească, Vistierie, Cămara Ocnelor,
Cămara Domnească etc., atestate documentar încă din secolul al XV-lea 2 .
Este vorba de necesitatea de păstrare a materialului documentar devenit „de
arhivă" în zilele noastre, pornind de la utilitatea practică pe care o
reprezenta pentru creator sau beneficiar la un moment dat.
Mai mult, instituţionalizarea acestei preocupări a devenit o
necesitate, astfel că la 1 mai 1831 în Ţara Românească şi la l ianuarie 1832
în Moldova, iau fiinţă Arhivele Statului, cu un rol bine detenninat: noua
instituţie „se va îngriji de a le aduna <toate acturile acestea> din orice parte
se vor afla şi a le ţine în bună rânduială şi păstrare" 3 , acestea reprezentând
„un obiect care meritariseşti toată luarea aminte a stăpânirii" 4 .
Arhiva de Stat de la noi a fost înfiinţată ca urmare a evoluţiei sociale
în ansamblu, ea - Arhiva - fiind, pe de o parte, păstrătoarea memoriei

Corneliu Mihail Lungu, Instituţia Arhivelor Naţionale la 175 de ani, în „ Revista
Arhivelor", nr. 2/2006, p. 9
2
Florea Oprea, Corneliu Mihail Lungu, Conservarea şi restaurarea documentelor de
arhivă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, p. 30
3
"'**Regulamentul Organic al Prinţipatului Moldovei, art. 410
4
Ioan Scurtu, Un moment istoric: Trecerea de la Arhivele Statului la Arhivele Naţionale, în
„Hrisovul. Buletin al Facultăţii de Arhivistică", Seria nouă, tom 11, Bucureşti 1996, p. 5
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trecutului, iar pe de alta purtătoarea Şrijii statului asupra documentelor ce se
produceau la zi de către toţi creatorii .
Trecerea timpului a adus noi perspective în ceea ce priveşte instituţia
Arhivelor şi arhivistica românească din punct de vedere atât al concepţiei
cât şi al legislaţiei în domeniu. De aici sprijinul adus de instituţia Arhivelor
bunei guvernări, ceea ce implică o analiză în detaliu a problemei, pornind de
la factorii care au concurat la apariţia ei şi implicaţiile determinate de
dinamica societăţii, de noile realităţi şi aşteptări de la o ştiinţă auxiliară
istoriei, care până nu de mult a fost concepută în dependenţă de aceasta şi
limitată la a servi „memoriei" ca moştenire a patrimoniului cultural, pentru
ca mai apoi să putem contura rezultatele efortului nostru.
Noţiunea de „bună guvernare" a apărut la nivel mondial în anii '90,
dar noile schimbări în plan politic nu au afectat cu nimic principalul rol al
Arhivelor în cadrul statului, contribuţia pe care instituţia continua şi
continuă să o aducă prezentului, încât Franc;ois Mitterand afirma: „Arhivele
tuturor ţărilor păstrează urmele evenimentelor de ieri şi consecinţele
acestora influenţează prezentul. Cei care au în exerciţiu o responsabilitate
ştiu bine că nu ne putem defini orientarea prin ignorarea trecutului" 6 .
Aşadar, Arhivele sunt păstrătoarele izvoarelor documentare despre
ce am fost şi, cu precădere, despre cine suntem, păzesc istoria poporului
român cu reuşitele şi mai ales cu greşelile noastre, servesc ca pildă celor
interesaţi să nu le repete. {„Istoria se repetă" - I.L. Caragiale)
Acest lucru a devenit cu atât mai important odată cu includerea
României în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, instituţia
Arhivelor reprezentând garanţia păstrării identităţii naţionale, a ceea ce ne
individualizează în rândul celorlalte ţări.
Încununarea drumului ascendent pe care l-au avut Arhivele capătă
consistenţă odată cu crearea Fondului Arhivistic Naţional şi apoi trecerea de
la Arhivele Statului la Arhivele Naţionale, ceea ce a însemnat nu doar o
schimbare de denumire, ci o lărgire considerabilă a rolului acestei instituţii
în societatea românească 7. Este vorba de „dimensiunea arhivistică", concept
care aduce în discuţie două noi fenomene relative la subiectul abordat:
Relaţiile şi schimbul de experienţă pe care le-au iniţiat şi dezvoltat
Arhivele Naţionale din România cu instituţiile similare din alte ţări,
contribuind prin aceasta la buna relaţionare interstatală atât În plan politic
Marin Radu Mocanu, Arhivele şi societatea, în „Arhiva Românească", tom II, fasc.
1/1996, p. 11
6
Les archives comme outil de bonne gestion et de bonne gouvernance. http://www.piafarchives.org, accesat în septembrie 2009
7
Ioan Scurtu, 1996 - an de referinţă în istoria Arhivelor din România, în „Revista
Arhivelor", seria a III-a, voi. II, nr. 1-2, Asociaţia Arhiviştilor „David Prodan", ClujNapoca, 1996, p. 5
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cât mai ales cultural, pe e o parte, şi profesionalizarea acestei preocupări
prin intermediul Şcolii de Arhivistică (1924), astăzi Şcoala Naţională de
Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu", care prestează cursuri de
formare profesională nu doar specialiştilor din sistemul Arhivelor Naţionale,
ci şi creatorilor şi deţinătorilor de documente şi, respectiv, Şcolii Practice de
Arhivari Paleografi (1925), care a constituit temelia primei Facultăţi de
8
Arhivistică ( 1992), pe de altă parte .
Se ajunge, prin urmare, la un contrast în prezent în ceea ce priveşte
ocupaţia de arhivist, rezultând două profesii distincte: cea de records
manager, responsabil cu documentele recente, având o competenţă pur
administrativă; cealaltă de arhivist, responsabil cu actele vechi, orientat spre
aspectul istoric 9 .
Ca urmare a desfăşurării activităţii de records manager, materialul de
arhivă capătă pentru creator o dublă utilitate:
- de „memorie imediată'', arhivă care devine funcţională ca urmare a
bunei gestiuni a documentelor curente
- de „memorie cumulativă", care permite transferul gestiunii de la o
10
administraţie la alta .
Pentru Guvern, obiectivele sunt totuşi mai largi, întrucât menţinerea
unei relaţii sănătoase cu cetăţenii presupune, în primul rând, accesul la
informaţiile referitoare la serviciile pe care statul le oferă cetăţenilor, la
obiectivele propuse şi măsura în care ele au fost îndeplinite cu respectarea
prevederilor legale 11 . Este vorba de transparenţa în administraţie promovată
de statele democratice la toate nivelele în societatea modernă, ceea ce
permite structurilor politice reprezentative să-şi expună proiectele şi
reuşitele, câştigând astfel încrederea şi susţinerea alegătorilor. Plasate între
cetăţeni şi administraţie, Arhivele împiedică abuzurile în exerciţiul
funcţiunii autorităţii de stat şi limitează arbitrari ul decizional 12 .
Nu trebuie pierdut din vedere faptul că documentele de arhivă
reprezintă un instrument esenţial în oglindirea activităţii guvernamentale,
atribuţiilor funcţionarilor statului etc., ca fundament al democraţiei, în
8

Ibidem
Laura Niculescu, Formarea profesională a arhiviştilor. Sisteme. nivele de formare şi
programe existente în Europa, în „Revista Arhivelor", nr. 112007, p. 17
10
Didier Mvondo Jo linon, Archives et transparence administrative et financiere. Archves et
bonne gouvernance, http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr, accesat în septembrie
2009
11
Les archives comme outil de bonne gestion et de bonne gouvernance, http://www.piafarchives.org, accesat în septembrie 2009
12
Didier Mvondo Jo linon, Archives et transparence administrative et financiere. Archves et
bonne gouvernance, http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr, accesat în septembrie
2009
9
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limitele impuse de legile accesului la documente. Reprezentativă în acest
sens este lista termenelor după care pot fi date în cercetare documentele
privind interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, anexă a Legii
13
Arhivelor Naţionale în vigoare •
Pentru a exemplifica importanţa respectării acestei legislaţii ţin să
amintesc aici o problemă cu care s-a confruntat instituţia Arhivelor
Naţionale şi anume atitudinea unei bune părţi a „elitei politice", care
preocupată de „răfuieli" cu adversarii nu a ezitat să recurgă la folosirea
surselor de arhivă în anii '90-'9 l, când s-a lansat sloganul „Ce-ai făcut în
ultimii cinci ani?", urmat de publicarea unor „documente compromiţătoare",
14
multe dintre ele sustrase din fondurile unor instituţii publice .
Buna funcţionare a întregii activităţi instituţionale precum şi
respectarea principiului transparenţei în administraţie ce presupun
justificarea operaţiunilor întreprinse n-ar fi posibile fără o bună gestiune a
arhivei curente şi intermediare, legislaţia arhivistică în vigoare
reglementând principalele operaţiuni obligatorii la care sunt supuse
documentele la nivelul activităţii tuturor creatorilor şi deţinătorilor de
documente, începând cu înregistrarea acestora.
Arhiva curentă
- înregistrare
- ordonare
- inventariere
Arhiva intermediară
- fondare, ordonare, inventarie
- selecţionare
- rezolvare cereri
Arhiva istorică
- valorificare 15
Pornind de la cele expuse, autoritatea de stat trebuie să asigure,
înainte de toate, optima gestiune şi prelucrare arhivistică a materialului
documentar prin pachetul legislativ adoptat şi, mai ales, prin punerea lui în
aplicare, astfel încât regăsirea, accesibilitatea şi conservarea actelor
decizionale ce-i oglindesc activitatea să constituie un model pentru toţi
ceilalţi creatori şi deţinători de documente. Spre exemplu:
- Întreaga viaţă o persoană va desfăşura diverse activităţi ce vor
da naştere la documente, de mai mică sau mai mare importanţă, de unele
urmând să se folosească în justificarea drepturilor sale.
***legea Arhivelor Naţionale nr. 1611996, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 71 din 9
aprilie 1996
14
Ioan Scurtu, 1996 - an de referinţă ... , p. 6
15
Laurenţiu Mera, Îndreptar arhivistic pentru personalul care creează, păstrează şi
foloseşte documente, Cartimpex Cluj-Napoca, 200 I, p. 54-315
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- Orice întreprindere/organizaţie/instituţie este responsabilă în
beneficiarilor de serviciile prestate şi autorităţii statale, trebuind să-şi
îndeplinească obiectivele pentru care a fost creată şi să facă în acelaşi timp
16
dovada rezultatelor lor .
Aşadar, Statul capătă noi responsabilităţi: trebuie să promoveze şi
să întărească o politică de protecţie şi asigurare a arhivei la toate nivelele în
societate, dat fiind că „istoria de mâine", ce va avea la bază materialul
documentar creat azi, nu se limitează doar la activitatea guvernamentală, ci
trebuie să reflecte toate faţadele activităţii umane.
De altfel, corectarea eventualelor disfuncţionalităţi în îndeplinirea
obligaţiilor ce revin creatorilor şi deţinătorilor de documente în privinţa
gestionării arhivei curente se realizează cu sprijinul specialiştilor din cadrul
17
Arhivelor Naţionale, cu ocazia acordării asistenţei de specialitate •
Un alt argument de importanţă majoră în sprijinul acordat de
instituţia Arhivelor bunei guvernări şi care se subscrie capitolului fonnelor
de folosire a documentelor îl reprezintă eliberarea de copii, extrase şi
certificate, care atestă drepturile cetăţenilor cu privire la proprietăţi,
vechime în muncă, moşteniri, litigii, testamente etc., atribuţie reglementată
chiar de la înfiinţarea Arhivelor Statului 18 • Problema a căpătat amploare
după 1990, ca rezultat al adoptării şi aplicării legislaţiei restitutive
postcomuniste şi nu şi-a găsit încă rezolvare.
Mai mult, astăzi activitatea de rezolvare a solicitărilor adresate
Arhivelor Naţionale de către persoanele fizice şi juridice este una dintre cele
mai grele şi pline de încărcătură îndatoriri ale instituţiei 19 , ca o consecinţă
imediată a necorelărilor legislative de la o guvernare la alta şi tinde să se
generalizeze ca urmare a ultimelor modificări aduse legislaţiei arhivistice în
.
20
vigoare .
Atribuţiile în pas cu modificările şi nevoile societăţii pe care le-au
căpătat Arhivele şi pe care astăzi, se pare, suntem nevoiţi să le întărim, nu
fac altceva decât să sprijine convingerile lucrătorilor în breaslă şi sper că nu
numai, de rolul şi actualitatea unei instituţii venită acum în sprijinul bunei
faţa

guvernări.

16

Les archives comme outil de bonne gestion et de honne gouvernance, http://www.piafarchives.org, accesat în septembrie 2009
17
"'*"',legea Arhivelor Naţionale nr.1611996, în „Monitorul Oficial", Partea I, nr. 71 din 9
aprilie 1996, art. 5
1
Mihaela Tone, Arhivele şi marele public, în „Revista Arhivelor", nr. 2/ 1994, p. 14 7
19
Tudor Răţoi, Activitatea arhivistică din România intre cantitate şi calitate, în „Revista
Arhivelor", nr. l/2006, p. 18
20
"'""" legea nr. 47412006 privind aprobarea Ordonanţei de urgen(ă a Guvernului nr.
3912006 pentru modificarea şi completarea legii Arhivelor Naţionale nr. 1611996,
publicată in „Monitorul Oficial" nr. 1016 din 21112/2006
391
https://biblioteca-digitala.ro

Putem concluziona că definiţia dată de poetul nostru clasic şi
arhivist al statului, Vasile Alecsandri „Arhiva unui stat este o avere publică
ce merită cea mai de aproape îngrijire a Cârmuirei. Ea este colecţia tuturor
actelor publice, atât administrative, cât şi judecătoreşti şi politice, carele
21
slujăsc de temei legiuiri/or şi istoriei ţării " , au o valabilitate perenă şi
semnificaţia lor susţine încercarea mea de a face din Arhive o instituţie de
vădită şi permanentă necesitate.

SUMMARY

The Archives assisting a good govemment presents the mam
contributions of this institution at the progress of the activity of a state,
starting from the premise that "those who have responsibility are well aware
of the fact that we can not define our orientation by ignoring the past"( Ceux
qui exercent une responsabilite savent bien qu'on ne definit pas des
orientations dans l'ignorance du passe.- Frarn;:ois Mitterrand).
The institution acquires new responsibilities in a continuously
subdued to social changes democratic state. Regarding the connections
established between the citizens and the state, the Archives play a very
important role, representing the bridge that insures the democratical
functionality of the state.

~ Marin Radu Mocanu, op. cit., p. 11
1
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DIGITALIZAREA ARHIVELOR ISTORICE
Dr. Dan Ovidiu PINTILIE
În anul 1988, o reuniune a experţilor în descriere arhivistică a avut
loc la Ottawa. La această reuniune s-a hotărât crearea, în 1990, a unei
comisii în cadrul Consiliului Internaţional al Arhivelor (CIA) însărcinată cu
elaborarea unei nonne internaţionale de descriere arhivistică sau ISAD(G),
care să fumizeze, în conformitate cu principiul respectului apa1ienenţei unui
document la fond, o structură tip de descriere pentru toate tipurile de
documente, indiferent de forma, suportul sau epoca în care au fost create.
Cu toată prudenţa (standardul nu a primit un număr ISO şi are caracter de
recomandare), din 1996, Comisia ad-hoc pentru întocmirea nonnelor de
descriere arhivistică a devenit un comitet pennanent al CIA, în timpul
Congresului Internaţional de la Pekin din 1996.
Această comisie a primit ca sarcină principală prioritară a activităţii
sale pentru perioada 1996-2000 revizuirea primei variante a standardului.
Pornită de la normele canadiene de descriere arhivistică (RAD/RDDA),
prima versiune a fost înaintată comunităţii arhivistice internaţionale pentru a
veni cu propuneri şi comentarii în vederea revizuirii. Varianta a doua a fost
declarată standard internaţional general (cu caracter de recomandare) la
Congresul Internaţional al Arhivelor de la Sevilla, din anul 2000 1•
În prezent nu mai există reţineri în adoptarea standardului, iar
necesitatea de a schimba informaţii la nivel naţional şi internaţional a
condus la înţelegerea, mai întâi, asupra elementelor de descriere arhivistică
şi asupra modului de prezentare uniformă a acestor elemente. Necesitatea
standardizării descrierii arhivistice a reunit deja consensul comunităţii
arhivistice internaţionale, discuţiile purtându-se încă asupra rolului şi naturii
acestor norme. Difuzarea normei a fost favorizată şi de posibilitatea de
automatizare a instrumentelor de regăsire/cercetare, iniţiative de tipul EAD
(Encoded Archival Description) făcând deja o frumoasă carieră. EAD este
un standard de date şi de schimb de date care defineşte elementele
structurale ale inventarelor arhivistice şi relaţiile dintre ele, fiind compatibil
cu XML (Extensible Markup Language )2.
ISAD(G) se defineşte ca fiind un ansamblu de reguli generale de
descriere a documentelor de arhivă având drept obiect facilitarea cercetării
şi a schimbului de informaţii asupra documentelor, indiferent de fonnă,
suport, conţinut informaţional şi/sau de locul de păstrare.
L. Neagu, B.F. Popovici, C.E. Dobrotă, ISAD(G). Norma generală internaţională de
descriere arhivistică (ediţia a li-a), în „Buletin de informare şi documentare arhivistică",
2004, Arhivele Naţionale ale Românei, Bucureşti, 2005, p. IV
2
www.getty.edu
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Logica generală a ISAD(G) este descrierea pe mai multe niveluri. Sa plecat de la constatarea că documentele dintr-un fond de arhivă au, prin
natura mecanismului de creare, o structură ierarhică şi, ca urmare, descrierea
se realizează şi ea pe mai multe niveluri. Este fundamental să se
conştientizeze existenţa acestora dat fiind faptul că dispunerea lor ierarhică
impune regula de descriere. ISAD(G) se bazează pe corespondenţa dintre
nivele de ordonare a fondului sau colecţiei şi nivelele de descriere. Fiecărui
nivel de ordonare îi corespunde un nivel de descriere. Se poale realiza o
singură descriere pentru mai multe fonduri, sau se poale realiza câte o
descriere pentru fiecare parte structurală a unui fond coborând până la
nivelul unui dosar sau al unui document. Marele avantaj al acestui sistem
constă aşadar în aceea că se poate realiza, în funcţie de resurse, o descriere
la un nivel general, urmând ca ulterior să se revină şi, în mod natural, fără
modificări, să se dezvolte până la alt nivel de detaliere dorit 3 .
ISAD(G) oferă practic o „fişă de inventar" lărgită şi în acelaşi timp
sistematică. Rezultatul descrierilor conform standardului se concretizează în
instrumente de cercetare realizate pe suport de hârtie sau electronic, mult
mai accesibile, pe plan naţional şi internaţional, prin uniformitatea
câmpurilor de descriere şi a semnificaţiei lor. ISAD(G) a revoluţionat
problema descrierii (inventarierii).
Adoptarea standardului ISAD(G) permite comunicabilitatea cu
structuri similare străine şi popularizarea sporită a tezaurului arhivistic. Cu
cât această popularizare a sa este mai largă, cu atât valoarea şi importanţa
documentelor deţinute vor fi mai mari 4 .
Într-o societate ce funcţionează pe structura unei reţele uriaşe de
informaţii ce trebuie să circule rapid şi fără nici o pierdere, se impune o
abordare diferită de trecut în ceea ce priveşte gestionarea documentelor şi,
mai ales, exploatarea informaţiilor cuprinse în ele 5 . Gama variată de
instrumente de evidenţă, specificate de Normele Tehnice în vigoare, asigură
o evidenţă preponderent fizică a documentelor, concentrând esenţialmente
informaţii privind cantitatea de documente, anii extremi, stadiul de
prelucrare, localizarea în depozite etc. Semnificativ, în practica arhivistică
românească, se recurge chiar la o delimitare 6 între caracterul de gestiune a
instrumentelor de evidenţă utilizate exclusiv în sistemul Arhivelor Naţionale
L. Neagu, B.F. Popovici, C.E. Dobrotă, art. cit„ p. IV
ibidem, p. X
5
Ioan Mureşan, instrumentele de evidenţă a fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii
între un management eficient al arhivelor şi folosirea documentelor în scopuri ştiinţifice,
precum şi constituirea fondului de asigurare, în „Culegere şi studii de comunicări susţinute
la sesiunea ştiinţifică organizată de Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, la
Slănic Moldova, 24-25 mai 200 I", voi. I, Bucureşti, 200 I, p. 89
6
ISAD(G) nu face deosebirea între instrumentele de evidenţă, de cercetare sau de regăsire
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(registrul general de arhivă, registrul inventarelor, dosarul fondului, fişa
„Situaţia fondului") şi cel de cercetare, de informare pentru cercetători
(îndrumătorul arhivistic, catalogul, indicele, albumul de documente )7.
Teoretic, inventarul serveşte atât ca instrument de gestiune, cât şi ca
instrument de cercetare. Din păcate, majoritatea inventarelor existente, în
prezent, în depozitele Arhivelor Naţionale (cel puţin la nivelul direcţiilor
judeţene), sunt cele întocmite de creatori şi acestea au, în principal, o
singură calitate: asigură o evidenţă gestionară (nici aceea foarte exactă, în
8
unele cazuri) . Această realitate îngreunează documentarea şi analiza
informaţiilor de sinteză 9 .
Se impune ca o necesitate stringentă „stăpânirea" sau luarea în
evidenţă a documentului - definit ca ansamblu fonnat din infonnaţie şi
suportul pe care aceasta este plasată. O fonnă de evidenţă eficientă
presupune, prin unnare, atât un control fizic, cât şi un control intelectual;
controlul fizic poate fi definit ca o formă de supraveghere şi de identificare a
unui document, cu referire principală asupra individualităţii suportului
acestuia, în timp ce, prin opoziţie, controlul intelectual poate fi definit ca o
formă de supraveghere şi de identificare a unui document, cu referire asupra
10
conţinutului informaţional al acestuia . Această nouă abordare implică o
modificare de substanţă a conceptelor arhivistice: dacă la nivelul controlului
11
fizic se poate vorbi despre „inventariere" , la nivelul controlului intelectual
mai precis este termenul de „descriere'', care, prin intermediul metadatelor,
prezintă conţinutul informaţional al unui document 12 • Această regândire a
conceptelor arhivistice a pennis standardizarea unei descrieri de documente
- perspectivă greu de imaginat până nu demult datorită particularităţilor
documentelor de arhivă şi ale prelucrării acestora din diferite ţări.
Standardul internaţional pentru descrierea arhivelor - ISAD(G) aprobat la
Congresul Internaţional al Arhivelor de la Sevilla, în anul 2000, se defineşte
ca un ansamblu de reguli generale de descriere a documentelor de arhivă
având drept obiect facilitarea cercetării şi a schimbului de informaţii asupra
documentelor, indiferent de forma lor, suport, conţinut informaţional,
Ioan Mureşan, art. cit., p. 89
Vilică Munteanu, Eugenia-Marioara Mihalcea, Opinii privind eviden(a fondurilor şi
colecţiilor din depozitele Arhivelor Naţionale, în „Revista Arhivelor", nr. 1-2/2004,
Bucureşti, p. 16 7
9
Georgeta Anghel, Particularităţile in delimitarea fondurilor şi colecţiilor arhivistice
create de unele instituţii administrative, în „Arhiva Românească" nr. 2/1995, Bucureşti, p.

7

8

96
10

Bogdan Florin Popovici, Principii generale relative la evidenţa documentelor, Modulul

nr. 2 IDD/UB - Fl/2005
11

de
12

În practica arhivistică românească, termenul de „inventar" este folosit în alt sens decât cel
„listă de existent"
ISAD(G), p. 11-lll
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importanţă şi/sau

de locul de păstrare. Norma are caracter de recomandare,
fiind concepută pentru a fi utilizată coroborat cu normele naţionale din
fiecare ţară sau pentru a servi ca punct de plecare în elaborarea unor astfel
13
de norme naţionale • Logica generală a ISAD(G) este descrierea pe mai
multe niveluri, de la general la particular; se bazează pe corespondenţa
14
dintre nivelele de ordonare intelectuală şi nivelele de descriere • Descrierea
tip ISAD(G) presupune identificarea şi definirea a 26 de elemente, grupate
în 7 zone care structurează planul oricărei descrieri, astfel:
1. Identificarea
l. l. Cota numerică/numărul unic de identificare (codul ţării, codul
serviciului de arhivă, cota sau orice alt element specific de identificare)
l .2. Denumirea unitătii
. ' de descriere
1.3. Data/datele extreme
1.4. Nivelul descrierii
l.5. Importanţa (mărimea) şi suportul unităţii de descriere (cantitate,
volum sau dimensiune)
2. Contextul
2.1. Numele creatorului
2.2. Istoria instituţională/Notă biografică
2.3. Istoricul păstrării (custodiei) documentelor
2.4. Modalităţile de intrare
3. Conţinutul şi structura
3.1. Prezentarea conţinutului
3.2. Evaluare şi selecţionare
3.3. Preluări/achiziţii
3.4. Sistemul de ordonare
4. Condiţiile de acces şi folosire
4.1. Condiţiile de acces/reglementarea accesului
4.2. Condiţiile reglementând reproducerea
4.3. Limba şi alfabetul documentelor
4.4. Caracteristici fizice şi cerinţe tehnice
4.5. Instrumente de cercetare
5. Sursele complementare
5.1. Existenţa şi locul de păstrare a originalelor
5.2. Existenţa şi locul de păstrare a copiilor
5.3. Surse complementare
5.4. Bibliografic
6. Note (speciale)
7. Controlul descrierii

13
14

ibidem, p. 5-6
ibidem, p. VI-VII
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7.1. Nota arhivistului
7.2. Reguli sau convenţii
7 .3. Data descrierii
Cele 26 de elemente pot fi folosite în totalitate, însă 6 dintre ele sunt
indispensabile oricărei descrieri, acestea sunt: cota (sau codul de referinţă,
cifra unică de identificare), denumirea unităţii de descriere, a fondului, a
părţii structurale, respectiv a unităţii arhivistice, denumirea creatorului, data
creării sau datele extreme, cantitatea, nivelul descrierii. Este vorba, practic,
de „o fişă de inventar" lărgită şi, în acelaşi timp, sistematică. Elementele de
descriere arhivistică propuse de ISAD(G) cuprind destul de multe dintre
elementele fişei de inventar prevăzute în Normele Tehnice actuale (câmpuri
rezervate pentru trecerea codurilor, indici, data documentului, locul emiterii,
cota, caracteristici, cuprinsul documentului, data întocmirii fişei, numele
arhivistului care o întocmeşte). Hiba fişei de inventar constă în prezentarea
unor multitudini de cazuri particulare (exceptând sigiliile, hărţile)
determinate de perioada de creare a documentelor (medievală, modernă sau
contemporană), de creator, de tipul de documente etc.; se pune accentul pe
respectarea procedurilor specifice fiecărui caz în parte 15 .
Nivelul ridicat de generalizare caracteristic ISAD(G) îi pennite
arhivistului să se adapteze mai uşor la eventualele situaţii specifice
(exceptând cazurile particulare - sigiliile, hărţile). Esenţială în structurarea
informaţiilor pe modelul „fişei de inventar" ISAD(G) devine nu respectarea
cu orice preţ a procedurii, ci respectarea scopului final: descrierea eficientă a
16
structurii arhivistice analizate . Elementele descrierii ISAD(G) sunt
structurale în zone de descriere; pentru fiecare zonă în parte se precizează,
iniţial, scopul descrierii: identificarea obiectului de descriere, plasarea în
context, precizarea conţinutului şi a structurii, condiţiilor de acces,
identificarea surselor complementare, controlul descrierii. Toate acestea
reclamă o documentaţie temeinică şi în mod regulat actualizată, în contextul
creării şi utilizării documentelor, în special asupra provenienţei lor, un
aspect incomplet în arhivistica românească (prezent sub fonna prefeţei
inventarului, în cazul fericit în care aceasta există).
Spre deosebire de ISAD(G) şi ISAAR(CPF), standardul ISO 15489,
adoptat în 2001, este singurul referitor la organizarea documentelor care a
reunit consensul în domeniu. El nu se referă la practica documentelor
istorice din instituţiile de Arhivă, ci se integrează în domeniul mai larg al
standardelor din domeniul managementului informării şi documentării.
Standardul ISO 15489 leagă activitatea de documente din cadrul

*** Norme Tehnice privind desfăşurarea activităţilor in Arhivele Naţionale, Bucureşti,
1996, p. l 0-16, 19-20; v. Marcel D. Ciucă, Ordonarea şi inventarierea documentelor aflate
in depozitele Arhivelor Statului, în „Revista Arhivelor" nr. 3/1979, p. 291-299
.
16
JSAD(G), p. IX
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unei organizaţii nu atât de practica arhivistică, cât de management,
integrându-se în domeniul mai larg al standardelor din domeniul
17
managementului informării si documentarii • Într-o societate ce
funcţionează pe structura unei reţele uriaşe de informaţii ce trebuie să
circule rapid şi fără nici o pierdere se impune asigurarea unui nivel ridicat al
administrării (gestionării) şi manipulării informaţiilor indiferent de suporţii
pe care sunt înregistrate. Standardul perpetuează un cult al documentului
(definit ca ansamblu fonnal din informaţie - natura esenţială a afacerii - şi
suportul pe care aceasta este plasată). Primul scop al documentului este de a
informa, de a vehicula infonnaţia (informaţiile) pe care o (le)
consemnează 18 . Documentul devine purtător de valorii 19 •
Valoarea primară rezidă din însuşi scopul imediat şi specific pentru
care a fost creat documentul, cu privire la funcţia de probă administrativă
(pentru documentul care stabileşte sau restabileşte adevărul în raport cu
procesul administrativ al unei organizaţii), legală (pentru cel care stabileşte
sau restabileşte adevărul în raport cu temeiurile juridice) sau financiară
(pentru cel care stabileşte sau restabileşte adevărul în raport cu activităţile
financiare )20 . Standardul ISO 15489 privind arhiva din cadrul creatorilor de
documente (records management), are menirea primordială de a atenţiona
asupra importanţei documentelor în afacerile organizaţiei, insistând asupra
valorii primare a documentelor. Documentele permit organizaţiei: să
desfăşoare o afacere într-o manieră ordonată, eficientă şi plină de
răspundere; să fumizeze servicii de o manieră consistentă şi justă; să
fumizeze consistenţă, continuitate şi productivitate în management şi
administraţie; să faciliteze perfonnanţa efectivă a activităţilor de-a lungul
organizaţiei;
să
vma în întâmpinarea cerinţelor legislative şi de
reglementare, incluzând activităţile de arhivare, audit şi supraveghere; să
protejeze interesele organizaţiei şi drepturilor angajaţilor, clienţilor şi ale
acţionarilor, prezenţi şi viitori etc. (Clauza 4 din ISO 15489). Pentru a evita
ca documentele să îşi piardă funcţiile de mărturii viabile privind afacerile
trecute, prezente sau viitoare, o organizaţie ce se conformează standardului
ISO 15489 trebuie să supravegheze 21 asupra autenticităţii, credibilităţii,
Bogdan Florin Popovici, Modulul nr. 3-4, IDD-UB. Standardul internaţional pentru
managementul documentelor (ISO 15489), p. I
18
Carol Couture, Nomenclatoarele. Aspecte teoretice, traducere de Ioan Drăgan, în
„Revista de arhivistică", nr. 1 -211998, Cluj-Napoca, p. 24
19
Conceptele de valoare primară şi valoare secundară au fost dezvoltate, la sfârşitul anilor
1950, de arhivistul american T.R. Schellenberg; C. Couture, art. cit., p. 22
20
c . c oulure, art. ut.,
.. p. 'J2
~ - 23
21
Modalităţi de verificare a autenticităţii, credibilităţii, integrităţii documentelor:
confruntarea dalelor înregistrate în regislrnl de intrare-ieşire, registrul de intrare a
corespondenţei, borderou] de corespondenţă, eu cele prezentate de document, confruntarea
semnăturilor înregistrate fie documente cu cele ale persoanelor autorizate
398
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integrităţii şi utilităţii

documentelor (Clauza 7 .2 din ISO 15489).
Standardul ISO 15489 cuprinde recomandări şi nu prevederi stricte
privind organizarea activităţii de documente din cadrul unei organizaţii.
Stabilirea de politici şi standarde privind activitatea de documente din cadrul
unei organizaţii este asigurată de managementul documentelor organizaţiei
în cauză, în conformitate cu nevoile acesteia; nici o altă entitate
instituţională nu este autorizată să intervină în procesul de reglementare de
norme şi metodologii de lucru pe linia activităţii de documente.
Documentele sunt manipulate de persoane abilitate, însărcinate cu anumite
responsabilităţi şi putere de decizie, după reguli de organizare interioară şi
recomandări privind modalitatea de acţiune impuse oficial, pentru fiecare
etapă în parte din cadrul activităţii de documente; sunt vizaţi, atât records
manager-ii, cât şi orice persoană care creează sau foloseşte documentele, în
cadrul activităţii de afaceri (Clauza 4 din ISO 15489).
Potrivit Instrucţiunilor privind activitatea creatorilor şi deţinătorilor
de documente, conducerea unităţii denumeşte personalul însărcinat cu
activitatea de arhivă şi stabileşte, concomitent, structura şi competenţa
compartimentelor de arhivă, având avizul de specialitate al Arhivelor
Naţionale sau, după caz, al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale (art.
4).
ISO 15489 permite constituirea unui sistem eficient de documente
fără a fi necesară angajarea unor persoane cu studii de specialitate în
22
gestionarea
documentelor .
Instrucţiunile
prevăd
ca
fonnarea,
perfecţionarea şi atestarea personalului compartimentului de arhivă să se
realizeze prin Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică, contra cost. Nu
rare sunt cazurile în care personalul responsabil pe linie de arhiva abia dacă
are minimul de cunoştinţe corespunzătoare şi, mai mult, dă dovada unui
total dezinteres faţă de documente.
Documentele fiind mărturii ale activităţii organizaţiei, records
managerilor le revine datoria de a se preocupa de protecţia şi prezervarea
documentelor, de a asigura resursele financiare pentru desfăşurarea în
condiţii optime a activităţii de documente din întreaga organizaţie (dotarea
corespunzătoare cu mobilier, rafturi, bibliorafturi, sau alte sisteme de
păstrare a arhivei curente, papetărie, calculatoare, imprimante, fax-uri,
copiatoare etc.). Instrucţiunile prevăd ca personalul însărcinat cu munca de
arhivă să solicite conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a arhivei, să
informeze conducerea unităţii şi să propună măsuri în vederea asigurării
condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei (art. 5, pct. I);
în condiţiile în care o instituţie beneficiază de resurse financiare reduse, în
B.F. Popovici, Modulul nr. 3-4, IDD-UB, Standardul internaţional pentrn managementul
documentelor (ISO 15489), p. 2
399
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personalului responsabil cu arhiva, cât şi a conducerii
unităţii, compartimentului de arhivă i se alocă un minimum de resurse
financiare, în ultimă instanţă (în special, instituţiile publice). Există şi cazuri
la polul opus (de pildă, instituţiile bancare). În cadrul unei organizaţii se
creează informaţie şi se consumă informaţie. Torentul de informaţie este un
impozit Înspăimântător pentru productivitate23 . Studiile arată că cei mai
mulţi oameni pierd 15% din documentele pe care le primesc şi consumă mai
mult de 20% din timpul de lucru încercând să le găsească. Mai mult decât
atât, 20% dintr-o oră se pierde încercând să extragem, să îndosariem şi să
24
distribuim informaţia . O infonnaţie care nu ajunge la utilizator la
momentul potrivit îşi pierde din valoare. Astfel, se impune ca o necesitate
stringentă „stăpânirea"' sau luarea în evidenţă a documentului. O formă de
evidenţă eficientă presupune atât un control fizic asupra documentului, cât şi
un control intelectual asupra documentului.
Standardul ISO 15489 foloseşte, în acest sens, conceptul de records
capture, presupunând clasificarea şi indexarea, care permit cuvenitele
legături, grupări, numiri, protecţii de securitate, permisii de utilizator şi
regăsirea, înlăturarea şi identificarea documentelor vitale, ordonarea într-o
structură şi secvenţă logică, indiferent dacă este dosarul fizic sau un
director, care facilitează folosirile şi referinţele ulterioare 25 , înregistrarea
documentelor etc. (Clauza 9.3. din ISO 15489).
Legislaţia românească nu prevede un termen specific, unic pentru a
surprinde „captura" documentelor în sistemul de documente al unei
organizaţii. Un control fizic şi intelectual asupra documentelor se exercită,
însă, din momentul înregistrării până la eliminarea sau depunerea la
compartimentul de arhivă a organizaţiei, în timpul operaţiunilor de evidenţa
documentelor, gruparea documentelor în dosare, inventarierea dosarelor,
predarea acestora la compartimentul de arhivă, selecţionarea.
„Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi să înregistreze
toate documentele intrate, ieşite ori întocmite pentru uz intern" (art. 8 din
Instrucţiuni), în registrul de intrare-ieşire. La înregistrarea documentelor se
vor preciza următoarele: numărul de înregistrare, data înregistrării, numărul
şi data documentului date de emitent, numărul filelor documentului,
numărul
anexelor, emitentul, conţinutul documentului în rezumat,
compartimentul căruia i s-a repartizat, data expedierii, modul rezolvării,
destinatar, numărul de înregistrare al documentului la care se conexează,
indicativul dosarului după nomenclator (care se va stabili şi completa în
registru după rezolvarea documentului). Atribuirea unui identificator pentru
ciuda

bunăvoinţei

Tiberiu Tănase, Document Management - un sistem modern de prelucrare a
documentelor tehnice, în „Revista Arhivelor", nr. 3/1993, Bucureşti, p. 327
24
Ibidem
25
Gruparea documentelor în dosare
23
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document, unic în cadrul sistemului (numărul de înregistrare) şi furnizarea
unor metadate despre document conduc la integrarea documentului în
sistemele de documente ale organizaţiei. Scopul primar al registraturii este,
astfel, să fumizeze dovada că un document există, a fost creat sau integrat
într-un sistem de documente. Un beneficiu suplimentar este că furnizează
dovada locului în care se află documentele, facilitând regăsirea (Clauza 9.4.
din ISO 15489).
Este recunoscută însemnătatea registraturii (fără a fi un sistem
universal folosit) ca punct de plecare în constituirea arhivei curente/
integrarea documentelor în sisteme de documente, atât în Instrucţiuni, cât şi
în ISO 15489)
Din nevoia asigurării unei informări operative, s-au impus o grupare
şi o sistematizare a documentelor. După rezolvarea lor, documentele se
26
grupează în dosare, potrivit nomenclatorului (art. 16 din Instrucţiuni),
pe probleme, geografic, pe corespondenţi sau nominal. Se întâlnesc şi
situaţii, în care, la unele compartimente, gruparea documentelor pe
probleme şi tennene de păstrare nu se face concomitent cu fonnarea
documentelor, ci la sfârşitul anului, îngreunând, astfel, activitatea de
documente. Este obligatoriu ca un dosar inclus în nomenclator să cuprindă
documente din aceeaşi problemă şi să aibă acelaşi termen de păstrare 27 . În al
doilea an de la constituire, dosarele se predau la compartimentul de arhivă,
pe bază de inventare, pentru documentele nepermanente şi cele pennanente
(art. 16 şi 18 din Instrucţiuni). La preluare, compartimentul de arhivă
verifică fiecare dosar, urmărind respectarea modului de constituire a
dosarelor şi concordanţa între conţinutul acestora şi datele înscrise în
inventar (art. 24 din Instrucţiuni). Prin intermediul inventarului, se exercită
un control fizic (dosarele primesc un număr în inventar), dar şi intelectual
(conţinutul dosarelor este rezumat în inventar). De curând, s-a propus o
modificare de substanţă a tennenilor de inventar şi inventariere 2 . Astfel,
dacă la nivelul controlului fizic se poate vorbi despre „inventariere", la
nivelul controlului intelectual mai precis este termenul de „descriere", care,
Au fost formulate mai multe definiţii ale nomenclatorului. De pildă, nomenclatorul se
vrea rezultatul evaluării, este un instrument de gestiune în întregime integrat procesului
administrativ, un clasificator de tip structural, un tabel sistematic al denumirilor sau
titlurilor dosarelor, care '!.iută compartimentele la gruparea corectă a documentelor. Într-un
sens apropiat, standardul ISO 15489 foloseşte conceptul de sistem de documente (records
system), definit ca sistem de informaţii credibil care adună, gestionează şi asigură accesul la
documente, de-a lungul timpului
27
Vasile Nicula, Dosarul - unitate de bază în constituirea arhivei curente, în „Revista
Arhivelor", nr. 4/ 1973, Bucureşti, p. 632
28
Laura Neagu, Bogdan Florin Popovici, Carmen-Elena Dobrotă, JSAD(G). Norma
generală internaţională de descriere arhivistică, ediţia a II-a, Notă asupra ediţiei, în
„Buletin de informare şi documentare arhivistică. 2004", Bucureşti, 2005, p. 1-X
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prin intermediul metadatelor, prezintă conţinutul informaţional al unui
document. De altfel, doar în practica arhivistică românească se foloseşte
29
termenul de „inventar" în alt sens decât cel de „listă de existent" .
Odată depuse la compartimentul de arhivă trebuie asigurată o
evidenţă riguroasă pentru a facilita regăsirea şi a preveni rătăcirea
documentului, pentru a monitoriza folosirea documentului. Sistemul trebuie
să urmărească circuitul documentului, transferul între persoane şi returnarea
30
documentului la locul de depozitare (registrul de depozit ), ca şi înlăturarea
sau transferul la orice altă organizaţie autorizată externă, incluzând o
autoritate de arhive istorice (registrul de evidenţă curentă 31 ) (Clauza 9.8. din
ISO l 5489).
Scoaterea din evidenţă a documentelor, potrivit Instrucţiunilor, se
face cu aprobarea conducerii creatorilor şi deţinătorilor de documente şi cu
confirmarea Arhivelor Naţionale, în urma selecţionării, transferului către
altă unitate deţinătoare sau ca urmare a distrugerii provocate de evenimente
neprevăzute (art. 28). Selecţionarea, în practica arhivistică românească
32
presupune eliminări succesive a documentelor fără valoare •
În aprecierea importanţei documentelor, comisia de selecţionare 33
are în vedere respectarea termenelor de păstrare a documentelor, prevăzute
în nomenclatorul dosarelor, acordând o atenţie deosebită celor care au, pe
lângă termenul de păstrare, menţiunea „C.S." (art. 31 din Instrucţiuni).
Termenele de păstrare se stabilesc in funcţie de importanţa practică pentru
activitatea creatorului de documente şi, îndeosebi, de importanţa istorică

29

Ibidem, p. III

30

Registrul de depozit la creatorii şi deţinătorii de documente asigură „urmărirea"
documentelor; numărul de ordine al inventarului; denumirea fondului, compartimentului;
cota u.a.; scopul scoaterii din depozit; numele solicitantului, funcţia; data scoaterii u.a.,
semnătura solicitantului; dala restituirii, semnătura arhivarului (anexa nr. 8)
31
Registrul de evidenţă curentă de la compartimentul de arhivă este mai detaliat asigură
evidenţa dosarelor şi a inventarelor depuse la compartimentul de arhivă; numărul de ordine
al inventarului, dala intrării (dala preluării dosarelor din inventarul respectiv), dalele
extreme ale documentelor, numărul total al dosarelor din inventarul respectiv, numărul
dosarelor primite electiv, numărul dosarelor rămase la compartimente/ dala ieşirii (scoaterii
din evidenţă, unde s-au predat (denumirea unităţii către care s-a tăcut predarea), denumirea,
numărul de înregistrare şi data actului pe baza căruia au fost scoase din evidenţă, totalul
dosarelor ieşite (anexa nr. 4)
32
Gheorghe Popa, Concepţia despre selecţionare În arhivistica românească contemporană,
în „Revista de arhivistică", nr. 1-2/ 1998, Cluj-Napoca, p. 134
33
Comisia de selecţionare se constituie în cadrul fiecărei unităţi creatoare şi deţinătoare de
documente, prin decizia sau ordinul conducătorului unităţii respective, fiind compusă din
preşedinte, secretar şi un număr impar de membri, numiţi din rândul specialiştilor proprii,
reprezentând principalele compartimente creatoare de arhive. Se întruneşte anual sau ori de
câte ori este nevoie, la sesizarea secretarului comisiei, de obicei, şeful compartimentului de
arhivă (art. 29, 30 şi 31 din Instrucţiuni)
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(ştiinţifică)

a

informaţiilor

pe care le

conţin

documentele (art. 11 din

Instrucţiuni).

Meritul standardului ISO 15489, spre deosebire de legislaţia
românească privind activitatea de arhivă de la creatori, este acela de a
dezvolta raţiunile care stau la baza stabilirii termenului de păstrare a
documentelor (practic a valorii acestora). În acest sens, se urmăresc
satisfacerea nevoilor de afaceri curente şi viitoare (prin reţinerea
informaţiilor cu valoare probatorie, documentară, precum şi eliminarea
34
sistematică, autorizată, imediat ce documentele nu mai sunt necesare ),
satisfacerea nevoilor prezente şi viitoare (drepturi şi interese) ale
acţionarilor interni şi externi etc. (Clauza 9.2. din ISO 15489).
Carol Couture vorbea de o regulă de păstrare - o normă, fixată pe
baza aprecierii făcute asupra valorilor primară şi secundară pe care le
prezintă arhivele în sine, ca şi pe funcţia de probă administrativă, legală,
financiară şi pe funcţia de mărturie patrimonială; ajută la fixarea duratei de
păstrare, a căii de unnat şi tratamentului arhivelor după crearea lor până la
eliminare sau la depunerea lor în arhivele permanente 35 .
În era spionajului şi contraspionajului informaţional, informaţia
devenind condiţia primordială a desfăşurării activităţii („afacerii"), în
ansamblul ei, la un nivel superior decât al concurenţei, standardul ISO
15489 recomandă organizaţiilor stabilirea de linii directoare oficiale care să
reglementeze cui i se permite accesul la documente şi în ce situaţii.
Documentele pot conţine informaţii care să ameninţe siguranţa naţională,
dar şi informaţii delicate, de natură personală, comercială sau operaţională.
De aceea, în unele cazuri, accesul la documente sau la informaţiile despre
ele nu trebuie permis, ci limitat. Activitatea de documente din cadrul unei
organizaţii este organizată pe nivele de activitate şi nivele de acces
corespunzătoare. Legislaţia românească privind activitatea de arhivă la
creatorii şi deţinătorii de documente dezvoltă sumar problema accesului la
documente. Documentele care aduc atingere intereselor statului,
documentele secrete de stat, se înregistrează, manipulează, studiază şi
păstrează potrivit actelor normative în vigoare privind apărarea secretului de
stat (art. 37 din Instrucţiuni).
Organizaţiile care se conformează standardului ISO 15489, având un
profil preponderent de afaceri, interesate în ridicarea neîntreruptă a nivelului
de calitate, a eficienţei, asigurarea competitivităţii, dau dovadă de iniţiativă
în găsirea unor măsuri superioare de adunare, gestionare şi folosire a
informaţiilor, în funcţie de nevoile organizaţiei. Standardul perpetuează un
Aurelian Sacerdoţeanu deosebea mai multe etape în cadrul înlăturării materialelor
nefolositoare, şi anume triaj, eliminare automată şi selecţionare; A. Sacerdoţeanu,
Arhivistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, p. 137, 141, 144
35
C. Couture, art. cit„ p. 27
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cult al documentelor, un cult pe care societatea românească este
de a-l înţelege la adevărata sa valoare.

încă

departe

RESUME
L' etude concerne I' elaboration et la en application d' une norme
intemationale de la description archivistique ou ISAD(G) qui va foumir,
conformement au principe du respect de I' appartenance d 'un document au
fond archivistique, une structure typique de la description pour tous Ies
tippes de documents n'important la forme, le support, ou l'epoque, ou ont
ete crees. La numerisation des documents permet leur conservation, leur
totale accessibilite et aussi la restauration.
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UN „INSTITUT DE DOCUMENTARE" DIN PRIMA
JUMĂTATE A SECOLULUI XX
Dr. Ana Felicia DIACONU
De la bun început se cuvine să explicăm omisiunea, deliberată, din
titlu, a denumirii instituţiei la care ne vom referi în continuare. Cunoscut în
epocă şi consacrat în acelaşi fel de bibliografia de profil care i-a fost
dedicată, drept Muzeul „Alexandru Saint-Georges", am ales în cele ce
unnează sa ne aplecăm asupra vocaţiei de „institut de documentare" a
acestui aşezământ cultural din raţiuni legate în primul rând de faptul că
fondatorul său îşi numea în mod predilect în acest fel creaţia în repetatele
sale intervenţii pe lângă autorităţile din epocă. Şi atunci, ca de altfel şi acum,
interpretarea asociată tennenilor de muzeu, respectiv institut de
documentare, nu se suprapune aşa că am preferat să evităm această asociere
care ar fi putut genera neclarităţi.
Sub raport muzeologic, incluzând aici istoricul muzeului şi
conţinutul său, precum şi ecourile contemporane ale demersurilor culturale
ale instituţiei, se poate aprecia că lucrurile sunt îndeobşte cunoscute astăzi 1•
Noi înşine ne-am referit cu alte prilejuri la aceste aspecte 2 . În mod sporadic
au fost abordate şi chestiunile în legătură cu infonnaţiile de factură
genealogică, respectiv heraldică, care s-au păstrat din patrimonial iniţial al
(fondatorului) muzeului, respectiv genealogia 3 şi stema de familie a
4
reprezentanţilor familiei Saint-Georges . De ce doar în mod sporadic au fost
valorificate aceste arhive vom vedea în cele ce unnează.
Rememorând succint traseul Muzeului de la originile acestuia şi
până spre dezintegrarea sa se cuvine să amintim ca un prim reper anul 1908,
când, la Bârlad, tânărul militar al armatei române Alexandru Saint-Georges,
proaspăt întors de la studiile de profil din Gennania, unde se pare că a

Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la un portret de muzeograf' Al. Saint-Georges, în
„Revista Muzeului Naţional de Istorie", IX, Bucureşti 1997, p. 26-32; Oprea Petre,
Colecţionari de artă interbelici, Editura Meridiane, Bucureşti 1976; Costescu Em., Un colţ
de cultură românească: Muzeul Al. Saint-Georges, în „Revista Societăţii Filatelice
Române", nr. 3, Bucureşti 1938, p. 12
2
Diaconu Ana-Felicia, Muzeul „Al. Saint-Georges". Repere istorice, în „Hrisovul". Buletin
al Facultăţii de Arhivistică, IV-V, 1999, p. 241-245
3
Răduleascu Mihai Sorin, O genealogie a familiei Saint-Georges (Sânjorz), în "G.
Bădărău, L. Boicu, L. Nastasă, Istoria ca lectură a lumii. Profesorului Alexandru Zuh la
împlinirea vârstei de 60 de ani, laşi 1994, p. 643
4
Diaconu Ana-Felicia, Stema Ioanei Al. Saint-Georges - pagină de istorie familială, în
„Revista Arhivelor", 1-2, 2002, p. 117-124
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dobândit şi pasiunea de colecţionar, deschide primul său muzeu destinat
publicului larg. În această etapă, ca de altfel şi o bună perioadă de timp
ulterioară, caracterul muzeului era unul bine definit: numismatic şi
documentar, în acest ultim registru fiind inclus şi aportul subsecţiunii
filatelice existente la vremea respectivă. Mutat la Târgovişte în 1915, când a
fost vizitat şi de familia regală, prilej cu care regina Maria a dăruit acestuia
5
o serie de manuscrise personale , muzeul a fost distrus în 1916 de trupele de
ocupaţie inamice.
Sub raportul conţinutului şi al valorii patrimoniului său, muzeul a
fost evaluat în două rânduri de comisii diferite: din prima (1930) făceau
parte I. Andrieşescu, G. Murnu, Constantin Moisil şi G. Pătraşcu, iar din a
doua (februarie 1931) N. Condicescu, bibliotecarul Regelui, profesorul
universitar G. Murnu, profesorul Stoica Nicolaescu şi numismatul K.F.
Nuber, în vederea includerii sale (în unna donaţiei iniţiate de fondator) în
cadrul Ministerului Instrucţiunii. „Aceşti domni au semnat o apreciere
favorabilă, arătând că colecţiunile deosebit: numismatic şi documentar
umplând un gol demult simţit la noi" 6 . Drept urmare, la 9 aprilie 1931,
Ministerul, condus atunci de profesorul Costăchescu, făcea cunoscut lui
Saint-Georges că acceptă în principiu donaţia Muzeului Saint-Georges,
„rămânând ca în unnă să se fixeze condiţiunile de detaliu, care vor fi supuse
aprobării Consiliului de Miniştri şi că Muzeul va fi pus pentru moment în
localul din Bulevard Dacia 25, ce fusese închiriat de Minister pentru un
atelier de croitorie, care a primit ordin să rămână în vechiul local" 7.
Lucrurile iau altă turnură imediat după schimbarea guvernului şi
numirea lui Nicolae Iorga ca ministru al instrucţiunii, avocatul ministerului
cerând ca Muzeul Saint-Georges să fie evacuată din clădirea amintită,
invocând lipsa de valoare a acestui aşezământ. Cercetarea comandată de
minister în privinţa „originii obiectelor ce compun diferitele colecţiuni, şi în
special cele bisericeşti 8 „nu a scos la iveală nimic flagrant, însă nu a
Din cele cercetate până în momentul de faţă înclinăm să credem că acestea se găsesc în
prezent în fondul Saint Georges existent la Biblioteca Naţională, secţia Colecţii speciale,
figurând în catalogul în lucru întrebuinţat de bibliotecă la pachetul LXXX/3 (Scrisori de la
Regina Maria către doamna Victor Antonescu)
6
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.), fond Saint-Georges, inv.
1126, XV /6, f. 93-94. Memoriul fusese prezentat regelui Carol II la 4 mai 1931 şi apoi
trimis profesorului Costăchescu, ministrul Instrucţiunii publicii şi al Cultelor.
7
Idem, X/55, f. 1.
8
Ibidem, f. 2 v. Interesant este comentariul subiectiv, dar nu lipsit de adevăr al lui SaintGeorges în legătură cu acest incident: „Este desigur prima oară că se întâmplă ca atunci
când un om de bine dăruieşte statului colecţiuni a căror valoare se ridică la mai multe
milioane de lei, statul în loc să fie foarte mulţumit că intră în posesiunea unor astfel de
comori istorice şi artistice, trimite procurori la domiciliul donatorului să constate de unde
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împiedicat mutarea colecţiilor muzeului, pentru a câta oară din locaţia care îi
fusese destinată.
Ideea de institut de documentare asociată cu claritate scopului şi
obiectivelor muzeului poate fi identificată din ce în ce mai pregnant în
perioada următoare donaţiei 9 acestuia lui Carol al Ii-lea la 29 august 1932,
cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înscrierea în promoţia a 33-a a Şcolii
Fiilor de Miliţari din Iaşi, din care şi Saint-Georges făcuse parte.
Adresându-se în 5 martie 1940 secretarului general al Fundaţiilor
Culturale Regale pentru a susţine în faţa regelui (Mihai) acceptarea
denumirii de Institutul de documentare „Al. Saint-Georges" pentru instituţia
ce o fundamentase, Saint-Georges îşi expune viziunea relativă la scopul şi
menirea aşezământului: „Muzeul Al. Saint-Georges", aşa cum a fost alcătuit
de la înfiinţarea sa în 1908 şi cum se găseşte şi în prezent, nu constituie un
Muzeu propriu-zis, el este un Muzeu documentar, sau mai bine zis, un
institut de documentare. Tot ce se adună în această instituţie se adună cu
scopul bine definit de a orienta pe cercetători în studiile lor, de exemplu,
despre evoluţia artistică a unui artist, scriitor sau caracteristica unei epoci.
Din obiectele acestei instituţii nu se vor expune decât 4-5%, iar restul se va
păstra în deposit, de unde vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi, cu
ajutorul fişelor alcătuite de personalul specializat al instituţiei. Dacă, totuşi,
până în prezent, instituţia a purtat denumirea de Muzeu a fost pentru că la
noi în ţară nu se obişnuiesc astfel de titluri. Muzeul „Alexandru SaintGeorges" nu poate fi clasat între muzee, ci face parte dintr-o categorie
specială, apropiindu-se întrucâtva de „Bibliotheque Nationale" de la Paris,
Academia Română ş.a. Cu onoare vă rog să binevoiţi a aduce acestea la
cunoştinţa M.S. Regelui, cu rugămintea de a i se da denumirea de:
Fundaţiile Culturale Regale. Institutul de documentare Alexandru SaintGeorges", care să depindă de Majestatea Sa Regele, direct, prin Secretariatul
General, aşa cum depind şi celelalte Fundaţii Regale" 10 .
Aceeaşi viziune o regăsim şi patru ani mai târziu într-un memoriu
adresat Fundaţiei culturale „Regele Mihai I", care avea în vedere alocarea
unui spaţiu potrivit muzeului, mai ales că "toate instituţiile Fundaţiilor
Regale au fost demult organizate şi sunt instalate în localuri proprii, având
personal calificat suficient pentru a funcţiona conform scopului şi activând

sunt acele obiecte. Desigur că dacă acest lucru s-ar cunoaşte de marele public, nimeni nu ar
mai dărui nimic statului riscând de a fi terorizat de justiţie şi ar ascunde toate obiectele ce ar
avea un interes oarecare istoric. Desigur că s-a arătat originea obiectelor Muz. SG, care sunt
în mare parte cumpărate de la particulari şi anticari şi în parte primite ca donaţie de la
diferite persoane „pentru Muzeul Saint -Georges"
9
Idem, XV/6, f. 19
10
A.N.I.C„ fond Saint-Georges, inv. 617, dosar 92/1947, f. 28
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în baza unui regulament publicat în Monitorul Oficial. Numai pentru
<Muzeul Al. Saint-Georges> nu s-a făcut aproape nimic, deşi au trecut
aproape 13 ani de când a devenit una din Instituţiile Fundaţiilor Regale.
Muzeul <Muzeul Al. Saint-Georges> este un institut de documentare care
adună material în legătură cu oamenii şi familiile importante ale ţării cu
istoria localităţilor, cu evenimentele şi manifestările de toate felurile, de pe
teritoriul unde locuiesc Românii. Materialul în legătură cu cele mai sus
arătate prezintă o valoare de circa un miliard de lei. Acest material trebuie să
fie păstrat în cele mai bune condiţiuni şi apoi cu ajutorul fişelor întocmite de
personalul de specialitate să fie pus la dispoziţia cercetătorilor conform
scopu lUI. M uzeu lUl.„i i .
Până acum ne-am oprit mai ales asupra momentului în care începe să
fie vehiculată ideea de institut de documentare. Deosebit de interesant
apreciem însă că este modul de funcţionare al muzeului în spiritul viziunii
avangardiste a fondatorului ei. Constituindu-şi colecţiile prin intermediul
donaţiilor (în cea mai mare parte 12 ), a cumpărării şi respectiv schimburilor
cu instituţii de cultură similare, muzeul avea un sistem riguros de evidenţă a
tuturor obiectelor intrate în patrimoniu, ca de altfel şi instrumente de
informare ştiinţifică pe măsură.
Urmare specificului de instituţie cu profil panoramic, menită să
surprindă elementele de cultură şi civilizaţie în legătură cu o familie,
localitate sau areal românesc, obiectele se prezentau în diversitatea cerută de
această viziune. De-a lungul existenţei sale Muzeul a avut ca secţii
reprezentative 13 : I. Documente şi manuscrise (acte personale, de familie,

11

Idem, fond Saint-Georges, inv. 1126, X/55, f. 6
~ Mărturie stau numeroasele procese-verbale cu donaţiile făcute de diverse persoane
muzeului păstrate la A.N.I.C., fond Saint-Georges, inventar 617. Un exemplu suplimentar,
contemporan, îl reprezintă cazul lui Christian Tell, care, prin testament, îşi lasă arhiva
Muzeului Saint-Georges. Vezi Ileana Maria Rateu, Christian Teii - 200 de ani de la
naştere, în „Hrisovul". Anuarul Facultăţii de Arhivistică, XIV, (2009) p. 13-16. În prezent
diferite părţi ale acestei arhive, urmare a donaţiei făcute, pot fi cercetate în fondul Saint
Georges existent la Biblioteca Naţională, secţia Colecţii speciale.
13
Le-am numit pe cele reprezentative întrucât în funcţie de perioadă au existat şi altele.
Spre exemplu I a I aprilie 1943 erau menţionate următoarele secţiuni: 1. Cabinetul
numismatic care poseda 15.550. piese în rândul cărora intrau a) Manete - antice, medievale
şi moderne româneşti, b) Bilete de bancă, c) Medalii, insigne, jetoane, d) Decoraţii, e) Piese
heraldice, f) Măsuri, greutăţi, g) Plumburi, h) Mica gliptică, i) Sigilografie, j) Material
pentru păstrat banii; 2)Secţia Poştă care poseda 5.373 piese şi 11 dosare; 3) Documente şi
opere artistice, care poseda 5 .272 piese şi 1084 dosare; 4) Costume, uniforme, drapele,
arme, mobilier, obiecte de uz personal, diverse - 1.180 de piese; 5) Documente, manuscrise
- circa 190.000 de piese; 6) Biblioteca - atunci în curs de inventariere. A.N.I.C., fond
Saint-Georges, inv. 1126, XV/6, p. 74-75
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de proprietate, corespondentă, acte referitoare la instituţii româneşti,
manuscrise vechi şi noi bisericeşti, istorice, literare) deservită de 1 şef de
secţie, 2 paleografi, o dactilografă; 2. Cabinetul numismatic, medalistic,
filatelic cu subsecţie conţinând documentele referitoare la istoria poştelor,
care cuprindea monede, medalii şi plachete, decoraţii şi insigne româneşti,
peceţi originale sau reproduceri ale acestora, pietre gravate şi camee de pe
teritoriul României etc„ unde erau angajaţi 2 numismaţi, 1 filatelist, o
dactilografă. De această secţie ţineau sala de expoziţie şi un laborator pentru
analiza şi curăţirea pieselor numismatice, pentru realizarea de copii, mulaje
şi fotografii şi pentru repararea obiectelor de Muzeu; 3. Documente şi opere
artistice deservită de 1 şef de secţie şi 1 asistent; 4. Biblioteca: 1 bibliotecar
şef, 1 asistent bibliotecă.
Pornind de la regulamentul Muzeului aşa cum a fost înaintat
14
Fundaţiei Culturale „Regele Mihai I" în anul 1944 aflăm că toate actele de
donaţie se înregistrau, confirmându-se amănunţit fiecărui donator în parte
primirea obiectelor 15 • Piesele donate erau trecute într-un Registru inventar
anual al donaţiilor în ordinea intrării, după care urmau să fie predate pe
secţii. Inventarierea materialului era absolut obligatorie pentru întreg
materialul achiziţionat, fiecare obiect având fişă specială potrivit categoriei
şi sistemului Muzeului. Aceste fişe speciale, care puteau fi pe materii şi pe
obiecte, constituiau în final fişele secţiunilor, fiind trecute în inventarul
general. În cazul în care se primeau mai multe obiecte deodată de la aceeaşi
persoană sau instituţie ele se inventariau sub număr comun, dar la catalogare
primeau număr de ordine distinct. Clasarea diferitelor colecţii şi obiecte era
făcută după normele întrebuinţate în ştiinţele respective la vremea
respectivă.

În cadrul secţiunii Documente şi manuscrise fiecare document sau
manuscris avea fişă specială aşezată în fişiere astfel: a) Fişiere pe materii şi
date; b) Fişiere pe nume în ordine alfabetică.
Fiecare fişă conţinea numărul de ordine al cutiei şi al documentului
respectiv, provenienţa, data şi conţinutul. La observaţii se indica numărul de
ordine al celuilalt fişier. Documentele şi manuscrisele rare constituiau o
rezervă pusă la dispoziţie doar specialiştilor.
Cercetarea materialului aflat în proprietatea muzeului era
reglementată astfel: consultarea fişelor de către cercetători putea fi făcută cu
aprobarea şefului de secţie. În acest scop se completa un formular în care se
preciza obiectul care se doreşte a fi cercetat şi scopul. Materialul propriu-zis

Id em, X/5, p. 7-16.
Idem, fond Saint-Georges, inv. 617, dosar 18/1939-1948, passim. Vezi şi B.A.R., Arhiva
mare, mss. A. 1644, A. 3067 şi A. 3068.
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se punea la dispoziţie numai cu acordul directorului Muzeului, iar fiecare
secţie avea un registru special în care se treceau numele si prenumele
cercetătorului, adresa şi ocupaţia acestuia, piesele cercetate.
Nu în ultimul rând, biblioteca, care conţinea în primul rând lucrări
de specialitate necesare documentării şi studiului tuturor secţiunilor
Muzeului, dar şi lucrări şi publicaţii cu caracter divers primite la schimb sau
din donaţii, cărţi rare româneşti sau străine, lucrări provenite din depozitul
legal, folosea fişe similare celor de la Academia Română; bibliotecarul şef
era responsabil de înregistrarea tuturor cărţilor şi de întocmirea fişe de autori
şi materii.
Se pot reconstitui totodată şi măsurile pe linia conservării pieselor
deţinute de către Muzeul Saint-Georges. Fiecare şef de secţie răspundea
personal de buna păstrare a obiectelor luate în primire. Materialul
documentar de la fiecare secţie se păstra în cutii şi plicuri, în vitrine şi în
dulapuri ermetic închise. Cel puţin o dată pe an se făcea verificarea stării de
conservare a obiectelor. Cele care nu erau expuse în vitrine erau puse pe
categorii în depozit pentru a putea fi puse la dispoziţia cercetătorilor sau
folosite la expoziţiile muzeului. Dacă avem în vedere doar documentele şi
manuscrisele, întreg materialul secţiunii era păstrat în cartoteci speciale,
după modelul Muzeului. Fiecare document trebuia pus într-o cămaşă
specială deasupra căreia se indicau: provenienţa, numărul de ordine al
pachetului şi al documentului în pachet, localitatea şi data, conţinutul şi
observaţii. Circa 30-100 de documente se aşezau într-o cutie, cutiile primind
un număr de ordine. Fiecare cutie conţinea un inventar sumar al materialului
documentar păstrat în ea. Concomitent, se întocmea un inventar general al
acestor inventare parţiale care se păstra separat pentru a fi utilizat cu
uşurinţă şi a servi orientării cu rapiditate.
Faţă de aceste detalii tehnice, care pot părea obositoare unui cititor
mai puţin avizat cu sistemele de evidenţă întrebuinţate în cadrul instituţiilor
ce adăpostesc obiecte cu valoare patrimonială, se păstrează, în arhivele
rămase de la Muzeul Saint-Georges, mărturii de apreciere faţă de acest
sistem de lucru. Şi evidenţiem doar două dintre ele. Astfel, în anul 1943, în
contextul în care trupele germano-române erau în retragere de la Stalingrad
spre Odessa, riscând ca piesele numismatice aflate în posesia Muzeului
arheologic din Odessa (care „poseda colecţiuni foarte interesante, dar
manetele de diferite categorii erau răvăşite în dulapurile în care se păstrau,
iar fişele nu mai corespundeau cu piesele, toate acestea în urma
evenimentelor politico-militare din ultimii ani" 16 ) Alexandru Saint-Georges
a intervenit pe lângă Guvernământul Transnistriei pentru salvarea acestor

16

Idem, fond Saint-Georges, inv. 1126, XV/16, f. 7
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piese. Astfel un număr de 14.63 7 de piese au fost preluate cu titlu de
împrumut de către Muzeul Fundaţiilor Culturale Regale, Muzeul SaintGeorges, fără fişele de descriere însoţitoare, fiind predate in integrum
proprietarului de drept, de această dată fişate, la sfârşitul războiului.Cel deal doilea exemplu este furnizat de un episod mai prozaic şi anume predarea
colecţiilor muzeului Saint-Georges Ministerului Cultelor şi Artelor ca
urmare a prevederilor Decretului-lege nr. 479 din 1945 pentru organizarea
Fundaţiilor Regale 17 . Astfel, la 29 octombrie 1945, când se realiza procesulverbal între reprezentanţii Muzeului Artelor şi Al. Saint-Georges, în calitate
de director, în vederea inventarierii materialului Muzeului Saint-Georges,
care urma să fie predat celor dintâi, se consemnează următoarele: „S-a
inventariat secţia numismatică, medalistică şi filatelică. Am constatat
următoarele: Întrucât inventarele sumare nu erau terminate, comisia s-a
întrunit cu o întârziere de trei zile. Materialul acestei secţii este cel mai
organizat, având şi o foarte mare cantitate de fişe cu descrierea ştiinţifică a
fiecărei piese. Cu toate acestea din cauza enormei cantităţi a materialului, a
cărui inventariere cere o activitate de două luni de zile, nu s-a putut proceda
la un inventar sistematic. Astfel, comisia a adoptat punctul de vedere de a
face numai o constatare de ordin vizual controlând izolat datele inventarului
care s-a dovedit afi întemeiat".
Faţă de imaginea oferită de consideraţiile de până acum ceea ce a
urmat avea să fie devastator pentru muzeu şi pentru tipul de instituţie
culturală pe care fondatorul său încercase să-l întemeieze. În anii care au
urmat aducând nu doar schimbarea unui regim politic, ci şi a unei politici
culturale, patrimoniul muzeului a fost împărţit între diverse instituţii,
pornind de la specificul propriu al obiectelor deţinute, rupându-se astfel
unitatea indivizibilă dintre piesă (obiect, document, manuscris etc.),
creatorul ei, elementele ştiinţifice şi de informare suplimentare (fişele sau,
după caz, dosarele asociate pieselor) menite să servească documentării şi, în
subsidiar, încadrării acesteia în ansamblul cultural specific.
Biblioteca şi o mare parte din documente au fost împărţite între
Academia Română şi Aşezământul Cultural Nicolae Bălcescu, instituţie
hibridă constituită în 1947-1948, care a preluat piesele mai multor instituţii
de profil desfiinţate în perioada respectivă. La împărţirea colecţiilor SaintGeorges a fost chemată, în ultimă instanţă, şi instituţia Arhivelor Statului,
care a preluat înscrisurile rămase ca nefolositoare pentru celelalte instituţii
beneficiare ale dispersării documentelor. Prin H.C.M. 1193/25 iunie 1955
materialul documentar al Aşezământului Nicolae Bălcescu a trecut în

Publicat în Monitorul Oficial nr. 134 din 16 iulie 1945. La pagina 5057 era prevăzui că
„Filarmonica şi Muzeul Saint-Georges trec la Ministerul Cultelor şi Artelor".
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patrimoniul Bibliotecii Naţionale, iar în localul în care acesta a funcţionat sa creat secţia Colecţii Speciale. Obiectele din secţia Diverse împreună cu
cele care nu au interesat direct instituţiile deja menţionate au ajuns în
patrimonial Muzeului Naţionale de Istorie, al Muzeului Militar, al Muzeului
de Artă şi Arheologie, respectiv al Muzeului Satului. Această dispersare a
generat unnări ce pot fi cu uşurinţă sesizate astăzi. Astfel, în prezent la
Arhivele Naţionale (în trei fonduri diferite, potrivit preluărilor 18 ) sunt
păstrate dosare cuprinzând actele de donaţie şi confirmările de primire, iar în
alte destinaţii sunt obiectele în cauză. În cazul fotografiilor, majoritatea sunt
pe la alte instituţii, dar fără explicaţiile pe care donatorii le-au formulat pe
obiectele depuse la Muzeul Saint-Georges. Chiar şi în cazul în care se află în
posesia aceluiaşi proprietar ele sunt tratate separat, ca de pildă la Secţia
Colecţii speciale a Bibliotecii Naţionale, unde documentele sunt în fondul
Saint-Georges, iar fotografiile, care altădată le însoţeau sau înlocuiau 19, sunt
tratate şi păstrate separat, în colecţia de fotografii.
Concluzia nu poate fi decât una singură: interdependenţa dintre
piesele care ab initio constituiau un tot unitar s-a pierdut, iar scopul şi
obiectivele avute în vedere de fondator nu mai pot fi nicidecum atinse.
Rămâne însă modelul de urmat în privinţa cantităţii materialelor strânse,
calităţii prezentării acestuia în faţa publicului şi acribia cu care un om şi-a
urmat pasiunea.

SUMMARY

The author focuses on the ways in which the Museum „Alexandru
Saint-Georges" functioned between the moment of creation ( 1908) and
those of division of its collections starting with year 194 7. Taking into
account the internai regulations and the evolution of institution seen as a
„institution of documentation" - how it was named by the founder - the
article reveals also the nowadays problems related to the archival materials
originated from the Museum „Alexandru Saint-Georges".

1

~ Prin preluare directă, în 1950, la desfiinţarea muzeului a actelor nefolositoare, în 1961 a
Arhivei Muzeului Saint-Georges de la Ministerul Învăţământului, care cuprindea acte din
perioada 1865-194 7 şi, în final, prin donaţiile făcute în 1975 de nepoata lui Al. SaintGeorges.
19
Exemplul fotografiilor după documentele medievale româneşti aflate arhivele ruseşti, pe
care le găsim menţionate sub formă de concept în arhiva fondului Saint-Georges de la
Biblioteca Naţională.
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PROPUNERI PENTRU PERFECTIONAREA
,
ACTIVITĂŢILOR DE ORDONARE ŞI INVENTARIERE A
COLECŢIILOR DE PLANURI ŞI HĂRŢI

I

Alexandru-Florinel

DUŢĂ

I

Printre categoriile de documente care aparţin Fondului Arhivistic
Naţional, art. 2 al Legii Arhivelor Naţionale nr. l 6/1996 nominalizează
1
planurile şi hărţile, bineînţeles atunci când sunt izvoare istorice.
Reamintim că Normele tehnice privind desfăşurarea activităţilor fn
Arhivele Naţionale definesc planul ca fiind „reprezentarea grafică prin desen
tehnic, la o scară până la 1:20000, a unui teren, a unei construcţii, a unei
instalaţii etc.", iar harta ca „reprezentare grafică, în plan orizontal, a
suprafeţei terestre (totală sau parţială) generalizată şi micşorată confonn
unei anumite scări de proporţie şi întocmită în baza unei proiecţii
cartografice." 2 Aceste definiţii corespund, cu excepţia faptului că nu se
3
menţionează scările, cu acelea din Dicţionarul explicativ al limbii române.
Aceste categorii specifice de documente, al căror caracter distinct se
datorează faptului că ele sunt reprezentări grafice, se regăsesc în practică în
două variante: în unităţi arhivistice constituite sau individual, în acest din
urmă caz constituindu-le în unităţi arhivistice propriu-zise. Fac excepţie
acele planuri care, împreună cu documente scrise, dau infonnaţii referitoare
la aceeaşi problemă şi care, se constituie, împreună cu acestea, în unităţi
arhivistice ordonându-se şi inventariindu-se la fondul respectiv. 4
Acele planuri şi hărţi care nu sunt constituite în unităţi arhivistice
împreună cu documente scrise şi, în consecinţă, nu sunt ordonate şi
inventariate la fondurile respective, fac obiectul colecţiilor de planuri şi
hărţi. Ordonarea şi inventarierea acestora sunt reglementate prin art. 32-34
ale Normelor tehnice, iar formularele de inventariere sunt prevăzute în
anexele 4 şi 5 din Norme. 5
Prima problemă care consider că trebuie examinată critic în legătură
cu aceste colectii
mai
, se referă la ce anume includem în ele. Am mentionat
.
sus paragraful 3 al art. 32 din actualele norme („Planurile şi hărţile existente
în unităţi arhivistice constituite vor fi păstrate şi inventariate la unităţile
1

„Monitorul Oficial al României", nr. 71din9 aprilie 1996
Arhivele Naţionale ale României, Norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor în
Arhivele Na(ionale, aprobate de Directorul General prin Ordinul nr. 22 7 din 18 iunie 1996.
3
Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorga Iordan", Dic(ionarul explicativ al
limbii române, ediţia a II-a, Bucureşti, 1998, p. 445, 801
4
Norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Na(ionale, p. 26
5
Ibidem, p. 26-27, 96-99
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arhivistice respective etc."). Din păcate, nu am mai avut posibilitatea să
verific prevederile din instrucţiunile şi normele precedente, acestea fiind
retrase şi retrocedate la Arhivele Naţionale la ieşirea lor din uz, dar cred că
nicăieri nu s-a indicat scoaterea din unităţile arhivistice de planuri, hărţi,
chiar documente scrise, pentru constituirea de colecţii.
Totuşi, cel puţin la Serviciul Regional Galaţi al Arhivelor Statului,
aceasta a fost, în anii '50 şi '60 ai secolului XX, o practică sistematică,
aplicată unor fonduri importante precum Curtea de Apel Galaţi, Primăria
oraşului Galaţi şi Tribunalul judeţului Covurlui, pentru planuri, hărţi şi
documente scrise datând în special din prima jumătate a secolului XIX a fost
de a le scoate şi a le include în colecţii. Este de prisos să argumentăm
daunele aduse, integrităţii fondurilor şi, în ultimă instanţă, cercetării
ştiinţifice, de o asemenea practică.
Consider că trebuie subliniat, în viitoarele Norme că în colecţii nu se
includ şi, în consecinţă, nu se ordonează şi inventariază decât acele planuri
şi hărţi care au fost întocmite individual, nu au fost înglobate de creatori în
unităţi arhivistice şi, cel mai important, nu li se poate atribui apartenenţa la
cutare sau cutare fond arhivistic.
Făcând această rezervă pe care, repet, o consider importantă, se pune
întrebarea ce anume ar mai urma să fie inclus, de acum înainte, în aceste
colecţii şi, în consecinţă, ordonat şi inventariat în cadrul lor.
„Izvoarele de alimentare" ale acestora pot fi, în continuare,
unnătoarele:

- preluări, achiziţii, donaţii de la persoane fizice, în măsura în care aceste
planuri şi hărţi nu se dovedesc a fi părţi integrante din fonduri personale sau
familiale;
- propriile biblioteci documentare, în cazul în care se constată existenţa în
cadrul acestora a unor atlase, hărţi sau planuri editate şi incluse anterior în
fondul de carte;
- planuri şi hărţi preluate de la creatori sau deţinători, aflate în arhivele
acestora, fără a se putea stabili apartenenţa lor la un fond arhivistic anume.
Întrucât Normele prevăd, luarea în evidenţă pentru planuri „în
ordinea intrării lor" (art. 32), iar pentru hărţi şi atlase „în ordinea preluării"
6
(art. 34) s-ar părea, la prima vedere, că, în legătură cu ordonarea, nu ar fi
nimic de discutat.
Totuşi, cred că se impun anumite precizări pentru unele situaţii
particulare. Astfel, se poate întâmpla ca, din anumite motive, ca de exemplu
inventar întocmit de depunător total necorespunzător, sau pregătirea pentru
microfilmare, să se considere necesară preluarea arhivistică integrală a
respectivei colecţii. Într-un asemenea caz, în special pentru acele colecţii
care conţin un mare număr de planuri sau hărţi, să spunem, de exemplu,
6

Ibidem, p. 26-27
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peste 1.000 şi ordonarea în ordinea preluării, face dificilă depistarea unei
arhivistice pe o anumită problemă sau cu anumită dată, se poate,
cred, recurge la reordonarea integrală a unităţilor arhivistice din colecţie, fie
pe criteriul cronologic, fie pe cel tematic, după caz. Un al treilea criteriu l-ar
putea constitui fonna de păstrare, în suluri sau desfăşurate.
În ceea ce priveşte colecţiile de hărţi la D.J.A.N. Galaţi s-a procedat
la ordonarea separată, distinctă, pe trei categorii: hărţi medievale, hărţi
moderne şi contemporane şi atlase. Cel puţin referitor la atlase, cred că este
necesar, atât din punct de vedere al păstrării şi sistematizării în depozit, cât
şi din cel al inventarierii, ca acestea să fie ordonate într-o serie separată de
restul hărtilor din colectie. Un alt criteriu care ar trebui luat în considerare la
'
'
o eventuală ordonare sau reordonare a unei colecţii substanţiale numeric de
hărţi ar fi cel menţionat în art. 33 din Norme, respectiv în funcţie de scară:
hărţi topografice (între 1:20.000 şi 1:200.000), topografice de ansamblu
(între 1:200.000 şi 1 :500.000) şi de ansamblu (mai mic[ de 1 :500.000).
Este de subliniat faptul că, mai mult decât planurile, hărţile se
pretează, după scopul întocmirii lor, la ordonarea tematică: hărţi generale,
militare, demografice, meteorologice, geologice, hidrografice, lingvistice
etc.
Inventarierea planurilor se face pe formularul prevăzut în anexa 4 la
Norme. 7 În privinţa acestuia, consider că rubrica 1O, respectiv
„beneficiarul", nu-şi găseşte justificarea aici. Trebuie să ţinem cont de faptul
că în colecţiile de planuri sunt, în general, documente mai vechi, în care
beneficiarul nu este menţionat explicit şi, la unna urmei, cred că
nominalizarea lui nu are mare relevanţă. La colecţia de planuri a D.J .A.N.
Galaţi, al cărei inventar a fost refăcut şi perfecţionat integral în 1987-1988 şi
care are în total 1. 924 unităţi arhivistice, la circa 90% din acestea rubrica 1O
a rămas goală, iar o bună parte din poziţiile din inventar la care rubrica a
fost utilizată, denumirea instituţiei sau persoanei beneficiare este între
paranteze unghiulare, adică presupusă. În mod cert, rubrica „beneficiar" şi
ar găsi locul firesc în anexa nr. 26 la Norme, 8 respectiv în inventarul
fondului (colecţiei) de documente tehnice, având în vedere faptul că
proiectele, care constituie cvasitotalitatea documentelor de acest fel, au
înscris în mod obligatoriu, atât la partea scrisă, cât şi în cartuşele de
identificare ale părţilor desenate, beneficiarul.
În ceea ce priveşte completarea rubricii a 2-a, respectiv „Denumirea
planului de ansamblu", aceasta se regăseşte, de cele mai multe ori, numai
parţial în titlul înscris pe plan şi, în consecinţă, trebuie completat cu
elementele de identificare, în special de ordin geografic. Spre exemplu, două
poziţii alăturate din inventarul Colecţiei de planuri a D.J .A.N. Galaţi arată

unităţi

7
8

Ibidem, p. 96-97
Ibidem, p. 160-161
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astfel: 387. „Planul hotarnic al moşiilor din comuna Vârlezi, judeţ Covurlui,
proprietar Neculai Cemat, cu anul întocmirii planului 1884". Este, desigur,
corect şi satisfăcător. La numărul de inventar alăturat, 388, figurează însă la
rubrica a doua: „Planul moşiilor Vădeni şi Storeşti", plan întocmit tot în
1884" şi atât. Evident, este nesatisfăcător, dacă nu se menţionează
proprietarul, se putea desigur stabili localizarea geografică, respectiv
comuna şi judeţul.
Formularul inventarului colectiilor de hărti este dat de anexa 5 la
9
Norme. Aici este de observat că n~-şi justifică, existenţa rubrica a 8-a,
respectiv „provenienţa". În mod curios această rubrică este unica astfel
intitulată din toate fonnularele de inventare de colecţii. Poate şi-ar găsi mai
curând locul la formularele inventarelor de documente, matrice sigilare sau
documente fotografice (anexele nr. 2, 6 şi 7). 10 În plus, în indicaţiile care
însoţesc formularul anexa 5 se prevede ca „în caz că harta a aparţinut unei
personalităţi a vieţii politice sau ştiinţifice ... „acest lucru se va menţiona la
rubrica <Observaţii>".
Consider că, la inventarierea colecţiilor de hărţi, o atenţie specială
trebuie acordată completării rubricii a 3-a din formular, intitulată
„denumirea hărţii sau a atlasului". În foarte numeroase cazuri, în special la
hărţile modeme, fie cele generale, militare, hidrografice, sau altele simpla
înscriere a titlului hărţii nu este suficientă pentru reflectarea completă şi
corectă a informaţiilor de ordin istoric şi din domeniile altor ştiinţe.
Câteva exemple în acest sens din inventarul Colecţiei de hărţi a
D.J.A.N. Galaţi:
- Harta Serviciului Agricol al judeţului Covurlui din deceniul patru al
secolului XX - aceasta ar fi formularea după titulatura rubricii. O examinare
atentă a acesteia arată că respectiva hartă indică instituţiile, asociaţiile şi
întreprinderile agricole, târgurile de cereale şi vite, pepinierele silvice şi de
pomi fructiferi, pădurile proprietate de stat şi sunt menţionate, cifric,
suprafeţele totale de terenuri arabile, islazuri, păduri şi vii din judeţ. 11
- Harta Camerei de Comerţ şi Industrie Tecuci din 1938 indică, pe judeţ,
întreprinderile din ramurile industriilor alimentară şi pielăriei, fabricile de
cărămidă şi cherestea, şi menţionează, cifric, în legendă, capacităţile de
producţie, personalul (funcţionari şi muncitori) din fiecare întreprindere şi
salarizarea acestora. 12
- Harta hidrografică a Dunării, Între Baziaş şi Marea Neagră, întocmită în
1906 a Direcţiunii Serviciului Hidraulic mai cuprinde planurile a 23 de

9

lbidem,p. 98-99
Ibidem. p. 92-93, 100-103

10

11

Direcţia Judeţeană Galaţi a Arhivelor Naţionale, Colecţia Hărţi. Hărţi Moderne, nr. 44

12

Ibidem. nr. 56
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porturi româneşti - de la Yârciorova la Sulina şi diagrame ale cotelor apelor
Dunării pe anii 1879-1905 şi îngheţul fluviului pe 1900-1906. 13
- Harta pentru navigatori a Dunării, editată în 1934 de Direcţiunea
Serviciului Hidraulic, cuprinde pentru sectorul braţul Măcin, amplasarea
drumurilor, podurilor, carierelor de piatră, pădurilor, digurilor şi chiar a
monumentelor arheologice, iar cea pentru braţul Chilia, pe lângă acestea şi
amplasarea bisericilor, pichetelor de grăniceri şi morilor de vânt. 14 Toate
acestea constituiau pentru navigatorii epocii puncte de reper şi orientare,
dar, după curgerea a şapte decenii, cu transformări inerente, capătă un cert
interes istoric.
- Harta administrativă a României, editată la Braşov în 1939 de generalul
Constantin Teodorescu, este cu adevărat exhausivă indicând, pe lângă
împărţirea administrativă pe ţinuturi şi judeţe a României Mari, căile
navigabile, farurile, fabricile mari, monumentele arheologice şi istorice,
podurile, drumurile, căile ferate, tunelele, principalele gări, staţiunile
balneare, minele de sare, aur şi fier, sondele şi înglobând şi hărţile
principalelor 16 oraşe ale ţării. 15
Am considerat necesar, atunci când am inventariat această colecţie,
să menţionez şi aceste elemente la rubrica „Denumirea hărţii sau atlasului"
în ideea că, altfel, aceste aspecte ar fi rămas necunoscute cercetătorului,
căruia simpla enunţare a denumirii nu i-ar fi indicat complet şi corect
informaţiile cuprinse în hartă. 16
În sfârşit, mai adaug că, în felul acesta, a fost practic îndeplinită şi
prevederea aliniatului 3 al art. 34 din Norme, care stabileşte: „concomitent
cu inventarierea, hărţile şi atlasele vor fi fişate tematic pe fişa model Anexa
nr. l ".17

RESUME
L'auteur expose, sur la base de experience accumulee dans I' Archives
Departamentales de Galatz plusieurs propositions pour la perfectionnement
des operations archivistique pour ordonner et pour faire Ies inventaires pour
Ies collections des plans et des cartes.
Un premier aspect discute est celui de Ies plans et Ies cartes ciinclus. On s' affirme que, en mode eronne, dans Ies decennies passes, dans
13

Ibidem, nr. 407
Ibidem, nr. 356 şi 359
15
Ibidem, nr. 404
16
Vezi şi Alexandru Duţă, Colecţia de hărţi a Filialei Arhivelor Statului judeţul Galaţi, în
„Revista Arhivelor" nr. 1/1991, p. 126-133
17
Norme tehnice „„ p. 27
417
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cettes collections ont etes inserees des plans et des cartes extraires des
dossiers, d'origines des differents archives, au detriment de leur integrite et
de la recherche sciebtifique.
Par la suite, l'auteur enumere et commente les sources actuels pour
l 'enrichissement de ces collections; il s' agit des remise des institutions
publique, des achats, des donations faites par les personnes physiques et
juridiques et de detections des plans, cartes ou atlases dans les biblioteque
des Archives Nationales.
On expose puis les situations assortis pour reordonner les plans et les
cartes et les criterium pour cela.
L' auteur insiste specialement sur l' aensamble des problemes
produits en proctique dans le processus de dresser les inventaires pour les
plans et les cartes, avec quelques propositions pour la modifications des
formulaires prevues dans les Norme techniques_du 18 Juin 1996. Apres
quoi, il plaide pour la refflection correcte et complete des informations
comprises dans ces expeces specifiques de documents dans les resumes
coprises dans les inventaires.
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ACCESUL LA DOCUMENTELE AFLA TE ÎN
PĂSTRAREA ARHIVELOR NATIONALE
,
"IN CONTEXTUL POLITICII EUROPENE
Cristina TANASĂ
Integrarea României în Uniunea Europeană ne obligă la cunoaşterea
legislaţiei europene şi a nonnelor de lucru folosite în domeniul arhivistic şi
„considerând că arhivele reprezintă un element cultural esenţial şi de
neînlocuit, considerând că ele asigură perenitatea memoriei umanităţii,
ţinând cont de interesul crescând al publicului pentru istorie, de reformele
instituţionale care se produc în noile democraţii şi de amploarea
excepţională a schimbărilor care au loc în crearea de documente;
considerând că o ţară nu este în întregime democratică decât atunci când
fiecare dintre locuitorii ei are posibilitatea unei cunoaşteri de o manieră
1
obiectivă a elementelor istoriei sale," arhivele trebuie să rămână
accesibile. 2 În acest sens, se merge pe ideea că, potrivit legislaţiei de
transparenţă administrativă, documentele trebuie să rămână accesibile şi
după predarea lor la Arhivele Naţionale.
Recomandarea nr. R (2000) 13 privind politica europeană asupra
accesului la arhive, aprobată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei
la Strasbourg pe 13 iulie 2000, este primul şi singurul standard internaţional
în domeniu, deoarece obiectivul declarat al acesteia este promovarea
armonizării politicilor şi practicilor de acces, iar Consiliul Europei a
considerat că este necesar să se verifice compatibilitatea principiilor
enunţate în recomandare cu legislaţia, regulamentele şi practicile în vigoare
din ţările membre. 3 Aceasta face parte dintr-o serie de documente oficiale,
elaborate şi adoptate de Consiliul Europei. Cele trei documente adoptate
sunt4 : 1. Recomandarea nr. R (2000) 13 privind accesul la arhive; 2.
Recomandarea Rec. (2001) 15 privind predarea istoriei în Europa secolului
5
XXI ; 3. Recomandarea Rec. (2002) 2 privind accesul la documentele

***Accesul la arhive, Manual de linii directoare pentru implementarea Recomandării nr.
R (2000) 13 privind o politică europeană asupra accesului la arhive, în „Revista Arhivelor"
nr. LXXXIV (2007), Supliment, p. 85
2
Ibidem, p. 92
3
Ibidem, p. 33-34
4
Accesul la arhive, ... , p. 33
5
Adoptată de Consiliul de Miniştri pe 31 octombrie 2001 la a DCCI-a întâlnire a
1

Reprezentanţilor Miniştrilor
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oficiale 6 . Acestea conţin principii pe care statele membre sunt invitate să le
7
folosească în practica lor legislativă şi administrativă.
În primii ani de la adoptarea recomandării se dorea să se impună o
uniformitate privind regulile de acces la arhive în statele membre, dar nu s-a
putut reuşi acest lucru deoarece contextul legislativ este diferit de la ţară la
ţară. Cu timpul, s-a început implementarea acestor directive. Consiliul
Europei a elaborat un set de principii în acord cu valorile democratice, pe
care se rot pune bazele unei politici de acces la arhive în toate statele
9
membre. Motivarea Recomandării este aceea „de a cunoaşte trecutul" ca
un drept al omului într-o ţară democratică de a-şi cunoaşte ideologiile,
trecutul, istoria. Aceasta are la bază 3 principii:
1. Etice: Accesul la arhivele publice este un drept; dreptul de a avea
acces la arhive trebuie să fie aplicabil fără discriminări la toţi utilizatorii;
restricţiile asupra accesului sunt necesare pentru protejarea intereselor
publice; restricţii necesare pentru protejarea persoanelor fizice; toate
secretizările trebuie limitate în timp; condiţiile privind accesul la
documentele cu restricţii trebuie să fie aceleaşi pentru toţi utilizatorii.
2. Procedurale: toate textele legislative şi normative trebuie să fie
puse în acord; accesul în arhive publice trebuie să fie acelaşi pe teritoriul
unei ţări; toate restricţiile privind accesul trebuie să aibă o bază legală;
utilizatorii au dreptul să solicite autorizaţie specială pentru accesul la
documentele cu restricţii (pentru documentele clasificate) şi să facă apel în
caz de respingere a cererii lor; toate cererile pentru autorizare specială sau
de respingerea trebuie făcute în scris.
3. Tehnice: nu trebuie percepute taxe pentru consultarea
documentelor publice şi a instrumentelor de cercetare; toate instrumentele
de cercetare trebuie să fie accesibile pentru toţi utilizatorii; instituţiile
arhivelor nu trebuie să refuze accesul la cercetare pentru o temă declarată de
utilizator; utilizatorii trebuie informaţi dacă li s-a dat accesul parţial.
Ţările care au aderat la Uniunea Europeană au fost monitorizate şi sa constatat că în majoritatea acestora există câte o lege a Arhivelor.
Termenul de dare în cercetare a documentelor este prezent în toate ţările, dar
diferit: după 30 de ani de la creare (Islanda, Regatul Unit al Marii Britanii,
Germania, Luxemburg, Austria, Polonia, Republica Cehă, Ungaria,
România, Croaţia, Bulgaria, Albania, Grecia, Turcia, Armenia,

6

Adoptată de Consiliul de Miniştri pe 21 februarie 2001 la a DCCLXXXIV-a întâlnire a

Reprezentanţilor Miniştrilor
7

Accesul la arhive, ... , p. 33
Ibidem, p. 34
9
Ibidem, p. 35

8
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Azerbaigian); după 1O (Albania), 20 de ani (Danemarca) şi după 40 de ani
(Belgia, Serbia şi Muntenegru) 10 .
S-a constatat că este necesară protecţia datelor privind interesele
naţionale, dar şi pentru persoane fizice. De fapt, chiar Recomandarea 13
precizează un aspect important de reţinut: excepţiile de la regula generală de
acces sunt necesare pentru protecţia intereselor publice (apărare naţională,
politică externă, viaţă privată). În aceste cazuri criteriile de clasificare a
documentelor sunt de securitate naţională şi de apărare.
Ţări ca Spania, Portugalia, Olanda, Danemarca, Polonia, Republica
Cehă, Austria, Albania, Turcia, Letonia, Lituania, Belarus, Federaţia Rusă,
Turcia, Armenia, au trecut la declasificarea oficială, iar ţări ca Islanda,
Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Elveţia, Italia, Norvegia, Suedia,
Finlanda, Grecia, România, Estonia şi Cipru au trecut la declasificarea
neoficială. Dreptul de a consulta trebuie să fie gratuit la toate instrumentele
de cercetare întocmite de organizaţiile creatoare (ex. registre şi indexuri,
evidenţe de depunere), iar dacă depunerea documentelor a fost unnată de
reordonare, selecţionare şi recotare executate de către instituţiile arhivistice
(ex. ghiduri, cataloage, inventare, liste pe categorii, fişe tematice, baze de
date), acestea se vor da spre consultare, chiar dacă este necesar să se solicite
o autorizaţie specială pentru cercetare. 11
În conformitate cu art. 31 din Constituţia României 12 privind dreptul
la informaţii de interes public, Legea nr. 544/200 l privind liberul acces la
informaţiile de interes public 13 şi Legea nr. 1611996 a Arhivelor Naţionale 14
art. 5 lit. a, g şi art. 20, documentele aflate în administrarea Arhivelor
Naţionale pot fi consultate, la cerere, de către cetăţenii români şi străini,
după 30 de ani de la crearea lor, cu posibilitatea de cercetare şi mai devreme
dar numai cu aprobarea conducerii unităţii creatoare sau deţinătoare.
Pentru a se reglementa acest lucru Arhivele Naţionale emit un
regulament privind accesul la documente. Cercetarea documentelor se face
în conformitate cu Legea Arhivelor Naţionale 1611996 15 , după cum prevede
art. 20 documentele „pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică, rezolvarea
unor lucrări administrative, informări, acţiuni educative, elaborarea de
publicaţii şi eliberarea de copii, extrase şi certificate. Documentele care fac
10

Accesul la arhive, ... , p. 54
Ibidem, p. 41
12
Constituţia României din anul 2003, publicată în „Monitorul Oficial" nr. 76 7 din 31
octombrie 2003
13
Legea nr. 544 din 2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, publicată
în „Monitorul Oficial" nr. 663 din 23 octombrie 2001
14
Legea nr. 16 din 1996 a Arhivelor Naţionale, articolul 20 aliniatul 2, publicată în
„Monitorul Oficial" nr. 71 din 9 aprilie 1996
15
Ibidem
11
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parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi consultate, la cerere,
de către cetăţeni români şi străini, după 30 de ani de la crearea lor." Chiar
textul legii lasă posibilitatea de cercetarea a documentelor mai repede de 30
de ani, dar cu aprobarea unităţii creatoare sau deţinătoare.
Din partea multor cercetători vin nemulţumirile legate mai ales de
termenul de 30 de ani, sau 50 de ani (pentru documente fiscale), de 90 ani
(pentru actele notariale şi judiciare) sau 100 de ani (pentru registrele de stare
civilă) după care pot fi date în cercetare majoritatea documentelor. Această
cerinţă, de a cerceta documente înainte de termenele stabilite în Anexa 6 la
Legea Arhivelor Naţionale, vine din partea multor cercetători români cât şi
străini.

Regulamentul privind accesul la cercetare, aprobat de Directorul
General la 24 octombrie 2007 şi aplicat din data de 1 noiembrie 2007) este
intitulat „Accesul la informarea şi cercetarea documentelor aflate în
păstrarea Arhivelor Naţionale". Accesul la documente se realizează prin
sălile de studiu ale Direcţiei Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, şi ale
direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, special amenajate, cu custozi
desemnaţi, în scopul cercetării ştiinţifice, pentru rezolvarea unor lucrări
administrative, pentru realizarea unor emisiuni radio şi TV, pentru
redactarea unor lucrări de specialitate: studii monografice, genealogice,
referate, lucrări de doctorat, masterat şi licenţă. Prin sălile de studiu ale
Arhivelor Naţionale se pun la dispoziţia cercetătorilor documente cu valoare
istorică deţinute în depozitele proprii. Programul de lucru cu publicul este
diferit, în funcţie de necesităţi şi posibilităţi. Capacitatea sălii de studiu s-a
dovedit uneori insuficientă sau inadecvată 16 în perioadele de vârf de
activitate, respectiv lunile februarie-martie şi iunie-august, atunci când
numărul cercetătorilor a fost mai mare decât numărul locurilor din sală.
Accesul la documentele administrative, potrivit Legii accesului la
informaţii
cu caracter public nr. 455/2000, se realizează prin
Compartimentul de Comunicare şi Imagine Publică şi prin compartimentele
de Relaţii cu publicul.
Reglementările aduse prin Regulamentul Sălii de studiu nu fac
altceva decât să mijlocească o mai mare deschidere spre cercetare cu
mijloace tehnice performante ce nu existau la nivelul anilor '90. Prin
intermediul sălilor de studiu ale Arhivelor Naţionale ale României
cercetătorilor li se pun la dispoziţie instrumente de căutare şi regăsire a
informaţiilor, cum ar fi: liste ale fondurilor şi colecţiilor date în cercetare,
liste alfabetice pentru fonduri şi inventarele fondurilor şi colecţiilor deţinute.

De exemplu, mobilier inadecvat cercetării unor anumite categorii de documente deţinute
(pentru consultarea ziarelor de format mare sau pentru planuri)
16
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Conform regulamentului, accesul la sala de studiu se face pe baza
unui permis de cercetare, eliberat gratuit în urma unei solicitări în scris
(cerere tip - anexa I), iar aprobarea acesteia este de competenţa custodelui
sălii de studiu. 17 Se măreşte numărul de unităţi arhivistice ce pot fi solicitate
zilnic pentru cercetare (de la 1O la 15 pentru dosare, de la 15 la 30
documente foi volante, xerografii, 5 role). Se dă posibilitatea efectuării de
fotografii digit~le cu aparate proprii de către cercetători (totul pentru a fi cât
mai deschişi faţă de cercetători, chiar dacă noi ca instituţie nu reuşim să
ţinem pasul cu tehnologia actuală, din lipsa banilor, nefiind fonduri alocate
pentru modernizări de acest gen). Totodată, se simplifică procedura de
eliberare a permisului de acces. Solicitarea de precizare a temei de cercetare
(anexa nr. 8) este opţională pentru cercetători, doar dacă doresc să o
completeze, făcându-se menţiunea că este cerută doar în scop informal
pentru întocmirea şi stabilirea priorităţilor de prelucrare a fondurilor şi
colecţiilor arhivistice care sunt mai mult solicitate. După părerea noastră
modelele de cereri din anexele regulamentului sunt impersonale 18 din punct
de vedere gramatical. Obligatoriu, dar în conformitate cu prevederile art. 21
din Regulament, cercetătorul trebuie semneze o declaraţie pe propria
răspundere din care să rezulte că informaţiile cu caracter personal din
documentele cercetate nu vor fi folosite decât în scop ştiinţific.
Era necesară adoptarea unui nou regulament care să includă folosirea
la sală a mijloacelor tehnice, deoarece trebuia să se ia în considerare, pur şi
simplu, dezvoltarea societăţii şi evoluţia mijloacelor tehnice, nu neapărat o
rea voinţă a deţinătorului sau închistare a instituţiei cum s-a mai vehiculat.
În urma acestei schimbări este posibil accesul la sala de studiu cu
laptop-ul personal 19 , deşi au fost cazuri în care s-a acceptat folosirea
acestuia şi înainte de apariţia actualului regulament. Editorii de documente
au dreptul de a solicita spre consultare documentele în original, în vederea
publicării. 20 Solicitările cercetătorilor pentru executarea de copii xerox sau
digitale de pe documente, sunt aprobate de către şeful sălii de studiu (în
cazul Direcţiei Arhivelor Naţionale Istorice Centrale) sau de către custozi
(în cazul direcţiilor judeţene) pentru care se achită o taxă fixă zilnică.
Regulamentul nu prevede când anume se achită taxa, înainte sau după
executarea reproducerilor. Au existat situaţii când cercetătorii au solicitat
executarea de copii xerox, ca ulterior acestea să nu mai fie ridicate.

17

Regulament privind accesul la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea
arhivelor Naţionale, aprobat de directorul general al Arhivelor Naţionale la 24.10.2007, art.
5.

Ibidem, anexele I, 6 A şi 6 B
Ibidem, art. 22
20
Ibidem, art. 9 al. 2
18

19
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Au fost unele solicitări adresate conducerii Arhivelor Naţionale
pentru cercetarea anumitor documente de interes istoric, dar care nu s-au
putut realiza întrucât nu erau prelucrate arhivistic, deoarece au fost preluate
de la creatori sau deţinători, în regim de salvare, fără instrumente de
21
evidenţă. S-au evidenţiat două obstacole majore în calea accesului la
documentele de interes pentru cercetarea ştiinţifică şi anume: termenele
legale de dare în cercetare şi starea de prelucrare sau conservare a
documentelor. S-au găsit soluţii, oferite şi de practica internaţională în
22
materie de termene de păstrare a documentelor . Pentru cea de-a doua
problemă nu este implicată voinţa decizională, ci alocarea de resurse umane
şi financiare de durată. Astfel, accesul la o serie de categorii de documente
deteriorate sau supuse unor riscuri, fie datorită utilizării îndelungate, fie
condiţiilor de păstrare se poate face către cercetători prin punerea la
dispoziţia acestora a microfilmelor sau a fotocopiilor, acolo unde acestea
sunt pe peliculă.
O statistică privind numărul de cercetători prezenţi în ultimii 20 de
ani la sala de studiu a Direcţiei Judeţene Bacău a Arhivelor Naţionale arată
astfel: în anul 1990 - numărul de permise eliberate 5, 1991 - 4, l 992 - 5,
1993 - 23, 1994- 20, 1995 - 35, 1996- 82, 1997 - 228, în 1998 -175, în
1999 - 164, 2000 - 150, 2001 - 101, 2002 - 129, 2003 - 88, 2004 - 68,
2005 - 80, 2006 - 115, 2007 - 116, 2008 - 126, iar 2009 până la data
actuală (octombrie) - 10623 ; cu prezenţe: 2002 - 721, 2003 - 457, 2004 418, 2005 - 328, 2006 - 641, 2007 - 630, 2008 - 737, 2009 (octombrie) 786. Aceasta ne demonstrează o frecvenţă destul de constantă, cu excepţia
anilor 1990 - 1995, când s-au executat lucrările de construire a noului sediu
al instituţiei, perioadă în care sala de studiu a funcţionat improvizat, în
condiţii de şantier şi numai pentru cercetătorii care aveau lucrări de plan ori
alte urgenţe.
Accesul la documentele aflate în păstrarea Direcţiei Judeţene Bacău
a Arhivelor Naţionale a generat o varietate de teme de cercetare din care am
putea exemplifica: Istoricul oraşului Bacău în perioada 1900 - 1950; Viaţa
socială, politică, culturală şi religioasă din judeţul Bacău; Economia
Moldovei în secolele XVIII - XIX; Bacăul un oraş şi judeţ martirizat;
Repertoriul parohiilor ortodoxe din judeţul Bacău; Presa locală interbelică;
Situaţia refugiaţilor în judeţul Bacău în timpul celui de al Ii-lea Război
Mondial; Istoricul Familiei Buzdugan; Monografii ale familiilor: Şutzu,
Arhivele Naţionale ale României, Raport de activitate 2008, publicat în martie 2009,
Bucureşti, p. 93-94
22
Recomandarea R 13/2000 a CE, potrivit căreia un document, odată cercetat, nu mai poate
fi refuzat altui cercetător, alte recomandări prin care interesul cercetării ştiinţifice poate
justifica acordarea accesului la documente care conţin date privind persoanele.
23
Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, Registru de eliberare permise cercetători
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Ghika, Singer Shalom, Rosetti; Monografia Şcolii de mecanici Agricoli
Răcăciuni; Evoluţia fondului forestier pe raza judeţului Bacău; Monografia
Colegiului „Ferdinand I" Bacău; Viaţa culturală Băcăuană; Viaţa politică,
economică şi socială în perioada 191 O - 1960 pe Valea Trotuşului; Evoluţia
sistemului vamal Moldovenesc; Cultura Băcăuană în anii 1900 - 1950;
Situaţia funciară a boierilor din zona Secuieni; Camera de Comerţ şi
Industrie Bacău - evoluţie şi istoric; Istoricul grădiniţelor de copii;
Învăţământul băcăuan în perioada modernă; Viaţa cotidiană a locuitorilor
Bacăului în perioada interbelică; Istoricul societăţii S.C. Pobac S.A. Bacău;
Trecutul oraşului Bacău; Legislaţie Românească în perioada 1900 - 2002
privind comunitatea din Bacău - activitate socială şi economică; Culoarul
Siretului Săuceşti - Răcăciuni. Dinamica peisajului cu privire specială
asupra evoluţiei teritoriale a municipiului Bacău; Monumente istorice din
judeţul Bacău; Monografie profesor Ernest Stere 1912 - 1979; Istoria
Catolicilor şi catolicismului din Moldova; Viaţa spirituală în Comăneşti în
sec. XX; Controlul social şi instituţiile sale (preot, comunitate, viaţă
religioasă, credinţă, confilcte) în satele ceangăi eşti din Moldova sec. XVIII
- XX; Comunitatea catolică din Valea Mare - studiu monografic;
Monografii ale comunelor: Bereşti - Tazlău, Helegiu, Dănnăneşti, Ghimeş
Făget, Răcătău, Gioseni, Faraoani; Fondul Forestier Naţional; Istoria
învăţământului primar din oraşul Bacău; Refonnele agrare din judeţul
Bacău; Arbore genealogic pentru unele familii; Scriitori băcăuani;
Minorităţi etnice şi confesionale în România 1918 - 1948; Istoria ţiganilor;
Bisericile din judeţul Bacău; Personalitatea lui Al. Piru; Omul politic Ion
Borcea; Mărturisitori pentru Hristos în temniţele comuniste; Partidul
Naţional Liberal în judeţul Bacău; Evreii şi istoria Bacăului; Viaţa religioasă
în judeţul Bacău; Comunităţile catolice din judeţul Bacău; Reclame
interbelice în ziare locale; Istoria învăţământului preşcolar din judeţul
Bacău. Multe din aceste teme prezentate mai sus au şi fost publicate.
Din prelucrarea datelor referitoare la ocupaţiile sau profesiile
cercetătorilor, ce au fost centralizate de către Arhivele Naţionale, au relevat
următoarele categorii de cercetători: 20,6% studenţi, 15,45% profesori din
învăţământul preuniversitar, 8, 1% pensionari, 7, 7% cercetători la institute de
cercetare, 5, 1% doctoranzi, 5,07% cadre didactice din învăţământul
superior, 2, 1% masteranzi, 4,9% istorici, muzeografi, ingineri, economişti,
funcţionari, preoţi, ziarişti, jurişti, arhitecţi, avocaţi, medici, şomeri şi alte
~
. ·24
pro1es11 .
Dezvoltarea tehnologiei infonnaţiei ajută la perfonnanţe privind
accesul la instrumentele de cercetare atât în sălile de studiu cât şi on-line.
24

Arhivele Naţionale ale României, Raport de activitate 2007, publicat în mai 2008,
cap. Accesul la documente. Către o nouă paradigmă, p. 93
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Folosirea documentelor virtual înseamnă protejarea documentelor originale,
cât şi accesibilitatea ca locaţie pentru cercetători.
Însăşi Recomandarea prevede că se pot reface regulamentele de
acces la sala de studiu dacă Legea Arhivelor nu s-a schimbat. Pe lângă
condiţiile stabilite prin lege, pot apărea noi reglementări care să cuprindă
unele măsuri care să pennită utilizatorilor un acces mai larg la cercetare. În
multe ţări membre, care dorind să se alinieze la normele europene, au fost
aplicate aceste cerinţe.
Din cercetările făcute de forurile de sub tutela Comunităţii Europene
reiese că statele membre care nu au reuşit să implementeze Recomandarea
13, au fost invitate să adopte o legislaţie asupra accesului la arhive inspirată
de principiile schiţate în cadrul ei, sau să aducă legislaţia existentă în acord
cu aceste principii. Acolo unde politica de acces nu a reuşit, acţiunea a fost
preluată de către utilizatori şi O.N.G.-uri 25 pentru îndeplinirea implementării
Recomandării.

Ţările

membre ale Comunităţii Europene, încă din anul 2007, au
început derularea programelor privind digitalizarea patrimoniului
arhivistic. 26 În perioada 23-26 aprilie 2007, la a Treia Conferinţă Europeană
de la Berlin privind digitalizarea Arhivelor, s-a pus accentul pe necesitatea
27
accesibilităţii la documente prin intermediul Internet-ului şi anume că
„Arhivele vor arăta pe Internet dimensiunea culturală a Europei ca unul din
stâlpii societăţii informaţiei, Arhivele suferă astăzi o modificare: calitatea
unei arhive nu va mai consta, ca până acum, în calitatea documentelor
conţinute, ci de măsura în care sunt disponibile utilizatorului la momentul şi
în locul în care acesta are nevoie". Se merge din ce în ce mai mult pe
accesibilitatea imediată a documentelor. Recomandarea nr. R (2000) 13 se
referă la politica europeană asupra accesului la arhive, îndeosebi a accesului
unitar în toate ţările Comunităţii Europene.
În aproape toate ţările membre ale Comunităţii Europene există
reguli pentru protejarea intereselor publice, protecţia datelor personale,
durata perioadelor de restricţii, declasificarea şi accesibitatea, autorizaţiile
speciale de acces la documentele cu restricţii, stabilite prin legi şi
instrucţiuni de aplicarea legilor. Deciziile de revizuiri sunt în sarcina
Guvernului şi pot să varieze de la stat la stat. Totuşi, încet, încet, unele după
altele, Arhivele din statele membre au urmat spiritul Recomandării în ceea
ce priveşte principiile etice, tehnice, chiar dacă legislaţia nu era în totalitate
în acord cu principiile recomandate. 28
.
-'5 Accesul la arhive,
..... , p. 74
26
Bogdan - Florin Popovici, Aspecte ale digitalizării patrimoniului arhivistic, în „Revista
Arhivelor" nr. 2/ 2007, LXXXIV, voi LXXIII, p.154
~ 7 Ibidem, p. 155
28
Accesul la arhive, ... , p.71
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Declasificarea documentelor cu restricţii se face automat la expirarea
perioadei de protecţie. Dacă este necesar, din motive legale, se poate să se
amâne deschiderea dosarelor cu restricţii, autoritatea care este responsabilă
cu clasificarea (de obicei instituţia creatoare a documentelor respective)
trebuie să iniţieze procedura de prelungire a clasificării dosarelor, pentru o
perioadă determinată. Durata se stabileşte prin lege şi se fac publice aceste
hotărâri. Dacă organizaţia creatoare nu cere prelungirea perioadei de
protecţie în baza unei justificări fundamentale, declasificarea trebuie să se
29
producă de la sine, la sfârşitul perioadei de protecţie hotărâtă prin lege, în
sensul că, dacă după trecerea termenului final documentele care nu au fost
30
supuse reclasificării, se declasifică în mod automat.
Se urmăreşte realizarea şi implementarea unor programe de găsire şi
folosire a informaţiilor necesare utilizatorului cât mai operativ sau chiar
imediat. Progresul tehnologiei infonnaţiei ajută la îmbunătăţirea condiţiilor
de acces la instrumentele de cercetare, atât în sălile de studiu cât şi on-line.
Chiar dacă nu sunt destule resurse financiare pentru modernizările sălilor de
studiu din cadrul Arhivelor Naţionale, credem că se poate compensa cu
valorificarea documentele direct de pe Internet. Într-o viziune, care părea
puţin fantastică în perioada 2000-2006, se dorea crearea unor săli de studiu
virtuale 31 , ceea ce acum pare din ce în ce mai realizabilă, dar pentru aceasta
este nevoie de personal şi mijloace.

SUMMARY

In this article, the author shows the Archives way, tobe must pursue
into the management implies a system of princip Ies and regulations to apple
them of the Recommendation (2000) 13 of European Council. The
European member of states must to implement in their activity on the future
the rules and principles of Recommendation to glanced to access into
archives very easy for the research, and for the administrative transparency
and must to find the new methods and techniques efficiency for the
administration to archives into evolutions technological.

29

Ibidem, p. 38
Ibidem, p. 82
31
Gabriela Preotesi, Conferinţa Europeană privind standardizarea şi Arhivele Digitale.
Adunarea Generală EVREICA şi reuniunea EBNA - Berlin. 23-27 aprilie 2007, în „Revista
Arhivelor" nr. 2/ 2007, LXXXIV, voi. LXXIII, p. 151
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CONDIŢII DE PĂSTRARE, STADIUL PRELUCRĂRII
ARHIVISTICE ŞI MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A
ARHIVELOR CREA TE DE FOSTELE CAP-uri
Cristian

CRIŞAN şi

Bîziac Eniko IREN

O problemă reală, pentru cele mai multe direcţii judeţene ale
Arhivelor Naţionale, o constituie şi arhiva fostelor CAP-uri, în ceea ce
priveşte prelucrarea arhivistică (ordonare, inventariere, selecţionare) de
către unităţile deţinătoare (primării). Astfel, în majoritatea cazurilor/
situaţiilor întâlnite în unna controalelor la primăriile oraşăneşti şi comunale
din judeţul Covasna, condiţiile de păstrare a acestor arhive nu sunt cele mai
bune, documentele propriu zise fiind păstrate în spaţiile de depozitare ale
primăriilor (împreună cu arhiva primăriei, în spaţii separate, în alte locaţii,
pe rafturi, în saci).
La problemele curente legate de prelucrarea arhivistică a acestor
documente - ordonare, inventariere, selectionare, asigurarea condiţiilor de
păstrare - trebuie avut în vedere şi faptul că aceste arhive au fost pentru o
scurtă perioadă de timp „arhive fără stăpân", până în momentul preluarii lor
de catre primăriile comunale, în baza Legii Fondului Funciar nr. 18/1991 şi
în urma circularei Arhivelor Naţionale dată în acest sens.
Având în vedere condiţiile anterioare de păstrare a arhivei CAPurilor, datorită mai multor cauze - neglijenţă din partea autorităţilor locale,
spaţii de depozitare improprii, factori fizici şi biologici la care au fost
supuse aceste arhive până în momentul preluării lor de către primării, o
bună parte din documente prezintă unne de degradare (mucegai, praf, etc.)
existând riscuri majore de contaminare, în unele cazuri (acolo unde
documentele sunt păstrate împreună cu arhiva primăriei) şi a celorlalte
documente create de primării.
De menţionat că integritatea acestor arhive a avut de suferit, în
timpul şi după evenimentele din decembrie 1989, în unele situaţii arhiva
fiind distrusă complet.
Pentru a găsi soluţii la această problemă şi, de asemenea, pentru a
valorifica experienţa celorlalte direcţii judeţene ale Arhivelor Nationale,
DJAN Covasna a iniţiat, în luna martie 2009, la sediul direcţiei, dezbaterea
cu tema Condiţii de păstrare, stadiul prelucrării arhivistice şi modalităţi de
valorificare a arhivelor create de fostele CAP.
La dezbatere au participat un numar de cca. 20 de persoane (arhivişti
de la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale Bacău, Covasna şi Harghita,
responsabilii cu activitatea de arhivă de la 8 primării din judeţul Covasna:
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, Chichiş, Estelnic Hăghig, Moacşa,
429
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Băţani, Zăbala,

Vâlcele - deţinătoare ale arhivelor fostelor CAP, profesori şi
cercetătorilor interesati de procesul de colectivizare din zonă.
Discutiile s-au axat în general pe trei probleme:
1. Analizarea situaţiei în care se găsesc arhivele fostelor CAP-uri din
judeţul Covasna şi problemele cu care se confruntă responsabilii cu
activitatea de arhivă ce au în gestiune aceste arhive precum şi identificarea
unor soluţii practice legate de prelucrarea arhivistică a acestor documente
(ordonare, inventariere, selecţionare, asigurarea condiţiilor optime de
păstrare, pregătirea pentru predare la Arhivele Naţionale;
2. Identificarea documentelor cu valoare practică şi mai ales
documentară;

3. Cunoasterea si valorificarea experienţei celorlalte direcţii judeţene
ale Arhivelor Naţionale (Argeş, Bacău, Mureş, Harghita, Cluj, Călăraşi,
Dolj) ca unnare a răspunsurilor primite la solicitarea în scris a DJAN
Covasna, cu privire la condiţiile de păstrare, stadiul prelucrării arhivistice
şi modalităţi de valorificare a arhivelor create de fostele CAP.
Pentru judeţul Covasna, analizarea situaţiei arhivele fostelor CAP-uri
s-a făcut pe baza datelor rezultate în urma controalelor pe teren şi
răspunsurilor primite din partea unor primării, la chestionarul cu privire la
arhiva creată de fostele unităţi agricole cooperatiste ( 1O primării comunale:
Aita Mare, Bixad, Bodoc, Brăduţ, Ghidfalău, Lemnia, Micfalău, Poian,
Turia, Valea Crişului).
Pentru arhivele altor 9 CAP-uri (Sfântu Gheorghe, Covasna, Chichiş,
Estelnic, Hăghig, Moacşa, Băţani, Zăbala, Vâlcele), situaţia aacestora a fost
prezentată de responsabilii cu activitatea de arhivă prezenţi la dezbatere.
În urma discuţiilor purtate cu responsabilii cu activitatea de arhivă sa constatat că o bună parte a arhivei CAP-urilor este neprelucrată arhivistic
(neinventariată), o excepţie făcând-o statele de plată şi fişele de evidenţă
zilnică de muncă, după care se eliberează adeverinţele de vechime în muncă
şi care, din raţiuni practice, au fost ori separate de restul documentelor ori
păstrate separat în birouri).
O altă problemă ridicată de majoritatea responsabililor cu activitatea
de arhiva de la primării, ce gestionează si arhivele fostelor CAP-uri, prezenţi
la dezbatere, a fost cea legată de spaţiul de depozitare. În acest sens s-a
insistat pe intervenţia direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, pentru
responsabilizarea conducerii primăriilor în ceea ce priveşte recondiţionarea
actualelor spaţii de depozitare dar şi alocarea de noi spaţii destinate păstrării
arhivei. În consecinţă, rezolvarea acestor probleme legate de prelucrarea
arhivistică şi spaţiul de depozitare stau în fondarea (acolo unde este cazul),
ordonarea, inventarierea şi selecţionarea acestor arhive singura soluţie găsită
şi acceptată de către cei prezenţi, activitate în urma căreia cantitatea de
documente cu termen de păstrare expirat din depozite s-ar reduce
430
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considerabil (de regulă actele cu caracter finaciar contabil). Ca instrument
de lucru s-a considerat că Indicatorul termenelor de păstrare din anul 1981
al dosarelor şi registrelor pe care le crează unităţile agricole cooperatiste
şi unităţile pentru tratamentul balneoclimatic construite din fondurile
agricole de producţie, publicat şi în Revista Arhivelor nr. 1 din anul 1982,
poate fi aplicat la ordonarea, inventarierea şi selecţionarea documentelor pe
ani şi termene de păstrare.
Exceptând documentele cu valoare practică, s-a estimat că în unna
eliminarii documentelor cu termene de păstrare expirate, cantitatea totală de
arhivă a unui CAP, s-ar reduce în medie la cca. 1-2 m.l., fapt care ar rezolva
situaţia spaţiului de depozitare.
In vederea cunoaşterii situaţiei în care se găsesc arhivele fostelor
CAP-uri şi soluţiilor găsite de către celelalte direcţii ale Arhivelor Naţionale
la acesta problemă, au fost analizate în cadrul dezbaterii şi răspunsurile
trimise de direcţiile judeţene Arges, Bacău, Călăraşi, Cluj, Dolj, Harghita,
Iaşi, Mehedinţi şi Mureş, la solicitarea în scris a D.J.A.N. Covasna.
Astfel, la aceste direcţii situaţia arhivelor create de fostele CAP-uri
se prezintă după cum urmează:
La DJAN Argeş, în cursul anului 1984, din cele 88 de CAP-uri care
activau pe raza judeţului, au fost preluate un nr. de 68 fonduri documentare
ale CAP-urilor, pe bază de inventare, din perioada 1949-1975. Categoriile
de documente cu valoare istorică preluate sunt: bugetul de venituri şi
cheltuieli, darea de seamă contabilă anuală, procese-verbale schimburi de
teren şi atribuiri de terenuri pentru case, registru cu procese verbale ale
adunărilor generale, registre cu deciziile şi procesele verbale ale consiliilor
de conducere, cererile de înscriere în CAP, planuri de producţie şi
financiare, state de funcţii.
În medie de la un CAP a fost preluată o cantitate de 0,70 m.1. Nu au
fost preluate documentele cu termene de păstrare temporare, inclusiv statele
de plată, fişele anuale şi borderourile de plată în bani şi produse, care au
rămas la sediile instituţiilor.
Conform ordinului Prefecturii judeţului Argeş, arhivele constituite
de fostele CAP-uri au fost preluate de către primăriile pe raza cărora au
activat, inventariate şi în marea lor majoritate selecţionate la zi, documentele
din anii 197 6-1992 (când s-a desfiinţat ultimul CAP). De asemenea, au
preluat arhivele create de fostele asociaţii economice intercooperatiste
(AEI), care fuseseră înfiinţate începând cu anul 1978. Spaţiile de depozitare
ale arhivei sunt bune, asigurând securitatea documentelor. În noiembrie
1996, DJAN Argeş a preluat de la Direcţia Muncii Argeş şi documentele
create de fosta UJCAP (Uniunea Judeţeană a Cooperativelor Agricole de
Producţie) pe perioada 1996-1990 în cantitate de 2,25 m.1. şi 454 u.a.
431
https://biblioteca-digitala.ro

La D.J.A.N. Bacău, până în 1987-1988, erau cca 20 de fonduri ale
arhivelor fostele CAP-uri, create pînă la 1975, după anul 2000 numărul
acestora ajungând la 33 de arhive ale fostelor CAP-uri şi 4 asociaţii
intercooperatiste. Numărul unităţilor arhivistice din aceste fonduri este între
20 şi 150 de unităţi arhivistice. Nu sunt multe cazuri de arhive complet
distruse, cele care se regăsesc la vechile sedii ale fostelor CAP-uri fiind în
mare parte neordonate, iar cele de la primării, sunt ordonate pe categorii de
documente, fără alte fonne de evidenţă propriu zisă.
La DJAN Călăraşi se găsesc 13 fonduri documentare ale fostelor
CAP-uri, unele preluate înainte de 1990. După anii 1990, arhivele CAPurilor au fost preluate de către primării, majoritatea actelor preluate fiind
evidenţele de plată care stau la baza eliberării de adeverinţe de vechime în
muncă de către pnmării. Documentele cu tennen de păstrare permanent au
fost preluate în proporţie de 75-80% pe bază de proces-verbal, dar
documentele au rămas în continuare să fie păstrate în vechea locaţie - sediul
fostului CAP sau la societatea agricolă înfiinţată în locul fostului CAP,
primăriile nedispunând de spaţiul necesar preluării. O altă problemă o ridică
prelucrarea acestora, operaţie executată în proporţie foarte redusă, din cauza
lipsei de personal.
La DJAN Cluj s-a procedat la preluarea, în 1991, a două CAP-uri
din oraşul de reşedinţă care s-au constituit ca societăţi agricole şi au mai
funcţionat şi după lichidarea CAP-urilor. În mare parte aceste arhive au fost
preluate de consiliile locale fie pe bază de procese-verbale avînd în anexă
inventarele permanente aferente, fie în regim de urgenţă. Cele mai
importante sunt cererile de înscriere în CAP solicitate pentru eventualele
restituiri şi fişele anuale de evidenţa muncii. Există situaţii puţine la număr
care nu au respectat şi/sau au eludat Legea Arhivelor Naţionale având ca şi
consecinţă distrugerea unor documente. Majoritatea documentelor preluate
de către consiliile locale în regim de salvare au fost prelucrate de noii
deţinători conform Legii 1611996. În momentul de faţă ideea preluarii
arhivelor fostelor CAP-uri de către direcţie nu este oportună, întrucât există
alte priorităţii de preluare ce vizează arhive în regim de salvare ca urmare a
intrării în faliment sau lichidare a unor creatori şi deţinători de documente.
Multe date referitoare la activitatea CAP-urilor se găsesc şi în fondul
fostului UJCAP. Referitor la fişele de pontaj şi statele de plată se susţine în
continuare ideea predării acestora la Casele de Pensii, constituind de fapt
documente originale pe care ar trebui să se bazeze dosarele de pensionare.
La DJAN Dolj, arhivele fostelor CAP-uri, până la preluarea acestora
de către primării, au fost lăsate în spaţii nerecorespunzătoare, abandonate,
ale fostelor CAP-uri, ceea ce adus la degradarea şi distrugerea unei părţi
însemnate din aceste documente. Aceeaşi situaţie a continuat şi după
trecerea acestor arhive în gestiunea primăriilor, documentele fiind
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depozitate tot în spaţii necorespunzătoare - clădiri abandonate, diferite
anexe ale primăriilor, foste cămine culturale, etc.
În ceea ce priveşte stadiul de prelucrare arhivistică, nu există nici un
fel de evidenţă. În cele mai multe cazuri, primăriile comunale au preluat şi
păstrat, în condiţii relativ bune, documentele cu caracter practic, fiind
valorificate în activitatea de reconstituire a vechimii în muncă şi
recalcularea pensiei. Nu au fost preluate documente de către DJAN Dolj,
considerându-se că acestea sunt mai importante din punct de vedere practic,
infonnaţiile cu valoare documentar istorică regăsindu-se în arhivele create
de alte structuri la nivel comunal, raional sau regional, din perioada 19511968, acestea oferind informaţii suficiente despre „transformarea socialistă
a agriculturii". Pentru perioada ulterioară 1969-1989 aceste infonnaţii se
regăsesc în arhivele structurilor specifice la nivel judeţean (direcţii agricole,
UJCAP-uri) şi în arhiva fostului Comitet Judeţean Dolj al PCR, preluată în
anii anteriori de direcţie.
La DJANHarghita, în urma activităţilor de control au fost
identificate fonduri ale fostelor CAP-uri. De cele mai multe ori aceste
documente sunt fie neinventariate, fie neglijate în spaţii aflate în afara
depozitelor de arhivă, prin şoproane, poduri, depozite de materiale, sub
streşini degradate de apele pluviale. În situaţiile în care au fost descoperite
aceste arhive s-a dispus salvarea lor prin depozitarea acestora în spaţii
corespunzătoare. Sub presiunea controalelor 2-3 primării au început să
întocmească lucrările de selecţionare (loc. Dârjan, Hârşa). Nu au în păstrare
nici un fond CAP în cadrul direcţiei. De cele mai multe ori atât primarii cât
şi consiliile locale nu manifestă un interes special pentru păstrarea acestor
documente, deşi au fost înaintate adrese prin care se cerea expres tratarea cu
mai multă atenţie a acestor documente.
La DJAN Iaşi, un număr mic de primării comunale mai deţin
documente ale CAP-urilor şi AEI-urilor, fiind puţin interesate de prelucrarea
arhivistică a acestor documente. În ceea ce priveşte condiţiile de păstrare,
acestea sunt bune, în general, dar fără o minimă evidenţă a unităţilor
arhivistice create. Valorificarea documentelor a constat în eliberarea de
adeverinţe pentru vechimea în muncă.
În cadrul direcţiei există un singur fond preluat, CAP Răducăneni, cu
anii extremi 1959-1992, în cantitate de 14,90 ml. şi 355 u.a., principalele
categorii fiind: acte constituire G.A. C., procese verbale ale Adunărilor
Generale, dări de seamă anuale, planuri de producţie şi.financiare, state de
plată, cereri de atribuire a loturilor de casă, inventariul patrimoniului,
ordine decizii, instrucţiuni, acordarea alocaţiilor pentru copii, evidenţa
loturilor În folosinţă, activitatea comisiei de lichidare a CAP. Lipsa acută de
spaţiu nu permite direcţiei preluarea altor fonduri arhivistice.
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La DJAN Mehedinţi, acţiunile de îndrumare şi control din ultimii
ani, au relevat apecte neplăcute în ceea ce priveşte gestionarea şi
administrarea arhivelor fostelor CAP-uri deţinute de instituţiile
administrative (primării). Se constată aceeaşi neglijenţă din partea
consiliilor locale în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor de păstrare şi
prelucrarea arhivei fostelor CAP-uri. Dacă la unele primării au fost
identificate cantităţi de 75-100 m.l., altele în schimb, din cauza
evenimentelor din decembrie 1989, s-au confruntat cu situaţii de distrugere
a arhivelor.
De obicei arhivele fostelor CAP-uri se află depozitate în aceleaşi
locuri cu arhiva creată de primării sau în încăperi vecine, spaţiile de păstrare
neîntrunind condiţiile necesare păstrării şi conservării documentelor
deţinute. Au fost întâlnite şi situaţii în care arhivele fostelor CAP-uri erau
depozitate în vrac, pe podea, expuse factorilor de degradare şi distrugere,
documentele fiind păstrate haotic, fără forme de evidenţă, uneori fiind
amestecate cu arhivele primăriilor. Cea mai mare parte a documentelor ce
compun asemenea arhive fac parte din categoria actelor financiar-contabile,
cu termene de păstrare temporare, cele mai multe expirate, făcând obiectul
unor lucrări de selecţionare. Cu prilejul acţiunilor de îndrumare şi control
întreprinse la primăriile comunale, s-a stabilit ca acestea să nu excludă din
câmpul activităţii lor aceste arhive. În acest sens, s-a stabilit, ca o necesitate
stringentă, adoptarea de măsuri pentru efectuarea, într-o primă etapă, a
operaţiunilor de fondare, acolo unde este cazul, ordoanare, inventariere şi
selecţionare, lucrări imperios necasare în cazul primăriilor ce deţin cantităţi
apreciabile de documente ale fostelor CAP-uri. Printre altele selecţionarea
acestor arhive va asigura şi fluidizarea spaţiilor de păstrare supraaglomarate,
unde este împiedicată depozitarea documentelor rezultate din activitatea
curentă a primăriilor. De aseemenea, s-a insitat în mod deosebit pe crearea
condiţiilor optime de păstrare, conservare şi securizare a documentelor.
Pentru neasigurarea condiţiilor de păstrare şi a atitudinii de sfidare s-au
aplicat chiar amenzi contravenţionale - ex. primările comunelor Jiana,
Salcia, Bîcleş etc. Legat de fişele de evidenţă a muncii, cea mai mare parte
din acestea fiind predate încă din primii ani postcomunişti fostei Direcţii
Judeţene de Muncă şi Protecţie Socială, de unde au ajuns la actuala Casă
Judeţeană de Pensii.
De precizat că pe raza judeţului Mehedinţi au funcţionat mai multe
cooperative de producţie, documentele acestora fiind de cele mai multe ori
amestecate, depozitate la grămadă, fără a se efectua în prealabil fondarea. Se
impune în continuare obligarea administraţiilor locale să adopte măsurile
necesare pentru prelucrarea lor arhivistică, astfel încât, în final, să poată fi
evaluate cantitativ şi calitativ documentele cu caracter permanent, în
vederea unei eventuale preluări a acestora de către Arhivele Naţionale.
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În judeţul Mureş majoritatea primăriilor au preluat arhiva fostelor
CAP-uri pe baza Legii Fondului Funciar nr. 1811991. O parte din aceste
arhive au fost aduse la sediile prmăriilor comunale, fiind depozitate
împreună cu arhiva proprie sau în depozite separate. Aceste arhive au fost
prelucrate arhivistic, fiind înaintate şi lucrări de selecţionare spre
confinnare. În cazul în care CAP-urile s-au transformat în asociaţii agricole,
arhivele acestora au fost preluate de către aceste asociaţii pe bază de
protocol. La DJAN Mureş se găsesc doar două fonduri, restul arhivelor fiind
în păstrarea primăriilor locale. Inventarierea şi selecţionarea fondurilor CAP
precum şi a arhivelor primăriilor s-a realizat cu ajutorul persoanelor fizice
autorizate, angajate pe bază de contract de către primar.
Din cele prezentate rezultă faptul că, la nivelul Arhivelor Naţionale,
există o mare diversitate între situaţiile existente în fiecare judeţ în parte
privind condiţiile de păstrare şi stadiul de prelucrare arhivistică a fondurilor
arhivistice create de fostele CAP-uri, dar, în cele mai multe cazuri, o situaţie
total necorespunzătoare privind starea de conservare, prelucarea şi
valorificarea a acestor arhive, a căror valoare practică şi documentar este
aproape unanim apreciată. În acest sens, considerăm că organizarea unei
dezbateri pe această temă, la nivelul Arhivelor Naţionale, este mai mult
decât necesară, pentru înscrierea printre priorităţile direcţiilor judeţene ale
Arhivelor Naţionale a arhivelor fostelor CAP-uri.

Anexa I
Categorii de documente permanente cu valoare

documentară

( 11)

I. ORGANE DE CONDUCERE

1.
2.

3.
4.
5.

Dări

de seamă, rapoarte, informări, supuse dezbaterii organelor de
conducere (I 17)
Procesul-verbal al adunării generale cu hotărârea de constituire a
unităţii (unificări CAP, constituirea de asociaţii economice
intercooperatiste şi asocieri CAP cu unităţi de stat ale cooperaţiei
de consum (I /9)
Registre de procese-verbale ale adunărilor generale, şedinţelor
Consiliului de conducere sau de administraţie (111 O)
Cereri de înscriere ale membrilor cooperatori şi hotărârile
adunărilor generale (I/ 13)
Registru de evidenţa terenurilor obşteşti şi ale membrilor
cooperativei agricole de producţie (1/17)
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6. Documente privind scoateri de terenuri din producţia agricolă,
schimbări în categoria de folosinţă, schimburi de terenuri
IAS(I/18)
7. Acte de donaţie (terenuri, bunuri) către unităţi agricole cooperatiste
(I/19)
II.

PRODUCŢIE,

CONT ABILITATE,FINANCIAR, SOCIAL

8. Plan de producţie, bugetul de venituri şi cheltuieli (tipizat), cele
anuale (II/ l)
9. Dări de seamă statistice şi contabile anuale (inclusiv bilanţul
anual) tipizat (II/7)
III. SECRETARIAT, JURIDIC

l O. Filme, diafilme, pliante, realizate în unitatea respectivă (III/13)
11. Inventarele dosarelor şi proceselor- verbale de selecţionare
Propuneri (pentru alte genuri de documente care figurează în
indicator cu termen de păstrare) care pot fi păstrate ca eşantion sau care pot
veni în completarea arhivei unui C.A.P, în lipsa/completarea altor
documente cu caracter permanent):
I.
1. Registru de audienţe 1120 - 3 ani - eşantion
2. Plan de dezvoltare a unităţii în perspectivă Il/2 - 15 ani CS
3. Regulament de organizare şi funcţionare 114 -1 O ani CS eşantion
4. Cererile, reclamaţiile, sesizările oamenilor muncii şi corespondenţa
de rezolvare a lor I /15 - 5 ani - eşantion
II.
1. Registrul fermei II/ 9 - 15 ani
2. Registrul de evidenţă a efectivelor, a producţiei şi a reproducţiei
animalelor II/I O - 15 ani
3. Planuri de măsuri privind sărbătorirea zilei recoltei II/ 11 - 3 ani eşantion

anuale de evidenţa muncii şi decontării cu membrii
cooperatori Il/34 - 90 ani
5. State de plată a retribuţiei şi ajutoare pentru personalul muncitor
încadrat permanent II/35 - 90 ani
6. Registru de evidenţă a personalului 11/39 - 90 ani

4.

Fişe

III.
I. Registru de

intrare-ieşire

a

corespondenţei
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11111 - 20 ani

2. Dosarele de litigii la instanţe şi arbitraj Ill/6 - 5 ani
3. Dosare litigii de muncă IIl/7 - 5 ani
4. Materiale privind activitatea politico - educativă, cultural artistică
şi sportivă III/ 1O - 3 ani
5. Lecţii şi tematici privind calificarea cooperatorilor în meser11
agricole şi neagricole IIl/11 - 2 CS
6. Organizarea întrecerilor socialiste III/ 12 - 5 ani - eşantion

SUMMARY
This article presents the issue of archives created by the former
agricultural cooperatives, trying to find practicat solutions for recovering
and processing these archives, which have suffered from distructions and
negligence during the transition period, from 1989 untill they were
takenover by the municipalities.
In this perspective, this article points out the status of these archives
in some of the national archives' counties and also their points of view on
the practice of recovering and processing the information held by the
documents.
In the first appendix there are listed types of documents created by
these agricultural cooperatives, having different appraisal, due to their
documentary or practical/pragmatical importance.
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PAUL (PAVEL) GORE
27 iulie 1875 - 8 decembrie 1927
- prezentare de fond Ina CHIRILĂ
Fondul personal Paul Gore deţinut de Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Naţionale Iaşi cuprinde documente create şi adunate de basarabeanul Paul
Gore din perioada 1766-1927, cuprinse în 4 pachete (O, 45m.l.), majoritatea
fiind scrise în limba rusă.
Fiu credincios al ţării sale 1, Paul Gore a fost unul dintre intelectualii
Basarabiei care au trăit la interferenţa celor două secole marcate de profunde
schimbări politice, sociale şi economice. A fost un adevărat român, pătruns
de sentimente patriotice idealiste, obligat, însă, să se adapteze rigorilor
administraţiei ruse. Născut la Chişinău la 27 iulie 1875, crescut şi educat de
o familie veche de boieri intelectuali moldoveni, a terminat în 1895 Liceul
Clasic din Nicolaev, gubernia Herson, iar în 1901 Facultatea de Drept din
cadrul Universităţii din Sanct-Petersburg. Cărturar, istoric, genealogist şi
heraldist erudit, Paul Gore a fost membru de onoare al Academiei Române
( 1919), preşedinte al Societăţii Culturale Moldoveneşti ( 1905), al
Comisiunii Savante a Arhivelor Statului din Basarabia (din 20 ianuarie
1908), al Muzeului Zemsvei, ulterior Muzeul Naţional (oct. 1909-1921 ),
director general al Crucii Roşii pentru Basarabia ( 1917), preşedinte în
Comisiunea Şcolară Moldovenească ( 1917), preşedinte al Partidului
Naţional Moldovenesc ( 1917), al Ligii Culturale din Basarabia ( 1920), al
Comisiei Monumentelor Istorice ( 1921 ), membru al Comitetului Central al
Crucii Roşii din România ( 1920), membru în comitetul de conducere,
membru de onoare al Societăţii de Numismatică ( 1921 ), membru al
Societăţii Regale Române de Geografie, membru de onoare al Societăţii
Istorice Bisericeşti din Chişinău ( 1922), membru al Ateneului Român, al
Societăţii „Renaşterea Română", al Fundaţiei „Principele Carol" (1923 ). Om
de cultură prin vocaţie, jurist prin pregătirea profesională, Paul Gore se
înscrie, după absolvirea Facultăţii de Drept în 1901, ca avocat stagiar în
baroul din Sanct-Petersburg, însă, în decembrie acelaşi an, este numit
supleant la Judecătoria administrativă din Orhei şi ales apoi, în 1902,
judecător de pace în acelaşi oraş. Este numit ataşat al Ministerului de
Justiţie,
membru al Comitetului Zemstvoului gubemial pentru
reglementarea veniturilor averilor mănăstirilor închinate ( 1906), ales
vicemareşal al nobilimii din Orhei, vicedeputat al nobilimii din judeţul
Alexis Nour, Un fiu credincios al ţării sale (Pavel Gh. Gore). articol publicat în Paul
Gore Omul şi opera, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2003, p. 55-58
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Chişinău, judecător

onorific al aceluiaşi judeţ ( 1908), mareşal al nobilimii
judeţului Orhei, judecător de pace onorific în acelaşi judeţ, membru al
Adunării Generale al Zemstvei, membru al Upravei Zemstvei, membru al
Sfatului Epitropiei Gimnaziului de Femei de pe lângă Zemstva din Chişinău
( 1909), deputat al nobilimii judeţului Chişinău, vicepreşedinte al
Comitetului Central al Zemstvoului, locţiitor al mareşalului nobilimii,
membru în Comitetul de Recrutare al Basarabiei, vicecurator al Azilului de
Orfani din Orhei, mareşal al nobilimii uezdului Orhei ( 191 O). În 1911 a fost
ales director general şi delegat general al tuturor spitalelor din Basarabia2.
Deşi a fost foarte târziu luat în evidenţă 3 , fondul Paul Gore a ajuns
la Arhivele din Iaşi datorită lui Sever Zotta, director între anii 1912-1934,
care l-a convins pe prietenul său, Paul Gore, să depună aici o parte din
4
colecţia personală . Foarte probabil ca din acest fond să fi făcut parte iniţial
şi documentele care se află acum în colecţia Documente, ordonate şi
inventariate în următoarele pachete: 180, 183-214, 223-228 5 . Concomitent
cu prelucrarea acestui fond am inventariat şi pachetul 1022, cu documente în
limba rusă din aceeaşi colecţie, constatând, cu surprindere, că din punct de
vedere al conţinutului, al perioadei în care au fost create şi al genurilor de
documente pe care le cuprinde, acestea sunt asemănătoare cu cele din
pachetul I din fondul Paul Gore, fapt care ne face să credem că au făcut
parte iniţial din acelaşi fond. De asemenea, în colecţia Stampe şi fotografii
au fost integrate, probabil din cauza dimensiunilor, o diplomă de deputat
eliberată de administraţia rusă pe numele lui Gheorge Spiridonovici Gore,
7
tatăl lui Paul Gore 6, stema familiei Gore, realizată de Paul Gore şi o altă
stemă a familiei Gore, color - desen în acuarelă 8 . Ne-am putea întreba de ce
aceste documente donate de Paul Gore au fost separate şi integrate în trei
fonduri şi colecţii diferite. Explicaţia este simplă, separaţia s-a făcut pe două
Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale (în continuare DJAN Iaşi), fond personal
Paul Gore, pachetul II, B dosarele I - 14 (state de funcţii); despre activitatea de heraldist şi
genealogist, vezi Silviu Andrieş-Tabac, Paul Gore heraldist, comunicare ţinută în şedinţa
din 12 septembrie 1995, publicată în Arhiva Genealogică, Editura Academiei Române, laşi,
IV (IX), 1-2, 1997, p. 231-245
3
Fondul a fost luat în evidenţă de DJAN Iaşi la 2 l martie 1997, conform procesului-verbal
nr. 345 din 21.03.1997, semnat de dna Rodica Anghel. Dosarul fondului nr. 359 - Paul
Gore mai conţine şi două procese-verbale de verificarea existentului din 1998
4
Filofteia Rânziş, Arhive personale şi familiale, vol. l, Arhivele Naţionale ale României,
Bucureşti, 2001, p. 13
5
La începutul fiecărui pachet este menţionat faptul că aceste documente provin de la Paul
Gore
6
DJAN Iaşi, Colecţia Stampe şi fotografii, vol. I, nr. 149; despre tatăl lui Paul Gore, vezi şi
Dinu Poştarencu, Gheorghe Gore (date biografice) în Paul Gore Omul şi opera, Muzeul
Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2003, p. 61-64
7
Ibidem, nr. 400
8
Ibidem, nr. 763
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criterii: de limbă şi dimensiuni. Cele scrise în slavonă ş1 m paleografie
chirilică au fost integrate în colecţia Documente, cele în rusă au fost lăsate în
fondul personal Paul Gore şi, în final, cele format mare au fost integrate în
colecţia

Stampe şi Fotografii.

Rămâne

în continuare un mister de la cine provin documentele
fondului familial Teodosiu, în limba rusă, care până în 2004 era înregistrat
9
sub denumirea de Colecţia Brăiescu-Teodosiu . Este posibil ca acest fond să
fi fost depus la Arhivele de la Iaşi de către Emil Brăiescu, aşa cum de altfel
de la acesta provin documentele ce se află astăzi integrate la colecţia
Documente, pachetul 229. Această idee poate fi susţinută de numele vechi al
fondului dat de cei care l-au prelucrat prima dată. Nu este exclus însă, ca
acest fond să fi fost donat de Paul Gore, dată fiind legătura de rudenie care
exista între aceştia: Mihail Egorovici Teodosiu (Feodosiu în cele mai multe
acte) era socrul lui Paul Gore. Acesta era căsătorit cu Elena, fiica lui Mihail
Feodosiu 10 , mareşal al nobilimii gubemiale în peroiada 18 ianuarie 1905-1 O
ianuarie 1908.
Fondul deţinut de Arhivele ieşene reprezintă doar un mic fragment
din ceea ce a creat şi adunat cunoscutul heraldist, istoric şi publicist. O parte
importantă a fondului personal Paul Gore se găseşte la Direcţia Arhivelor
Nationale Istorice Centrale Bucureşti şi cuprinde 96 u.a. cu documente din
per,ioada 1579-1945 11 . În fondul personal Sever Zotta de la direcţia
menţionată, în dosarul nr. 41, se găsesc informaţii preţioase despre Paul
12
Gore şi istoricul familiei sale • De asemenea, în fondurile personale Puiu
Visarion 13 şi Pantelimon Halipa 14 se păstrează corespondenţa purtată de
aceştia cu Paul Gore. Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi deţine un alt
fragment de fond, precum şi Biblioteca Academiei Române, unde Paul Gore
a trimis cărţi cu caracter istoric ale unor autori ruşi cunoscuţi în epocă,
documente şi materiale statistice, diverse culegeri istorico-geografice prin
15
intennediul prietenului său, Ion Bianu .
Documentele fondului personal deţinut de Arhivele din Iaşi au fost
ordonate în patru pachete, aşa cum de mult timp au intrat în circuitul
Conform documentaţiei din dosarul fondului familial Teodosiu nr. 360
DJAN Iaşi, fond personal Paul Gore, pachetul III, dosar 1, p. 161 - 163
11
Filofteia Rânziş, op. cit., p. 88
12
La Sala de studiu din cadrul DJAN Iaşi, se găseşte fondul personal Sever Zoi/a format
microfilm
13
Filofteia Rânziş, op. cit„ p. 140
14
Ibidem, p. 92
15
Gheorghe Palade, Paul Gore în procesul de renaştere culturală a Basarahiei după unirea
de la 1918, în Paul Gore Omul şi opera, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău,
2003, p. 113; despre soarta bibliotecii şi a arhivei lui Paul Gore, vezi Silviu Andrieş-Tabac
op. cit. p. 246-247 şi Petronel Zahariuc, Paul Gore (1875-1927), în Arhiva Genealogică,
Editura Academiei Române, Iaşi, 3-4, 1996, p. 13-19
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ştiinţific, două

cuprind documente foi volante, iar celelalte două dosare
constituite de creator. Inventarul vechi, un manuscris de aproape două
pagini, descrie foarte sumar conţinutul acestor mape deoarece mai toate
documentele sunt scrise în limba rusă. S-a hotărât reinventarierea acestui
fond deoarece, cu ani în urmă s-a inventariat superficial, nefiind între
arhivişti cunoscători ai limbii ruse. Aceste documente au fost puţin
cercetate, informaţiile fiind valorificate doar de câţiva cunoscători ai limbii
ruse. Dată fiind diversitatea genurilor de documente pe care le cuprinde,
fragmentul de fond personal de la Iaşi putea fi denumit colecţia Paul Gore,
însă pentru că a intrat deja în circuitul ştiinţific, am hotărât să nu mai facem
nici o modificare. Acesta a fost şi motivul pentru care, în efectuarea
operaţiunilor de reordonare şi reinventariere, am urmărit să păstrăm numărul
unităţilor arhivistice, respectiv patru. Pachetul cuprinde un număr variabil
de documente, fiecăruia întocmindu-se câte o fişă de inventar.
În ce priveşte ordonarea şi inventarierea fondului am considerat
firesc să păstrăm ordinea prezentării dosarelor, conform vechiului inventar.
Am renumerotat vechile cote cu cifre romane, transformându-le în pachete,
pentru a putea numerota documentele din cadrul acestor pachete cu cifre
arabe. Am recurs la această metodă datorită vechimii şi dimensiunii
documentelor din pachetul I, care nu puteau fi legate într-un singur dosar.
Celorlalte trei dosare li s-a aplicat acelaşi principiu pentru a respecta
uniformitatea cotării şi inventarierii, chiar dacă documentele pe care le
conţin sunt mai recente. Pentru că majoritatea documentelor sunt scrise în
limba rusă, în inventar am menţionat la rubrica Caracteristici documentele
care sunt scrise în altă limbă decât rusă, respectiv română, italiană, franceză,
sârbă. În aceeaşi rubrică am descris şi celelalte elemente definitorii ale
documentelor, aşa cum sunt ele stabilite în Normele tehnice privind
desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale.
Primul pachet de documente conţine peste o sută de documente din
secolul al XIX-lea, fiecare fiind inventariat separat, ca unitate arhivistică. În
cadrul pachetului, documentele au fost ordonate potrivit principiului
cronologic. Dintre acestea doar câteva aparţin membrilor familiei Gore
(Teodor, Spiridon, Gheorghe), celelalte referindu-se la diferite familii din
Gubernia Basarabia: Rosetti-Roznovanu (ramura basarabeană), Pavlov,
Namestnic, Iamandi, dar şi negustori evrei: Abram Menheli Faineştein,
Gonigberg ş.a. Ca genuri, sunt diplome acordate pentru merite deosebite,
acte folosite în instanţele de judecată ale vremii pentru diverse moşii sau
datorii, chitanţe, adeverinţe, foi de parcurs, paşapoarte, scrisori etc. Cea mai
mare parte sunt documente păstrate în original sau copii autentificate,
majoritatea fiind într-o bună stare de conservare.
Pachetul al Ii-lea cuprinde două categorii de documente, numerotate
cu literele A şi B, iar în cadrul fiecărei categorii documentele au fost
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ordonate respectându-se principiul cronologic.
Deşi
majoritatea
documentelor din acest pachet se referă la activitatea lui Paul Gore, s-a
recurs la separarea lor pentru că sunt două genuri diferite. Aşadar, în
categoria A am adunat adresele primite de Paul Gore în calitate de judecător
de pace, membru al Upravei (Consiliului) Zemstvei guberniale mareşal al
nobilimii, preşedinte al Comisiei Guberniale Ştiinţifice de Arhivă din
Basarabia etc., iar în categoria B am integrat toate fonnularele tipizate cu
funcţiile deţinute de Paul Gore în perioada 1902-1927 şi câteva adrese cu
referire strictă la aceste fonnulare. Cu puţine excepţii, toate acestea sunt
documente tipărite, uşor de descifrat şi surprind o paletă diversificată de
preocupări, de la cele cu caracter administrativ-juridic până la cele de ordin
cultural, istoric şi politic. Acestea, coroborate cu alte fonduri şi colecţii, pot
constitui o valoroasă sursă documentară pentru reconstituirea a întregii
activităţi a lui Paul Gore.
În pachetul al III-lea, unul dintre cele mai importante este dosarul cu
nr. 1. Spre deosebire de primele pachete acesta conţine un dosar constituit
de creator, probabil de Paul Gore. Prin unnare, nu am făcut decât să
întocmim pentru fiecare document pe care îl cuprinde câte o fişă de
inventar, păstrând ordinea stabilită iniţial. Dosarul cuprinde documentele
familiei Gore: copii ale documentelor deţinute de Biblioteca Academiei
Române, de Arhivele Statului Iaşi, certificate de naştere, căsătorie, adrese,
adeverinţe pe baza cărora membrilor familiei li s-au recunoscut calitatea de
nobili, fotografii ale documentelor medievale referitoare la familia Gore etc.
Acestea au fost adunate şi copiate de Paul Gore în demersul său de a obţine
recunoaşterea calităţii de nobil şi de a întocmi arborele genealogic al
familiei. În acelaşi pachet am păstrat alte trei dosare, numerotate în vechiul
inventar cu litere mici ale alfabetului latin, pentru că sunt trei fotografii
16
(două ale unor documente slave şi una a conacului de la Pohribeni ), iar în
ultimul dosar este blazonul alb negru şi arborele genealogic foarte frumos
realizat de Paul Gore pe o hârtie format mare.
Primul dosar din pachetul al IV-lea conţine documentele familiei
Miculin din care provine mama lui Paul Gore, Eleonora, fiica lui Ioan
Miculin 17 . Aceste documente au fost adunate de către membrii familiei
Miculin: Ivan, Stepan, Vasile, Gheorghe, Emanuil, Ilie şi Feropont înaintate
prin adrese, în mod repetat, începând cu 26 aprilie 184 7, Adunării
Deputaţilor Dvorenini pentru a li se recunoaşte calitatea de nobili şi pentru a
fi înscrişi în Cartea Nobilimii. Prima parte a acestui dosar a fost creată de
Adunarea Deputaţilor Dvorenini din Basarabia şi completat apoi, de Paul
Gore, începând cu fila 120. Se pare că atât acest dosar, cât şi cel al familiei
Despre conacul şi moşia de la Pohribeni, judeţul Orhei vezi şi pachetele de documente
enumerate în text provenite de la Paul Gore din colecţia Documente
17
DJAN Iaşi, fond personal Paul Gore, pachetul III, dosar 1, p. 155
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Gore, provin din fondul Nobilimii, inventarele 1 şi 2, dosarul 10/1847 de la
Arhivele Naţionale ale Basarabiei. La fel ca şi dosarul III/I, acesta a fost
luat şi completat de Paul Gore pentru a demonstra, pe bază documentară,
calitatea nobiliară ereditară a familiei sale pe linie maternă. Istoriografia
românească are foarte puţine studii despre familiile boiereşti din Basarabia
influente în viaţa politică şi socială a secolului al XIX-lea. În ce priveşte
18
familia Miculin despre ea nu s-a scris decât tangenţial , cu ocazia
prezentării familiei lui Paul Gore. Prin unnare, acest dosar poate constitui o
valoroasă bază documentară în studierea genealogiei familiei, precum şi a
rolului pe care l-a jucat în viaţa socială şi politică a Basarabiei. Al doilea
dosar din pachet conţine documente referitoare la hotarele satelor şi moşiilor
Dănuţeni, Băileşti (Bâşleşti), Ţuţora, Oişeni, Găureni, Ciureşti, Ungheni,
Mainoileşti şi Bereşti. Documentele din secolele XVIII-XIX, păstrate sub
forma unor rezumate sau perelipssis, au servit ca suport documentar în
procesele de judecată ce le-au avut proprietarii (printre aceştia şi cneazul
Constantin Moruzi) între ei de-a lungul secolului al XIX-lea. În dosar au
fost inserate şi diverse alte documentaţii precum hotărâri ale Comisiei de
Hotărnicie din ţinutul laşi-Soroca, chitanţe, copii întărite (autentificate),
citaţii şi hotărnicii. Apare o întrebare firească: ce caută acest dosar în fondul
personal al lui Gore? Pe coperta dosarului legat de creator într-o mapă veche
de culoare verde este scris de mână Documente familiei Gorie Leoa, deşi în
nici un document din interior nu apare menţionat vreun membru al acestei
familii, cu excepţia unui Constantin Paladi Leva şi Andrei Leva ca martor
într-·o hotarnică din 1798 (p. 32). După Sever Zotta, moşia Dănuţeni, judeţul
Iaşi a intrat în proprietatea lui Paul Gore prin soţia sa Elena, care poseda
moşiile părinteşti Teleneşti,judeţul Lăpuşna şi moşia menţionată 19 •
În dosarul al treilea din pachetul patru, Paul Gore şi-a adunat notiţele
din diverse lucrări ale unor autori ruşi, pe baza cărora a întocmit, împreună
cu P. Cazacu, studiul Populaţia Basarabiei pe naţionalităţi după izvoarele
oficiale ruseşti, publicat în 1919 în Convorbiri literare, numărul din iulieaugust. Autorii ruşi şi lucrările acestora invocate în notiţe sunt numeroase şi
sunt practic necunoscute istoriografiei româneşti, putând fi uşor identificate,
datorită menţionării complete a numelor şi titlurilor, apoi studiate de către

Despre stema familiei Miculin, vezi Tudor-Radu Tiron, Despre stema dezvoltată a lui
Paul Gore, în Paul Gore Omul şi opera, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău,
2003,p. 66
19
Sever Zolta, Paul Gore (f 8 decembrie 192 7), în Paul Gore Omul şi opera, Muzeul
Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2003, p. 19; vezi şi ultimul dosar din pachetul II
A al fondului personal Paul Gore, Poliţe de asigurare încheiate între Elena M. Gore şi
Societatea „Dacia - România"
1
H
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cercetătorii interesaţi de subiect. Aceste notiţe reprezintă un mic fragment
din activitatea sa publicistică cu tematică, cum se ştie 20 , variată.
Putem afinna, cu sinceritate, că Paul Gore a contribuit la întregirea
Fondului Arhivistic Naţional, aducând la lumină sute de documente
privitoare la istoria socială, politică şi instituţională a Basarabiei şi nu
numai. De asemenea, documentele fondurilor şi colecţiilor din Arhivele
ieşene referitoare la Paul Gore şi familia sa completează baza documentară
necesară realizării unei biografii 21 pe care acest vajnic român din Basarabia
o merită cu prisosinţă.

SUMMARY
The Paul Gore's archive (0,6 l.m.) owed by the National Archive of
Iasi, Romania is made by the documents created or picked up by the
Bessarabian Paul Gore, between 1766-1924. The most of them are written in
Russian.
Scholar, historian, with genealogica land heraldical preocupations,
Paul Gore helped to the enrichment of the national archivistic patrimony and
he offered a link for the recovery of the social, politica land institutional
1
history of Bessarabia of the XIX h century.

Despre articolele şi studiile scrise de Paul Gore vezi cap. IlI Restituiri din opera lui Paul
Gore din Paul Gore Omul şi opera, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău,
2003, precum şi Iurie Colesnic, Un om fără de mormânt, în Magnum hihliografice, nr. 34/2007
21
Rămâne de referinţă biografia întocmită de Sever Zotta şi tipărită ca broşură la Chişinău,
în 1928, un exemplar se găseşte la Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale,
Bucureşti, în fondul personal Sever Zotta, dosarul 41, iar la Sala de studiu din cadrul DJAN
Iaşi pe rola 6. A fost republicată în Paul Gore Omul şi opera, Muzeul Naţional de Istorie a
Moldovei, Chişinău, 2003, p. 19-39
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BIBLIOTECA DOCUMENT ARĂ A DIRECTIEI
JUDETENE BACĂU A ARHIVELOR NATIONALE
'

'

Roxana Emanuela CA T AN Ă

.
f
Czteşte.
Numai citind mereu,
creierul tău va deveni un laborator
nesfârşit de idei şi imagini".
„

Mihai Eminescu
Cartea este un fruct al minţii omeneşti, care conţine un întreg univers
de idei şi sentimente, prin mijlocirea căreia cunoaştem, studiem şi trăim
trecutul şi prezentul şi putem întrezări viitorul societăţii umane. 1
Istoria arhivelor este strâns legată de aceea a bibliotecilor, iar
elementele comune dintre bibliotecă şi arhivă au determinat uneori
sentimentul de identitate. Arhivele, bibliotecile şi muzeele au un scop
comun, şi anume, de a păstra „monumentele gândirii umane şi monumentele
culturii materiale". Aceste instituţii au menirea de a aduna, păstra, conserva
şi valorifica patrimoniul naţional al poporului nostru. Dar, în bibliotecă se
păstrează, de regulă, produsul gândirii umane concretizat în manuscrise,
cărţi şi periodice, date în grija bibliotecarilor, iar în arhivă se păstrează
actele scrise care oglindesc relaţiile între oameni şi între aceştia şi instituţii,
arhiviştii şi arhivarii fiind slujitorii lor de prestigiu. Ca şi în biblioteci şi
muzee, în arhive lucrătorii desfăşoară activităţi administrative şi ştiinţifice.
Dar formarea lucrătorilor este diferită, prin natura înscrisurilor pe care le
deţin 2 .
Anterior aşezării arhivelor pe baze legale „nu se dăduse în
principatele noastre o atenţie prea mare depozitelor arhivistice ale statului, şi
nici nu se încercase orânduirea lor după principiile ce domniau în arhivistica
modemă" 3 . Existau, ce-i drept, de multă vreme în Bucureşti şi în Iaşi,
depozite centrale de arhive, care se păstrau la mitropoliile respective şi
cuprindeau documentele de stat mai importante. Dar în aceste depozite nu se

Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti.de la începuturi până la 1918, Ed. Ştiinţifică,
1968, p. 5
2
Aurelian Sacerdoţeanu, Sarcinile ştiinţelor auxiliare ale istoriei, în „Revista Arhivelor",
anul IX, nr. 1, Bucureşti, 1966, p. 24, 30, 31
3
Constantin Moisil, Arhivele Statului şi Regulamentul Organic, în „Revista Arhivelor",
voi. II, nr. 4-5, Bucureşti, 1927-1929, p. 269
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depuneau arhivele tuturor dregătoriilor centrale, iar materialul arhivistic nu
4
era sistematizat .
În ceea ce priveşte constituirea arhivelor în ţinutul Bacău, se
constată, la fel ca în alte zone ale ţării, o anumită tradiţie încă din perioada
feudală odată cu apariţia administraţiei locale. Conducătorul ţinutului avea
competenţe administrative, militare, poliţieneşti şi judiciare, iar în procesul
exercitării atribuţiilor, emitea diferite documente. Oraşele şi satele din zonă
aveau şi ele anumite organe administrative, care întocmeau şi păstrau
anumite acte, însă numeroasele vicisitudini abătute asupra teritorilui au
5
condus la pierderea ori distrugerea celor mai multe dintre ele .
În epoca modernă, se deosebeau trei categorii de arhive: arhive de
stat, arhive de instituţii şi arhive particulare. Bineînţeles, după cum am arătat
mai sus, aceste arhive nu aveau o organizare specială, ci împreună cu
diferite cărţi, fonnau bunul istoric-literar al instituţiei sau persoanei
respective. Putem contopi deci arhiva cu biblioteca şi când ne referim la una
6
să înţelegem şi pe cealaltă .
Bibliotecile noastre vechi nu puteau să cuprindă o varietate prea
mare de cărţi, deoarece tipografiile indigene tipăreau aproape exclusiv cărţi
bisericeşti. Literatura propriu-zisă era reprezentată prin opere străine, aduse
cu multe sacrificii de peste hotare, iar cea istorică exista numai în formă de
manuscrise. Originalul era copiat şi răspândit de grămătici. Câteodată,
boierul bibliofil îşi copia singur toate manuscrisele pe care dorea să le aibă
în mica sa bibliotecă.
Din numărul relativ mic al bibliotecilor româneşti din trecut se
desprind trei categorii principale: bibliotecile din mănăstiri (Mănăstirile
Neamţ, Coşula, Voroneţ, etc.), bibliotecile boiereşti şi domneşti (cea mai
mare şi bogată bibliotecă boierească fiind aceea a familiei Sturdza) şi
bibliotecile scriitorilor din trecut (Grigore Ureche, Miron Costin, Dimitrie
Cantemir{
Printre cele mai renumite depozite ale domnitorilor amintim
biblioteca lui Constantin Brâncoveanu, distrusă însă, imediat după moartea
lui. O parte din cărţile şi manuscrisele acesteia se pare că şi-au găsit loc în
rafturile bibliotecilor lui Nicolae şi Constantin Mavrocordat, ce cuprindeau
pe lângă cărţile cele mai importante ale timpului şi o mulţime de manuscrise

4

5

Dimitrie Onciul, Din istoria Arhivelor Statului, în „Prinos lui D.A. Sturdza", 1903, p. 327
Vilică Munteanu, Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale - 55 de ani de

activitate în „Acta bacoviensia", nr. I, Bacău, 2006, p. 10-11
George Potra, Contribuţiuni la istoricul arhivelor româneşti, în „Revista Arhivelor", vol.
I, Bucureşti, 1944, p. 13
7
Gh. Cardaş, Biblioteci vechi româneşti, în revista „Boabe de grâu", anul I, Bucureşti,
1930,p. 611,615,616
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şi

documente române şi străine de o mare valoare istorică, iar prin numărul
lor mare fonnau un depozit, o întreagă arhivă a domnitorului8. Însă, în anul
1758, domnitorul Constantin Mavrocordat a fost închis la Constantinopol
pentru datorii şi astfel „a fost silit, pentru liberarea lui şi numirea din nou în
9
domnie, să înstrăneze biblioteca la care ţinea aşa de mult" .
Urmând celor domneşti, bibliotecile-arhive cele mai importante erau
ale instituţiilor, adică ale mănăstirilor şi şcolilor. În bibliotecile mănăstirilor
şi mitropoliilor se depuneau numeroase manuscrise, în sute de pagini, ale
lucrărilor ce trebuiau tipărite în tipografia respectivei mitropolii, mănăstiri
sau episcopii. În afară de aceste manuscrise ale textelor care se tipăreau, se
mai depozitau în bibliotecile mănăstirilor tot felul de hrisoave şi zapise
referitoare la vânzările şi cumpărările pe care le făcea mănăstirea, acte prin
care se arendau suprafeţe de pământ, acte de danie către mănăstire din
partea voievozilor, boierilor şi altor persoane. În bibliotecile şcolilor, în
special în ale celor greceşti, se găseau tot felul de manuscrise şi cărţi rare,
dăruite de diferiţi domni care se interesau de soarta culturală a acelor
instituţii. În prima jumătate a secolului al XIX-iea, la Iaşi Şcoala
Domnească avea deja o bibliotecă, la care bibliotecar a fost şi Gheorghe
Asachi, primul arhivist al Arhivei Statului din Iaşi. 10
Leon de Laborde, director al Arhivelor franceze între anii 18571868, a fost cel care a făcut o distincţie clară între arhive şi biblioteci 11 ,
afirmând: „Biblioteca este ceva, pe când arhiva e cineva ... arhiva nu poate
să fie desmembrată într-un mod arbitrar" 12 .
Instituţia de stat a Arhivelor Naţionale a luat fiinţă, după model
francez, la 1 mai 183 1 ca structură a Departamentului din Lăuntru, la
Bucureşti - Arhiva Statului din Ţara Românească, iar la 1 ianuarie 1832 se
constituie la Iaşi Arhiva Statului din Modova, ca structură a Logofeţiei
Direptăţii 13 •
După Unirea de la 1859, cele două instituţii se unifică în cadrul
amplului proces de unificare administrativă a statului naţional modern
român, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. La 31 octombrie 14 1862 intră
în vigoare primul Regulament modern de organizare a Arhivelor, Arhiva

~George Patra, Contribuţiuni la istoricul arhivelor româneşti în „Revista Arhivelor", voi. I,
Bucureşti, 1944, p. 13
9
Ibidem, p. 14, apud Nicolae Iorga, Ştiri nouă despre biblioteca Mavrocorda(ilor, p. 4
10
George Patra, Contribuţiuni la istoricul arhivelor româneşti în „Revista Arhivelor", voi.
I, Bucureşti, 1944, p. 14, 15
11
www.archivesdefrance.culture.gouv.fr
12
Paul Gore, Arhivele în „Revista Arhivelor", voi. I, nr. 1-3, Bucureşti, 1924-1926, p. 12
13
conform Regulamentelor Organice din Ţara Românească şi Moldova
14
Această dată devine ziua Arhivelor Naţionale
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Statului din Bucureşti devenind Direcţie Generală, având în subordine şi
arhivele ieşene.
La începutul secolului al XX-iea Paul Gore, preşedintele Comisiei
Arhivelor din Chişinău şi membru al Academiei Române, în articolul său
despre importanţa arhivelor şi organizarea lor în diferite ţări, scria: „Arhiva
şi biblioteca - iată doi factori puternici pentru desvoltarea şi mişcarea vieţii
culturale şi ştiinţifice ... Fiecare local, unde se află o arhivă se compune din
două părţi: 1) arhiva propriu zisă şi 2) partea exterioră a arhivei. În cea din
urmă se află: a) cancelaria arhivei; b) sala de studii pentru arhivişti şi
persoanele particulare, private şi c) biblioteca de informaţii. Această
bibliotecă, dacă este bine aranjată, trebue să aibă următoarele secţii: 1)
lucrările speciale despre arhivă, unde se află; 2) lucrările speciale despre
instituţiunile cari au depus şi depun lucrările, dosarele şi documentele lor de
arhivă; 3) istoria şi geografia regiunilor de unde au fost adunate sau aduse
materiale în arhivă; 4) lucrări speciale, scrise în baza materialelor cari se
află în arhivă; 5) dicţionare enciclopedice şi manuale speciale" 15 • De
asemenea, acesta adaugă faptul că fiecare arhivă trebuie condusă de un „şef'
al arhivei care „ la începutul fiecărui an ... face o dare de seamă asupra
stărei arhivei: 1) Numărul dosarelor, documentelor, actelor. 2) Distribuirea
serviciului arhivar între funcţionarii arhivei. 3) Activitatea ştiinţifică şi
administrativă a personalului arhivei. 4) Starea localului. 5) Starea
financiară a arhivei. 6) Situaţia bibliotecii. 7) Vizitarea arhivei de persoane
cari fac cercetări" 16 .
În aceeaşi ordine de idei, prof. I. Bianu, preşedinte al Academiei
Române, îi scria lui Constantin Moisil, directorul Arhivelor Statului:
„aveam credinţa că înălţarea culturii naţionale are trebuinţă întîi de toate pe lângă organizările şcolare de toate gradele - de o bogată şi puternică
cultură istorică, şi pentru aceasta de o largă şi sistematică organizare a
bibliotecilor, arhivelor, muzeelor în ţară" 17 .
În deceniul al doilea al secolului al XX-iea, prin colaborarea dintre
Constantin Moisil, director al Arhivelor Statului din Bucureşti şi Alexandru
Sadi-Ionescu 18 , bibliotecar al Bibliotecii Academiei Române, se iniţiază un
centru bibliologic în cadrul Arhivelor Statului. La 16 februarie 1924, se pun
bazele Şcoalei practice de arhivari-paleografi, numită apoi Şcoala

15

Paul Gore, Arhivele, ... , p. 9-10
Ibidem, p. 15
17
I. Bianu, Visuri, gânduri şi planuri dinainte cu o jumătate de secol pentru organizarea
bibliotecilor, arhivelor şi muzeelor ţării, în „Revista Arhivelor", vol. II, nr. 4-5, Bucureşti,
1927-1929, p. 267
18
A fost cel care a aplicat pentru prima oară la noi în ţară, în anul 1903, clasificarea
16
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superioară de arhivistică şi paleografie . Ideea, a pornit odată cu unificarea
administrativă a Arhivelor în anul 1862, când s-a întocmit un proiect privind
Arhivele României şi Institutul de paleografie, care nu era străin de şcoala
de arhivistică a Franţei, L 'Ecole des Charles din Paris. Scopul Şcolii de
arhivistică - arătat la deschiderea cursurilor de către C. Moisil - era dublu:
,,Întâi să pregătească personalul de specialişti necesar arhivelor centrale şi
regionale, cum şi arhivelor şi registraturilor diferitelor autorităţi; al doilea să
înlesnească amatorilor şi colecţionarilor de documente vechi, proprietarilor
de arhive familiale şi tuturor celor ce ar voi să cerceteze şi să studieze
documentele noastre, putinţa de a descifra şi de a înţelege aceste preţioase
rămăşiţe culturale lăsate de strămoşi".
Arhivele din ţara noastră, numeroase şi foarte bogate, se cereau deci
organizate şi tezaurul lor urma să fie studiat şi publicat: „ Sub conducerea
lor - spunea C. Moisil - trebuia să se facă mult aştepatata şi absolut
necesara publicare a documentelor noastre interne. Iar în acest scop trebuie
să se fixeze o metodă precisă de transcriere a textelor vechi, metodă care să
se impună în toate lucrările în acest fel". Aici îşi aflau menirea şi rostul său
Şcoala de arhivistică, având un bogat şi temeinic program şcolar şi profesori
distinşi, precum: Const. C. Giurăscu, Iulian Ştefănescu, P.P. Panaitescu,
etc. 20
Acest moment din istoria Arhivelor româneşti poate fi considerat şi
începutul învăţământului bibliologic din România, când, în anul 1925, Al.
Sadi-Ionescu, unul din cei mai mari funcţionari ai Bibliotecii Academiei
Române, a ţinut un curs de biblioteconomie la Şcoala Superioară de
Arhivistică şi Paleografie din Bucureşti. Acestuia îi revine meritul de a fi
impus în România bibliografia ca disciplină de învăţământ de sine
stătătoare. În ianuarie 1929, cursul întrerupt de moartea profesorului, a fost
reluat de N. Georgescu Tistu, în ciuda faptului că şcoala nu era sprijinită
îndeajuns, cu toată însemnătatea sa şi cu toate că era unică în ţară. Cursurile
durau 2 ani, iar ca discipline, se preda: paleografie română; expertiza grafică
şi grafologia; bibliologia (istoria cărţii); biblioteconomia (organizarea
bibliotecilor) şi bibliografia; diplomatica, genealogia şi miniaturistica;
arhivistica, sigilografia, heraldica şi numismatica; instituţii vechi româneşti,
vechiul drept românesc civil şi canonic; istoria românilor până la
Regulamentul Organic, izvoarele interne şi externe ale istoriei românilor;
19

19

Constantin Moisil, Din istoria Şcoalei de arhivistică, în „Hrisovul'', I, Bucureşti, 1941, p.
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Barbu Theodorescu, Istoria bibliografiei române, Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti,
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arheologia medievală şi modernă . „Diplomaţii secţiei de bibliologie, se
precizează în statutul şcolii aprobat prin Decret-Lege în anul 1931, vor putea
fi numiţi în funcţiunile de specialitate de la bibliotecile statului, judeţelor şi
comunelor şi ale instituţiilor subvenţionate de stat, judeţe şi comune" 22 .
Şcoala de arhivistică, care a funcţionat sub diverse denumiri, a dat
numai în prima promoţie un număr de 14 absolvenţi. Faptul că secţia de
biblioteconomie a Institutului Pedagogic de 3 ani din Bucureşti, a fost
condusă de unul dintre primii absolvenţi ai acestei şcoli (prof. dr. docent
Dan Simonescu), constituie o mărturie a seriozităţii cu care erau pregătite
cadrele de bibliotecari în Şcoala de Arhivistică, precum şi mărturia tradiţiei
şcolii de bibliotecari din ţara noastră. Secţia de bibliologie a întâmpinat însă
extrem de multe greutăţi. Este suficient să cunoaştem faptul că cel de-al
doilea profesor de specialitate al secţiei, N. Georgescu Tistu, care cu mici
intermitenţe va asigura pregătirea de specialitate a bibliotecarilor, este numit
ca profesor, cu menţiunea „fără nici o obligaţie din partea ministerului în ce
priveşte salarizarea d-sale" 23 .
Înţelesul unei biblioteci a depins întotdeauna de epoca şi societatea
în care s-a aflat. Prin revoluţia franceză, societatea s-a refugiat în carte, unde
se află înţelepciunea şi bucuriile vieţii. Masa populaţiei fuge spre cărţi, e
avidă să se cultive, iar cartea ajunge un atribut al democraţiei. Consecinţa a
fost că, pentru întâia oară în istorie, cultura devine o problemă de stat.
Biblioteca nu mai este o colecţie de cărţi conservate, închise în dulapuri, ci o
instituţie deschisă oricui, pentru a găsi acolo sfaturi practice, clipe de
recreere, imbolduri de muncă. Biblioteca devine anexa oricărei instituţii 24 .
Născută din necesitatea documentării Comisiei române care lucra la
Constantinopol pentru rezolvarea problemei secularizării averilor
mănăstireşti, cât şi din necesitatea documentării lucrătorilor din arhivă,
prima bibliotecă documentară din sistemul Arhivelor Naţionale îşi are
începutul la 18 iulie 1862, în cadrul Arhivelor Statului din Bucureşti,
meritul înfiinţării acestea, aparţinând lui Grigore N. Manu, secretar din
1862, apoi director al Arhivelor Statului din Bucureşti între anii 1866-1871.
Fondul iniţial al bibliotecii a fost constituit atât din publicaţiile oferite

N. Georgescu Tistu, Pregătirea bibliotecarului şi a bibliografului, în „Revista
Arhivelor", voi. III, nr. 6-8, Bucureşti, 1936-193 7, p. 142-143
22
Constantin Moisil, op. cit., p. 19-20
23
Asociaţia Bibliotecarilor din R.S.R, Comunicări şi referate de bibliologie (Texte
rezumate prezentate la sesiunea ştiinţifică a Asociaţiei Bibliotecarilor, Bucureşti, 10-12
mai 1966), Bucureşti, 1970, p. 395
24
Barbu Theodorescu, op. cit., p. 171
452
21

https://biblioteca-digitala.ro

gratuit de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice cât şi din achiziţii
. ·25
propr11 .
În perioada 1876-1900, când director al Arhivelor a fost Bogdan
Petriceicu Hasdeu, „biblioteca începută de Gr. N. Manu a fost îmbogăţită
ulterior, cu numeroase opere filologice şi istorice, dar cu prea puţine lucrări
de arhivistică, paleografie şi diplomatică, după cum s-ar fi cerut pentru o
26
bibliotecă din cadrul Arhivelor" . Un alt moment important îl constituie
perioada interbelică, când Direcţia Generală asigura direcţiilor regionale
fondul de carte necesar, într-o vreme în care Arhivele făceau parte din
acelaşi departament cu bibliotecile universitare. De asemenea, înainte de
anul 1989, biblioteca Arhivelor s-a înscris şi ea pe linia subordonării
bibliotecilor şi actului lecturii factorului politic, prin achiziţii dirijate, adică
carte din domeniul ideologiei socialist-comuniste.
În sistemul Arhivelor Naţionale există 42 de biblioteci cu profil
documentar pentru fiecare direcţie judeţeană în parte, plus biblioteca
Direcţiei Arhivelor Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti, constituite în
diferite perioade de timp, în funcţie de specificitatea fiecărei regiuni în
parte. Bibliotecile din cadrul Arhivelor, funcţionează pe baza Legii
bibliotecilor nr. 334/2002 27 , iar potrivit Secţiunii D, art. 20-21 din această
lege, intră în categoria bibliotecilor specializate: „ ... instituţiile publice ...
pot înfiinţa şi pot organiza biblioteci specializate . . . finanţate de către
autorităţile, instituţiile şi celelalte persoane juridice care le tutelează".
Problema creării bibliotecii documentare a născut discuţii. Unii o
doreau generală şi completă pentru a servi oricărui studiu; câţiva cereau
pentru ea să se aplice legea depozitului legai2 8 şi, în sfârşit, alţii o socoteau
numai ca o bibliotecă internă, adresându-se în primul rând arhiviştilor. În
cele din urmă, punctul de vedere ultim a primat, întrucât administrarea
arhivelor ridica atâtea probleme încât crearea unui servicu de bibliotecă nu
. "fi1ca29 .
se JUStt
Astfel, problema bibliotecilor a rămas destul de marginală în
preocupările arhiviştilor, în raport cu materialul arhivistic propriu-zis. Lor
nu li s-a acordat niciodată locul cuvenit, dată fiind condiţia materială

El. Dima, Biblioteca documentară a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului, în „Revista
Arhivelor", anul VI, nr. 2, Bucureşti, 1963, p. 180
26
Constantin Moisil, Arhivele Statului, în revista „Boabe de grâu", anul I, Bucureşti, 1930,
p. 599
27
Republicată în M.O. nr. 132/11 februarie 2005
28
Prevedea obligaţia tipografiilor de a trimite unor biblioteci, un anumit număr din tot ce se
publica la acestea
29
Aurelian Sacerdoţeanu, Arhivistica, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 224
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dintotdeauna precară a Arhivelor. Astăzi, bibliotecile documentare au dublu
rol: de bibliotecă ştiinţifico-documentară şi de bibliotecă publică.
Primul bibliotecar al D.G.A.S. din Bucureşti a apărut în schema de
personal abia la începutul secolului XX, deşi necesitatea lui fusese afirmată
cu jumătate de veac mai înainte. Astfel, cu excepţia Arhivelor centrale, în
restul direcţiilor judeţene, activitatea de bibliotecă este deservită de personal
care îndeplineşte şi alte sarcini de serviciu 30 . Bibliotecilor direcţiilor
judeţene li se asigură asistenţă de specialitate de către Biroul documentare
din cadrul Serviciului valorificare al Arhivelor Naţionale şi din punct de
vedere gestionar, de către inspectoratele judeţene de Poliţie ale Ministerului
31
Administraţiei şi Internelor.
Având o tradiţie de 58 de ani, instituţia Arhivelor băcăuane,
înfiinţată pe baza H.C.M. nr. 47211951 şi a Ordinului nr. 3596/1951, şi-a
consolidat, de-a lungul timpului, pe lângă materialul arhivistic propriu-zis şi
o bibliotecă documentară
Activitatea Arhivelor băcăuane a început la 31 iulie 1951. Până la
această dată, din punctul de vedere al coordonării activităţii arhivistice,
ţinutul şi apoi judeţul Bacău a fost în competenţa Arhivelor Statului Iaşi.
Iniţial, secţia Bacău a Arhivelor Statului a funcţionat în două încăperi dintrun imobil din Bacău. În aceeaşi situaţie s-au aflat şi depozitele constituite în
cursul anului 1952 la Piatra Neamţ şi Roman. La începutul anului 1953,
Secţia Bacău a Arhivelor Statului devine serviciu regional, depozitul din
Piatra Neamţ se transformă în filială, iar cel din Roman a trecut la Serviciul
regional al Arhivelor Statului Iaşi, revenind în anul 1956 ca filială în
subordinea Bacăului. Serviciul Regional al Arhivelor Statului Bacău a avut
în subordinea sa cele două filiale până în primele luni ale anului 1968. În
urma legii administrative care a dus la reapariţia judeţelor, Serviciul
Regional Bacău a devenit Filiala Arhivelor Statului judeţul Bacău, iar
fostele filiale Neamţ şi Roman s-au unificat devenind Filiala Arhivelor
Statului judeţul Neamţ 32 . În aprilie 1996, urmare promulgării Legii nr.
1611996, cunoscută şi sub denumirea de Legea Arhivelor N aţionale 33 ,
unitatea şi-a schimbat numele în Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor
Naţionale.

Încă de la înfiinţare, Arhivele băcăuane s-au confruntat cu problema
spaţiului necesar desfăşurării unei activităţi corespunzatoare de păstrare şi

Ioan Drăgan, Arhivele din România şi bibliotecile lor documentare, în „Management
pentru viitor - Biblioteci şi arhive", Cluj-Napoca, 2000, p. 183
31
Arhivele Naţionale ale României, Norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor în
Arhivele Naţionale, Bucureşti, 1996, art.125
32
D.G.A.S., indrumător în Arhivele Statului Judeţul Bacău, Bucureşti, 1979, p. 6
33
Modificată şi completată prin Legea nr. 358/2002, respectiv prin O.U. nr. 39/2006
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conservare a tezaurului arhivistic al judeţului Bacău. După patru decenii de
existenţă, după ce şi-a mutat sediul în diferite locaţii din oraşul Bacău, abia
la începutul anului 1992, s-au demarat acţiunile de realizare a unei
construcţii destinate instituţiie Arhivelor, situată pe strada Eliberării (azi
Vasile Alecsandri) nr. 5. Noua clădire finalizată în toamna anului 1995 are o
capacitate de aproape 8000 de metri liniari, plus birourile de lucru şi
34
biblioteca documentară .
Începutul bibliotecii din cadrul Arhivelor băcăuane coincide cu anul
înfiinţării Secţiei Regionale Bacău a Arhivelor Statului. Arhiviştii băcăuani
au desfăşurat, de-a lungul timpului, o susţinută activitate în vederea formării
şi îmbogăţirii bibliotecii documentare, necesară muncii ştiinţifice a
lucrătorilor instituţiei, dar care vine şi în sprijinul cercetătorilor la sala de
studiu.
Fondul de publicaţii din biblioteca documentară a D.J.A.N. Bacău, sa completat pe parcursul existenţei sale din diverse surse, predominând
preluările şi donaţiile. Astfel, îmbogăţirea bibliotecii s-a produs prin preluări
de publicaţii, împreună cu fondurile documentare de la instituţii, sau cu
ocazia controalelor desfăşurate de arhivişti la creatorii şi deţinătorii de
documente şi apoi preluări de la persoane particulare. Achiziţiile prin
cumpărare au vizat doar literatura istorico-documentară, juridică şi
completarea colecţiilor. Până în anul 1990, Tipografia Bacău fumiza
bibliotecii documentare, câte un exemplar din aproape tot ce tipărea aceasta.
De asemenea, de la Biblioteca Tribunalului Bacău au fost preluate
publicaţiile cu caracter juridic.
În anul 1960, au fost preluate de la Direcţia M.A.I. Bacău un număr
de 134 de cărţi., dintre care: F. Engels Anti-Duhring, 1946, Lenin, Opere,
1947, Mahaffy, Antichitatea greacă, 1896, Sir John Lubbok, Omul
preistoric, 1901, Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei româneşti moderne,
1925, O.A. Sturdza, Istorie contemporană, 1897, A. D. Xenopol, Istoria
românilor, 1893, Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, 1955, Daniel
Bratu, Condiţiunea juridică a femeii, 1835, Nicolae Iorga, Pentru Întregirea
neamului, 1925 şi Istoria românilor În chipuri şi icoane, 1929, Grigore
Tăbăcaru, Istoria pedagogiei româneşti, 1929 etc. şi periodice: Calendarul
muncii, 1938, Viitorul social, 1907 şi 1913, Revista ilustrată, 1913-1915,
etc. În anul 1966, la 15 ani de la înfiinţare, Arhivele băcăuane şi-au
completat biblioteca documentară achiziţionând: un exemplar din
Regulamentul Organic, ediţia 1846, un manual de gramatică românescă de
Constantin Platon, primul învăţător băcăuan, editat la Iaşi în anul 1851,
Gheorghe Asachi Elemente de aritmetică, Dinicu Golescu insemnare a
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455
https://biblioteca-digitala.ro

călătoriei

Tăutu

mele, Costache Radu, Monografia Bacăului 1850-1900, Cleopatra
Slănicul Moldovei, anuare şi regulamente şcolare de după Unirea

Principatelor şi unele lucrări aparţinând istoricilor A.D. Xenopol, C.
Giurăscu, N. Iorga. De asemenea, periodicile Steaua Dunării, Zimbrul,
Dorobanţul, Bacăul, Gazeta de Bacău, Dimineaţa, întregesc colecţiile de
ziare şi reviste ale bibliotecii 35 .
În anul 1967, Arhivele din Bacău au achiziţionat contra sumei de
500 lei de la Rusu Eug. un număr de 51 de cărţi şi periodice, dintre care:
Mihai Manolescu, Rostul şi destinul burgheziei româneşt, Nicolae Iorga,
Negoţul şi meşteşugurile În trecutul românilor, l 906 şi Histoire des
relations anglo-romaines, 1917, Radu Rosetti, Pământul, sătenii şi stăpânii
din Moldova, l 907, Revista socială, 1884-1887, Revista Liga culturală,
Bacău,
1911-1912, Pandectele române, 1921-1945, Jurisprudenţa
României, 1919-1939, Tribuna juridică, 1914-1920 etc.
Biblioteca documentară a D.J.A.N. Bacău, creată la mijlocul
secolului al XX-lea şi formată astăzi dintr-un număr de peste 15.000 de
volume, cuprinde cărţi rare de patrimoniu, cărţi de istorie a românilor şi
universală, lucrări de arhivistică şi alte ştiinţe auxiliare ale istoriei, lucrări
din domeniul juridic, economic, statistic, demografic, lingvistic, istoria artei
şi literaturii, lucrări social-politice, periodice româneşti şi străine.
În rafturile bibliotecii, se remarcă o serie de cărţi româneşti şi străine
din secolele XVI şi până în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea, cu
valoare de patrimoniu, dintre care unele foarte rare, ori cărţi de căpătâi ale
literaturii vechi româneşti. Aceste cărţi au fost preluate de la instituţiile de
cult din judeţul Bacău.
Cărţi vechi româneşti: Cazania lui Varlaam, Iaşi 1643, Octoih,
Râmnic 1742, Molitvenic, Buzău 1747, Apostol, Iaşi 1756, Evanghelie, Iaşi
1762, Catavasier, Râmnic, 1759, Cazaniile lui Ilie Miniat, Bucureşti, 1762,
Simeon arhiepiscopul Tesalonicului, Voroavă de Întrebări şi răspunsuri
Întru Hristos, Bucureşti 1765, Psaltire, Buzău 1767, Penticostarion,
Bucureşti 1782, Psaltirea prorocului David, Râmnic 1784, Liturghie, Iaşi
1794; Ceaslov, Dubăşari 1794, Evanghelie, Bucureşti 1801, Liturghier,
Sibiu 1807; Mineiul lunii spetembrie, Neamţ, 1807; Bucoavnă, Braşov
1816, Ceaslov, Sibiu 1829, Noul Testament, Neamţ 1818, Triodion Blaj
1800 şi Strastnic, Blaj 1804, Mineiul lunii ianuarie, Neamţ 1830,
Teoriticon, tradus din limba greacă de Macarie Ieromonahul, Viena 1823,
Chiriacodromion, Neamţ, 1831, Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei
mele, Buda 1826 etc.

M. Amancei, M. Rachieru, Noi achiziţii de documente la Serviciul Regional al Arhivelor
Statului Bacău, în „Revista Arhivelor", anul IX, nr. 2, Bucureşti, 1966, p. 197-198
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Cărţi

vechi străine: Lombar Petri, Di episcopi parzszensis
sententiarum, Paris, 153 7, Mineu general, Moscova, 1660, Compendium
morales evangelicae, Paris 1694, Dizionario portatile de concili, Veneţia
1759, P. Fr. Dalmatio Kick, Universa theologia dogmatico-scholastica, 5
volume, Roma 1766, Biblia adică Dumnezeeasca Scriptură, Sankt
Petersburg l 819, Evanghelie, Buda 1812, Molitvenic, Chişinău 1820,
Moartea lui Avei de S. Gessner, Buda 1818, tradusă de Alexandru
Beldiman, Cassii Dionis, Historiae Romanae, Lipsea, 1818 etc.
Datorită dominaţiei culturii eclesiastice au fost tipărite, cu predilecţie
cărţi de ritual. Cele mai răspândite au fost: Psaltirea, Liturghierul,
Ceaslovul, Octoihul, Mineiul etc. În acelaşi timp, pentru nevoia de şcoală
bisericească, apoi pentru cea laică se tipăresc Bucoavnele, care, de
asemenea, au o largă circulaţie prin numeroase ediţii.
În Transilvania, cărţile erau scoase în centrele de cultură: Sibiu, Blaj,
Braşov. De asemenea, s-au tipărit cărţi şi la, Viena, Buda, Lipsea, Roma,
36
Veneţia, Paris, Moscova, Sankt Petersburg.
În ultimele decenii ale secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al
XIX-lea cartea religioasă continuă să se editeze cu cheltuiala mitropoliilor
sau episcopiilor, dar apare practica ca o serie de tipografi întreprinzători sau
de slujbaşi să închirieze tipografiile bisericeşti.
Dintre cărţile în limba română apărute în secolul al XVII-iea în
Moldova, o atenţie deosebită o merită Cazania lui Varlaam, Iaşi 1643,
intitulată Carte românească de învăţătura duminecelor preste an, tipărită în
mai multe tiraje, având două foi de titlu deosebite. Mitropolitul Varlaam al
Moldovei a fost îndemnat să-şi scrie cartea „pre limba noastră românească"
de nevoia de „a pogorî şi svînta scriptură tot mai pre înţelesul oamenilor ...
pentru ca să înţeleagă hiecine, să se înveţe". Lucrare a unui prelat ortodox,
respectând toate dogmele ortodoxismului, tipărirea Cazaniei lui Varlaam
atestă că odată cu creşterea unor noi cercuri de ştiutori de carte, principiul
cărţii bisericeşti în limba maternă se lărgeşte. Prin simplitatea expunerii şi
limba populară, în care este scrisă, lucrarea s-a impus şi ca o carte de
lectură .

37

Cărţile

vechi din cadrul bibliotecii se caracterizează prin scriere în
două culori, negru pentru textul de bază şi roşu pentru titlurile capitolelor şi
iniţiale, iniţialele sunt fonnate din lujere împletite, pe primele pagini apar
reprezentări ale unor sfinţi, chenarul paginii este artistic redat prin figuri
geometrice şi motive florale. Sunt legate în scoarţă de lemn, îmbrăcată în
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piele. Prin presare se imprimau desene florale şi geometrice în linii sau
puncte şi chiar figuri.
Tipărirea cărţilor era patronată de domni şi vlădici. Cărţile au pe
primele pagini stema ţării şi cuvântul de binecuvântare, de lămurire: cine
tipăreşte, cine suportă cheltiuala, de unde vine iniţiativa, cui i se adresează,
scopul unnărit.
Una din cele mai artistice tipărituri de la Neamţ este Noul Testament,
1818, îngrijit imprimat în două culori, bogat ornamentat cu chenare şi
frontispicii din frunze şi flori, şi ilustrat cu numeroase gravuri, dintre care ne
reţin atenţia figurile evangheliştilor trataţi necanonic, cu atitudini care
sugerează mişcare. Autorul acestor gravuri este ierei Simion.
O altă categorie de cărţi din biblioteca Arhivelor băcăuane ce merită
menţionate, este cartea modernă din secolul al XIX-iea, mai exact de după
anul 1830. Dintre cărţile religioase enumerăm: Psaltirea fericitului proroc şi
Împărat David, Braşov 1849, Andrievici Samuel, Cuvântări religioase,
Cernăuţi 1860, Arhimandritul Mechisedec, Manual de liturgică, Bucureşti,
1862, Crug, partea I, Sankt Petersburg 1884, Mineiul lunii februarie
Moscova 1854, Mineiul lunii septembrie, Mosova 1879, Biblia sau
Testamentul Vechi şi Nou, Buzău 1854, Vieţile sfinţilor, Neamţ 1854 etc.
Apoi, un loc aparte îl ocupă şi cărţile de istorie a românilor şi
universală de orientare franceză, cărturarii noştri fiind inspiraţi în epoca
modernă de cultura franceză: Voltaire, Essai sur Ies moeurs et l 'esprit des
nations, Paris 1817, Ph. Lebas, Precis d'histoire romaine, Paris 1837,
Teodor Codrescu, Presa franceză şi Principatele Române, Iaşi 1856, Victor
Duruy, Histoire universelle de France, Paris 1868, Alexandre Dumas,
Impressions de voyage - Suisse, Ed. Michel Levy Freres, Paris 1874, Cantu
Cesar, Histoire universelle, Paris 1843-1849, 19 volume, Maurice Block,
Les progres de la science economique, Paris 1890, 2 volume etc.
De asemenea, un loc însemnat în biblioteca Arhivelor băcăuane îl
ocupă lucrările de istoria patriei (lucări de sinteză, studii, colecţii de
documente) care stau la temelia gândirii istorice a poporului nostru: Gh.
Şincai, Cronica românilor, Iaşi 1853, 2 volume, Dimitrie Cantemir,
Hronicul romano-moldo-vlahilor, Iaşi, 1835, tipărit de G. Seulescu,
Dimitrie Cantemir, Opere - Descrierea Moldovei, tom II, Bucureşti, 1875
precum şi o ediţie din anul 1909, Augustin Treboniu Laurian, Istoria
românilor, partea I, Iaşi 1853 şi Istoria românilor din timpurile cele mai
vechi până În zilele noastre, ediţia a II-a, Bucureşti, 1862, Dionisie Fotino,
Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Ţerei Munteneşti şi a
Moldovei, Bucureşti 1859, 2 volume, A.D. Xenopol, Istoria românilor din
Dacia Traiană, Bucureşti 1888-1893, 5 volume, V.A. Urechia, Istoria
românilor, curs la Facuitatea de Litere din Bucureşti, 1891-1898, Mihail
Kogălniceanu, Cronicile României sau Letopiseţul Moldaviei şi Valahiei,
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tom III, Bucureşti 1874, Constantin C. Giurăscu, Letopiseţul Ţării
Moldovei, Bucureşti 1913, Nicolae Iorga, Acte şi fragmente cu privire la
istoria românilor adunate din depozitele de manuscrise ale Apusului,
Bucureşti 1895, 2 volume, Istoria românilor prin călători, Lecţii făcute la
Şcoala de Război, Bucureşti 1920-1922, 4 volume şi ediţia a II-a adăugită,
Bucureşti 1929, voi III şi IV, Dimitrie Onciul, Din istoria românilor,
revizuită, Bucureşti, 1913, Eudoxiu Hunnuzachi, Documente privitoare la
istoria românilor, Bucureşti 1891-1942, Gh. Ghibănescu, · lspisoace şi
zapise, Iaşi 1906-1933, Surete şi izvoade, Iaşi 1906-1933 şi altele.
O altă categorie de publicaţii deţinute de biblioteca noastră este cea
apărută sub auspiciile Academiei Române: Liturghierul lui Macarie din
I 508 cu un studiu de P.P. Panaitescu, Bucureşti 1961, Pravilniceasca
condică din I 780, ediţie critică, Bucureşti 1957, Codul lui Calimachi, ediţie
critică, Bucureşti 1958, Studii de slavistică, Bucureşti 1971, 2 volume,
Documente privind istoria României A: Moldova, B: Ţara Românească, C:
Transilvania, secolele XIII-XVII, Bucureşti 1951-1960, Documentae
Romanicae Historicae A: Moldova, B: Ţara Românească etc.
În rafturile bibliotecii se mai regăsesc lucrări privind istoria locală:
Costache Radu, Bacăul de la I 850-1900, 1906, Nicolae Iorga, Privilegiile
şangăilor de la Târgu Ocna, Bucureşti, 1916, Grigore Grigorovici, Bacăul
din trecut şi de azi, 1934, Const. V. Dimitriu, Bacăul istoric. Monografi.a
istorică a I 2 sate de răzeşi de pe Valea Tazlăului Mare judeţul Bacău,
Bucureşti 1936, Grigore Tăbăcaru, Bacău de altădată, 1950 etc.
Apreciind importanţa colecţiilor de ziare şi reviste, ca izvoare şi
mijloace de valorificare pentru cercetători, în domenii ca istorie, cultură,
viaţă cotidiană etc., se manifestă încă de la început preocuparea pentru
constituirea în cadrul bibliotecii noastre, a unui fond de publicaţii periodice
româneşti. Dintre acestea amintim: Regulamentul Organic, 1832, 183 7,
1846, Monitorul Ofi.cial, 1841-2009, Albina românească, nr. 12, Iaşi, 1830,
V.A. Urechia, Anuarul general al instrucţiunii publice, 1866, 1868,
Contemporanul, Iaşi 1883-1891, Convorbiri literare, Bucureşti 1885-1941,
67 volume, Revista Arhivelor, Bucureşti 1924-2008, Hrisovul, Bucureşti
1942-1947, 1995-2007, Boabe de grâu, Bucureşti, aprilie-decembrie 1930,
Curierul judiciar, Bucureşti 1905-1943, Pandectele române, Bucureşti,
1921-1948, ziarul Bacăul, 1924-1944, Curentul Bacăului 1916-1940,
Aurora Bacăului, 1927-1928, Telegraful Bacăului, 1931 etc.
Revista Arhivelor, cu un subtitlu lămuritor asupra conţinutului arhivistică, cronologie, diplomatică, heraldică, genealogie, instituţiuni,
miniaturistică, paleografie, sigilografie - a apărut în anul 1924, ca publicaţie
semestrială în cadrul Arhivelor Statului, sub conducerea lui Constantin
Moisil. Din articolul Un program de muncă, semnat de C. Moisil, se
desprinde ideea activă a rostului unei arhive: „o activitate exclusiv
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birocratică

din partea acestui personal nu este suficientă; ea trebuie însoţită
şi de o activitate ştiinţifică". Scopul acestei reviste este de a promova
arhivistica şi celelalte ştiinţe auxiliare ale istorie, şi cuprinde articole şi
studii de istorie despre arhivele din ţară, spre a fi cunoscute publicului larg,
publicate de lucrătorii din cadrul Arhivelor şi nu numai.
Hrisovul apare anul din 1941, sub conducerea lui Aurelian
Sacerdoţeanu, ca buletin al Şcolii de Arhivistică. Revista se deschide prin
cuvintele lui Nicolae Iorga, care consideră această şcoală „un aşezământ de
mare valoare, corespunzător cu Ecole des Chartes din Paris". Primul volum
e dedicat şcolii şi conţine programa cursurilor, profesorii care predau, lista
tuturor absolvenţilor, istoricul etc. Hrisovul va fi buletinul în care vor
publica profesorii şi elevii şcolii ,,lucrări de metodă", „studii de erudiţie". Şi
mai departe „în paginile sale dorim să urmărim documentul atât în sine cât
şi ca izvor istoric", fiindcă documentul „rămâne fundamentul neclintit al
adevărurilor istorice", iar revista va fi „locul dovedirii adevăratei erudiţii" şi
„totul va fi pus numai în slujba adevărului, de care trebuie să se servească şi
de care trebuie să se folosească neamul acesta al nostru".
Albina românească aflată sub conducerea lui Gh. Asachi, este prima
gazetă în limba română apărută în Moldova. Apare la Iaşi din anul 1829
până în anul 1858. Între anii 1850-1858 apare sub denumirea de Gazeta de
Moldova.
Boabe de grâu, a fost condusă de Emanoil Bucuţa pe tot timpul
apariţiei, între 1 martie 1930 şi decembrie 1934. Are ca subtitlu „revistă
lunară ilustrată de cultură" şi cuprinde în paginile sale, în primul rând,
istoricul tuturor instituţiilor de cultură: Academia Română, Teatrul Naţional,
Liga Culturală, Arhivele Statului, biblioteci etc.
Închei prezentarea publicaţiilor din bibliotecă, cu menţionarea altor
lucrări din domenii ca: juridic (Ioan M. Bujoreanu, Colecţiune de legiuirile
României vechi şi nuoi, Bucureşti 1873, C. Hamangiu, Codul general al
României Bucureşti, 1900-1944, T. Codrescu, Codul judiciar pentru
tribunalele din Moldova, Iaşi 1862, Andre Weiss, Trait de droit
internationel prive, Paris 1892, 5 volume, Baudrz Lacantinerie, Trait de
droit civil, Paris 1900), lingvistic (Dicţionar grec-francez, Bucureşti 1801,
Dicţionar.francez-grec, Paris 1824, T. Stamate, Dicţionar român de cuvinte
tehnice, Iaşi 1851, A.T. Laurian, J.C. Massimu, Dicţionarul limbii române,
1871, 2 volume, Lazăr Şăineanu, Dicţionar german-român, Bucureşti 1887,
Teodor Codrescu, Dicţionar francez-român, Bucureşti 1875 şi românfrancez, 1876), ştiinţe auxiliare ale istoriei (Aurelian Sacerdoţeanu,
Arhivistica, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1971, Henri Stahl şi
Damian P. Bogdan, Manual de paleografie slavo-română, Bucureşti 1936),
istoria artei şi literaturii (Aron Densuşianu, Istoria limbii şi literaturii
române, Iaşi 1894, Alex. A. Naum, Însemnătatea culturii artistice,
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Bucureşti

1912, George Pascu, Istoria literaturii române din secolul al
XVII-iea, Iaşi 1922 etc.).
Pentru o bună organizare a evidenţei fondului de publicaţii din
biblioteca documentară, şi anume preluarea, prelucrarea, păstrarea,
conservarea, verificarea şi valorificarea acestora se impune respectarea
prevederile Normelor Tehnice privind desfăşurarea activităţilor În Arhivele
Naţionale aprobate de Directorul general prin Ordinul nr. 227 din 18 iunie
1996 38 . Personalul responsabil cu biblioteca are ca atribuţii: ţinerea
evidenţei publicaţiilor din bibliotecă, ordonarea publicaţiilor, întocmirea
catalogului (fişierului) de bibliotecă, asigurarea circulaţiei publicaţiilor prin
sala de studiu„ verificarea publicaţiilor cu ocazia predării şi preluării
bibliotecii. De asemenea, responsabilul bibliotecii documentare răspunde de
păstrarea, conservarea, integritatea şi siguranţa fondului de bibliotecă.
Înregistrarea publicaţiilor din bibliotecă se efectuează prin
completarea registrului inventar, pentru cărţi, şi altul separat pentru
periodice, astfel: pe lângă elementele legate de data înregistrării, autor, titlu,
numărul ediţiei, locul, anul apariţiei, preţ, cota cărţii, note privind ieşirea
cărţii, fiecare volum primeşte un număr de inventar, indiferent de fonnat, în
ordinea intrării in bibliotecă.
Revistele şi ziarele se înregistrază în registrul inventar pentru
periodice, pe volume de bibliotecă, formate fie dintr-un singur număr, în
cazul revistelor cu peste 50 de pagini, fie din mai multe numere, legate în
colecţii lunare, anuale etc., în cazul ziarelor şi revistelor cu mai puţin de 50
de pagini. În al doilea caz, înregistrarea nu se face imediat după primirea
respectivei publicaţii în bibliotecă, ci după constituirea volumului. Până
atunci, fiecare număr primit se înregistrează pe fişa de evidenţă a
periodicelor.
Evidenţa titlurilor din bibliotecă se realizează prin intermediul
registrului topografic, alcătuit pe formate (I, II, III şi IV, în funcţie de
dimensiunea volumului), în care fiecare titlu primeşte o cotă, care-i
stabileşte locul pe raft, formată dintr-o cifră romană reprezentând formatul,
şi o cifră arabă, reprezentând ordinea titlului din registru topografic. În cazul
periodicelor, în afara elementelor de cotă precizate mai sus, se mai adaugă
înaintea acestora, litera „P".
După înregistrare, se trece la ştampilarea publicaţiilor, ştampila
aplicându-se pe foaia de titlu, în mijlocul spaţiului alb dintre titlu şi datele
de apariţie, la o anumită pagină din sută în sută şi pe ultima pagină

Acestea au înlocuit Normele tehnice privind des/uşurarea activităţii în Arhivele Statului,
aprobate prin Ordinul Ministmlui de Interne nr. S/2175 din OI .O 1.1984
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imprimată,

imediat după text. Concomitent, pe copertă şi foaia de titlu, se
39
trec cota şi numărul de inventar al publicaţiei respective .
În biblioteca D.J.A.N. Bacău, publicaţiile sunt ordonate pe rafturi
metalice în ordinea fonnatelor, iar Monitoarele Oficiale sunt aşezate
separat, în altă încăpere, în ordinea cronologică a apariţiei lor.
Cartea, ca element component al culturii unei naţiuni, face parte din
acele bunuri a căror valoare se defineşte prin relaţia ei cu publicul. Astfel,
pentru valorificarea fondului de publicaţii existent în biblioteca D.J.A.N.
Bacău, cercetătorii de la sala de studiu, dar şi lucrătorii instituţiei, au la
dispoziţie fişierul alfabetic şi tematic al bibliotecii pentru cărţi şi separat
pentru periodice, care respectă nonnele bibliografice în vigoare. Publicaţiile
40
se consultă numai în incinta instituţiei, în limita a 5 volume pe zi . Pentru
consultarea publicaţiilor cercetătorii sunt obligaţi să completeze un buletin
de cerere şi să semneze fişa cititorului la restituirea publicaţiilor comandate
de aceştia. Persoana responsabilă cu biblioteca trebuie să completeze, pentru
evidenţa exemplarelor împrumutate de cercetători, fişa de circulaţie a
1
publicaţiet~ • Anual, la biblioteca D.J.A.N. Bacău sunt solicitate de
cercetători peste 400 de publicaţii, iar, tot anual, se iau în evidenţă cam câte
75-80 de volume.
Pornind de la faptul că nu se poate vorbi despre ştiinţă şi cultură fără
biblioteci, cred că acest locaş, ce păstrează mari valori bibliofile, ne va feri
pe noi şi pe generaţiile următoare de primejdia uitării.

SUMMARY

The article presents severa! aspects: first of all, begining with the
idea that both archives and libraries are the guardians of the national
patrimony of our country, the author shows the relation between this two
institutions and the common parts in their history; the second part of the
article, contains a brief history of the archives on the roumanian teritory and
the presentation of the bibliophiles values of the documentary library of
Bacău Archives.

Arhivele Naţionale ale României, Norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor în
Arhivele Naţionale, Bucureşti, 1996, art. 126-127
40
Regulament privind accesul la informarea şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea
Arhivelor Naţionale din 2007, art. 14
41
Ibidem, art. 131
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UN PRIM VOLUM, DINTR-UN PROIECT DE
LARGĂ PERSPECTIVĂ: CATAGRAFIILE VISTERIEI
MOLDOVEI (1820-1845) L ŢINUTUL ROMANULUL
PARTEA I (1820)
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
În avalanşa apariţiilor editoriale, stimulate de actualul climat
democratic din România, în faţa tipăririi atâtor „cărţi scrise din cărţi ", din
iniţiativa şi prin truda a trei distinşi cercetători ieşeni , Valeriu Lefter, Silviu
Văcaru şi Mircea Ciubotaru, recent a apărut primul volum din Catagrafiile
Visteriei Moldovei (1820-1845) I. Ţinutul Romanului. Partea 1, Editura
StudIS ,
Iaşi ,
2008.
Această apariţie poate fi
considerată un eveniment
editorial, din cel puţin
două
motive: permite
„publicarea unor izvoare
arhivistice de prim rang,
până în prezent, adesea
invocate, dar utilizate
sporadic şi fragmentar în
(1820 - 1845)
studii
tematice
şi
monografii locale" şi,
pentru faptul că „volumul
I. Ţinutul Romanului
face parte dintr-un proiect
de largă perspectivă",
Partea 1 (1820)
fiind primul dintr-o serie
care îşi propune editarea
exhaustivă
a
acestor
importante
documente
create în Moldova în
prima jumătate a secolului
al XIX-lea.
În calitatea lor de
laşi 2008
„ recensăminte le
fiscale
realizate
de
Visteria
Moldovei
în
vederea
colectării principalului impozit al vremii, birul şi a dajdiei în prima jumătate
al secolului al XIX-lea", catagrafiile au o valore informativă deosebită ,
pentru o paletă largă de cercetători din domeniul ştiinţelor socio-umane şi

Catagrafiile

Vistieriei Moldovei
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nu numai. Având în vedere aceste argumente, subscriem întru tot la
afinnaţia potrivit căreia, „publicarea integrală şi riguros ştiinţifică a
catagrafiilor este o necesitate a prezentului istoriografic şi va avea
consecinţe imediate şi de durată'', atât pentru cercetării interesaţi de această
problematică, cât şi pentru un public larg.
Volumul începe cu o introducere intitulată „Catagrafiile - un tezaur
documentar" în limbile română, italiană, engleză şi maghiară, un studiu
laborios şi documentat elaborat de Mircea Ciubotaru, care permite
cunoaşterea de către cititori a principalelor momente ale istoriei Moldovei
şi, în acest context, a valorii documentare a catagrafiilor. Volumul cuprinde
apoi o notă asupra ediţiei, un glosar de tenneni arhaici, bibliografia
{privitoare la localităţile din ţinutul Romanului), indice de localităţi, indice
de nume de proprietari şi de privilegiaţi cu scutelnici şi publicarea
catagrafiilor ţinutului Romanului, localităţile fiind grupate pe ocoale (de
Sus, de Jos şi de Mijloc) şi separat Târgul Romanului.
Cititorul are astfel posibilitatea să cunoască istoricul realizării
acestor recensăminte, cu menţionarea anului în care au fost făcute, începând
cu cu cel dintre anii 1768-1774, modul de recenzare, aria geografică,
importanţa pentru realizarea unor studii de onomastică şi toponimie, pentru
cunoaşterea ocupaţiilor şi meşteşugurilor ţărăneşti, complementare plugăriei
şi creşterii animalelor, precum şi starea materială a locuitorilor
Catagrafiile documentează riguros fenomenul masiv al migraţiei
(bejeniei) ardeleneşti şi bucovinene în Moldova, la sfârşitul veacului al
XVIII-iea şi în prima jumătate a sec. al XIX-iea. Astfel, catagrafiile aduc o
contribuţie substanţială la controversata problemă a originei şi prezenţei
populaţiei catolice din satele Moldovei. Nu în ultimul rând, catagrafiile
prezintă un interes deosebit şi pentru istoria localităţilor din sud-estul
Transilvaniei, prin evidenţierea intensului schimb de populaţie care a avut
loc, de-a lungul timpului, de o parte şi alta a Carpaţilor Răsăriteni.
Este cunoscut faptul că, în disputele actuale pe această temă, asistăm
la mai multe tipuri de abordări, cu discursuri specifice registrelor ştiinţifice,
comunitare, publicistice şi politice. Indiscutabil este faptul că la un demers
elaborat cu metodologia şi conceptele specifice ştiinţei istoriei, aşa cum este
volumul 1 al Catagrafiilor, pertinente şi relevante sunt recenziile şi
referinţele elaborate, tot în aceeaşi manieră, de către profesionişti, celelate
puncte de vedere, având doar calitatea unor opinii exprimate în cadrul
democratic oferit de spaţiul public din societatea românescă actuală.
De aceea, celor care s-au grăbit să afirme că primul volum din
lucrarea la care ne referim reprezintă „o dovadă decisivă despre originea
maghiară a ceangăilor", autorii volumului le-au răspuns că „aceasta este o
interpretare personală", şi că „lucrarea conţine date statistice, nu concluzii
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ştiinţifice

privind origini şi populaţii" („Condeiul ardelean", nr 56 (91) din
19-25 septembrie 2008).
De evidenţiat amploarea şi complexitatea prezentului proiect,
volumul imens de muncă la care s-au angajat autorii, profesionalismul şi
experienţa lor în valorificarea ştiinţifică a documentelor, importanţa şi
semnificaţia demersului lor ştiinţific, pentru cercetările viitoare în materie.
Parafrazând-o pe cercetătoarea sibiană Ana Grama, considerăm că „punctul
forte" al editării Catagrafiilor reprezintă, în acelaşi timp, şi un deziderat de
mare actualitate al cercetărilor autentici sub deviza „ Înapoi la document "„.
Autorii au purces la un travaliu, pe cât de migălos şi istovitor, pe atât
de benefic pentru istoria locală, regională şi naţională. Este cunoscut faptul
că doar asemenea proiecte „de cursă lungă", rămân opere de referinţă în
domeniile cercetate. Să urăm succes autorilor în finalizarea acestei
importante şi necesare cercetări. Suntem convinşi că reuşita lor va fi
deplină, iar răplata morală pe măsură, inclusiv aspiraţia îndreptăţită la un
premiul al Academiei Române.
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Elena Ungureanu, ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR DIN
JUDEŢUL BACĂU, Iaşi, Editura PIM, 2009, 759 p.
Didi ALIST AR
Lucrarea, unicat în peisajul publicistic băcăuan, se recomandă de la
sine prin conţinut, stil, fonnă şi spirit analitic. Ea tratează, într-un mod demn
de-a fi luat ca model, peste un secol de istorie a învăţământului preşcolar
băcăuan.

Autoarea, Elena Ungureanu, profesoară, institutoare, manageră de
unităţi şi instituţii de învăţământ, publicistă este cunoscută prin cei 40 de ani
de activitate ce au adus importante contribuţii la organizarea şi
perfecţionarea învăţământului preşcolar şi a bazei didactico-materiale a
acestuia.
De la bun început impresionează pasiunea pentru cunoaştere şi
efortul autoarei în realizarea documentării începută după 1990 cât şi
problemele ivite pe parcurs, menţionate chiar din primele pagini ale
lucrării. Astfel, riguroasa muncă de cercetare realizată la „Biblioteca
Judeţeană „Costache Sturdza" Bacău şi la Arhivele Naţionale Bacău a
evidenţiat din start măsura în care vitregiile istoriei şi-au pus amprenta,
multe documente şcolare fiind distruse, iar altele pierzându-se odată cu
evacuarea arhivelor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Hiatusurile documentare au fost în mare parte compensate de sursele pe care
autoarea le-a cercetat la Arhivele Naţionale din Bucureşti şi Iaşi, la
Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională „I.C. Petrescu"
Bucureşti, Biblioteca „Mihai Eminescu" Iaşi, instituţii în care fondurile
arhivistice ale Ministerului Instrucţiunii sau ale Inspectoratului Şcolar
Regional Iaşi referitoare la învăţământul primar (grădiniţe de copii şi şcoli
primare)".
Materialul vast al lucrării prezentat pe parcursul a peste 700 de
pagini - în cea mai mare parte inedit - a fost structurat în trei mari
compartimente. Primul, repartizat de-a lungul a 12 capitole (p. 21-490)
analizează detaliat fiecare etapă din evoluţia învăţământului preşcolar
băcăuan până în zilele noastre.
intitulat Grădiniţele de copii - o verigă
În capitolul I,
instituţională necesară între familie şi şcoală, facem cunoştinţă cu
pedagogul german Friederich Frăbel - părintele primei „grădini de copii"
din lume, fost elev şi discipol al pedagogului elveţian în educaţia copiilor,
Johann Heinrich Pestalozzi.
Activitatea neobosită realizată de Frobel timp de 12 ani s-a
materializat în creşterea numărului de grădiniţe în Germania apoi şi în alte
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ţări

europene şi în mod deosebit în SUA în a doua jumătate a sec. al XIX-lea
şi începutul sec. al XX-lea.
Cel de-al doilea capitol, Învăţământul primar din România în
secolul al XIX-iea, începe cu o erie de preocupări privind organizarea
învăţământului primar pornind de la Veniamin Costahe, Gh. Asachi
(Moldova) şi Gh. Lazăr, Grigore Ghica, Iancu Văcărescu, C. Bălăceanu
(Muntenia), culminând cu promulgarea, de către Al.I. Cuza la 25 noiembrie
1864, a Legii a upra instrucţiunii publice. Această lege şcolară
fundamentală este ameliorată în următoarele trei decenii de numeroase
iniţiative legislative promulgate de Spiru C. Haret şi Petru Poni. Ne sunt
prezentate în continuare o erie de pedagogi români susţinători ai înfiinţării
grădinilor de copii: Ştefan Mavrichie, Episcopul Melchisedec Ştefănescu,
I.P. Florantin, I.P. Retegan ul
etc.
Legiferarea
grădinilor
de copii în
România, este prezentată în
capitolul III şi se referă la
învăţământului
Legea
primar şi normal-primar din
anul 1896 (cunoscută ca
Legea lui Petru Poni) care,
la cap. II, art. 36, se făcea
precizarea că „în comunele
rurale mai populate se pot
înfiinţa şi grădini de copii'',
deschizând calea înfiinţării
acestor instituţii de stat
pentru educarea copiilor de
vârstă preşcolară. Autoarea,
face un popas şi analizează,
cu
multă
satisfacţie,
personalitatea
profesoarei
Elena Cancicov (cunoscută
fiică
a oraşului Bacău) ,
prima inspectoare şcolară
din Ministerul Instrucţiunii Publice, numită de Spiru Haret în anul 1897
pentru a urmări legalizarea grădiniţelor de copii din Bucureşti şi din ţară.
Interesante date aflăm din capitolul IV, Situaţia grădinilor de copii
în primele două decenii ale sec. al XIX-iea, aflat sub impulsul dat de
Spiru Haret, revenit pentru a treia oară în fruntea Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice, care şi-a propus să-şi finalizeze scopul propus: acela
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de-a realiza „o şcoală naţională în care să cuprindă pe toţi copiii, întreaga
populaţie de la cea mai fragedă vârstă". Astfel, apare, votată de Parlament,
Legea pentru şcoalele de copii mici în anul 1909, iar în anul 191 O a fost
elaborată Programa de învăţământ pentru şcoalele de copii mici, completată
apoi cu Regulamentul pentru aplicarea Legii organizării centrale a M.I.P.C.
În continuare, este analizată laborioasa activitate a Societăţii Ortodoxe
Naţionale a Femeilor Române în direcţia înfiinţării grădinilor de copii atât
în Bucureşti cât şi în ţară (Târgu-Ocna, Târgovişte, Iaşi). Astfel, luase fiinţă
în anul 1914, un număr de 9 grădini de copii în capitală şi 1O în provincie,
iar în timpul Primului Război Mondial a colaborat cu Societatea „Mama
Răniţilor" înfiinţând încă „30 de grădini de copii cu cantină pentru copiii
mobilizaţilor". Se remarcă memoriul inspectoarei Izabela Sadoveanu,
înaintat ministrului Învăţământului, I. Gh. Duca în anul 1916, care
realizează o adevarată „radiografie" a grădinilor de copii din dorinţa sinceră
de îndreptare a situaţiei existente.
Consideraţii importante sunt formulate în capitolul V, Primele
grădini de copii din judeţul Bacău, unde ne este prezentat un scurt istoric
al şcolii primare băcăuane până la Primul Război Mondial. În continuare,
apoi aflăm interesante date despre încercări de înfiinţare a primelor grădini
de copii din judeţul Bacău cum ar fi la Pustiana - Scorţeni (azi corn. Pârjol)
în anul 1897, Dărmăneşti, în jurul anului 1900, care din toamna anului 1903
a funcţionat în local propriu „cu măsuţe şi scăunele donate de primărie", ce
a avut ca învăţătoare din anul 1908 pe Zoe Dumitrache. La Sascut, localitate
în care din ultimul sfert al sec. al XIX-lea funcţiona o fabrică de zahăr, s-a
înfiinţat o grădină de copii în anul 1903.
În anul şcolar 1904-1905, documentele păstrate în arhivă atestă
înfiinţarea primilor 7 grădini de copii în localităţile: Cleja, Faraoani, Valea
Mare - Faraoani, Gioseni, Grozeşti (azi Oituz), Luizi Călugăra şi Valea
Seacă (azi comuna Nicolae Bălcescu). Entuziasmul înfiinţării grădinii de
copii a întâlnit uneori şi indiferenţa autorităţilor comunale, situaţie
constatată şi de Revizoratul şcolar în comunele Prăjeşti, Cleja şi Faraoani.
Capitolul se încheie cu deosebita realizare a Societăţii Ortodoxe Naţionale a
Femeilor Române în judeţul Bacău: înfiinţarea primei grădini de copii din
Târgu-Ocna.
După ce ne este prezentat oraşul Bacău la începutul secolului al XXlea, aflăm din capitolul VI, Primele grădini de copii din oraşul Bacău, că
acesta a fost pentru început, rodul unei iniţiative particulare - Marguerite
Rang - în anul 1905, ce a funcţionat se pare până în anul 1918. În urma
demersurilor pentru înfiinţarea unei grădini de copii, iată că, la l oct. 1914,
în oraşul Bacău, s-a deschis, conform Ordinului MIPC. nr.16.751/1914
prima grădină de copii întreţinută de stat, iar conducătoare a acesteia a fost
numită, prin Ordinul MIPC nr.70.738/1914, Henrieta Mihăilescu. In urma
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intervenţiei

proprietarului Mircea Costinescu, devenit ulterior prefect al
Bacăului, noua „sală de exerciţiu" din Complexul de clădiri al Şcolii
Primare nr. l de Fete, construit între anii 1910-1912 în strada Negel (azi, str.
Trotuş) nr. 6, a devenit local de grădiniţă. Datorită cerinţelor tot mai mari, în
unna intervenţiilor Revizoratului Şcolar Bacău, MCIP aprobă, la 17 nov.
1914, înfiinţarea celei de-a doua grădini de copii ce îşi avea localul pe
strada Buna Vestire nr. 22 (azi str. Ana Ipătescu) şi conducătoare pe
Lucreţia Vassian. Menţionăm efortul major a Societăţii Ortodoxe Naţionale
a Femeilor din România, care, după ce a deschis o filială la Bacău (29
august 1916), inaugurează, la data de 23 aprilie 1917, o grădină de copii „în
casele d-nei M. Dumbrăveanu din strada Bacău - Focşani (azi Calea
Mărăşeşti) nr. 18", ce a funcţionat până la sfârşitul anului 1926, iar din
1927, conform Legii Învăţământului din 1926, a trecut în administrarea
MIP, atribuindu-i-se denumirea Grădina de Copii nr. 3 Bacău.
Interesante date cuprinde capitolul VII, Evoluţia grădinilor de copii
din judeţul Bacău după Primul Război Mondial, care începe printr-o
scurtă privire asupra situaţiei din ţară în primii ani de după război şi
impactul acestuia asupra învăţământului băcăuan ce a lăsat răni adânci şi
dureroase poporului român, dar mai ales şcolarilor, ale căror preocupări au
fost zădărnicite timp de doi ani.
În marea lor majoritate, şcolile de copii mici funcţionau în spaţii
mici, închiriate de la cetăţeni, iar altele erau în localul şcolilor primare sau
chiar în locuinţa directorului de şcoală (în special în mediul rural). Imediat
după război, localurile afectate au fost reparate cu ajutorul comitetelor
şcolare înfiinţate prin Decretul-Lege nr. 3.138/1919. În acest sens se
remarcă activitatea Comitetului Şcolar al Grădinii de Copii „Spiru C. Haret"
Bacău cât şi filialele Târgu-Ocna şi Bacău ale Societăţii Ortodoxe a
Femeilor Române.
Un loc aparte îl ocupă activitatea laborioasă din grădinile de copii ale
Comunităţii Evreieşti din judeţul Bacău (grădina de copii Israelita- Română
Bacău, autorizată de Ministerul Instrucţiunii cu Ordinul nr.165.051/1928;
Şcoala de Copii Mici Confesional-Israelită Moineşti; grădina de copii
înfiinţată în anul 1924 de către Asociaţia Comunităţii Femeilor Evreieşti
Buhuşi).

Efectele crizei economice asupra învăţământului sunt analizate în
capitolul VIII, Afirmarea şi dezvoltarea şcoalelor de copii mici (grădini
de copii) între anii 1932-1948. Nemulţumite de măsura luată de guvern, în
anii crizei economice, de reducere drastică a posturilor învăţătorilor din
şcolile de copii mici, acestea au fost puse în situaţia de a-şi strânge rândurile
cu scopul de a-şi revendica drepturile. În acest sens, un suflu nou în anul
1933 îl reprezintă Congresul Pedagogic al Învăţătorilor de la şcolile de copii
mici din România, iar după închiderea lucrărilor Congresului se constituie
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Asociaţia Pedagogică a Învăţătorilor de la şcolile de copii mici din România.
Dintre realizările acestei Asociaţii se remarcă revista şi biblioteca „Copilul'',
menită să umple un gol existent în literatura noastră pedagogică.
O menţiune aparte merită, Alexandrina Demetrescu, autoarea
programei analitice pentru şcolile de copii mici şi a lucrării ştiinţifice a
acesteia „Pedagogie aplicată la educaţia copiilor de 3-7 ani'', primul tratat de
specialitate în domeniul învăţământului preşcolar al unui autor român.
Facem cunoştinţă cu baza materială existentă, apoi cu activitatea la
clasă cât şi cea extraşcolară din judeţul nostru în cadrul capitolului IX,
şcolile de copii mici din judeţul Bacău, între anii 1933 şi 1948.
Un rol major cu o deosebită şi intensă dăruire, îl v-a avea, după anul
1942, Comitetul de Patronaj al Operelor Sociale din judeţul Bacău, cu
misiunea de a aduna fonduri, alimente şi îmbrăcăminte de la populaţie, de la
şcoli de toate gradele, de la instituţii şi întreprinderi pentru ca să ajute
persoanele nevoia de, familiile celor mobilizaţi pe front, precum şi văduvele
şi orfanii de război. Această activitate se materializează prin funcţionarea în
vara anului 1943 a unui număr de 1O cămine de zi, importante instituţii
pentru ocrotirea şi educarea copiilor mici în perioada de vară.
O menţiune aparte, merită a fi făcută, asupra bogatelor activităţi
consemnate în Registrul de inspecţii din perioada 1924-1949 al Grădinii de
Copii nr. 4 Bacău, descoperit în anul şcolar 2001-2002 în arhiva unităţii, de
către directoarea Elena Mihăilă şi educatoarea Maria Blănărescu.
Prezentarea pe larg a dezvoltării reţelei de grădiniţe şi a căminelor de
copii se regăseşte în capitolul X, Învăţământul preşcolar din judeţul
Bacău în anii socialismului. Deosebit
de dens este capitolul XI,
Învăţământul preşcolar băcăuan între anii 1970-1990, ce analizează
dezvoltarea reţelei învăţământului preşcolar în judeţul Bacău şi asigurarea
bazei didactico-materiale a acestuia. Spaţii largi sunt acordate următoarelor
aspecte din viaţa grădiniţelor de copii: activitatea instructiv-educativă,
metodico-ştiinţifică şi de perfecţionare, social-culturală şi obştească a
educatoarelor.
Ultimul capitol - al XII-iea, Secvenţe de activitate contemporană,
relatează noile direcţii de dezvoltare a învăţământului preşcolar de după anul
1989, sens în care sunt prezentate o serie de grădiniţe de copii reprezentative
din judeţ: „A vi cola" Bacău, nr. 17 Bacău, nr. 13 Oneşti, „Roza Venerini"
Bacău (grădiniţă particulară), nr. 3 „Spiru Haret" Bacău. Capitolul se
încheie cu prezentarea amplelor manifestări din ziua de 20 mai 2005,
dedicate aniversării unui secol de învăţământ preşcolar în judeţul Bacău.
Partea a doua a lucrării, este consacrată celor 61 de anexe, ce
cuprinde procese-verbale, statistici, note, regulamente etc., importante
documente de arhivă - majoritatea inedite - studiate în timpul cercetării (p.
492-641).
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A treia parte, creionează o sene de „Medalioane'', profiluri
psihologice şi profesionale a diverselor personalităţi marcante ale
învăţământului băcăuan şi naţional, care au avut sau au în continuare un rol
major în dezvoltarea şi modernizarea învăţământului (p. 642-734).
Stilul perfecţionist, specific autoarei, se regăseşte şi în consistentele
note de subsol cât şi a bibliografiei folosită în editarea lucrări, cu izvoare
inedite din fondurile arhivistice existente la Bacău, Bucureşti şi Iaşi,
periodice (20), lucrări generale - lucrări de istorie ( 19), lucrări despre
învăţământ şi educaţie (44), lucrări peciale despre învăţământul preşcolar
(24), lucrări monografice, de istorie şi cultură locală băcăuană (30).
Totodată, apreciem munca deo ebit de migăloa ă a realizării indicilor de
nume.
Prezenta lucrare este completată cu un admirabil Album, Mărturii
iconografice culturale despre învăţământul preşcolar băcăuan , ce
cuprinde 105 pagini cu fotografii alb-negru şi 71 de pagini cu fotografii
color, organizate tematic şi cronologic în 1O capitole, reprezentând dorinţa
autoarei de-a ilustra, şi prin fotografii, evoluţia şi dezvoltarea
învăţământului preşcolar precum şi contribuţia educatoarelor la organizarea
şi erfectionarea activitătii din
ădinitele de co ii.

Concluzionând, apreciem că lucrarea se doreşte a fi un adevărat imn
închinat educatoarei - o oază de puritate, de visuri şi speranţe, icoana spre
care te întorci întotdeauna cu o boare de nostalgie - confirmată de întreaga
evoluţie a învăţământu lui românesc şi a celui băcăuan în mod special.
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Corneliu Stoica,
ISTORIA ILUSTRAT A A ORAŞULUI T ARGU-OCNA
DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNĂ LA 1918
Ediţia a II-a, revăzută şi completată, 359 pagini,
Editura Magic Print, Oneşti, 2009
~

~

Maria TURBA TU
Primul lucru care îţi vine în minte când vezi pentru prima dată această
lucrare este versul arghezian „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris" pentru că,
înainte de orice, avem în faţă o carte deosebit de frumoasă, excelent
tehnoredactată pe hârtie de foarte bună calitate - o carte care ar onora orice
bibliotecă.

Prin această elaborată monografie istorică, autorul, reputatul profesor
şi istoric Corneliu Stoica, laureat al premiului Eudoxiu Hurmuzachi al
Academiei Române ( 18 decembrie 2008 pentru lucrarea Valea Trotuşului.
Enciclopedie), se dovedeşte nu numai un cercetător neobosit al istoriei
oraşului Târgu-Ocna, în general al istoriei zonei trotuşene (lucrări anterioare:
Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene, Editura Aristarc, Bacău, 1997,
Istoria oraşului Târgu-Ocna din cele mai vechi timpuri până la I 918, Ed. I,
Bacău, 1995 şi ediţia a II-a, Oneşti 1999, varianta ilustrată a aceleiaşi lucrări,
ediţia I, Onesti 2003 şi Valea Trotusului. Enciclopedie, Editura Magic Print,
Oneşti, 2008), ci şi un perfecţionist în adevăratul sens al cuvântului, depăşind
cu fiecare lucrare publicată noi limite ştiinţifice şi profesionale.
Desigur că nu considerentele de ordin estetic reprezintă elementul
definitoriu cel mai relevant al acestei lucrări, ci în primul rând valoarea
istorică şi documentară, rezultată din munca tenace de prelucrare şi sintetizare
a unui volum imens de date istorice achiziţionate prin cercetarea îndelungată
în arhive, biblioteci, institute şi muzee din ţară şi din străinătate. Autorul a
studiat un număr impresionant de surse documentare: vestigii arheologice si
numismatice pentru preistorie/protoistorie şi, în plus, documente şi cronici
interne şi externe, inscripţii şi documente bisericeşti, relatări ale unor călători
străini, hărţi, fotografii, colecţii, microfilme. Nu au fost neglijate nici
monografiile şi alte lucrări ale înaintaşilor referitoare la istoria oraşului
Târgu-Ocna, în general tot ce s-a scris anterior referitor la istoria oraşului (în
bibliografie sunt menţionate lucrări scrise de Carol de Hodocin - 1849, C.
Negruzzi - 1853, Georgie Sion-Gherey - 1881, Ortenzia Racoviţă - 1895,
Nicolae Iorga - 1916, Gheorghe Ghibănescu - 1890, Dr. Emanuil Anca 1939, Gheorghe Iordachi - 1940, Teodor Săndulescu - 1965, Ştefan Pelin 2002 - Târgu-Ocna - monumente şi personalităţi, ş.a.)
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A rezultat în final o amplă lucrare de sinteză, într-o prezentare
modernă şi atrăgătoare, o monografie istorică elaborată după cele mai
riguroase norme ale cercetării ştiinţifice.
Ediţia a II-a a acestei monografii reprezintă o variantă actualizată a
primei ediţii, realizată prin rescrierea unor texte şi prin completarea acesteia
cu noi infonnaţii şi materiale ilustrative, rod al continuării neîntrerupte a
cercetării istorice şi al valorificării unor noi surse documentare din
patrimoniul istoric şi cultural al oraşului. Trebuie, de asemenea, să
menţionăm aparatul critic, bibliografia bogată şi multitudinea de anexe
documentare, care fac din această lucrare „un veritabil ghid pentru toţi cei
care doresc să cunoască sau să cerceteze mai profund istoria oraşului TârguOcna" (n.a.).
În prefaţa, sugestiv intitulată „Târgu-Ocna - Salzburgul României"
dna Floarea Ivanof, primar al localităţii, face o sumară prezentare a oraşului,
menţionând sprijinul autorităţilor locale pentru apariţia acestei cărţi, pe care o
consideră „un dar făcut cetăţenilor oraşului, dar si tuturor celor care au
cunoscut şi îndrăgit acest fermecător oraş".
Unnează „Cuvânt înainte", în care autorul îşi divulgă intenţia: aceea
de a ne prezenta, printr-o „călătorie în timp", „povestea" oraşului Târgu-Ocna
aşa cum l-au cunoscut generaţiile trecute, pentru că, din păcate, „deceniile 8
si 9 ale secolului trecut au fost devastatoare pentru patrimoniul arhitectural şi
istoric al oraşului, distrugându-se practic „centrul istoric'', adică „inima
oraşului" (n.a.). Se face în continuare o scurtă descriere a istoriei zbuciumate
a oraşului cu suişuri şi coborâşuri (perioada de înflorire a oraşului, care „timp
de aproape trei secole a fost ... cea mai importantă aşezare de pe Valea
Trotuşului", urmată de distrugerea acestuia în timpul Primului Război
Mondial, refacerea localităţii în perioada interbelică şi demolarea masivă în
anii regimului comunist), dar şi cu câteva recorduri zonale şi naţionale „primul şi singurul centru de exploatare a sării din Moldova", „prima sondă
de foraj mecanic din România'', „primul funicular din ţară" ş.a. În continuare
se descriu sursele documentare, autorul aducând un sincer omagiu tuturor
înaintaşilor care au adus contribuţii la cercetarea istoriei localităţii, precum şi
mulţumiri tuturor celor care, într-o fonnă sau alta, au sprijinit apariţia lucrării.
Ca structură, Istoria oraşului Târgu-Ocna din cele mai vechi timpuri
până la 1918 este organizată în şase capitole distincte.
Primul capitol intitulat Scurte consideraţii de geografie urbană este
structurat în mai multe subcapitole tematice (Personalitatea geografică a
oraşului Târgu-Ocna şi a împrejurimilor sale, Personalitatea fizicogeografică a oraşului, cu Aşezarea geografică şi limitele, Geologia,
Seismicitatea, Resurse ale subsolului, Relieful, Hidrografie, Clima, Solurile,
Vegetaţia, Fauna, Arii naţionale protejate, Potenţialul economico-geografic,
Evoluţia administrativ-teritorială, Poziţia geografică, Originea şi evoluţia
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oraşului,

Aşezarea

oraşului,

Evoluţia

teritorială),

care, prin bogăţia
informaţiei scrise, prin hărţile, schemele şi imaginile atent selecţionate, dau
imaginea geografică de ansamblu asupra localităţii şi împrejurimilor sale.
Al doilea capitol, Milenii de locuire În vatra şi Împrejurimile oraşului TârguOcna cuprinde subcapitolele: Paleoliticul (destul de modest reprezentat de
vestigiile istorice descoperite în această zonă), Neoliticul (reprezentat în
special de cultura cucuteniană; se prezintă şi o minunată colecţie de imagini
pictografice cu vase aparţinând acestei culturi, descoperite în situl arheologic
Podeşti-Tisesti), Preistoria zonei Târgu-Ocna, cu date istorice şi imagini
structurate în secţiunile Epoca bronzului şi Prima epocă a fierului, Zona
Târgu-Ocna În antichitate (cuprinde date istorice referitoare la Epoca clasică
geto-dacă şi Perioada etnogenezei româneşti) şi Zona Târgu-Ocna la
Începuturile Evului Mediu. În ultimul subcapitol se prezintă evoluţia culturii
materiale în zona trotuşeană, care se distinge prin prezenţa, alături de
elementele culturii autohtone şi a elementelor din cultura romano-bizantină,
iar mai târziu din cultura slavă (sec. VI-VII), subliniindu-se faptul că trecerea
populaţiilor migratoare (goţi, huni, slavi - sec. IV, pecenegi, cumani, tătari sec. XI-XIV, „nu au putut disloca populaţia locală". O altă caracteristică a
zonei trotuşene o reprezintă stabilirea aici a unui mare număr de români
„ungureni", maghiari şi secui (până la sfârşitul sec al XVIII-iea), care,
conform tradiţiilor locale, au contribuit la „începutul exploatării sistematice a
sării în zona Oituz şi Târgu-Ocna".
Capitolul al treilea, Evolutia localităţii Târgu-Ocna În Evul Mediu
(până la Începutul secolului al XVIII-iea) prezintă informaţii cuprinse în:
Primele atestari documentare (la începutul secolului al XV-lea apar primele
informaţii despre unele sate care vor constitui nucleul localităţii numite iniţial
Ocna - autorul consideră că satul Stoeneşti, situat pe pârâul Vâlcica,
reprezintă vechea denumire a satului Ocna), Începuturile exploatării sării În
zona Târgu-Ocna (prezintă, pe baza documentelor cercetate, argumente pro şi
contra legate de apariţia şi localizarea primelor exploatări de sare din zona
trotuşeană; tot aici se dă un fragment dintr-un document din 4 octombrie
1591, întărit cu sigiliul târgului Trotuş, care atestă una din ocupaţiile de bază
ale locuitorilor - mineritul), Instaurarea monopolului domnesc asupra
exploatării sării din zona Târgu-Ocna (monopolul domnesc se instituie pe la
mijlocul secolului al XV-iea), Prima menţiune documentară a satului Ocna
(datează din 18 ianuarie 1599, pe vremea domnitorului Eremia Movila, satul
Ocna având, după aprecierea făcută de Marco Bandini în anul 1646, circa 300
de case), Începuturile târgului Ocna, Oraşul medieval Târgu Trotuş, secolele
VIV-XVJJ (o selecţie de fotografii conţinând cele mai reprezentative exponate
arheologice ale perioadei amintite: topoare, unelte agricole, chei, podoabe,
vase de olărie, arme, cahle decorative, biserici ctitorite în această perioadă
etc.), De la moşiile donative la Domeniul Ocnei (se prezintă istoria moşiilor
475
https://biblioteca-digitala.ro

Stoeneşti, Tiseşti, apariţia şi

definirea domeniului domnesc), Despre
cămăraşii de ocnă şi birăi (cămăraşii erau reprezentanţi domneşti cu atribuţii
în administrarea ocnelor - este prezentată o listă a acestora, iar birăii, şefi ai
corporaţiilor şavgăilor, răspundeau de lucrători, de regulă oameni condamnaţi
pentru diverse delicte), Privilegiile şavgăilor (lucrători specializaţi în tăierea
sării din ocne), Mărturiile călătorilor străini despre exploatarea sării
(cuprinde citate din mărturiile călugărului minorit Paolo Bonnicio din Malta,
misionarului catolic Marco Bandini, cronicarului turc Evlia Celebi,
colonelului austriac I. C. Weiss şi ale domnitorului Dimitrie Cantemir în a sa
Descriptio Moldaviae), Tehnica extragerii sării (se prezintă tehnica
exploatării sării în perioada amintită şi schema instalaţiei numită crivac, cu
care sarea, sub fonnă de blocuri tăiate în adâncul ocnei era ridicată la
suprafaţă), Comerţul cu sare (transportul sării se asigura cu ajutorul carelor,
spre destinaţii ca Polonia, Ucraina, Turcia; se constată concurenţă între
producătorii de sare din Ţara Româneasca şi Transilvania), Drumurile sării
(sunt menţionate drumurile Sculenilor, Lipcanilor, Ocnei, Braşovului,
Ghimeşului), Forme de proprietate, Ascensiunea târgului Ocna (informaţii în
legătură cu dezvoltarea meşteşugurilor curente, ale celor aferente exploatării
sării, construcţiile şi zugrăvitul, comerţul şi relaţiile economice, care au
contribuit la dezvoltarea localităţii, târgul Ocna devenind un important centru
comercial), Evenimente politice care au marcat evoluţia târgului Ocna
(oraşul Târgu-Ocna a reprezentat o adevărată „placă turnantă" în relaţiile
dintre Moldova şi Transilvania; sunt descrise şi evenimente dramatice,
cauzate de invazii ale tătarilor, turcilor, ungurilor, secuilor, polonezilor,
suedezilor, care nu au putut să împiedice totuşi dezvoltarea localităţii, aceasta
devenind, la sfârşitul secolului al XVIII-iea, una dintre primele cele mai
importante aşezări din Moldova; se dau informaţii cu privire la tezaurul de
aspri otomani de la Târgu-Ocna).
Capitolul al patrulea, Dezvoltarea oraşului Târgu-Ocna În epoca
modernă (până la 1918) cuprinde: Descrieri ale oraşului de la sfârşitul
secolului XVIII şi prima jumătate a secolului XIX (conţine descrieri ale
localităţii făcute de preotul secui Peter Zold ( 1766-1767), elvetianul FranzJosef Sulzer - 1776, medicul şi naturalistul austriac Baltazar Hacquet - 1788,
călugărul armean Minas Băjăşchian - 1808, contele Feodor Karaksay - 1818,
preotul secui Gego Elek - 1836, Mihalic de Hodocin - 1849, Costache
Negruzzi - 1852); Evoluţia demografică - cuprinde secţiunile: Evoluţia
numărului de locuitori (pentru localitatea Târgu-Ocna secolul al XVIII-iea
reprezintă apogeul dezvoltării, o creştere teritorială de 1150% şi a populaţiei
de 200%, autorul numindu-l „secolul Târgului Ocna"); Densitatea urbană
(organizarea teritorială a localităţii); Compoziţia populaţiei (în secolul al
XIX-lea populaţia oraşului era fonnată din boieri, negustori, meşteşugari,
slujbaşi, rufetaşii ocnei, slugi, robi ţigani, haimanale, vagabonzi şi cerşetori);
donative
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Compoziţia etnică (populaţie eterogenă,

fiind reprezentată de români, secui,
unguri, armeni, greci, evrei, turci, ţigani); Structura familială; Mişcarea
naturală a populaţiei; Mobilitatea populaţiei (în ultimele trei subcapitole
autorul face analize comparative utilizând date din catagrafiile anilor 1774,
1832 şi recensămintele din anii 1860, 1899 şi 1912); Călători străini despre
bogăţiile naturale ale zonei Târgu-Ocna (sunt prezentate extrase din
mărturiile unor călători străini ca elveţianul Franz-Josef Sulzer, consulul
prusac J.D.F. Neigebauer, generalul rus Langeron, contele Feodor Karaksay
etc., care vorbesc despre Târgu-Ocna, în special în legătură cu exploatarea
sării, principala bogăţie a zonei); Evoluţia economică din care fac parte
următoarele subpărţi: Exploatarea sării (cu infonnaţii privind importanţa
deosebită pe care exploatarea sării o avea de-a lungul timpului, evoluţia
tehnologiilor de extragere a sării de la procedeele manuale până la utilizarea
maşinilor cu aburi - 1875, a morilor de măcinat - 1888 şi a maşinilor
electrice rotative de perforat sarea - 1914, descrierea şi organizarea forţei de
muncă, dinamica producţiei de sare, aceasta ajungând în anul 1825 la 25-30
milioane ocale); Industria petrolului (aflăm că aceasta începe să fie exploatat
la sfârşitul secolului al XIX-lea cu metode manuale, modernizarea fiind în
strânsă legătură cu pătrunderea capitalului străin francez, începând cu anul
1864 (Olivier de Lalande) şi apoi a capitalului românesc, la sfârşitul secolului
XIX şi începutul secolului XX); Meşteşugurile şi mica industrie (se enumără
şi se descriu: meşteşugurile alimentare, prelucrarea pieilor, ţesutul şi
prelucrarea ţesăturilor, prelucrarea lemnului, fierăritul, exploatarea carierelor
de piatră etc. Aflăm că în anul 1832 industria oraşului cuprindea 53 de
„fabrici" dintre care una de lumânări, 8 ferăstraie, 2 velniţe, 6 mori şi 1O
fierării); Activităţile comerciale (vechile documente menţionează un număr
mare şi diversificat de pieţe şi iarmaroace, de negustori: bogasieri, cavafi,
crâşmari, bacali, precupeţi, abagii, băcani, cafegii etc. şi, de asemenea,
legături comerciale dezvoltate); Activităţile agricole (Agricultura tradiţională
a fost practicată neîntrerupt de o parte din locuitorii urbei în toată perioada
cercetată; pomicultura, viticultura, apicultura, creşterea animalelor, cultivarea
cerealelor, cartofilor, nutreţurilor etc. au constituit preocupări de bază, în
special pentru locuitorii mahalalelor Tiseşti, Viişoara, Gura Slănicului,
Văleni, Gălian sau Vâlcele. În scrierile lor, scriitori ca C. Negruzzi - 1852,
Al. Vlahuţă - 1900 şi M. Sadoveanu - 1903 aduc mărturii importante în acest
sens); Transporturile în epoca modernă (Se prezintă evoluţia mijloacelor de
transport, de la carul cu boi la transportul pe calea ferată şi a cailor de
transport: modernizarea drumurilor, utilizarea funicularelor, construcţia de
poduri şi tunele etc.); Forme de proprietate pe Domeniul Ocnei (un
subcapitol foarte documentat privind formele şi dinamica proprietăţii, fiind
prezentate mărturii dintr-o serie bogată de documente: hrisoave domneşti ale
unor domnitori ca Ştefan cel Mare - 1466, Scarlat Grigore Ghica - 1758,
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Alexandru Mavrocordat-Firaris - 1785, Alexandru Grigore Ghica - 1849,
hotărnicii, acte de vânzare etc.); Evoluţia instituţiilor locale. Înfiinţarea
Eforiei (Este prezentat procesul dificil de înfiinţare a structurilor
administrative, a delimitării geografice şi organizării Eforiei, proces care îşi
găseşte rezolvarea abia în anul 1846, în timpul domnitorului Mihail Sturdza.
Sunt amintiţi primii preşedinţi ai Eforiei: spătarul Ion Lăceanu ( 1846-1852) şi
G. Enescu (1852-1853)); Activitatea Primăriei (prin legea administrativă din
1864, Eforia se transformă în Primăria comunei urbane Târgu-Ocna; în
componenţa oraşului intrau iniţial şi localităţile Gura Slănicului, Geoseni,
Mosoarele, Păcuri, Văleni şi Vâlcele. Târgu-Ocna va fi şi reşedinţa plăşilor
Ocna, Trotuşul, Tazlăul de Jos, Dărmăneşti); Realizări edilitare şi urbanistice
(se prezintă date şi mărturii privind evoluţia lucrărilor edilitare şi de urbanism
referitoare la iluminatul public, alimentarea cu apă, canalizarea oraşului,
pavarea şi sistematizarea străzilor, punerea în valoare a apelor minerale. La
jumătatea secolului al XIX-iea Târgu-Ocna devine staţiune de tratament);
Învăţământul (date privind introducerea învăţământului de stat, începând cu
anul 1833 şi despre înfiinţarea primelor şcoli: Şcoala nr. l de Băieţi „Grigore
Ghica" - 1839, Şcoala nr. 2 de Băieţi „Costache Negri" - 1852, Şcoala nr. 1
de Fete „Principesa Elena" - 1858, Şcoala nr. 2 de Fete „Spiru Haret" - 1899,
Şcoala Primară Mixtă Vâlcele - 1899, Şcoala Inferioară de Meserii - 1898,
unele şcoli particulare de tip pension (1890 - 1902), Şcoala Primară Mixtă
Gura Slănicului - 1908, Şcoala Profesională de Sericicultură - 1912,
Gimnaziul de Băieţi „Oituz" şi Gimnaziul de Fete - 1918); Sănătatea.
Înfiinţarea şi activitatea spitalului (autorul prezintă istoria dezvoltării
serviciilor medicale, aspecte legate de înfiinţarea primului spital, inaugurat la
l septembrie 1851, descrierea şi organizarea acestuia); Farmacii şi farmacişti
(prima fannacie, numită La Speranţa, s-a înfiinţat în anul 1849 prin hrisov
domnesc); Penitenciarul (descrieri ale condiţiilor de detenţie ale ocnaşilor;
înfiinţarea primei închisori în 1855), Cazărmile (prima cazarmă din TârguOcna este atestată documentar în 1836. Sunt prezentate fragmente evocatoare
privind viaţa cazonă din scrierile lui M. Sadoveanu); Judecătoria (s-a
înfiinţat în 1832, aspecte organizatorice şi de personal); Unitatea de pompieri
(înfiinţată in 1850, evocarea incendiului din 1883); Poşta (primul Oficiu
poştal s-a înfiinţat în anul 1861 şi sunt prezentaţi primii diriginţi); Ocolul
silvic (s-a înfiinţat în 191 O, se dau date istorice privind apariţia şi evoluţia
acestuia), lăcaşuri de cult şi conace (o secţiune cu mare putere de sugestie,
cu date şi mărturii referitoare la biserici, sinagogi, hanuri, clădirile oficiale
reprezentative, principalele case şi castele ale unor familii renumite: Costache
Negri, Vasile Sturdza, Dimitrie Cozoni etc.); La belle epoque (prezintă
perioada de la cumpăna veacurilor XIX-XX, cea mai frumoasă şi romantică
din istoria oraşului, cu descrieri pitoreşti ale unor scriitori ca Maria
Cantacuzino-Enescu, George Sion-Gherey, Duiliu Zamfirescu, Nicolae Gane,
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C. Negruzzi, M Sadoveanu, N. Iorga); Activitatea culturală (evocarea
principalelor personalităţi ale căror nume sunt legate de evoluţia vieţii
culturale); Frământări sociale (sunt prezentate revoltele şavgăilor în anii
1838 şi 1843, tulburările provocate de deţinuţii ocnelor în 1835 şi protestele
minerilor din 1907 şi 1917).
Unnează subcapitolul Evenimente politice, de istorie pură, care
prezintă evenimentele istorice ale oraşului Târgu-Ocna din perioada tratată,
structurate în secţiunile: Războaie şi ocupaţii militare, Evenimentele de la
1821, Revoluţia de la 1848, Costache Negri şi Unirea Principatelor Române,
Războiul de Independenţă (1877-1878), Răscoala din 1907, Sfârşit de epocă
(descrie perioada începutului de secol XX, până la primul război mondial),
Războiul de Întregire Naţională (1916-1919) - sunt prezentate operaţiunile
militare desfăşurate în zona Oituzului, unde armata română a respectat
consemnul Pe aici nu se trece.
Capitolul al cincilea, bogat ilustrat, Monumente istorice de pe
teritoriul oraşului Târgu-Ocna începe cu Prezentare generală (găsim aici
descrierea bogatului patrimoniu istoric şi cultural al oraşului) şi continuă cu
adevărate minimonografii ale unor lăcaşe de cult, aferente subcapitolelor: 1.
Biserica Buna Vestire; Fosta Mănăstire Răducanu (1694-1763), 2. Biserica
domnească din lemn Cuvioasa Parascheva (Sfârşitul secolului al XVI-lea;
1725), 3. Biserica din lemn Sfântul Gheorghe (1752), 4. Biserica Sfântul
Nicolae (1758-1772), 5. Biserica Sfânta Treime (ln. 181 O), 6. Biserica Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena (1824), 7. Biserica armenească Schimbarea la
Faţa a Sfintei Născătoare (sfârşitul secolului al XVIII-lea; 1825), 8. Biserica
Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril (1837;1849), 9. Biserica Adormirea Maicii
Domnului; Fosta Mănăstire Precista (In. 1662; 1860), Mănăstirea !viran
(Muntele Athos), 10. Biserica Sfântul Ioan Botezătorul (1815-1994), 11.
Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (1844), 12. Biserica Schimbarea la
faţă (1844), 13. Biserica Naşterea Maicii Domnului (1962), 14. Sfânta
Varvara (1992), Capele ortodoxe (Paraclisul Sfântul Ioan Teologul, Capela
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Capela misionară Sfântul Ierarh Spiridon),
Mănăstiri şi schituri (Mănăstirea Măgura Ocnei - Jn. 1665; d. 1750; 1803;
2001), Schitul Cireşoaia Cuviosul Eftimie cel Mare - 2000), Biserici romanocatolice (Biserica Sfântul Francisc de Assisi (1886; 1946), Biserica Naşterea
Sfintei Fecioare Maria (1941), Biserica Sfântul Gheorghe (1896; 1936),
Biserica Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Isus Cristos (2006).
În subcapitolul următor, Monumente comemorative, sunt prezentate,
descriptiv şi imagistic, monumentele şi aşezămintele istorice de referinţă ale
localitaţii: Monumentul Independentei, Monumentul Eroilor de pe Muntele
Măgura, monumentele comemorative de pe muntele Cireşoaia, Cimitirul
Eroilor din Primul Război Mondial (Poieni), Cimitirul cu Tunuri,
Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial, Monumentul Eroilor
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Sovietici, Troiţa Deţinuţilor Politici Anticomunişti, prima sondă de foraj
mecanic din România, alte monumente comemorative.
Subcapitolul de încheiere Monumente dispărute, descrie soarta
sinagogilor din localitate ca unnare a plecării în masă a evreilor, etnie cu o
pondere semnificativă în populaţia oraşului acelor vremuri. Din păcate,
contribuţia lor valoroa ă la îmbogăţirea patrimoniului cultural şi istoric al
oraşului este pe cale să
rămână numai în istoria
crisă.

Monotonia
acestei
descrieri a continutului
'
nu are nicio legătură cu
lucrarea prezentată; ea
derivă din încercarea, ca
intr-o formă cât mai
concentrată,
să
ofere
cititorului
acestei
recenzii cât mai multe
date din monografie,
uşurinţa
pentru
identificării elementelor
tematice de interes.
Urmărind impresionanta
pleiadă a personalităţilor
prezentate în Capitolul 6
Oameni de seamă din
istoria localităţii TârguOcna nu ne putem opri
să parafrazăm: „Şi în
oraşul Târgu-Ocna se
nasc Oameni!". Este un
capitol fabulos pentru
restituirea trecutului, iar prezentarea enumerativă a acestor „oameni de
seamă" ar fi nedreaptă, având în vedere valoarea contribuţiei acestora la
îmbogăţirea patrimoniului cultural al localităţii , devenită în timp „centrul
cultural şi spiritual al Văii Trotuşului". Las în seama cititorului cărţii bucuria
„descoperirilor" din acest capitol, cu menţiunea că autorul extinde
prezentarea şi la alte personalităţi care au avut legătură sau au adus diferite
contribuţii la istoria oraşului (există, de exemplu, o prezentare amănunţită a
călătorilor străini, fără ale căror descrieri istoria scrisă a oraşului ar fi fost
mult mai săracă).
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Continutul
de fond al cărtii
se finalizează cu sectiunile
Concluzii,
'
'
'
Muzeu de Istorie (se prezintă pe scurt istoria acestuia) şi Scurt istoric al
cercetărilor privitoare la istoria oraşului Târgu-Ocna.
Dacă vrem să ne facem o idee despre ce a însemnat efortul imens
depus de autor în elaborarea acestei lucrări, nimic nu ne convinge mai mult
decât consultarea Notelor şi Anexelor (adevărate instrumente de ghidare
pentru oricare cercetător), care ocupă aproape o treime din volum. Autorul se
dovedeşte o autoritate în materie în ceea ce priveşte istoria zonei trotuşene în
general şi a oraşului Târgu-Ocna în special, venind in faţa cititorului cu încă o
carte de referinţă, nu numai interesantă, ci şi cursivă şi uşor accesibilă, în care
multitudinea imaginilor „oferă privitorului o fascinantă călătorie în timp, mai
puternică decât orice descriere în cuvinte".
În final, se poate spune că autorul „recidivează" în sensul bun al
cuvântului): după a sa „istorie totală" Valea Trotuşului. Enciclopedie,
constatăm că printr-o abordare similară, prin care integrează toate aspectele
ce ţin de viaţa localităţii Târgu-Ocna: localizare geografică, devenire istorică,
dezvoltare economico-socială, demografie, dezvoltare spirituală, aspecte de
mentalitate colectivă etc., d-l Corneliu Stoica a reuşit să elaboreze prin Istoria
ilustrată a oraşului Târgu-Ocna din cele mai vechi timpuri până la 1918 o
lucrare din aceeaşi rară categorie.
Subscriem mesajului din cuvântul de încheiere O carte necesară al
dnei Maria Do hotaru (directoarea Editurii, Tipografiei şi Librăriei Magic
Print) şi recomandăm cu căldură această lucrare nu numai studenţilor,
cercetătorilor - în general specialiştilor, ci şi tuturor iubitorilor de cultură,
pentru că ea ne aminteşte despre „ceea ce este demn, durabil, semnificativ,
spiritual, înălţător şi frumos" în spiritualitatea noastră.
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IN MEMORIAM. ALEXANDRU FLORINEL
(1946-2009)

-

DUŢA

Dr. Adrian POHRIB
Activitatea profesională. S-a născut la 14 mai 1946 în localitatea
Calafat, judeţul Dolj , din părinţii Gheorghe, ofiţer de carieră şi Agripina,
cadru didactic. Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filozofie din cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, promoţia 1969, a obţinut media
1O la examenul de licenţă. În ceea ce priveşte activitatea în timpul anilor
universitari , este suficient să amintim că din cele 39 medii anuale la diferite
discipline de învăţământ, 29 au fost notate cu 1O.
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La data de 1 august 1969 este angajat ca arhivist stagiar în cadrul
Arhivelor Statului Filiala Vrancea, unde, încă de la început, a manifestat
preocupări , luând ca exemplu filialele Galaţi şi Brăila , pe linia popularizării
la instituţii şi întreprinderi a instrucţiunilor privind activitatea arhivistică ,
instruirii arhivarilor şi secretarilor de judeţ , a gestionării fondurilor
parohiale, subliniind totodată necesitatea înfiinţării unei să li de studiu.
Dup ă efectuarea stagiului militar în anul 1970, care a avut ca
finalitate absolvirea Şcolii militare de ofiţeri de rezervă, îl reg ăs im ca
angajat al Arhivelor Statului Filiala Galaţi , unde , încă de la început, i-a fost
atribuită una din cele mai importante şi solicitante funcţii , aceea de secretar
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al Comisiei de selecţionare. Încă din primii ani s-a preocupat de prelucrarea
arhivistică a fondurilor judiciare şi maritime - Parchetul Tribunalului
Covurlui (1912-1948), Inspectoratul General al Navigaţiei şi Porturilor
(1879-1940) - şi de valorificare a documentelor care reflectau activitatea
desfăşurată de Sindicatele Unitare din Galaţi (1928-1929).
Remarcăm activitatea foarte efervescentă a instituţiei, filiala
organizând în anul 1971 nu mai puţin de 20 expoziţii, în condiţiile în care,
cu excepţia şefului filialei, erau angajaţi doar trei arhivişti, Viorica
Solomon, Duţă Alexandru şi Ştefan Stanciu, ce vor marca în mod decisiv
activitatea instituţiei, atât pe linia îmbogăţirii bazei documentare a acesteia
prin preluarea de noi fonduri şi colecţii, cât şi pe linia prelucrării şi
valorificării datelor şi informaţiilor cuprinse în acestea.
În cursul anului 1972 depune eforturi deosebite pe linia prelucrării
arhivistice a fondurilor din cadrul Depozitului Arhivelor de Stat din Tecuci,
ale căror documente erau redactate, până în anul 1859, în paleografie
româno-chirilică: Primăria oraşului Galaţi (1883-1905) şi Prefectura
judeţului Tecuci (1828-1900).
Încă de la început, dovadă a
profesionalismului, i-au fost repartizate pentru îndrumare şi control unele
din cele mai importante întreprinderi din judeţ: Combinatul Siderurgic
Galaţi, Combinatul Textil Galaţi, Întreprinderea de Construcţii şi Proiectări,
Şantierul Naval Galaţi şi Întreprinderea „ 11 Iunie". În aceeaşi perioadă, ca
urmare a apariţiei Decretului Consiliului de Stat nr. 472/1971 şi a ordinului
M.A.I. nr. 732 din 15.04.1972, sunt intensificate acţiunile de preluare de la
creatori şi deţinători a documentelor cu valoare istorică incluse în Fondul
Arhivistic Naţional.
Anul 1974 marchează intensificarea stabilirii priorităţilor fondurilor
şi colecţiilor în vederea microfilmării pentru crearea fondului de asigurare,
concretizate în anul următor prin realizarea unui număr de 107. 800 cadre din
fondul Comisia Europeană a Dunării. Eforturile pe linia prelucrării acestui
fond de arhivă au fost susţinute pe parcursul întregului deceniu, astfel încât
procesul-verbal al şedinţei de bilanţ din anul 1977 consemnează: „Merită să
scoatem în evidenţă efortul depus de arhiviştii Solomon Viorica şi Duţă
Alexandru care, datorită specificului de limbă al fondului, au depus un
volum de muncă sporit."
Referitor la aplicarea legislaţiei arhivistice, dacă până în anul 1977 o
mare parte a activităţii a fost axată pe popularizarea prevederilor Decretului
4 7211971, după această dată se observă o orientare spre verificarea modului
de implementare în practică a acestui act normativ.
În cursul anului 1979 este dat în folosinţă actualul sediu al
Arhivelor, cu o capacitate de depozitare de aproximativ 7000 m.I., astfel
încât este supusă atenţiei problema transferării arhivei din vechiul local cât
şi din depozitul de la Tecuci (peste 400 m.I.), ocazie cu care este
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consemnată intervenţia

d-lui Duţă Alexandru: „Principala sarcină a filialei
va fi mutarea în noul sediu, operaţiune arhivistică complexă care presupune
în lumina concepţiei planului de muncă nu numai o simplă mutare, ci şi
efectuarea unei întregi operaţiuni de perfecţionare şi modernizare, începând
cu verificarea existentului cu instrumentele de evidenţă la toate fondurile,
preluarea masivă de fonduri noi, perfecţionare inventarelor altor fonduri."
Din cele exprimate reiese optica profesională asupra modului în care era
percepută această operaţiune complexă, care nu se rezuma doar la
transportul arhivei de la un depozit la altul.
Următorii 5 ani au fost marcaţi de preluarea masivă de fonduri de la
creatorii şi deţinătorii de documente, ca unnare a disponibilităţii spaţiului de
depozitare. În cadrul acestei acţiuni au fost preluate şi unele documente
lipsite de valoare ştiinţifică sau practică, prin urmare în depozite au ajuns şi
unele categorii de documente care nu erau incluse în Fondul Arhivistic
Naţional. În anul 1986 dl. Duţă Alexandru sublinia că filiala a preluat
cantităţi mari de arhivă odată cu mutarea în noul sediu, fiind preluate
documente din F .A.N. din ramurile administraţiei de stat şi justiţiei până la
1968, precum şi o importantă parte din arhivele şcolilor şi că ar trebui
diminuat planul de preluare spre a evita intrarea în depozite a documentelor
lipsite de importanţă, propunând totodată eliminarea a 100 m.l. arhivă.
Spre sfârşitul anilor '80 dl. Duţă Alexandru a ridicat problema
fondurilor speciale, mai precis a documentelor gestionate de Biroul
Documente Secrete (B.D.S), birou care funcţiona pe lângă fiecare instituţie
a statului, subliniind că nu există menţionat în mod clar un drept de control
şi că ar trebui revăzut termenul de secretizare, urmând ca documentele să fie
predate la compartimentul de arhivă propriu-zis, respectându-se astfel
principiul arhivistic al integrităţii fondului, de unde să fie preluate de
Arhivele Statului.
Spirit critic, domnia sa a subliniat şi disfuncţionalităţile existente la
nivel naţional, argumentând concret cu cazul colecţiei „Planuri" din cadrul
filialei Galaţi pregătit pentru microfilmare, dar care microfilmare, din
motive tehnice, nu a putut fi realizată.
La 1 iunie 1990 este promovat, conform ordinului ministrului de
Interne, în funcţia de şef de filială, înlocuindu-l pe dl. Cezar Bejan, funcţie
pe care o deţine până la data de 15 februarie 1998, când este înlocuit de d-na
Bujoreanu Mariana.
În urma participării delegaţiei Direcţiei Generale a Arhivelor Statului
la cel de-al XII-iea Congres al Consiliului Internaţional al Arhivelor, care a
avut loc la Montreal în perioada 6-11 septembrie 1992, apreciată la
momentul respectiv „cea mai amplă manifestare ştiinţifică în domeniul
arhivisticii desfăşurată vreodată" şi cu ocazia punerii în discuţia
Parlamentului a proiectului de lege a Arhivelor Naţionale, dl. Alexandru
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Duţă

îşi

aduce contribuţia formulând către conducerea Arhivelor o
Informare privind propunerile de modernizare a activităţilor arhivistice În
ansamblu şi la nivelul filialelor.
În perioada l-3 octombrie 1996 au loc la Galaţi ample manifestări
culturale, dl. Duţă Alexandru aducându-şi contribuţia în calitate de
organizator al sesiunii ştiinţifice Comerţ, navigaţie şi dezvoltare. Probleme
actuale ale arhivisticii româneşti, desfăşurată sub egida Direcţiei Judeţene
Galaţi a Arhivelor Naţionale, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi,
Inspectoratului pentru Cultură al Judeţului Galaţi şi Muzeului de Istorie
Galaţi. Acţiunea a fost dedicată aniversării unor momente importante din
istoria municipiului Galaţi: 445 de ani de atestare documentară a oraşului,
160 de ani de la instituirea regimului de porto-franco la Galaţi şi, nu în
ultimul rând, împlinirii a 45 de ani de la înfiinţarea instituţiei Arhivelor
Naţionale la Galaţi. Lucrările ştiinţifice au fost prefaţate de dezvelirea
grupului statuar „Lupoaica" în faţa Primăriei Municipiului Galaţi şi
vernisajul expoziţiilor Din istoria portului Galaţi şi Instituţia Arhivelor
Naţionale din Galaţi la 45 de ani. Acţiunea s-a bucurat de atenţia
televiziunii naţionale şi a celei locale, precum şi de cea a presei. În urma
participării mai mulţi arhivişti au trimis scrisori de mulţumire, spre
exemplu, colegii de la Brăila adresau următorul mesaj: „D-lui director
Alexandru Duţă şi colaboratorilor săi de la Direcţia Judeţeană Galaţi a
Arhivelor Naţionale. Suntem profund impresionaţi de perfecta organizare şi
desfăşurare a acţiunilor ştiinţifice dedicate aniversării a 445 de ani de
atestare documentară a oraşului, 160 de ani de la instituirea regimului de
porto-franco şi a 45 de ani de la înfiinţarea instituţiei Arhivelor Naţionale
din Galaţi. Vă transmitem caldele noastre mulţumiri pentru desăvârşita
ospitalitate cu care am fost trataţi şi vom păstra în memorie acele zile de
octombrie 1996 petrecute între prieteni."
Făcând

un bilanţ cifric, au fost prezentate în total 42 de comunicări,
24 de istorie şi 18 de arhivistică, din care 3 7 au aparţinut arhiviştilor, 3
cercetătorilor şi 2 muzeografilor. Cantitativ a fost un program dens, dominat
categoric de prezenţa arhiviştilor. Din punct de vedere geografic, în afară de
Galaţi, au fost prezente cu comunicări 12 oraşe, respectiv Bucureşti, capitala
ţării, şi reşedinţele judeţelor Bacău, Braşov, Brăila, Constanţa, Giurgiu, Iaşi,
Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava şi Vrancea.
La 15 februarie 1998 este înlocuit în funcţia de director de d-na
Bujoreanu Mariana. Dispensat de problemele administrative, care grevează
activitatea unui şef de instituţie, dl. Duţă Alexandru intensifică acţiunea de
valorificare în plan ştiinţific. Expresie a preocupărilor ştiinţifice legate de
istoria Comisiei Europene a Dunării (1856-1948), în perioada 7-15 aprilie
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2003, în colaborare cu Muzeul de Istorie Galaţi, a fost vernisată la
Budapesta, sub patronajul Ambasadei României din Ungaria, o expoziţie pe
această temă. Acţiunea este reluată şi dezvoltată trei ani mai târziu cu ocazia
împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Comisiei, când la Galaţi au loc ample
manjfestări cu implicarea mai multor institutii de cultură.

La 16 aprilie 2009, în urma unei boli care l-a lovit fulgerător, dl.
Dută
Alexandru s-a stins din viată
'
, .
Activitatea ştiinţifică. Dl. Duţă Alexandru a manifestat în mod
constant preocuparea de punere în valoare ştiinţifică a datelor şi
informatiilor
din fondurile de arhivă detinute
de Directia
Judeteană
Galati' a
'
,
,
,
Arhivelor Naţionale . În studiile şi comunicările ştiinţifice domnia sa a
abordat teme privind evenimente şi personalităţi nu numai ale istoriei locale
şi naţionale , ci şi internaţionale. Dintre articolele şi studiile dedicate istoriei
internaţionale se disting în mod evident cele referitoare la activitatea
Comisiei Europene a Dunării (1856-1949) şi Comisiei Mixte a Prutului
( 1866-1919). În perioada 1990-1995 a fost un constant colaborator al
revistei editată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi „Poliţia în
acţiune'', unde a publicat mai multe articole referitoare la activitatea acestei
instituţii în perioada interbelică , al revistei „Danubius'', editată de Muzeul
de Istorie Galaţi şi al cotidianului „Jurnalul de Galaţi ", acesta din urmă
găzduind mai multe articole referitoare la activitatea social - economică şi
culturală a oraşului Galaţi. În mod evident, dovadă a recunoaşterii meritelor
profesionale, o parte dintre articole şi studii le regăsim în paginile „Revistei
Arhivelor" şi în „Acta Bacoviensia", Anuarul Arhivelor Naţionale Bac ău.
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Remarcăm,

de asemenea,

contribuţia deosebită

în editarea unor
lucrări de o deosebită ţinută ştiinţifică cum ar fi Tezaur documentar
gălăţean (coautori Cezar Bejan, Stelian Iordache, Viorica Solomon,
Bucureşti, l 988, 445 p.), Tratate, convenţii şi alte documente referitoare la
regimul navigaţiei pe Dunărea Maritimă, (coautor Ştefan Stanciu), ediţia a
II-a, Galaţi, 2009, 447 p.) sau în punerea la dispoziţia pasionaţilor de istorie
a unor instrumente de cercetare ştiinţifică impecabile - ne referim la
Inventarul arhivistic al Comisiei Europene a Dunării (1856-1949) (coautori
Cezar Bejan, Stelian Iordache, Viorica Solomon), Bucureşti, 1987, 250 p.),
dar şi la alte numeroase inventare arhivistice care, deşi nu au fost publicate,
reprezintă adevărate monumente ale profesionalismului pentru generaţiile
actuale şi viitoare de arhivişti.
Credem că o succintă prezentare a activităţii ştiinţifice prin
nominalizarea studiilor, articolelor şi comunicărilor susţinute în decursul
anilor la sesiunile ştiinţifice constituie un tablou mai mult decât grăitor,
substituindu-se oricăror cuvinte elogiatoare la adresa autorului.

Studii, articole şi comunicări susţinute la sesiunile ştiinţifice
1971. Aspecte ale dezvoltării transporturilor navale din România
Între anii 1879-1941 oglindite În documente de arhivă;
1972. 120 de ani de la moartea marelui patriot revoluţionar Nicolae
Bălcescu (29 noiembrie 1867);
Emil Racovită - 25 ani de la moarte;
105 ani de la naşterea naturalistului român Grigore Antipa;
1974. Rezidenţa regală a ţinutului Dunărea de Jos Galaţi (19381940) prezentare de fond;
1975. Regimul juridic internaţional al arhivelor;
1976. Din istoricul organizării de expoziţii şi târguri agricole În
judeţul Covurlui (1901-1939), în „Cercetări agronomice în Moldova",
2/1976, Iaşi, p. 137-1940;
Date noi privind atitudinea Angliei faţă de războiul din 1877-1878,
oglindită În documentele Consulatului General al Angliei la Galaţi;
1977. Poziţia socialiştilor români/aţă de răscoala din 1907;
Situaţia social-economică a portului Galaţi În anii participării
României la primul război mondial (1916-1918);
Informaţii noi din surse engleze despre desfăşurarea unor operaţiuni
militare În timpul războiului din 1877-1878, pe teritoriul Dobrogei (coautor
Cezar Bejan);
Contribuţiajudeţului Galaţi la Războiul pentru Independenţă (18771878) (coautori Ion Aldea, Aneta Anghel, Ion Dragomir, Gheorghe Nazare,
Ştefan Stanciu), Galaţi, 1977;
488
https://biblioteca-digitala.ro

1978 Atitudinea României în diferendul cu Comisia Europeană a
asupra jurisdicţiei în sectorul Dunării maritime (coautor Viorica
Solomon);
1979. Manifestări de nesupunere şi împotrivire ale populaţiei din
judeţul Tecuci faţă de dictatura militaro-fascistă şi armata germană;
Participarea României la războiul antihitlerist;
Forme de propagandă în agricultura judeţului Covurlui între cele
două războaie mondiale (coautor Viorica Solomon);
Documente inedite din sursă engleză despre navigaţia la Porţile de
Fier la sfârşitul secolului XIX în „Mehedinţi - Istorie şi cultură", 1979, p.
229-234.
1980. Informaţii cu privire la transporturile de cereale efectuate
prin porturile româneşti la începutul secolului al XX-iea;
Preluarea fondurilor de arhivă de la consiliile populare comunale;
Criterii şi modalităţi de selectare a documentelor pentru editarea
unui volum de documente;
Un moment mai puţin cunoscut al mişcării muncitoreşti din ţara
noastră - greva muncitorilor şi marinarilor de la Comisia Europeană a
Dunării din iulie 1920;
Aplicarea reformei garare de la I 864 în sudul Moldovei, oglindită în
procesele dintre ţărani şi moşieri (coautor Cezar Bejan) în „Cercetări
agronomice în Moldova'', nr. 3/1980, Iaşi, p. 135-137;
Filiala Arhivelor Statului Galaţi - monografie (coautor), 1980,
Dunării

Bucureşti;

1981. Lupta antiotomană desfăşurată de poporul român în secolele
XIV-XV;
1982. Activitatea diplomatică a lui Duiliu Zamfirescu în calitatea sa
de delegat al României la Comisia Europeană a Dunării (coautor Cezar
Bejan);
Poziţia României în cadrul Conferinţei de la Bucureşti din 1895 cu
privire la regimul sanitar pe Prut;
Utilizarea principiului de funcţionare a morilor plutitoare pentru
producerea de energie electrică în microhidrocentrale fără baraj pe râurile
de câmpie (coautor ing. Costescu Constantin);
1983. Curtea de Apel Galaţi (1864-1952) - prezentare de fond, în
„Revista Arhivelor'', nr. 3/1985, Bucureşti, p. 308-316;
1986. Propuneri privind selecţionarea în interior a dosarelor din
fondurile judecătoreşti, în „Revista Arhivelor'', nr. 111986, Bucureşti, p. 3337;
Amenajarea pentru navigaţie a râului Prut la sfârşitul secolului al
XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea, (coautor Ştefan Stanciu), în
„Danubius'', Xl-Xll, 1986, Galaţi, p. 187-192;
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1987. Comisia Europeană a Dunării (1856-1949). Inventar
arhivistic. (autori Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian Iordache, Viorica
Solomon), Bucureşti, 1987, 250 p;
1988. Tezaur documentar gălăţean (autori Cezar Bejan, Alexandru
Duţă, Stelian Iordache, Viorica Solomon), Bucureşti, 1988, 445 p;
Problema Dunării În Tratatul de Pace cu România din I Ofebruarie
1947:
Navigaţia pe Prut la sfârşitul secolului al XIX-iea şi Începutul
secolului XX:
1989. Activitatea diplomatică a lui Duiliu Zamfirescu reflectată În
fondul Comisiei Europe a Dunării (coautor Cezar Bejan), în „Revista
Arhivelor", nr. 311989, Bucureşti, p. 249-259;
Categorii de documente tehnice şi modalităţi de organizare,
păstrare şi evidenţa acestora În conformitate cu normele tehnice;
1990 - 1995. Poliţia gălăţeană interbelică În acţiune în „Poliţia în
acţiune";

1991. Arhivele ca serviciu public;
Surse documentare inedite pentru istoria Poştei din Moldova În
secolele XVIII-XIX;
160 ani de la Înfiinţarea Arhivelor Statului;
Farurile Comisiei Europene a Dunării din Delta Dunării şi Insula
Şerpilor:

Unirea Principatelor - preludiu al independenţei. Mărturii ale
europene;
Colecţia „ Hărţi" a Filialei Galaţi a Arhivelor Statului - prezentare

diplomaţiei

de fond, în „Revista Arhivelor, nr. 111991, Bucureşti, p. 126-133;
1992. Propuneri referitoare la completarea şi Îmbunătăţirea
proiectului Normelor tehnice privind desfăşurarea activităţilor În Arhivele
Naţionale:

Situaţia social-economică
război

a oraşului Galaţi În timpul primului
mondial ( 1916-1918). Pagubele provocate oraşului de război

(coautor
164;

Ştefan

Două

Stanciu), în „Danubius'', nr. XIII-XIV, 1992,

rapoarte

Zamfirescu;
Participarea

diplomatice

unităţilor

inedite

ale

militare din garnizoana

Galaţi,

scriitorului
Galaţi

la

p. 155-

Duiliu

războiul

de

independenţă;

1993. Legături comerciale ale Bucovinei cu România prin
intermediul navigaţiei pe Prut la sfârşitul secolului al XIX-iea şi Începutul
secolului XX:
Sprijinul financiar acordat de băncile româneşti Comisiei Europene
a Dunării În lucrările de amenajare pentru navigaţie a Dunării;
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Un proiect englez din 1878 de organizare a Deltei Dunării ca
teritoriu liber şi neutru administrat de Comisia Europeană a Dunării;
Documente inedite din arhiva Comisiei Europene a Dunării
referitoare la calea ferată Constanţa - Cernavodă;
1994. Comisia Mixtă a ?rutului (1866-1919)-prezentare de fond;
Observaţii şi sugestii pentru completarea şi îmbunătăţirea formei şi
conţinutului publicaţiilor arhivistice;
Informaţii despre istoria agriculturii cuprinse În hărţile moderne din
a doua jumătate a secolului al XIX-iea şi prima jumătate a secolului XX,·
1995. Băncile populare din judeţele Covurlui şi Tecuci;
Legislaţia de organizare a instituţiilor judiciare locale În perioada
1862-1952 şi probleme defondare ale arhivelor acestora;
Călători străini despre oraşele moldoveneşti În secolele XV-XVI,·
Documente de la Arhivele Statului Galaţi referitoare la istoria
Transilvaniei (1804-1959),·
Generalul Berthelot şi oraşul Galaţi (coautor Viorica Solomon), în
„Anuarul Fundaţiei pentru istoria Prahovei", vol. VII, 1995, p. 111-113;
Documente referitoare la istoricul judeţului Prahova a,ffote la
Filiala Arhivelor Statului Galaţi, în „Anuarul Fundaţiei pentru istoria
Prahovei", vol. VII, 1995, p. 177-179;
1996. Informaţii despre activitatea portului Brăila În statisticile
Comisiei Europene a Dunării (1847-1885);
Legislaţia de organizare a instituţiilor agricole locale din anii 19251950 şi probleme de fondare ale arhivelor acestora,·
Documente de la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Galaţi
referitoare la istoricul judeţului Neamţ (1691-1939),·
Anchetele agricole din 1943-1945 ca statistici ale agriculturii
româneşti din perioada celui de-al doilea război mondial,·
Documente de la Arhivele Naţionale Galaţi referitoare judeţul
Bacău;

1997. Categorii specifice de documente de la Arhivele Naţionale
referitoare la al doilea război mondial;
Legislaţia de organizare bancară În România Mare (1919-1940):
1998. Legislaţia agrară românească În anii 1938-1939,·
1999. Relaţiile Băncii Româneşti - Sucursala Galaţi cu băncile
În timpul celui de-al doilea război mondial (1939-1945):
Necesitatea şi utilitatea evidenţei pe calculator a documentelor cu
caracter judiciar,·
2000. Legislaţia de organizare a poliţiei române În perioada

străine

modernă,·
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Dosarele de reconstituire a actelor de stare civilă întocmite după Al
Doilea Război Mondial, o categorie de documente ignorată;
Din începuturile învăţământului gălăţean;
Date despre concitadinii noştri din comunitatea greacă în a doua
jumătatea secolului al XIX-lea, în „Jurnalul de Galaţi'', nr. 133/2000;
Manţfestări culturale naţionale şi europene la Galaţi în perioada
interbelică în „Jurnalul de Galati", nr. 135/2000;
Cultură şi distracţie În Galaţiul de odinioară;
2001. Consideraţii privind definirea Fondului Arhivistic Naţional;
Perfecţionarea inventarelor fondurilor arhivistice ale sfaturilor
populare raionale;
2002. Delta Dunării - un proiect din 1878;
Legislaţia şi nomenclatorul băncilor;
2004. Legislaţia interbelică privind Învăţământul şi problemele de
fondare ale arhivelor şcolare;
Contextul politico-militar al evenimentului de la 23 august 1944;
2005. Opinii privind perfecţionarea evidenţei fondurilor de arhivă
judecătoreşti;

Din activitatea primului reprezentant al Franţei la Comisia
Europeană a Dunării, Edouard Engelhardt (1856-1857), în „Dunărea de
Jos" nr. 35/2005;
Din rapoartele experţilor Comisiei Europene a Dunării asupra
navigabilităţii Dunării de Jos -Raportul Hartley din 17 octombrie 1857;
Informaţii despre Delta Dunării şi Dobrogea în rapoartele
experţilor Comisiei Europene a Dunării În perioada 1856-1859. Primul
raport Hartley, în „Actualitatea pe Dunăre, nr. 112005;
2006. Începuturile activităţii Comisiei Europene a Dunării;
Memoriul din 7 iuniel857 al inginerului prusian Nobiling,
directorul lucrărilor pe Rin, referitor la navigabilitatea Dunării, în „Acta
Bacoviensia". Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, nr. I, 2006, p. 201-206;
2007. Date preliminare despre refugiaţii din Transilvania de Nord
stabiliţi În sud-estul României În anii 1940-1944;
2008. Perfecţionarea inventare/or arhivistice create de sfaturile
populare raionale, în „Acta Bacoviensia". Anuarul Arhivelor Naţionale
Bacău, nr. III, 2008, p. 281-287;
2009. Tratate, convenţii şi alte documente referitoare la regimul
navigaţiei pe Dunărea Maritimă, (coautor Ştefan Stanciu), ediţia a II-a,
Galaţi, 2009, 447 p.
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Gânduri ale colegilor.
Temciuc Alexandru, fost director al D.J.A.N. Vrancea, pensionar:
Iaşi, toamna anului 1963 ... Începea un nou an universitar. Eram student în
anul III şi, alături de colegii mei, îmi manifestam dorinţa de a vedea noii
„boboci" ai Facultăţii de Istorie, între care se remarca un puşti cu o
constituţie fizică destul de firavă, care atrăgea atenţia prin modul în care îşi
susţinea afinnaţiile gesticulând cu mâinile, care voiau să fie cât mai
expresive. Câteva zile mai târziu, în incinta căminului în care locuiam,
aveam să-l cunosc personal pe cel care se recomanda Florin Duţă. În scurt
timp pe noi, care deja îl adoptaserăm, ne fascina prin volumul de cunoştinţe
în domeniul istoriei şi, mai ales, prin setea de a clarifica unele evenimente
asupra cărora plana încă vălul de ceaţă emanat de puterea politică. Aveam
să-i descopăr această trăsătură de caracter în special la Cercul de Istorie
Modernă, unde devenisem colegi şi, sub îndrumarea eruditului profesor
Gheorghe Platon, încercam să elucidăm momentele ce au marcat istoria
zbuciumată a acestei ţări.
În anul 1966, odată cu absolvirea facultăţii, a urmat inevitabila
despărţire de colegi, de prieteni. După doi ani de profesorat într-o comună
din apropierea Galaţilor, urmare unor probleme familiare, m-am retras la
Focşani, unde am avut plăcuta surpriză să-l găsesc pe Florin lucrând, de
aproape un an, la Filiala Vrancea a Arhivelor Statului, sub conducerea
eminentului arhivist C. Gonceariu.
Cu toate că se bucura de deosebita apreciere a micului colectiv al
instituţiei, în anul 1969 s-a transferat în oraşul Galaţi, unde a rămas până la
neaşteptatul sfârşit. Golul lăsat prin plecarea sa îl detennină pe şeful
instituţiei să solicite transferarea mea de la Muzeul Vrancei.
Şi, iată-ne din nou colegi! Cercurile profesionale, sesiunile de
comunicări ştiinţifice la care am participat în decursul celor peste trei
decenii, cât şi raporturile fireşti între instituţiile noastre au adâncit tot mai
mult legăturile de prietenie stabilite în anii studenţiei.
Adeseori, în discuţiile cu colegii, modestia şi erudiţia sa ne-au
determinat să afirmăm despre prietenul nostru că este cel mai capa bi 1
arhivist contemporan al Moldovei. În multe probleme ivite în activitatea
zilnică, sprijinul său s-a dovedit benefic pentru oricine îl solicita.
Tenacitatea cu care în mod pennanent s-a străduit să găsească
soluţiile cele mai adecvate problemelor ivite în cercetare sau practică a făcut
să se bucure de un prestigiu binemeritat din partea prietenilor, colegilor şi
altor numeroase persoane cu care a intrat în contact în cadrul atributiilor de
serv1cm.
Trecerea sa în eternitate a însemnat o grea pierdere nu numai pentru
familie, la care a ţinut atât de mult, prieteni, colegi, ci şi pentru instituţia pe
care atâtea decenii a slujit-o cu deosebită credinţă.
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Bejan Cezar, fost director al D.J.A.N. Galaţi, pensionar: A dispărut
dintre noi un coleg cu o pregătire deosebită şi o modestie ieşită din comun.
O viaţă întreagă a lucrat la Arhivele Naţionale, aducându-şi aportul la
clarificarea şi îmbunătăţirea unor noţiuni ale arhivisticii româneşti.
Ca om, avea un simţ al respectului faţă de semenii săi, un suflet
generos, era un bun coleg şi un bun familist. Prin decesul profesorului Duţă
Alexandru arhivistica românească şi în special cea gălăţeană a pierdut
enonn.
Solomon Viorica, fostă arhivistă la D.J.A.N. Galaţi, pensionară:
Loialitate, profesionalism, modestie, generozitate sunt doar câteva din
însuşirile care au marcat personalitatea şi întreaga existenţă a unuia din cei
mai buni colegi şi prieteni. Înzestrat cu o memorie excepţională, pe care o
valorifica printr-un exerciţiu intelectual pennanent, dl. Duţă Alexandru
poate fi considerat, fără teama de a exagera, drept unul din cei mai mari
specialişti din sistemul Arhivelor Naţionale.
Atunci când se întocmeau comunicări pentru sesiunile ştiinţifice sau
pentru cercurile profesionale, colegii, înainte de a le prezenta în cadrul
oficial, simţeau nevoia să-l consulte, el devenind astfel garantul calităţii şi a
ţinutei ştiinţifice, care confereau o anumită stare de confort şi încredere
autorului. Domnia sa a gestionat destinul arhivelor gălăţene într-o perioadă
tulbure, în condiţiile efervescenţei legislative de după anii '89, când întregul
personal a fost supus unor presiuni crescânde din partea cetăţenilor în
legătură cu eliberarea documentelor patrimoniale. Un om excepţional, un
bun coleg şi un prieten desăvârşit.
Pohrib Adrian, D.J.A.N. Galaţi: Toată activitatea ştiinţifică
prodigioasă a fost dublată, într-un fericit joc al destinului, de un om şi un
coleg excepţional. Calitatea de şef al instituţiei, cei 16 ani petrecuţi alături
de dl. Duţă Alexandru, şi în mod deosebit relaţiile colegiale şi interumane
stabilite cu domnia sa, mă obligă şi îmi rezervă dreptul de a formula o serie
de opinii.
Era un spirit enciclopedic desăvârşit, clădit prin truda a patru decenii
pe tărâmul arhivelor. În general se spune că „meseria se fură". În compania
domniei sale nu era cazul să recurgi la o asemenea strategie, generozitatea,
modestia şi profesionalismul fiind coordonatele care i-au călăuzit întreaga
activitate. Domnul Duţă Alexandru nu era niciodată în criză de timp sau
ocupat. Nu atunci când i se cerea sfatul în legătură cu o anumită problemă,
consiliind cu eleganţă şi profesionalism, întrezărind soluţiile optime.
Dispunea de o memorie excepţională, de o mare capacitate de analiză şi
sinteză, de o logică impecabilă, exprimate într-un limbaj clar şi elevat.
A fost o prezenţă activă în viaţa publică, participând la marcarea
evenimentelor importante ale istoriei naţionale şi locale, prin organizarea de
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expoziţii

documentare, unele la nivel internaţional, de simpozioane,
dezbateri şi conferinţe, şi prin publicarea unor articole în presa locală.
S-a dovedit a fi şi un bun român. Domniei sale, exclusiv, Îi revine
meritul de a identifica, cerceta şi pune la dispoziţia Ministerului de
Externe documentele prezentate de statul român În cadrul procesului
internaţional referitor la Insula Şerpilor, documente care În proporţie
covârşitoare aparţin fondului arhivistic Comisia Europeană a Dunării
(1956-1949). Acest fond, ale cărui documente sunt redactate în limbi de
circulaţie internaţională, reprezintă un model de prelucrare arhivistică, la
care dl. Duţă a trudit pe parcursul mai multor ani şi care a avut ca finalitate
tipărirea unui inventar în anul 1987. Putem afinna, fără teama de a greşi, că
dl. Duţă Alexandru a fost cel mai mare specialist în probleme legate de
istoria acestei instituţii europene, şi în această calitate a fost funcţionarul pe
umerii căruia a stat în ultimă instanţă povara responsabilităţii justificării şi
argumentării din perspectivă istorică a drepturilor României asupra platoului
continental al Mării Negre. Cu regret, dar acum este momentul să o
spunem, niciun angajat al statului român, nu a avut curiozitatea să facă
modestei noastre instituţii cel puţin o vizită protocolară şi să studieze
barem un singur dosar referitor la Insula Şerpilor, În condiţiile În care
interesele strategice ale României În zonă erau majore. Procesul a fost
câştigat, s-au organizat recepţii, s-au ciocnit cupe de şampanie,
instituţiile statului şi şefii acestora s-au felicitat, un singur lucru au
uitat: să adreseze un mesaj de mulţumire domnului Duţă Alexandru şi
instituţiei Arhivelor Naţionale pentru contribuţia adusă.
Bucurându-se de recunoaşterea profesională a tuturor colegilor, a
patronat moral întreaga activitate a instituţiei, chiar în condiţiile în care o
administraţie cu mecanisme şubrede de funcţionare l-au privat de funcţia de
conducere.
Printr-o modestie care contrasta cu bagajul enciclopedic de care
dispunea, prin ţinută, prin onestitate, prin atitudinea de optimism şi
încredere, dl. Duţă Alexandru a fost pentru toţi colegii un adevărat model şi
o companie mai mult decât plăcută.
Munteanu Vilică, D.J.A.N. Bacău: Pe Florin l-am cunoscut în
noiembrie 1977 cu prilejul participării la Cercul Profesional al arhiviştilor
din Moldova, excelent organizat la Vaslui de regretatul Costică Gârneaţă.
Eram venit la Arhivele din Bacău de mai puţin de zece zile, după ce
lucrasem aproape trei ani la D.G.A.S. şi cunoşteam doar 3-4 dintre arhiviştii
din zonă. În timpul prezentării referatelor profesionale şi dezbaterilor
referitoare la acestea ori la alte teme am fost plăcut impresionat, mai ales, de
doi colegi din Galaţi: Viorica Solomon, care avea pentru fiecare câte un
comentariu până la amănunt şi Florin Duţă, ale cărui intervenţii clare şi la
obiect evidenţiau profesionalismul, dar şi mult bun simţ, politeţe, astfel încât
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chiar şi observaţiile negative erau acceptate de cei vizaţi deoarece imediat
veneau „opiniile'', care erau soluţiile.
An de an ne întâlneam la convocări ori la diferite manifestări
ştiinţifice şi ne-am apropiat din ce în ce mai mult, pentru ca în relativ scurt
timp să devenim prieteni. M-am legat de Florin pentru că alături de el aveam
o stare deosebită: în jurul său parcă era o altă atmosferă. Mă fascina prin
cunoştinţele profesionale, cele de cultură generală, care făceau din el un
spirit enciclopedic, fiind capabil să abordeze teme despre ştiinţele naturii,
aviaţie, cinematografie, literatură, filozofie, istorie (avea o pasiune pentru
cel de-al Doilea Război Mondial, despre ale cărui mari bătălii şi strategii
cunoştea fiind în stare să vorbească ore în şir) şi nu numai. Era un
intelectual rasat şi un arhivist de excepţie. De asemenea, îl caracteriza
altruismul, generozitatea, sinceritatea, optimismul şi, mai ales, bunătatea.
Era o plăcere să ne întâlnim şi simţeam acelaşi lucru şi din partea lui. Având
mai multe rude în Galaţi, mergeam relativ mai des în oraşul de pe Dunăre şi
de multe ori îmi făceam timp să ne vedem şi să stăm de vorbă. Ce repede
treceau acele momente!
Vorbeam destul de frecvent la telefon, ne consultam în diferite
probleme profesionale şi ştiam că opiniile sale erau pertinente şi obligatoriu
trebuia se le ai în vedere. În ultima noastră discuţie telefonică pe 20-21
aprilie 2009, între altele, îşi exprima regretul că nu a participat la sesiunea
pe care am organizat-o în anul precedent, dar a promis solemn că va fi
prezent la cea din acest an. A fost, poate, singura sa promisiune fermă pe
care nu a respectat-o! În Joia Mare, seara, sufletul lui nobil s-a ridicat pentru
totdeauna la Cer.
Florin a plecat pentru totdeauna dintre noi lăsând în urmă: familia,
căreia îi era devotat şi de care era tare mândru, împietrită de durere; colegii
de serviciu, de care se despărţise cu câteva ore înainte fără a se prevesti
nimic, îndureraţi; prietenii, care nu au fost puţini, marcaţi de fulgerătoarea şi
neaşteptata dispariţie; instituţia Arhivelor Naţionale, căreia i s-a dedicat cu
toată fiinţa sa; oamenii pe care i-a respectat şi care l-au respectat; şi câte
altele!
Rămân lucrările sale de certă valoare şi, în mod deosebit, rămâne în
sufletele noastre amintirea unui OM în adevăratul sens al cuvântului.
Florine, acolo unde eşti, să ştii că ne lipseşti!
Bujoreanu Mariana, D.J.A.N. Galaţi: Mediul familial şi pregătirea
scolastică şi-au pus amprenta asupra personalităţii sale, caracterizată prin
responsabilitate, gândire logică şi clară, exprimare coerentă şi riguroasă,
dorinţă pennanentă de cunoaştere. A fost pasionat de lectură, având un
bagaj de cunoştinţe deosebit, în diverse domenii. A fost un om cu care
realmente aveai ce discuta, de la care puteai afla informaţii extrem de
interesante. De-a lungul existenţei sale a stocat şi difuzat informaţia,
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împărtăşind şi celorlalţi

doritori din cunoştinţele acumulate. A avut o
memorie fantastică pe care şi-a cultivat-o în timp şi care l-a slujit, cu succes,
întotdeauna. A fost un mariaj perfect între pregătirea sa profesională şi
activitatea pe care a desfăşurat-o toată viaţa.
Duţă Alexandru a fost realmente un profesionist şi cred că nu
exagerez spunând că a fost unul dintre cei mai buni arhivişti din ţară. A
slujit cu devotament, interes şi pricepere, arhivistica românească. Arhivele
gălăţene îi datorează mult prin strângerea, păstrarea, prelucrarea şi scoaterea
la lumină a informaţiilor cuprinse în documente.
Ne-a fost şef, colaborator şi coleg. În toate aceste ipostaze a fost
priceput, corect, responsabil, extrem de muncitor, dar mai presus de toate a
fost om. A fost un om modest, mult prea modest, blând şi liniştit, pe care te
puteai baza, în care puteai avea încredere. A fost un adevărat sprijin, atât
pentru noi colegii, pe care soarta ne-a adus în preajma lui, dar şi pentru
familia sa. A fost un om cu principii morale sănătoase, pe care le-a respectat
toată viaţa.

soarta a decis să-l ia, prea repede, de lângă noi. A rămas
şi va rămâne, veşnic, amintirea, amintirea frumoasă şi dragă a celui care a
fost Duţă Alexandru şi a cărui absenţă o resimţim în permanenţă, noi,
colegii săi.
Vulpe Gabriela, D.J.A.N. Galaţi: Aştept un coleg să sosească în
orice moment din călătoria în jurul lumii pentru a învăţa, a cunoaşte şi a
schimba impresii, gânduri, idei şi mai mult, a comunica.
Colegul meu şi-a dorit călătoria şi mai presus de aceasta Libertatea.
„Sunt un om Liber!" Într-adevăr, dorinţa de a nu fi constrâns era din ce în ce
mai puternică!
Acest om liber este înzestrat cu un talent novator deosebit,
cunoştinţele sale de istorie, filozofie, ştiinţă, istorie militară, limbi străine
sunt vaste. Rafinamentul, distincţia, prietenia şi colegialitatea au clădit un
om sensibil, dar centrul calităţilor sale primează pe magnetismul cu care
tineri şi adulţi sunt atraşi de o inteligenţă nativă şi nealterată. „Fetelor să fiţi
vesele şi să vă urmaţi ţelul!"
Îl aştept pe colegul meu, dl. Duţă, să sosească şi ador să reluăm
conversaţia degajată şi plină de farmec.
Carp Mariana, D.J.A.N. Galaţi: A vorbi despre dl. Duţă la trecut
este dureros şi uneori imposibil. Pentru noi colegii este o prezenţă vie, în
permanenţă aproape prin orice spaţiu al instituţiei. Se identifică cu instituţia
în ansamblul ei, fiind persoana care şi-a adus contribuţia la prestigiul şi
faima acesteia, prin personalitatea şi caracterul său special.
Numit între colegi „Enciclopedia'', găseam la dânsul, fără să
exagerăm, răspunsurile la probleme în orice domeniu. Avea în permanenţă o
formidabilă putere de muncă (chiar şi în prag de pensionare), o pasiune
Din

păcate,

497
https://biblioteca-digitala.ro

sinceră

pentru profesie, o cultură deosebită. Fire extrem de modestă, nu-l
preocupau nici titlurile, laudele sau compensaţiile băneşti.
Avea darul de a scrie cu foarte mare uşurinţă articole şi studii de
specialitate, capta atenţia oricui în momentul în care începea să vorbească.
Prezenţa dânsului în birou era o încântare, timpul părea mai valoros,
atmosfera extrem de relaxată. Dădea siguranţă şi încredere colegilor, sfaturi
bune, argumentate tuturor care-l solicitau.
Este ceea ce se numeşte în cultura unei organizaţii „eroul" acesteia,
personificarea valorilor, model de urmat al angajaţilor, un mare motivator.
Trebuie să recunoaştem că este persoana care ne-a marcat profesia, viaţa şi
căreia îi datorăm foarte mult.
Dima Aida, D.J.A.N. Galaţi: Dl. Duţă Alexandru era un om de o
mare modestie, onestitate, nobleţe, generozitate şi corectitudine. Sunt calităţi
care l-au recomandat pentru o recunoaştere la nivel naţional în sistemul
Arhivelor. Se mulţumea cu puţin şi oferea foarte mult. Un profesionist
desăvârşit deschis întotdeauna dialogului. Om al spiritului, cu o inteligenţă
sclipitoare, înzestrat cu un umor dezarmant şi rafinat, ştia să se facă plăcut şi
îşi atrăgea întotdeauna interlocutorul într-o discuţie constructivă. Un model
pentru fiecare dintre noi.
Ignat Joana, D.J.A.N. Galaţi: Manifesta disponibilitate pentru dialog
şi controversă academică, respect faţă de eforturile şi meritele celorlalţi
colegi, claritate şi eleganţă în exprimarea ideilor. Nu este nimeni dintre cei
întâmplaţi în preajmă, care să nu-i fi rămas dator pentru o vorbă sau o faptă
bună, pentru o carte dăruită, pentru o traducere îndreptată, pentru un sfat
profesional binevenit, pentru un cuvânt de mângâiere sau de încurajare în
ceasuri de încercare.

Epilog. Ne lipsesc profesionalismul, prietenia, conversaţia
umorul dezarmant şi rafinat, generozitatea şi sfaturile unui
coleg distins a cărui amintire este vie şi de netăgăduit. Veşnică recunoştinţă
şi respect pentru ALEXANDRU FLORINEL DUŢĂ.
intelectuală,
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Anton, doctor în istorie, muzeograf, Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu" Bacău, ablcosa@yahoo.com
Crişan

Cristian, consilier superior, DJAN Covasna,
covasna.an@mai.gov. ro
Cucu Cornelia, profesor, Liceul cu Program Sportiv
cornelia.cucu@yahoo.com, tel. 0749-790190

Bacău,

Damian Ancu, consilier superior la DJAN Giurgiu, giurgiu.an@mai.gov.ro
Diaconu Ana Felicia, lector universitar, doctor, Secretar ştiinţific Facultatea de Arhivistică Bucuresti, diaconuJelicia@yahoo.com,
felicia. diaconu@gmail. cam
Doboş Dănuţ,

doctor în istorie, arhivist, Episcopia
danutdobos@yahoo. cam

Romano-Catolică Iaşi,
-

Dobreanu Ana, lector universitar, doctorand, Facultatea de
Bucuresti, anadobreanu@gmail. corn
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Arhivistică

'<

Dumache Mihail, profesor, Colegiul Naţional „Grigore Moisil"
mihaildumache@yahoo.com
Iftimi Rodica, consilier superior, doctorand, DJAN Iaşi,
iasi.an@mai.gov.ro

Oneşti,

Lăcătuşu

Ioan, doctor în sociologie, consilier superior, DJAN Covasna,
co vas na.an@mai.gov. ro
Mihalcea Eugenia Mărioara, consilier superior, DJAN
bacau.an@mai.gov.ro

Bacău,

Mititelu Florenţa, expert, Şcoala Naţională de Perfecţionare
„Aurelian Sacerdoţeanu",jlorentamititelu@yahoo.com
Niţu

Arhivistică

Ionela, consilier superior, DJAN Vâlcea, valcea.an@mai.gov.ro
Bacău,

Oanea Angela, inspector principal, DJAN

Pintilie Dan, doctor în istorie, director, DJAN

bacau.an@mai.gov.ro

Argeş,

Pohrib Adrian, doctor în istorie, director, DJAN
galati.an@mai.gov.ro

arges.an@mai.gov.ro

Galaţi,

Pohrib Mariana Delia, muzeograf, Muzeul de Istorie
pohribdelia@yahoo. cam

Galaţi,

Stancu Vasile, profesor, Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi" Sfântu
Gheorghe, bebestancu67@gmail.com, tel. 0741-234512
Tanasă

Cristina, consilier superior, DJAN

Tănase Constanţa,

director, DJAN

Buzău,

Bacău,

bacau.an@mai.gov.ro

buzau.an@mai.gov.ro

Tofan Constantin, profesor, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron"
to.fan. costel@yahoo. cam
Turbatu Maria, consilier superior, DJAN

Bacău,

bacau.an@mai.gov.ro

Ungureanu Ioan, muzeograf, pensionar, tel. 0234-511779
Văcaru Silviu, doctor în istorie, Institutul „A.D. Xenopol"
silviuvacaru.is@gmail.com
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Bacău,

Iaşi,
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