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~EGUSTORI, MEŞTERI ŞI

BOIERI

ÎN ORAŞELE ŢINUTUL(;! BACĂU
LA SF ÂRŞITt;L SECOLULUI AL XVII-LEA (II)
Marius Constantin CHELCU
Merchants, Artisans and Boyars in Late 17th Century Cities
of the Bacău County (Il)
Some of the documents edited now disclose fragments fn.JJu the lives of
persons who lived in Târgu Trotuş, whose activity was modelled by the economic
characteristic features of this urban centre. The commercial side of the economy
of the town was boosted by its location on the Braşov road, while the artisan
specificity was salt extraction, as well as, as we tried to underline, other local
resources like livestock.
Keywords: Merchants, Artisans, Boyars, Bacău County
În prima parte a studiului nostru 1, în cuprinsul caruta ne-am propus să
edităm aproximativ patruzeci de acte, majoritatea datând din a doua jumătate a
secolului al XVII-lea aflate acum în fondul Documente de la Direcţia Judeţeană
2
Iaşi a Arhivelor Naţionale , aminteam că acea jumătate de secol a însemnat, nu
doar pentru ţinutul Bacău, ci pentru întreaga Ţară a Moldovei, un interval în care
populaţia s-a confruntat cu neajunsurile provocate de războaie, boli şi foamete.
Tulburările de natură politică şi economică petrecute atunci sub presiunea
schimbărilor ce anunţau modernitatea vor fi resimţite dureros, mai cu seamă în
anii de final ai acelui veac, în conjunctura creată de confruntările dintre Liga
Sfântă şi Imperiul otoman.
Dacă în prima parte încercam, prin intermediul câtorva date generale, unele
desprinse din chiar textele actelor ce unnau a fi editate, să schiţăm un context, în
paginile următoare ne vom îndrepta atenţia asupra unor negustori, acei orăşeni ce
au fost martori ai evenimentelor petrecute la sfârşitul veacului al XVII-lea. Cele
mai vechi documente din pachetul amintit datează din deceniul al şaselea al
secolului şi au ca obiect vânzarea de către locuitorii din satul Filipeşti a unor părţi
din moşia învecinată, Mogoşeşti 3 . Cumpărătorul acelor părţi de moşie, cuprinzând
terenuri arabile şi vii, era Dumitraşco Gelepul, fiul lui Ion Gelepul din Mogoşeşti,
\1arius Constantin Chelcu, Negustori, meşteri şi boieri in oraşele ţinutului Bacău la sfârşitul
secolului al XVII-lea (!),în "Acta Bacoviensia. Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău", V, 2010, pp.
39-56.
2
Majoritatea actelor pe care ne-am propus să le edităm ca anexe ale celor trei părţi ale studiului se
regăsesc în dosarul cu numărul CDXXVIII al fondului Documente.
3
Marius Constantin Chelcu, op. cit., pp. 44-46, nr. 1-2. Această situaţie ne sugerează că
Mogoşeştii au fost iniţial un trup al Filipeştilor
1
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numit "vechi răzeş" în zapisele de vânzare autentificate prin mărturia unor orăşeni
şi a reprezentanţilor acestora, şoltuzul împreună cu cei doisprezece pârgari din
Trotu{ Numele acestei familii provine, fără îndoială, de la îndeletnicirile
negustoreşti ale membrilor ei. Cu denumirea de gelepi au fost desemnaţi, încă din
secolul al XVI-lea, acei negustori care achiziţionau animale cu scopul
aprovizionării Imperiului otoman, în special a capitalei acestuia, precum şi a
annatelor sultanului 5 •
Creşterea animalelor şi comerţul cu acestea au reprezentat ramuri importante
ale economiei Moldovei, iar în perioada care ne interesează aceste ocupaţii au fost
chiar mai însemnate decât cultivarea cerealelor6 . Ponderea ridicată a creşterii
animalelor transpare din cuprinsul surselor documentare, interne sau externe. În
actele vremii valoarea animalelor destinate comercializării este adesea menţionată.
De asemenea, mulţi dintre călătorii străini care au străbătut Moldova au fost
impresionaţi de mulţimea cirezilor de vite, a hergheliilor de cai şi a tunnelor de oi.
Alături de condiţiile naturale favorabile, creşterea animalelor a fost stimulată şi de
faptul că acestea au reprezentat, în trecut, o marfă mai valoroasă decât cerealele,
deoarece cheltuielile de transport pe distanţe mari erau mai scăzute, într-un timp
în care transportul mărfurilor voluminoase pe căile terestre era greoi şi costisitor.
În plus, comerţul cu animale a sporit în secolul al XVI-lea ca efect al orientării
economiei ţării către spaţiul economic otoman. O orientare care, în anii din unnă,
nu a mai fost interpretată doar în termeni de impunere şi conflict, ci a cunoscut, pe
baza descoperirii unor noi surse în arhivele otomane şi italiene, precum şi prin
reinterpretarea celor publicate, o nuanţare în sensul recunoaşterii existenţei unui
areal economic bine articulat în bazinul Mării Negre şi în Mediterana Orientală.
Cucerirea Constantinopolului şi, ulterior, din 1492, închiderea bazinului Mării
Negre prin ocuparea celor mai importante centre comerciale din bazinul pontic,
inclusiv a Chiliei şi Cetăţii Albe, şi interdicţia de a face comerţ adresată
negustorilor străini - erau vizaţi cei italieni - sunt elemente ce au prefigura!
cadrul unui sistem economic controlat de otomani timp de mai bine de trei
veacuri 7. În centrul acestuia s-a aflat Istanbulul care, prin poziţia sa geografică şi
administrativă, a devenit, din punct de vedere economic, principalul centru de
tranzit al mărfurilor ce străbăteau căile de comerţ ce legau Orientul de Centrul şi

4

Ibidem, p. 46--48, nr. 1-3.
N. Iorga, Negoţul şi meşteşugurile În trecutul românesc, în Opere economice, ediţie îngrijită de
Georgeta Pene1ea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1982, p. 77, 87; Bogdan Murgcscu, Participarea
Ţărilor Române la comerţul european cu vite În secolele XVI-XVIII. Regularităţi şi fluctuaţii
conjuncturale, în "Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice", III, 1998, p. 114.
6
Bogdan Murgescu, op. cit., pp. 101-122.
7
Idem, Impactul conjuncturii europene asupra comerţului românesc În a doua jumătate a
secolului al XVII-lea, în "Revista de istorie", 41, 1988, nr. 5, p. 514-524 şi nr. 6, p. 587-596.
5
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Răsăritul Europei 8. Moldova, ca urmare a schimbărilor politice şi economice, va fi
atrasă în acest sistem, conservându-şi timp îndelungat o poziţie specială datorită
situării geografice de-a lungul uneia din rutele ce puneau în legătură piaţa
otomană cu cea poloneză 9 . Pentru teritoriul est-carpatic, acest cadru economic îşi
va manifesta deplin efectele odată cu avansul otomanilor către Europa Centrală, în
urma transfonnării Ungariei în paşalâc şi a întinderii suzeranităţii Porţii asupra
Principatului Transilvaniei.
Pe fondul unor tulburări financiare care au marcat sfârşitul secolului al XVIlea şi o mare parte a celui următor, presiunea economică asupra componentelor
sistemului alcătuit anterior în jurul Istanbulului se va accentua, iar tensiunile
acestea se vor răsfrânge şi asupra economiei Moldovei. Grija de a nu provoca în
capitala imperiului crize de subzistenţă va duce la apariţia unor măsuri abuzive,
dezavantajoase pentru cei care produceau şi exportau, achiziţiile de produse
destinate Imperiului otoman căpătând uneori fonna unor rechiziţii 10 . Totuşi,
această stare de criză însoţită de excese nu a fost una continuă; au existat şi
momente în care exporturile Moldovei către piaţa imperiului au fost avantajoase.
În plus, nu toate produsele de export ale Moldovei au fost socotite strategice de
către Poartă, unele mărfuri putând fi exportate şi către alte pieţe, mai apropiate,
precum Transilvania şi Polonia, sau mai îndepărtate, precum Italia sau Moscova.
În acest cadru şi-au desfăşurat afacerile şi gelepii din Moldova, precum cei
trăitori la Trotuş, un centru urban situat la hotarul dintre Moldova şi Transilvania,
un culoar pe unde se deplasau anual, alături de alte tipuri de mărfuri, numeroase
cirezi de vite şi tunne de oi 11 • O parte a acelor animale au fost, în secolul al XVIIlea, cumpărate de Dumitraşcu Gelepul şi de tatăl său, Ion Gelepul, şi au fost
vândute mai departe pe pieţele din Bakani. Tranzacţiile între crescătorii de
animale şi cumpărători s-au făcut la Trotuş cu ocazia târgurilor periodice. Ştiri
despre organizarea iarmaroacelor în acest oraş se păstrează din în timpul domniei
Hali! Inalcik, Imperiul otoman. Epoca clasică 1300-I600, ediţie şi studiu introductiv de Mihai
Maxim, traducere, note, completarea glosarului şi indicelui de Dan Prodan, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1996, p. 243.
9
Bogdan Murgescu, Florin Bonciu, Consideraţii asupra abordării mondiale a proceselor istoricaeconomice, în "Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol", XXX, Iaşi, 1993, p. 523, p. 541.
10
M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, L 'approvisionnement d'Istanbul par les Principautes
Roumaines aux XVJJie siecle. Commerce ou requisition?, în "Revue du monde musulman et de la
Mediterranee", 66, 1992, p. 73.
11
Pentru relaţiile economice dintre Moldova şi Transilvania şi importanţa căii comerciale care
traversa Pasul Oituzului, vezi : Radu Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu
Braşovul, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1956, p. 43; Şerban Papacostea, Începuturile politicii
comerciale a Ţării Româneşti şi Moldovei (secolele XIV-XVI). Drum şi stat, în SMIM, X, 1983, p.
9-55; Alexandru I. Gonţa, Legăturile economice dintre Moldova şi Transilvania în secolele XIJIXVJJ, Ediţie, prefaţă, bibliografie şi indice de 1. Caproşu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1989; Constantin A. Stoide, Ioan Caproşu, Relaţiile economice ale Braşovului cu
Moldova. De la inceputul secolului al XVJJI-lea până la 1850, Chişinău, Editura Univcrsitas,
1992, pp. 231-248.
8
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lui Alexandru Lăpuşneanu. În acea vreme, Anton cămăraş de ocne sena
negustorilor din Braşov şi din toate părţile ungureşti că Alexandru voievod a
orânduit patru iannaroace pc an în Trotuş: cel dintâi la Adonnirea lui Ioan Gură
de Aur, la 26 septembrie, al doilea la Soborul Arhanghelului Mihail, adică pe
noiembrie 8, al treilea de hramul Închinării cinstitelor lanţuri ale Sfântului Apostol
Petru, la 16 ianuarie, iar cel de-al patrulea iarmaroc se organiza în a treia
Duminică după Paşti, Duminica Mironosiţelor. Cămăraşul ocnelor îi invita pe
negustorii ardeleni să vină la Trotuş spunându-le că: "în aceste zile veţi găsi boi şi
vaci şi porci şi peşte şi de toate câte se află în ţara noastră" 12 . Observăm că
animalele mari erau primele amintite în înşiruirea mărfurilor care puteau fi
cumpărate de la iarmaroacele organizate în târgui de pe valea Trotuşului 13 . Acest
document nu a apărut întâmplător în timpul domniei lui Alexandru Lăpuşneanu de
vreme ce a fost dovedită amploarea pe care a căpătat-o creşterea şi negoţul cu
animale într-o perioadă în care domnia s-a implicat direct în această ramură,
organizând şi supraveghind acel tip de comerţ din care şi alţi domni ai Moldovei
14
din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea au obţinut câştiguri însemnate . Deţinem şi
pentru secolul al XVII-lea informaţii privitoare la comerţul cu animale desfăşurat
în zona studiată. Unele nu sunt atât de precise precum scrisoarea anterior amintită,
dar lămuritoare prin conţinutul lor, indicând funcţionarea târgurilor periodice la
Trotuş.

Franciscanului Paolo Bonici care a rezidat aproape un deceniu la Târgu
Trotuş unde comunitatea catolică a fost numeroasă 15 observa că, din perspectivă
economică, "oraşul Trotuş era schela Moldovei pentru Ţara Secuilor, fiindcă de
aici se trecea dincolo de munţi cu carele de negoţ, şi se ajungea dincolo, la Breţcu
într-o zi" 16 .
Legăturile economice între acea parte a Moldovei şi regiunea locuită de
secui, precum şi însemnătatea creşterii şi negoţului cu animale în cadrul acestor
relaţii sunt reflectate printr-un şir de privilegii acordate de domnii moldoveni
târgoveţilor din Târgui Secuiesc, sau Oşorhei, aşa cum este această localitate
numită în actele româneşti 17 . Prima mărturie de acest fel datează din ultimii ani ai
Ioan Bogdan, Documente moldoveneşti din sec. XV si XVI în arhivul Braşovului, Bucureşti,
Socec, 1905, p. 62-63, nr. XXX.
13
Ibidem, p. 62-63, nr. XXX.
14
\1. Maxim, Regimul economic al dominaţiei otomane în Moldova şi Ţara Românească în a doua
jumătate a secolului al XVI-lea. în "Revista de istorie". 32, nr. 9, 1979, p. 1753; Gheorghe Pungă,
Ţara Moldovei în vremea lui Alexandru Lăpuşneanu, Iaşi, Editura "Universităţii Alexandru
Ioan Cuza", 1994.
15
Fapt reflectat şi în domeniul administrativ, comunitatea catolică având, în permanenţă,
reprezenţanţi în sfatul orăşenesc, trimiteri la actele pentru şoltuzi şi pârgari unguri.
16
Artimon, Alexandru, Oraşul medieval Trotuş in secolele XIV-XVII. Geneză şi evolu{ie, Bacău,
Editura Corgal Press, 2003, p. 208.
17
X Iorga, Acte româneşti din Ardeal, privitoare în cea mai mare parte la legăturile secui/ar cu
Moldova, în "Buletinul Comisiei Istorice a Românei", Il, 1916, pp. 179-272.
12

10
https://biblioteca-digitala.ro

domniei lui Vasile Lupu. De la Iaşi, în 1652, domnul confinna orăşenilor din
Târgu Secuiesc dreptul de a stăpâni muntele Havas, numit al Haoşului, aflat în
cuprinsul Moldovei, unde ei erau liberi să-şi aşeze stânele. Actul din 1652
reprezintă o confinnare apărută în urma unui conflict dintre târgoveţi şi birăul
Mihal Ferenţ. Celui din unnă domnul îi poruncea să nu mai încalce drepturile
secuilor şi să-şi mute propriile stâne şi animale de pe acel munte. În schimbul
privilegiului de păşunat liber, orăşenii din Târgu Secuiesc aveau obligaţia să
achite dările obişnuite ale ţării, probabil cele plătite de locuitorii ţării pentru
creşterea vitelor 18 . Unnătorul domn, Gheorghe Ştefan, aflându-se la 5 mai 1656 la
19
Trotuş, va reînnoi privilegiul . Familia acestui domn a stăpânit numeroase moşii
în acea parte a ţării, iar legăturile lui Gheorghe Ştefan, ale fraţilor săi şi ale
urmaşilor lor cu Transilvania se explică şi prin această apropiere de hotarul
ardelean 20 . Reînnoiri ale privilegiului păstoritului pe muntele Havas au fost
acordate de domnii din a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi de cei din prima
21
22
jumătate a celui următor de către Gheorghe Duca voievod , Antonie Ruset şi
Nicolae Alexandru Mavrocordat 23 . Ultimul act de acest fel, din cele publicate de
N. Iorga, datează din anul 1734 şi a fost emis de Constantin Mavrocordat care,
odată cu reînnoirea privilegiului, poruncea birăului şi şangăilor de la Ocnă să nu
24
mai în calce drepturile orăşeni lor din Târgu Secuiesc . Acest conflict ne aminteşte
de acela menţionat în primul act al seriei, prin care Vasile Lupu confirma
drepturile orăşenilor din Oşorhei şi îi poruncea birăului Mihai Ferenţ să nu le mai
încalce 25 . Orăşenii din Târgui Secuiesc, în aceeaşi perioadă, au fost în permanenţă
interesaţi să primească, ~e lângă întăririle domneşti ale privilegiului, şi confirmări
ale cămăraşilor de Ocnă 6 şi ale birăilor şi şangăilor de Ocnă 27 , cei din urmă fiind,
uneori, tentaţi să anuleze drepturile de păşunat ale secuilor 28 prevalându-se de
propriile privilegii acordate de domnie 29 .
18

Ibidem, p. 193, nr. l.
Ibidem, p. 193-194, nr. 1-Il.
20
Pentru legăturile lui Gheorghe Ştefan şi ale membrilor familiei sale cu Transilvania, vezi:
Petronel Zahariuc, Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658}, Iaşi,
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2003. Chiar şi doamna Safta a lui Gheorghe Ştefan
aflându-se la Târgu Secuiesc a poruncit dregătorului de Vrancea şi tuturor socotitorilor din munţii
Vrancei să nu strângă zeciuială de la păstorii turmelor de mascuri ale târgoveţilor din Oşorhei (N.
Iorga, Acte româneşti din Ardeal, pp. 193-194, nr. I-II).
21
N. Iorga, Acte româneşti din Ardeal, p. 195, nr. V.
22
Ibidem, p. 196, nr. Vl.
23
Ibidem, pp. 196-197, nr. VII.
24
Ibidem, pp. 197-198, nr. IX.
25
Ibidem, p. 193, nr. I.
26
Ibidem, pp. 198-201, nr. X--XVI.
27
Ibidem, pp. 201-203, nr. XIV-XX.
28
Ibidem, pp. 202-203, nr. XVIII.
29
ldem, Privilegiile şangăilor şangăilor de la Târgu-Ocna, în AAR.,\1SI, s. II, tom XXXVII, pp.
246-263.
19
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Existenţa

acestui gen de acte tocmai în perioada în care la Trotuş au trăit
negustorii gelepi Ion şi Dumitraşco dovedeşte în primul rând importanţa pe care a
căpătat-o creşterea animalelor în această regiune şi felul în care domnii Moldovei,
aşa cum se petrecuse încă din secolul al XVI-lea în vremea lui Alexandru
Lăpuşneanu, au stimulat această îndeletnicire prin acordarea unor privilegii sau
prin organizarea târgurilor periodice unde crescătorii de animale şi negustorii se
puteau întâlni.
Ponderea creşterii animalelor şi a vânzării acestora la iannaroacele
organizate la Târgu Trotuş este dovedită şi prin intermediul unor descoperiri
arheologice 30 . Din şirul acestor dovezi face parte şi o locuinţă cu suprafaţa de 25,5
m, notată în lucrarea dedicată istoriei oraşului medieval Trotuş cu numărul 34, şi
care, în funcţie de materialul adus la lumină s-a apreciat că a fost construită la
sfârşitul secolului al XV -lea şi a funcţionat, pe baza datelor stratigrafice şi a celor
istorice, până inclusiv în prima jumătate a secolului al XVII-lea, când a fost
distrusă 31 • Inventarul cuprinzând 186 de coarne de bovine care proveneau de la un
număr de 93 de vite cornute a dus la concluzia că poate fi vorba despre un atelier
meşteşugăresc unde erau prelucrate aceste materiale 32 . Descoperirea aceasta
indică faptul că pe lângă comerţul cu vite s-au dezvoltat şi ramuri meşteşugăreşti
în directă legătură cu acesta. Dovezi ale prelucrării oaselor de vite aflăm în
inventarul multora din locuinţele descoperite în vatra fostului oraş 33 . De
asemenea, din inventarul aceloraşi descoperiri mai fac parte şi instrumente folosite
34
pentru prelucrarea pieilor de animale .
Revenind la conţinutul documentelor pe care le publicăm, îi aflăm în
cuprinsul acestor acte pe gelepii Ion 35 şi pe fiul acestuia, Dumitraşco, precum şi
pe urmaşii lor, care, în anii de sfârşit ai secolului al XVII-lea, din pricina a
"bogate nevoi" 36 , aşa cum ţin ei să menţioneze, îşi vor vinde moştenirea 37 . Din
Alexandru Artimon, Noi contribuţii arheologice privind istoria aşezării de la Trotuş, în
"Carpica", Revista Muzeului Judeţean de Istorie Bacău (în continuare "Carpica"), 1984, XV, pp.
101-126; idem, Descoperirile arheologice de la Târgu Trotuş din anii 1983-1986, în "Carpica",
1986-1987, XVIII-XIX, pp. 319-336; idem, Cercetări arheologice la Târgu Trotuş din anii 19871989, în "Carpica", 1993, XXIV, p. 67-90.
31
Idem, Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVII. Geneză şi evoluţie, Bacău, Editura Corgal
Press, 2003, p. 121.
32
Ibidem, p. 120.
33
Astfel, în locuinţa notată cu numărul 11 a fost descoperit un frumos mâner de os, ornamentat,
având lungimea de 6,2 cm, care aparţinea unui cuţit cu peduncul sau unei furculiţe. Un alt mâner
de os a fost descoperit în locuinţa nr. 31, datată în secolele XVI-XVII, omamentat şi care era
folosit pentru îndeletniciri gospodăreşti. Tot în această locuinţă s-au găsit două obiecte prelucrate
din os şi folosite la întrebuinţări gospodăreşti sau la munca câmpu1ui. Între obiectele de os
descoperite în locuinţa 28, menţionăm un corn şi un suvac, care erau folosite pentru întrebuinţări
gospodăreşti sau casnice (ibidem, p. 164 ).
3
'1bidem, p. 162.
35
Marius Constantin Chelcu, op. cit., pp. 46-47, nr. 2.
36
Arhivele :\aţionale Iaşi, Documente, CDXXVIII/36
30
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sumarele investigaţii genealogice întreprinse de noi până acum legăturile lor de
familie justifică, în parte, disputele ori solidarităţile care se ivesc între indivizi şi,
mai mult, ne arată că negustorii acelui timp fonnau adevărate reţele care se
întindeau nu doar în Moldova, ci cuprindeau spaţii mult mai vaste. Caracterul
negoţului practicat de familia Gelepul şi locul unde rezidau, la hotarul cu
Transilvania, îi obliga pe aceştia să se concentreze asupra rutei comerciale care
lega Ţara Moldovei şi părţile secuieşti, iar spre sud către Balcani şi, poate, până la
Istanbul. În acelaşi timp, aceşti gelepi îi aflăm înrudiţi cu o altă familie de
negustori, anume Adam. Sunt acei Adămeşti de la Covurlui, ctitori ai unei
mănăstiri ce le poartă numele şi asupra cărora a zăbovit Paul Păltănea 3 R. Lipsa
întregului material nu i-a oferit posibilitatea acestui vrednic cercetător al trecutului
Galaţilor să limpezească legătura cu familia de negustorilor gelepi de la Trotuş.
Acum, pe baza conţinutului actelor pe care le publicăm, avem posibilitatea de a
adăuga acelei reconstituiri genealogice încă un nume sigur, cel al lui Dumitraşcu
Gelepul, soţ al Raincăi 39 , fiica lui Adam căpitanul, întemeietorul familiei
40
Adămeştilor de la Covurlui . Rainca, variantă a numelui lrodia, aşa cum apare
41
scris în alte documente , dăruia în anul 1675, împreună cu soţul ei, o parte din
42
satul Câmpuri mănăstirii Dobromira .
În lipsa unor indicii clare nu putem decât bănui că atât gelepii de la Trotuş,
cât şi Adămeştii de la Covurlui, au avut în comun nu doar ocupaţii negustoreşti, ci
şi rădăcini sud-dunărene. Prezenţa unor locuitori cu o astfel de origine la Târgu
Trotuş şi în împrejurimi este dovedită documentar43 . Chiar şi în cuprinsul celei
dintâi atestări documentare a satului Mogoşeşti, datând din primele decenii ale
secolului al XVII-lea, îl aflăm pe un Toader Grecul cumpărând o parte din acea
44
moşie . Însoţirea numelui de botez de un nume precum Grecul, Sârbul, Rusul ş.a.
ne indică adesea originea etnică a purtătorilor lor. Acel grec statornicit în Târgu
Trotuş datorită vreunei ocupaţii negustoreşti şi-a rotunjit averea prin cumpărarea
Tulburările din ultimii ani ai secolului al XVII-lea s-au răsfrânt şi asupra creşterii şi negoţului cu
animale la Târgu Trotuş. Într-unul din acei ani marele vistiernic Toader Cantacuzino îi scria
birăului lliaş Gheorghe să intcnnedieze cumpărarea din târgurile ardeleneşti a unor vite pentru
nevoile casei sale, fiindcă din pricina "răscoalelor" din Moldova nu mai puteau fi cumpărate vite
din ţară (N. Iorga, Acte româneşti din Ardeal, p. 207, nr. XXV).
38
Paul Păltănea, Note despre Adămeştii din ţinutul Covurlui (Galaţi), în "Arhiva Genealogică", V
(X), 1998, nr. 3-4, pp. 83-1 O1.
39
Paul Păltănea presupunea că cel de-al doilea soţ al Raincăi, numită în acte şi Gelepoaia, ar fi fost
Chiriţă Hurmuz gelepul (ibidem, p. 94).
40
Ibidem, vezi arborele genealogie de la sfărşitul acelui studiu, p. 101.
41
Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală a Statului, IV, 1676-1700,
întocmit de Mihai Rcgleanu, Doina Duca Tinculescu, Veronica Vasilescu, Constanţa Negulescu,
Bucureşti, 1970, p. 375, nr. 1687.
42
Ibidem, III, 1653-1675, întocmit de Mihai Regleanu, Doina Duca, Constanţa ;\egulescu,
Veronica Vasilescu, Cornelia Crivăţ, p. 518, nr. 2503.
43
Între martorii la întocmirea actelor editate acum regăsim şi personaje care iscălesc greceşte.
44
Documente privind istoria României, A. Moldova, XVII, IV, nr. 171.
37
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unei părţi din satul aflat în preajma oraşului. Cumpărarea de către târgoveţi, în
special negustori, a unor moşii situate în preajma oraşelor, reprezintă un fapt des
întâlnit, iar aceste tranzacţii funciare pot fi interpretate nu doar ca rod al tendinţei
unor negustori de a-şi schimba statutul, apropiindu-se de acela al boierilor, ci au
avut, de cele mai multe ori, o justificare economică. Cumpărarea unor părţi de
moşii, cu vaduri de mori, heleşteie, păduri şi păşuni a reprezentat o completare a
ocupaţiilor negustoreşti ale multora dintre cei care, chiar dacă ajung să deţină
suprafeţe de pământ, nu vor trece obligatoriu în categoria boierilor, păstrându-şi,
generaţie după generaţie, ocupaţiile şi statutul.
O parte din actele editate acum ne dezvăluie frânturi ale existenţei unor
personaje care au trăit în Târgu Trotuş şi a căror activitate a fost modelată de
trăsăturile economice ale acestui centru urban. Latura comercială a economiei
acestui târg a fost impulsionată de situarea pe drumul Braşovului, iar specificul
meşteşugăresc a avut la bază activitatea de extracţie a sării, dar şi alte resurse
locale precum, aşa cum a1n încercat să evidenţiem, creşterea animalelor.

It

1696 (7204) aprilie 20
Movilă

că

vor

şi

1

să

Adam şi Alexandru Adam căpitan scriu preotului Gligoraş
schimbe partea lor din Mogoşeşti cu un vad de moară la Putna.

t

Părinte Gligoraş şi dumn(ea)ta Neculaiu Murguleţ, sănătate. Alta pentru

lui Neculai

Murguleţ

ce avem în Mogoşăşti, care parte o ştii bine că din părţile ce au
cumpăratu Gelipul cu Gelipoaie, acele părţi giumătate sintu în parte nostră.
Iată că am socotitu să facem o tocmal(ă) cu dumnalui jicnicerul Cuprische 1,
să le dăm acele părţi câte sintu în parte pi ispisoc(ul) cari îl ştii, singuri voi ce d-aţi
vândutu peste tootu cu ale nostre părţi peste tot satul să întoceţi dumilor sale.
Iar da-ţi vâdutu făr parte noastră, aceea voi ştiţi numai precum au fostu cu
mora de la Purceleşti, aşe este şi acolo poveste.
Deci, noi na-am aşezatu să ne cumpere un vad de mor(i) la Putna pentru a
nostră parte, câtu ni s-a vini din Mogoşăşti. Ce de-ţi hi luatu banii peste totu satul
şi cu părţile nostre să li întorceţi înnapoi, câtu ar hi parte noastră, iar de aveţi ceva
să viniţi de faţi să ne întrebăm, or(i) să ne cumpăraţi voi vadul acel de mori dacă
aţi vândut tot.
parte

noastră

Şi s(ă) fiţi săn(ă)toşi.

V Mc, >~<.iCA <720411696> 4n(pHI\i"e) K" <20>.
A dumilor voastre de bine voitori

Movil(ă)

căpitanul.

Arhivele ~aţionale
Orig.

Iaşi,

Documente, CDXXVIII/18.
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Adam

ŞI

Alicsandru Adam

EDIŢII: Corneliu Stoica, Valea Trotuşului. Enciclopedie, Oneşti, Editura Magic Print, p. 237,
rezumat. (în prima parte a acestui articol publicată în numărul V al periodicului "Acta Bacoviensia.
Anuarul Arhivelor \"aţionale Bacău, 2010, p. 39-56, în cuprisul rubricii Edi\ii ce a însoţit documentele
publicate, atunci când a fost menţionată lucrarea lui Corneliu Stoica, a fost făcută greşit trimiterea la p.
337, în loc dep. 237).

[2

1696 (7204) mai 28 [

\"eculai Canbir şi Gligoraşco Cozmăscul vând lui Timuş
Crupenschi, a patra parte din satul Mogoşeşti, cu 40 de lei.

şi

lui Yasilache

cămăraşi,

fiii lui

t Adecă eu, Niculai Canbir şi Gligoraşco Cozmăscul scriem şi mărturisim cu
acest adevărat zapis al nostru la mâna dumilor sale Timuş şi Vasilache, s(â)nă
Crupenschii, căm(ă)raşii, precum am vândut dumilor sale a noastră dreaptă ocină
şi cumpărătură din sat din Mogoşeşti, a patra parte de satu, dreptu patrudzăci şi
doi de lei şi gium(ă)tate, de nime siliţi, nici asupriţ(i), ce de a noastră bunăvoie,
am vândut dumilor sal( e) din case, din cânpă, din pădure, din tot locul, cu tot
vinitul, ca să le fie dumilor sale dreptă ocină şi cumpărătură, în veci neclătită.
Iar de s-ar ispiti cineva a dzice ceva ca să avem noi a răspunde unora ca
aceia, iar dumnelor să aibă a-ş(i) ţinea moşiia cu pace. Însă, această parte iaste
depreun(ă) cu un zapis ce-au făcut Dingul, Lupul şi Anghelina.
Şi la această tocmală s-au tâmplat părintele Gligoraş din Rugineşti, şi
părintele Andronache de târgu de Trotuş, şi diiaconul Iftimie, şi dumnelui Niculai
medelniceriul, şi Sandul bulubaşe, şi Mihălache nemesnicul, şi Gligoraşco Oancea
ot Trotuş şi alţi boiari şi oamini buni cari mai gios s-au iscălit.
Şi eu încă pentru credinţa am iscălit ca să fie de mare credinţă.
Il.~T (o) >1'~ <720411696> M4H KE <25>.
"-:1, UIE~AH P~c~ 1 C~l\(rEp), HCKAI\, martur <m.p.>.
"-:1, KAHtmp, HCKAI\ <m.p.>.
"-:1, Iftime diiaconul, HCKM <m.p.>.
Pop(a) Gligoraş, HCKAI\ <m.p.>.
Popa Andronachi ot Trotuş m-am tâmplat de faţ(ă) <m.p.>.
Sandul sin popa Mihălachi, HCK41\ <m.p.>.
"-:1, Neculai sin Iani biv medel(nicer), martor <m.p.>.
"-:1, Mihalachi, HCKAI\, martur <m.p.>.
Gligoraşco sin Once2 .
Toder Copil, martor2 .
Az, Simion s(â)nă Dimi, martor <m.p.>.
Chirit2.
"-:1, MHX'bHI\AKH, HCKAI\ <m.p.>.
flavtEÂ.t Po8oKavaKil, ll<lPTTJpm; 3.

t
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<Pe verso-ul filei a doua, o însemnare contemporană>: Zapisul de la ~ eculai
:Murguleţi de Mogoşeşti; <şi una modernă>: ~o. 9.
Arhivele ~aţionale Iaşi, Documente, CDXXVIII/25.
Orig., difolio, trei amprente digitale.
EDIŢII:

Corneliu Stoica, Valea

Trotuşului.

Enciclopedie,

Oneşti,

Editura Yiagic Print, p. 237,

rezumat.
Lectură nesigură
Amprentă digitală
3
Pandelis Rodokanakis, martor.
1

2

1697 (7205) mai 2
Gligori Suga răscumpără de la Radu!
Vasilache <Crupenschi>, cu 9 lei bătuţi.

pârcălab

o

casă

din

Mogoşeşti şi

o vinde

J

vameşului

t Adecă eu, Gligori Buga, scriu şi mărturisăscu cu cestu zapis al meu,
precum am vândut o cas(ă) den Mogoşeşti, care cas(ă) au fostu a unchiu-meu,
Chiriiac. Deci această casă au fostu-o cumpărat Radul pârcălabul, apăi eu fiindu a
unchiu-meu, lui Ciriiac, am întorsu banii pârcălabului şi am vândut-o dumisali lui
Vasilachi vameşul, drept 9 lei bătuţi, ca să-i fie dumisali dereptă ocină şi moşie şi
cu doă ... 1•
Şi acestu zapis s-au făcut dennainte dumisali Radului pârcălabul, şi a lui
Dumitraşco de Mogoşeşti, şi a lui Bosiioc ot tam, şi a Sandului ce-au fostu
bulubaş, şi a lui Vasili Ropce.
Şi eu, Mihăilachi, am scris zapisul, pentru mai mare credinţa am iscălit.
i\(-t),.(o)
<720511696> MAH & <2>.
1
Gligori Buga •
GAHAVA, HCKAA <m.p.>.

"'m

de la

<Pe verso-ul filei a doua, o însemnare
Gligorie ot Mogoşăşti.

contemporană>:

Zapisul pentru

casăli

cumătrul

Arhivele 0/aţionale Iaşi, Documente, CDXXVIII/26.
Orig., difolio, o amprentă digitală.
EDIŢII:

Corneliu Stoica, Valea

Trotuşului.

Enciclopedie,

rezumat.
1

urmează un cuvânt indescifrabil.
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Oneşti,

Editura Magic Print, p. 237,

1697 (7205) iulie 22

1

Antioh Constantin Cantemir voievod porunceşte lui Ion Buhuş fost mare paharnic să
cerceteze pricina dintre Ion şi Grosul Mogoş călugări cu popa Gligoraşcu pentru stăpânirea unei
jumătăţi din satul Mogoşeşti ce fusese vândută fără drept lui Timuş şi lui Vasilachi, fiii lui
Crupenschi.

t

Hw .iH'T'HWX Koc'T'AH'T'HH ROEROAA, Ii (o)~ (i'K') M( H) 1\ (o) C'T' ("il<'),
r(o)cn(O)AAP'h 3EMI\H MMAARCKOH. Scriem domnie mea la credincios
boiarinul nostru, dumnelui Ion Buhuş biv vel păharnic, facem ştire dumitali că
aicea la domniia mea, jelui Ion Mogoş călugărul şi cu frate-său, Grosul Mogoş
călugărul, ficiorii lui Dumitru Mogoş, pe popa Gligoraşco, dzicându cum au ei
giumătate de sat de Mogoşeşti, la ţinutul Trotuşului, care moşie le iaste lor de la
tată-său, Dumitru Buhuş 1 , iară popa Gligoraşco apucându-li uricul lor la mâna lui
s-au sculat şi 1-au vândut moşiia, acea giumătate de sat de Mogoşeşti, lui Timuş şi
lui Vasilachi, ficiorilor lui Crupenschie.
Care popa Gligoraşco nice o triabă cu moşiia lor n-au avut, care dzisără
călugării aceştia că uricul de furat 1-au găsit la dânsul, ce pecum li-au furat uricul
aşe furiş li-au vândut şi moşiia.
De care lucru dacă vei vedea carte domnii meli să iei sama foarte pe
dreptat( e) şi de vrem( e) că s-a dovedi că li-au vândut moşiia lor să iei moşiia de la
ficiorii lui Crupenschii şi să o dai călugărilor, iară ficiorii lui [lui] Crupenschii să
margă să-ş(i) ia banii de la popa Gligoraşco şi să plineşti toată cheltuiala
călugărilor de la popa Gligoraşco. Şi de vor mai hi cumpărat ficiori(i) lui
Crupenschie moşie de la alţi răzeşi de Mogoşeşti şi pe călugări nu i-a hi întrebat,
de pe aceli părţi să li întoarcă călugării banii şi să-şi ia moşiia, pentru că nu încapi
alţii înnainte lor să cumpere. Iară de s-oru trage la Divan să li dai dzi să vie de faţi
şi pe povest(e) lor să faciţ(i) şi o mărturie la mâna cui s-ar vini, să avem ştire.
v lflc, 1\(i>)T(o)
<7205/1697> ~<'H("iE) K& <22>.
BEl\ 1\0r'O~(E)'T' W'iHI\.

,..m

<Pe verso-ul filei a doua, o însemnare

modernă>:

No. 7.

Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, CDXXVIII/27.
Orig., difolio, sigiliu domnesc aplicat în cerneală roşie, capul de bour încnjurat de
lambrechini şi legenda: T Hw "-N'T'HWX Kot'rAN'rHN ROEROAA, li(o)~(i'IO) M(H)A(o)t'r(i'IO),
r(o)tn(O)AAP'l. 3EMAH MOAAARtKOH.
EDIŢII: Corneliu Stoica, Valea
237-238, rezumat.
1

Trotuşului.

Enciclopedie,

Aşa în orig., greşit pentru: Mogoş.
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Oneşti,

Editura Magic Print, pp.

ls

1697 (7206) septembrie 30

Ursul Murguleţ fost
din satul Mogoşeşti.

pârcălab dă mărturie că Mogoş

a vândut lui

Dumitraşco

1

Gelepul o parte

t

Adecă eu, Ursul Murguleţ ce-am fost pârcalab scriu şi mărturisesc cu
acestă scrisoare a mea precum m-au chemat pre mine Dumitraşco Gelipul de
Mogoşeşti de i-am cetit nişte zapisă de moşii de Mogoşeşti, şi cetindu acele zapisă
am aflat un zapis ce spunea întrânsul de o cumpărătură de la Mogoş, precum au
rânduit acel Mogoş lui Dumitraşco Gelipul. Numai eu nu ştiu câtă sam(ă) de
moşie a hi fost vândut, că am uitat, că este o vreme de demultu. Iar eu am vădzut
acel zapis de cumpărătură de la Mogoş în dzilel(e) Ducăi vod(ă).
Aşe ştiu şi aşe mărturisesc cu sufletul meu. Şi pentru credinţa am şi iscălit.
i\.(<h)T(O) ""W <7206/1697> C'hn'l'(EMKpi"€) :\ <30>.
4.3, ~pc~A M~pMs'AEU, liHK n'~>pKMAii, HCKM <m.p.>.
<Pe verso-ul filei a doua, o însemnare
Murguleţ pârcălabul pentru Mogoşeşti.
Arhivele Naţionale
Orig., difolio.

Iaşi,

contemporană>:

Mărturia

lui

Documente, CDXXVIII/28.

EDIŢII: Corneliu Stoica, Valea
237-238, rezumat.

Trotuşului.

Enciclopedie,

Oneşti,

Editura Magic Print, pp.

1698 (7206) martie 7
Ion Ţigancea şi cu vărul său, Ghiorghiţă Căpăţână, vând lui Vasilache
din Săcăluşeşti, pe Tazlău, cu 48 de lei.

vameş

1

partea lor din

Zemeş şi

Adică

eu, Ion Ţigancea şi cu văru-mieu Ghiorghiţă Căpăţână, scriem şi
mărturisim cu acest adevărat zapis al nostru, de nimeni siliţi nici asupriţi, ce de a
noastră bunăvoie, precum am vândut a noastră dreaptă ocină şi moşiie din sat din
Zeameş şi din Săcăleşeşti, ce iaste pe apa Tazlăului, din tot hotarul, dintr-un
bătrân, care un bătrân iaste gium(ă)tat( e) de sat şi să în parte acel bătrân pe cinci
părţi. Noi doaă părţi ale noastre le-am vândut dumisali giupânului Vasilachi
vamăşul, drept patrudzăci şi opt de lei, ca să fie dumilor sali dreptă ocină şi
cumpărătură, în veci neclătită, din vatra satului, din câmpu, din pădure, din apă,
din tot locul, cu tot vinitul.
Care această moşie am fostu vândut lui Savin Blendea şi dumnelui, Savin,
părtinidu-şi banii înapoi şi lăsându-se de tocmala noastră, noi am luat banii de la
dumnelui vamăşul, precum scrie mai sus, şi i-am dat-o dumisali ca s(ă) fie
18
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în veci. Iar de ar avea cineva din răzeşii noştri a
răspunde, să avem noi a da samă, iar dumnelui să-şi ţie moşie.
Şi la această tocmală s-au tâmplat preutul Andronachi de Trotuş, şi
dumnelui I\eculai medelnicer, şi dumnelui Ursu Savin, şi Sandul bulubaşe, şi
Vasilie Buga din Zemeş, şi Savin Gleandea, şi Vasilie Răpcea, şi Mihălachi
nemesnic şi Sandul sân Pătraşco ot Bereşti.
Şi pentru credinţa ne-m pus noi degetele ca să fie de credinţă.
't5 Tpo.,..~w, s'b 1\(i>)T(o)
<720611698> MAPT(i'E) 3 <7>.
dumisali

dreptă ocină şi moşie,

"'m

Ion Ţigancea 1 •
Ghiorghiţă Căpăţină 1•

A:l, HEK~I\At1 tHH MAHH SHR MEA(EI\HHKEp), HtKM <m.p.>.
A:l, popa Andronic din Trotuş, m-am tâmplat la tocmal(ă) <m.p.>.

t Şi eu, Vasilie Ropce, m-am tâmplat <m.p.>.
A:l, A~MHTPAWK~ GA&HH, HtKM <m.p.>.
t Dumitru2.
t Savin zet Blende 1•
t Sandul bulubaş
<m.p.>.
1
t

Vasilie Buga

A:l,

•

Kops~l\ &HtT (mpHHK), HtKAI\

<m.p.>.
fEwpytocr 'tU :LauÂ., ~ap'tllpa<; <m.p.>.
Sandul 1•
A:l, MHXWHI\AKH TEHKEW, HtKAI\ <m.p.>.
A:l, Dediul, m-am tâmplat la acest zapis <m.p.>.
Şi eu, Bosiioc, am scris zapisul.

t

Arhivele Naţionale
Orig., difolio.
1

3

laşi,

Documente, CDXXVIII/32.

Amprentă digitală.

2

Indescifrabil.
3
Gheorghe Saul, martor.

1698 (7206) martie 31
Vasilie Buga pune zălog la Vasilache <Crupenschi>
pentru o datorie de 9 lei bătuţi.

vameş

o parte din

Zemeş şi

din

Secălăşenşti,

t

Adecă eu, Vasilie Buga, scriu şi mărturisescu cu acest zapis al meu la
mâna dumisali giupânului Vasilachi vamăşul precum am pus la dumnealui zălog
un zapis pentru o parte de moşie care iaste a mea dre(a)ptă moşie şi cumpărătură
de la Dumitraşco Vână, la Zemeş, am pus-o zălog la dumnelui drept 9 lei bătuţi.
19
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Deci, cându o-i da banii dumisali să aibă dumnelui a-m(i) da zapisul, iar
pentru cât me-u făcut dumnelui bine, pân cându o-i da banii dumisali, dumnelui să
aibă a să hrăni cu locul, iar dându banii dumisali să-m(i) dea dumnelui zapisul.
Şi pentru crediţa am pus degetul.
V Tpo(rr~)w,
<720611698> M"pp('iE) ÂA <31>.
Însă şi din Secălăşeşti, iar ci-ahi partea mea tot să aibă treabă dumnelui.
Vasilie Buga 1•

""m

<Pe verso-ul filei a doua, o însemnare
Buga de Zămeş, de zălogitură.

contemporană>:

Zapisul lui Vasilie

Arhivele Naţionale laşi, Documente, CDXXVIII/31.
Orig., difolio., o amprentă digitală.
Amprentă digitală.

ls

1698 (7206) mai 22
Banii

daţi călugărilor

Grosul

şi

Ion

1

Mogoş.

t Bani

ce s-au dat la mâna călugărilor Grosul să frate-său, Ion, pentru un
zapis de 45 lei ce li-au fostu făcut Neculai Murguleţ şi popa Gligoraş, lftimie
diiacon.
Să s( e) ştie.
l\.Err
<7206/1698> M"" K& <22>.
t 22 lei au luat de la noi la Odobeşti şi la Totruş, şi i-au întorsu popa
Gligoraş să Neculai.
t 3 lei au dat Costantin foineriul di la lftimie diiaconul şi s-au dat iar la
mâna lor.
10 lei s-au rânduit să de Radului pârcălabului ş-acei bani i-au dat Neculai
şi Iftimie diiaconul pârcălabului.
6 lei au mărturisit cătră noi Grosul călugăr c-au luat di la Iftimie diiaconul.
4 lei sîntu să mai de călugărilor rămăşiţă, şi s-au apucat să-i de popa
Gligoraş, să Neculai, să Iftimi diiacon, noi să avem gâlceavă.

""m

t
t
t

<Pe verso-ul filei a doua, o însemnare
au luat călugării.
Arhivele Naţionale
Orig., difolio.
EDIŢII:

Iaşi,

contemporană>:

Izvodul de bani ce-

Documente, CDXXVIII/30.

Corneliu Stoica, Valea

Trotuşului.

Encic/opedie,

Oneşti,

rezumat.
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Editura Magic Print, p. 238,

1698 (7206) iunie 13
Oamenii care au vândut lui

<Dumitraşco>

Ceaurul fost mare

logofăt părţi

din

1

Zemeş şi

Săcăluşeşti.

oameni ce-au vândut moşie la Per(e)schiu şi 1 din Dzemeş, şi din
Săcălăşeşti, dumisale Ciaurul ce-au fost logofăt mare. Să s( e) ştie.
l\.e'T' >!'.ieS <720611698> K)H(i'e) rt <13>.

t Izvod de

t Ştefan Buzatul.

t Şandru.
t Chiriiac ai Lăzăroie.
t Ionelea.

t Vasili Ochiul zet Dobri.
t Mechea.
Brăescul,

HCKM <m.p.> .
.!3, lli'T'E~"" Gopo'IE4H'ts'A ROpHHK <m.p.>.

Gavril

<Pe verso-ul filei a doua, într-un

colţ,

o

socoteală ulterioară>:

<Pe verso-ul filei a doua, o însemnare contemporană>: Izvodul oamenii ceau vândut moşii ot Zămeş logofetesăi; <şi una modernă>: No. 23.
Arhivele Naţionale
Orig., difolio.
1

Iaşi,

"şi" tăiat cu aceeaşi cerneală.

l1o

<Înainte de 1698 (7207) septembrie 23>
Timuş

unei

Documente, CD:XXVIII/29.

părţi

Crupenschi cere domnului judecată
din satul Mogoşeşti.

dreaptă

în pricina pe care o are pentru

1

stăpânirea

t Milostive şi luminat(e) doamne, să fii măriia ta săn(ă)tos. Facem ştire şi ne
rugăm măriei

tale, ca domnului milostiv, că neavându unde trăi, cercându un
scos-au la vândzare neşte rude a Gelepului gium(ă)tate
de satu din Mogoşeşti. Şi fiindu răzeş(i) neşte rude a noastre de au şi ei moşie şi
cas( e) într-acel satu şi au vrutu să dea ei banii pre acea moşie, fiindu de acolo.
Apoi, fiindu-ne noaă veri, ne-am rugatu lor să ne pimască şi să ne las(e) să
cumpărăm noi, să trăim depreun(ă) cu dânşii. Şi cu voia lor ni-au lăsatu şi am
cumpăratu în dzilele mării sali Costantin Duca vod(ă), sintu de atuncea cinci ai, şi
locuşor să

ne

cumpărăm,
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am cheltuit de am tocmit casăli, că era răsipit( e) şi altă ce au trebui tu pregiur
cas(ei). Şi nime nemic de atunci pân(ă) acmu nu ne-au dzis.
Acmu ne-au vinitu poroncă de la mărie sa doamna să ne aducem zapisăli, să
ne întoarcă banii, căce iaste şi satul măriei sali Vilibeştii aproape. Ce ne rugăm
măriei tale să te milostiveşti mărie ta cu noi, că n-avem pe nime, nice am
cumpăratu pe taină, nice giudeţ poftim, făr cât mila măriei tale cea stăpânească şi
direaptă ce va hi mila măriei tali.
Să fii măriia ta săn(ă)tos.
Robul măriei tale, Timuş Crupinschii.

t

<În continuare de altă mână, însemnarea>: Da nu aşe, ci cu dreapt(ă)
de iznoavă să să înto(a)rcă cămăraşul cel mare, Iani, în târgu. Iar domnii
sale nu-i trebuie că nu-i ea trăi în ţară, ce fraţâi ei sântu moşăneni.

giudecată

Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, CD:XXVIII/9.
Orig., difolio, sigiliu inelar, rotund, aplicat în ceară.
EDIŢII: Corneliu Stoica, Valea Trotuşului. Enciclopedie, Oneşti, Editura Magic Print, p. 237,
rezumat datat: <1690> şi cu trimiterea arheografică greşită: Arh. Naţionale Bucureşti, Documente
istorice, CDXXVIIU9.

Datat fn funcţie de judecata donmească cu data: 1698 (7207) septembrie 23, vezi documentul
următor.
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1698 (7207) septembrie 23
Antioh Constantin Cantemir voievod judecă pncma dintre Vasile mare cămăraş, fiul
Ceaurul fost mare logofăt, şi Timuş Crupenschi, pentru stăpânirea unor unei părţi din

Dumitraşco

satul

Mogoşeşti, ţinutul Bacău.

t Hw 4HTHWX KocTAHAHH ROEROJ\A, li(O);>K(i""') M(H)A(o)cT(i""'),
r(o)cn(O)AAP'h 3EMAH MWAAARCKWH. Facim ştire cu această carte a domnii
meli pentru pâra ce-au avut credincios boiarinul nostru, dumnealui Vasili vei
căm(ă)raş, ficiorul răpousatului Dumitraşco Ciaurul ce-au fostu log(o)f(ăt) mare,
cu Timuş Crupenschii, pentru neşti părţi de ocin(ă) din sat din Mogoşăşti, ci-i la
ţinutul Bacăului, ce-au cumpărat Timuş de la neşte răzeşi de acolo. Dzicând
dumnealui Vasili căm(ă)raşul precum iaste megiieş de aproape şi vrând să
întoarcă banii lui Timuş şi s(ă) ia dumnealui moşiia. Iar Timuş de iznoav(ă) au
arătat un zapis de danie de la o var(ă) a Gelipului, anum(e) Arsănioaie, scriind
într-acel zapis precum au dat toată partea ei cât să va alege din Mogoşe(şti) cu tot
venitul, şi acestu zapis de danie mai denainte cumpărăturilor.
Deci, domniia mea socotindu ca s(ă) nu hie făcute niscari meşterşuguri am
dat pe Timuş pre sama boierenului nostru, lui Vasili Purici vornicul dispre măriia
22
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sa doamna şi 1-au dus la sv(â)nta beserică de ş-au datu credinţa pecum acel zapis
iaste dreptu de danie.
Pentru aceea giurând Timuş precum îi iaste danie veche şi-nainte
cumpărăturilor, domniia mea am socotiu împreun(ă) cu tot Svatul nostru, cum că,
având danie, Timuş iaste moşan şi nu încape Vasili căm(ă)raşul să cumpere întracel sat, în Mogoşeşti, căci să hotăriaşte cu Vilbeştii, ci mai încape Timuş că are
danie acolo în sat.
Pentru aceea, aşe am giudicat domniia mea înpreun(ă) cu tot Svatul nostru
ca s(ă) ţie Timuş daniia de vreme ce-au luat frica lui Dumnedzău şi-npren(ă) cu
cumpărăturili lui, ce-au cumpărat într-acel sat, în Mogoşăşti, căci iaste răzăş cu
danie, iar dumnealui Vasili căm(ă)raşul să lipsască.
Pentru aceea, şi domniia mea dăm şi-ntărim pe Timuş cu daniia şi cu
cumpărăturile ca să hie şi de la domniia mea drepti ocini şi moşii, în veci, acel
locu den Mogoşăşti cu cas(e) cu tot. Şi altu nime să nu s(e) mai scoali cu pâră
peste această adivărat(ă) carte a domnii meli, nici dănăoar(ă), în veci.
'ti Mc, A(<k)T(o)
<7207/1698> c.._n(TEM&p"ie) K? <23>.
4.3, HeK'Is'A"" AoNH'I REA AOro~(e)T <m.p.>.

"'m

<Pe verso-ul filei a doua, o însemnare contemporană>: Carte lui
pos(telnic) Crupinschi; <şi una modernă>: No. 3.

Timuş

Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, CD:XXVIII/34.
Orig., difolio, sigiliu domnesc aplicat în cerneală roşie, capul de bour încnjurat de
lambrechini şi legenda: T Hw "-N'T'HWX Kot'T'AN'T'HH ROEROAA, E(o)~(i"tO) M(H)A(o)t'T'(i"tO),
r(o)tn(O)AAP'l. 3EMAH MOAAARtKOH.
EDIŢII:

Corneliu Stoica, Valea

Trotuşului.

Enciclopedie,

Oneşti,

Editura Magic Print, p. 238,

rezumat.

112

1698 (7207) septembrie 26

1

Doamna Ecaterina a lui Antioh Constantin Cantemir voievod judecă pricina dintre Timuş şi
Vasile Crupenschi cu Vasile mare cămăraş pentru părţi din satul Mogoşeşti (ţinutul Bacău), pe
Trotuş, şi din Zemeş.

t r (oc) n (o) i>KA"

6K"Tpi"N",

Hw

.:.\NTHWX KocT"NAHN ROEROA"'
3eMAH MoAA"RCKOH. Facem
ştire cu această carte a domniei noastre că avându pâră fraţii domnii noastre cu
ficior(i) lui Crupenschii, cu Timuş şi cu Vas(i)lie, pentru neşti părţi de ocin(ă) de
sat de Mogoşăşti, ce-s la ţinutul Bacăului, pe apa Trotuşului, din gios de târgu de
Trotuş, socotit-au giudeţul ca s(ă) giure Timuş şi cu frate-său, Vas(i)lie, cum acel
zapis de danie ce au ei în Mogoşeşti nu este făcut cu merşteşuguri sau fie cu ce
feli de mijloc, numai ca pentru să încapă în Mogoşeşti.
&(o)~("i~)

M(H)A(o)cT(i"~),

r(o)cn(O)A"P~
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Şi aşe

r-am dat domiia noastră pre sama boiarinului nostru, dumnealui
Vas(i)lie Purici vomicul de i-au dus la sv(â)nta besă(ri)că şi aşe au datu şi credinţa
în sv(â)nta besărecă. Deci, dându-şi credinţa, domniia noastră încă şi i-am lăsat ca
s(ă) ţie acea driaptă danie ce au şi cumpărături, cât au cumpărat, în sat, în
Mogoşeşti. Iar şi pentru ne şti părţi de ocini din Per( es )cheu şi din Zămeşti, cari li
ar şi întra ei şi într-acel hotar, deci ei au dzis înainte giudeţului cum n-au avut
cumpăr(ă)tur(ă) nici danie, ce numai neşti zălogituri de la răzeşi.
Şi aşe s-au apucat înainte domnii noastre cum că, de ar vinde acei răzeşi
nescari părţi, dintr-aceli zălogituri, să nu ia ei, nici să cumperi, ce s(ă) dea ştire
fraţilor domnii noastre să cumpere ei, iar nu altul. Iar pe aşezar( e) au făcut şi
zaprs.
Deci, domniia noastră încăş(i) pe acea aşezar(e) am lăsat şi pe zapis ce-au
făcut şi s(ă) n-aibă a mai gâlcevi unii pre alţii, aceasta scriem. Ce să aibă ei a-ş(i)
ţine danie şi cumpărăturile din Mogoşăşti. Iar la alte hotar(e) să nu s(e) mai
amestece.
V lflc, A("h)rr(o) ""lli <7207/1698> C'hn(rrEMRp"ie) KS <26>.
<Pe versa, o însemnare

modernă>:

No. 4.

Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, CDXXVIII/35.
Orig., sigiliu domnesc inelar, octogonal, aplicat în cerneală roşie, capul de bour o
închisă, cu legenda ilizibilă, probabil este al doamnei Ecaterina a lui Antioh Cantemir.
EDIŢII:

Corneliu Stoica, Valea

Trotuşului.

Enciclopedie,

rezumat.
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Oneşti,

coroană

Editura Magic Print, p. 238,

NEAMVL MOVILEŞTILOR DIN DRĂGEŞTII ŢINUTL'LUI
ROMA:\', CZGRPAT DE CĂTRE BGRCHEŞTI PRIN
HOT AR.~! CA Dl:\' ANUL 1768
Ioan

UNGUREA~U

The Movilas
Summary
This material presents the drama of the Movila family, who after the
measurement of Damienesti estate required by Gavril and Ursu Burchi, was
uzurped by these two brothers with more than half of the surface of their property.
Taking possession of some documents stolen from free-landowner-peasants and
from Dragesti monastery- "The Burchis' originally from Nemirov, Ukraine who
settled at Dragesti at the beginning of the XVIII-th century- convinced the four
boundary boyars to give them among the others, over 300 hectares from the
Movilas' estate. Guilty of this injustice was also Ion Movila, who signed the
documents with the boundary boyars and thus his offspring had to appear to court
and fight with the usurpers for over three decades for this estate which was
Zmaranda lurascu-Movila's dowry.
Keywords: owned land, usurpation, the Roman area, the Middle Age
Să

acestui patronim, din zona de care ne ocupăm,
Purice, ai celui care - aşa cum spune legenda
pe voievooul Ştefan cel Mare să încalece şi,
graţie acestui fapt, va pune bazele dinastice ale unor cunoscuţi domnitori
moldoveni şi apoi ai mitropolitului Kievului?! Aceasta este doar o întrebare
retorică asupra căreia posibilităţile documentare nu ne pennit a îndrăzni mai mult.
Oricum, în anul 1558, pe vremea lui Alexandru Lăpuşneanu, exista un Vascan
Movilă postelnic care apoi va deveni pârcălab şi căruia, după anul 1601, Ieremia
Movilă îi va întări ocină în satul Albeni, cu vie şi cramă, ce o cumpărase de la
Mateiasa şi fiii acesteia 1•
Apropiindu-ne de spaţiul nostru de referinţă, observăm că în deceniul al
patrulea din veacul al XVII-lea existau deja Movileşti în arealul actualei comune
Dămieneşti. Aflăm aceasta dintr-un document datat 15 septembrie 1633 prin care
Zaharia, feciorul vătafului Mojilă din Ruşii Zavului 2, cu fraţii şi nepoţii săi, dăruia
Mănăstirii Pângăraţi un loc de prisacă, cu blestem de neclintire. . . .Adecă noi
Zaharia, feciorul lui Mojil vătah, ce au fost den sat Ruşii Zavului ot volost
Romanscoi (de la ţinutul Romanului - n.n.) şi cu toţi fraţii noştri şi cu nepoţii
noştri - se consemnează în acel zapis scris de Lupu Hăbăşescu - înşine
mărturisim noi cu cest adevărat zapis al nostru cum singuri de bunăvoia noastră,
de nime siliţ nici nevoiţ, am dat un loc de prisacă ce iaste în vatra satului, l-am
fi fost oare

purtătorii

descendenţi îndepărtaţi ai aprodului
- se făcuse movilă pentru a-1 ajuta

1

2

DIR. veac XVII. A, Moldova, vol. 1, doc. nr. 275.
Azi, satul Călugăreni.
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dat svintei Mănăstiri anume Păngăraţii, ideje este hram Sveati Dimitrie 3, pentru
sufletul părinţilor noştri şi a fraţilor noştri, ca să mă scri(e) la pomelnicul cel
mare.
Şi-am dat denaintea preutului Gligorie de Dămieneşti şi denaintea Savei
Călinescu! den Ruşi, şi Larion Vechiul ot Dămieneşti, şi popa Hilip ot Drăgeşti, şi
Gavril ot Căutişani 4 . Însă cel care va fi bine aşezat şi de care se va lega multă
istorie în Drăgeşti va fi strănepotul acelui vătaf din Ruşii Zavului şi nepotul lui
Zaharia, anume comisul Ion Movilă.
Comisul Ion Movilă, zis Eţcăul
Pentru Drăgeştii celei de a doua jumătăţi a veacului al XVIII-lea, comisul
Ion Movilă constituie o figură semnificativă dar nu prin cine ştie ce fapte
deosebite, ci, mai ales, prin reflectarea sa ca un om naiv, şters şi contradictoriu,
venit pe valul istoriei şi în urma căruia vor rămâne grele necazuri pentru urmaşii
săi. Deţinuse mari suprafeţe de pământ atât în Drăgeştii de Sus, cât şi în Drăgeştii
de Jos, acolo unde avea o stână pe lângă care se va înfiripa apoi satul Brad.
Recensământul efectuat în anii de ocupaţie rusă a Moldovei (1769 - 1774),
sub administrarea generalului A. V. Rimski- Korsakov, găsea pe Liudi comisului
Ion Movilă în Drăgeştii de Jos, care erau dispuşi în 7 case (3 bimici şi 4 scutiţi),
locuite de Ion cioban (din care descinde familia Ciobanu din satul Brad de azi),
Toader şi Irimia, şi de 4 ţigani 5 , toţi fiind slujitori ai acelei stâni.
Spiţa de neam a comisului, pe filiaţie feminină, pornea de la străbunica sa
care era fiica lui Sandu Panu din Drăgeşti şi care se căsătorise cu acel Mojilă,
vătaful din Ruşii Zavului, despre care s-a arătat la început, iar străbunicul fusese
Marcu Panu, care la rându-i avusese ca bunic pe Fuşte Averescu. Mai exact, Ion
Movilă era fiul lui Ştefan Movilă, văr cu surorile Ştefania, Ana şi Chelsia, fetele
lui Grigore şi ai Varvarei Movilă 6 . Este remarcabil faptul că de mai bine de trei
veacuri acest patronim s-a menţinut în Drăgeşti până în zilele noastre.
Ajungând gospod treti comis, adică al treilea comis domnesc, comisului
Movilă îi vor intra în atribuţiuni administrarea grajdurilor domneşti din interiorul
ţării. Căsătorindu-se cu Zmaranda, el devine ginerele fostului mare căpitan Ursu
Iuraşcu, care îşi va înzestra fiica cu 100 de pământuri ce aparţinuseră mai înainte
lui Iacob Anghelachi pârcălabul, cu alte 100 pământuri din bătrânul iniţial al
neamului Iuraşcu, plus alte cumpărături şi danii acumulate în timp.
Însă din cauza unor carenţe ale personalităţii sale - lipsa vigilenţei, delăsarea
şi şovăiala -, comisul Movilă nu se va putea bucura din plin de o asemenea avere.
Iar aceasta se va produce odată cu inexplicabila gafă ce o va comite în anul 1768,
punând semnătura pe hotamica slugerilor Ilie Sturza şi Toader Buhuş, prin care în
mod inconştient îşi însuşea o mare cacialma, făcând fraţilor Gavril şi Ursu Burchi
un nejustificat cadou de 100 de pământuri ce proveneau din zestrea soţiei sale,
Probabil că vătaful Movilă se numea Dumitru, fapt ce îi motiva acel gest caritabil.
DRH. A, Moldova, voi. XXI, p. 501, doc. nr. 397; Catalogul documentelor moldoveneşti, voi. Il,
p. 339, doc. nr. 1.686.
5
Moldova in epocafeudalismului, voi. VII, partea a 11-a, Chişinău, 1975, p. 273.
6
Arhivele Naţionale Neamţ, fond 132. III. Moşia Drăgeşti, doc. nr. 13, 45, 48, 49, 54, 111, 124.
3
4
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acţiune

în urma careia cei doi beneficiari nu numai că se vor pretinde răzeşi
ci şi chiar cu un statut mai înalt, acela de mazili.
Scandalul creat de acea hotarnică s-a întins vreme de peste 30 de ani, pentru
care şi după moartea comisului în anul 1779 7 , atât văduva Zmaranda cât şi
ginerele său, polcovnicul Dumitrache Grecu au declanşat acele interminabile
judecăţi cu Burcheştii.
Păgubiţii familiei sale nu aveau altceva a-i imputa comisului Movilă decât
faptul de a-şi fi pus semnătura pe acea hotarnică dintr-o slăbiciune de moment, cu
atât mai nejustificată cu cât documentele moşiei se aflau la cumnatul său
Constantin Iuraşcu, care datorită funcţiei dregătoreşti era şezător la Iaşi, fapt de
care vor profita din plin Burcheştii, păcălindu-i pe acei superficiali hotarnici cu
documente sustrase.
Deşi prima menţiune a prezenţei sale datează din anul 17 61, în care apare ca
biv treti comis, putem deduce că la acea vreme el era deja "pensionat" din acea
funcţie dregătorească în care va fi funcţionat în deceniile 5 - 7 ale secolului al
XVIII-lea. Ocupându-se în cele din urmă de treburile moşiei sale, fostul al treilea
comis se jăluieşte în luna aprilie 1761 domnului Ioan Callimah voievod, solicitând
să i se rânduiască boier hotarnic care să-i aleagă şi să-i stâlpească moşia.
Pentru a da curs solicitării, Procit, mare logofăt, împuternicit de domnitor,
scrie la 23 aprilie 1761 vornicului de poartă Chiriac Pârţu, făcându-i cunoscut că
moşeni,

.. .boeriul nostru Ion Eţcău, biv treti comis, zicând că având giumătate de sat de
Drăgeşti şi mai având şi În ceea giumătate ca vro 100 de pământuri parte(a) lui
Iacov părcălabul, cari părţi de moşie Îi sint date zestri de la socru-său Ursul
Iuraşcu, biv ve! căpitan, cari
său hotarnici şi s-au ales la

ace giumătate de sat de Drăgeşti au mai luat socruDomnia Mării Sali Mihai Vodă (Racoviţă - n.n.) şi
s-au făcut şi ispisocu gospod (în 1725- n. n.), numai nu s-au pus petri.
De cari, iată că-ţi scriem să mergi la acel salu Drăgeşti şi să strângi răzăşii
aceii moşii şi megieşii de pin pregiur şi să măsori satul tot şi să alegi toată
parte(a) lui Ion Eţcăul !reti comis, ace giumătate de sat cum şi din ce giumătate
de sat şi să lipeşti părţile la un locu şi să-i pui petri hotar, dându şi mărturia la
mâna cui s-ar căde, ca fiind cu dreptate hotărât, să i să facă Întăritură şi de cătră
Domnia me. Aceasta scriem 8•
La 15 ani de după judecata de la banul Ruset din 1746 asupra pricinilor
iscate între Ursu Iuraşcu şi Burcheşti, se va judeca şi comisul Movilă cu egumenul
Isaia, al Mănăstirii Drăgeşti, pentru intruziunile călugărilor pe moşia sa în
Drăgeştii de Sus.
Judecata a avut loc la 20 iulie 1762 în faţa marelui logofăt şi a mitropolitului
Moldovei, în urma căreia egumenul ... dându-să rămas, de bunăvoea sa s-au

Învoit şi au făcut şi acest zapis la mâna lui Ion comis, cum că nici o treabă n-are
cu acea giumătate de sat de Drăgeşti, partea de sus, de la ţinutul Romanului, pe
apa Siretului 9.
7

8
9

Dată dedusă prin coroborarea informaţiilor din documente.
Arhivele Naţionale Neamţ,Jond cit., doc. nr. 82.
Ibidem, doc. nr. 83.
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Tot atunci se va mai confesa egumenul Isaia în unnătorii termeni: .. . Dat-am
scrisoare la mâna dumisali comisului Ion precum să să ştii că având eu giudecată
cu dumisali inaintea sfinţii sali părintelui mitropolitul şi la dumisali ve! logofăt
pentru pol (jumătate - n.n.) sat de Drăgeşti, partea de sus, şi rămâindu-mă de la
giudecată pentru ace giumătati de sat, au rămas la stăpânirea dumisali şi eu de
acum triabă să nu mai aibu. Dar pentru nişti fân ce am apucat a cosi m-am rugat
dumisali ca să-mi dei să-! strângu şi mi I-au dat, dar dejmă să dau. Şi pentru
credinţă, am iscălit 10 .
::\ ebucurându-se de stăpânirea efectivă a celor 100 de pământuri din
Drăgeştii de Sus, comisul va relua aceeaşi plângere (întrucât cea din 1761
rămăsese fără efect în unna misiunii ce o primise vomicul de poartă) în toamna
anului 1764, adresând noului domnitor, Grigore al III-lea Ghica, rugămintea de a-i
rândui boieri hotarnici care să-i aleagă şi să-i stâlpească pământurile ce le avea de
la socrul său Ursu Iuraşcu şi care, nefiind stâlpite, sunt stăpânite abuziv de către
răzeşi.

Astfel stând lucrurile, la 29 noiembrie 1764, voievodul a trimis carte fostului
mare agă Enacachi Mamona, ispravnic de ţinutul Roman, poruncindu-i astfel:
.. .Îţi facem ştire că ni s-au jăfuit boerul nostru Ion Movilă comis, cum că are pol
sat de Drăgeşti zestre, şi din ceia pol sat din partea de gios a patra parte,
cumpărătură a socru-său, şi răzăşii din parte de gios cu pricină că nu s-au pus
pietri hotară, stăpânesc in tărie tot satul şi de la oamenii ce-s cu case şăzători din
parte de sus şi din parte de gios şi nu-s răzăşi, tot ei le iau lucrul de boerescu ce-i
obicinuit pe anu, după cum mai pre larg vei inţălege din jalba lui .
Şi cerşind dreptate, iată că-ţi scriem dumitale ( ... ) să cercetezi şi de a fi
precum au jăfuit, pe acei răzăşi să nu-i ingăduieşti cu nimic a supăra pe oameni
cu boerescul. Ce câte un leu de toată casa să plineşti comisului Ion Movilă venitul
moşii după hotărâre(a) testamentului, şi ei boerescul să nu-i lucreze; cum şi
pentru pricina venitului unui pod ce are cu răzăşii luându-le sama, să-i plineşti
parte sa ce ave dreptate să ia.
Aşijdere şi pentru o pagubă ce-au arătat că are din anul trecut din ţarină de
cătră bucatile săteni/ar, ce are ispăşire de pagubă cu cercetare(a) ispravnici/ar
ce-au fost atunce, ce şi ace pagubă ce-a fi avut de cătră acei cu bucatile să cauţi
să-i plineşti deplin, odihnindu-1 cu bună dreptati, dând şi mărturie de giudecată.
Iar pentru care pricină nu-i pute aşăza acolo şi s-ar cere la Divan, să le dai zi de
soroc şi mărturia dumitale şi scrisori-dovezi ce-or ave, să vie să ste de faţă.
Aceasta scriem. Procet, vellogofăt 11 •
Vor mai trece doar doi ani şi comisul Ion Movilă va avea iarăşi necazuri cu
călugării, fapt pentru care s-a văzut nevoit a se adresa la domnie. Pentru
soluţionare, Grigore Ghica voievod trimite Carte fostului mare armaş Dumitru
Manolachi, ispravnic al ţinutului Roman, făcându-i cunoscute necazurile
prezentate în jalba comisului .. .zăcând că are o parti de moşie in sat in Drăgeşti,
10
11

Ibidem.
Ibidem, doc. nr. 274. Vezi şi Vasile Mihordea, Ioana Constantinescu, Corneliu Istrate,
Documente privind rela{iile agrare În veacul al XVIII-lea (în continuare DRAg), voi. II,
Moldova, Editura Academiei RSR, Bucureşti, p. 388, doc. nr. 385.
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dată

de zăstre de socrul său Ursul Juraşcu biv vei căpitan, şi Ursului Juraşcu încă
i-au fost dat danii de la Iacob părcălabul, şi cât au trăit Ursul luraşcul au tot
stăpânit-o el această, a lui Iacob părcălab, având şi casă pe partea aceea.
Iar după moartea socru-său s-au sculat nişte călugări de la Schitul Drăgeştii
ş-au făcut moară în iazul lui Iacob părcălabul pentru care cerşându-ş dreptate,
iată că-{ scriem dumitali să aduci faţă pe călugări şi să le ei sama foarte cu
amăruntul şi, dovedindu-să că ar fi moşia a jăluitorului, să socoteşti venitul morii
de când au făcut-o călugării şi să socoteşti cheltuiala ci-au cheltuit cu făcutul
morii să o sco{ din venitul morii şi a-i rămâni de venitul morii, să înplineşti
;a~zulforu1ur.12 ..
În continuare i se prezintă ispravnicului şi alte necazuri întâmpinate de Ion
Movilă din partea fraţilor Neculai şi Radu Roată, ale căror vite i-au păscut ţarina
ce o avea semănată cu mălai 13 . Respectivul document este datat 4 iulie 1766 cu
semnătura marelui logofăt Procit şi poartă pecetea domnească.
Şi iată-ne în fatidicul an 1768 când fraţii Gavril şi Ursu Burchi obţin acea
Carte gospod de la Grigori Callimachi voievod prin care erau rânduiţi slugerii Ilie
Sturza şi Toader Buhuş, jitnicerul Manolache Jora şi vornicul de poartă Alexandru
Haciu pentru a hotărnici toată moşia Drăgeşti şi a alege pământurile pretinse de ei.
Hotarnicii au convocat atunci pe toţi răzeşii şi reprezentanţii schitului cu
documentele doveditoare asupra pământurilor ce le aveau în stăpânire. Printre cei
convocaţi era şi comisul Constantin Iuraşcu care a stat numai o zi la măsurători
deoarece - intuind cursul tendenţios al acestei acţiuni - va pleca la Iaşi, dar nu
mai înainte de a-l delega pe cumnatul său, comisul Ion Movilă care, prin modul
cum va acţiona, îşi va înfunda întreaga familie - şi pentru multă vreme - într-o

. .

cumplită capcană.

Neavând documentele moşiei, acestea fiind la fraţii Iuraşcu, la Iaşi, Ion
va asista ca o paiaţă la spolierea de către Burcheşti a proprietăţilor
răzeşeşti de pe 139 de pământuri (peste 400 de hectare) din care 100 de pământuri
erau zestrea soţiei sale Zmaranda, fostă Iuraşcu.
În mod inexplicabil - mai curând iresponsabil -, comisul Movilă şi-a pus
semnătura pe mărturia hotarnică, aceasta însemnând o recunoaştere de facto şi de
iure a actului prin care slugerii Sturza şi Buhuş confirmau pe deplin pretenţiile
nefondate ale Burcheştilor. Zadarnic va încerca să se dezvinovăţească şi chiar să
nege în faţa soţiei sale autenticitatea semnăturii date pe acea hotarnică, pentru că
la judecăţile ce vor unna unii martori, precum Ioniţă Ogradă, vor confirma că şi
comisul Movilă şi-a pus semnătura.
Situaţia va deveni şi mai stresantă după decesul comisului în anul 1779,
întrucât judecăţile în care se va antrena văduva Zmaranda Movilă se vor finaliza
cu soluţii contradictorii. Astfel, dacă în 1779 Divanul îi dădea dreptate, în 1780
aceeaşi instanţă stabilea ca ... hotărâtura ce-au făcut Burcheştii ( ... ) să rămâi
bună~'\ păgubaşa fiind obligată să suporte şi cheltuielile de judecată.
Movilă

12

13

14

Arhivele Naţionale Neamţ, fond cit., doc. nr. 87 şi 274.
Ibidem.
Arhivele Naţionale Neamţ,fond cit., doc. nr. 125 şi 126.
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Dar să lăsăm pe Zmaranda Movilă să ne descrie toată tragicomedia a cărei
a fost - aşa cum o prezintă după 13 ani de la acea hotarnică de pomină prin jalba trimisă la 26 ianuarie 1781 domnitorului Constantin Moruzi. Mai întâi
aduce în atenţie hrisovul dat de Mihai Racoviţă voievod la l iulie 1725 prin care
se întărea mărturia hotarnică din 12 ianuarie 1724 prezentată de pârcălabul Tănase
Picioroagă şi de Ghiorghiţă Racleş în care se consemna faptul că tatălui ei,
căpitanul Ursu Iuraşcu, îi revenea toată jumătatea de sus a satului, adică cele 200
de pământuri şi alte pământuri cu un loc de prisacă în Drăgeştii de Jos, aşa cum se
stabilise la învoiala la care fuseseră prezenţi toţi răzeşii, egumenul şi soborul
schitului.
Însă după 44 de la acea hotarnică .. . în vremea răscoalilor (se referă la
ocupaţia rusească şi la războiul ruso-turc din anii 1769 - 1774, deşi hotarnica se
făcuse în anul 1768 - n.n.), sculându-se Burcheştii, mazili de acolo, au luat
hotarnici pe d-lui sulger Toderaşcu Buhuş i pe d-lui sulger Ilie Sturza şi pe d-lui
jitnicer Manolache Iora şi au mersu la numita moşie începând a hotărî di
iznoavă, nevrând a căuta di dresăle noastre.
Şi fiind frate-meu, ve! comis Constandin luraşcu numai într-o zi faţă şi
văzând că hotărâtura ce să face că nu este cu cale, s-au dat în lături. Apoi scriind
hotarnicii la frate-meu ca să vii să fii faţă la hotărât, frate-meu le-au făcut
răspunsu -pentru ca să să mântui de ace strânbătate - că are pe cumnatu-său
Ion Movilă şi or hotărî cu dânsul ( ... ).
În continuare, jăluitoarea arată că de la acea hotarnică s-au scurs 9 ani până
la o nouă judecată cu Burcheştii pentru că ... în vremea răscoalilor nu s-au putut
căuta această pricină. Şi acum, la let 1779, au dat jalobă fraţii mei Mării Tale şi
eşind la d-lor, veliţii boeri au giudecat ca să stăpânesc după hotărâtura veche şi
după învoiala a tuturor răzăşilor, şi după hrisovul Mării Sale răposatului Mihaiu
Vodă (Racoviţă, din 1725- n.n.) 15 •
Mai arăta şi că în Cartea de judecată a veliţilor boieri din 1779 s-a specificat
că o altă învoială nu s-a mai putut realiza pentru că deşi spătarul Enacachi Milo şi
banul Ştefan Catargiu fuseseră rânduiţi de către Constantin Moruzi voievod ca să
hotărască şi să aleagă moşia, aceştia nu s-au conformat, întrucât .. . la ace vremi dlui spătar având trebuinţe cu făcutul casălor (pe moşia Şcheia, ţinutul Roman,
unde era proprietar- n.n.), n-au mai putut a veni. Şi murind şi soţul meu (1779 n.n.) au rămas de nu s-au hotărât. Jar astă vară (1780- n.n.) sculându-se unii din
răzăş şi dând jalobă tot pentru această moşie şi aducând pe frate-meu lordachi
luraşcu pitar (fiind şăzător aice în Eş), s-au giudecat înaintea domniilor sale
veliţilor boeri.
Şi nefiind nici o scrisoare la mâna lui, fiind la mine la ţară, jăfuitorii au scos
un răvaş a frăţâni-mieu comisul Constantin luraşcu, că vrând să să mântui de
acee strâmbătate, că vide că înpresura moşia cu 100 di pământuri, au scris cătră
d-lor boerii hotarnici că "esti cumnatul meu Ion Movilă şi viţi hotărî dumnealor".
Şi cu acel răvaş au hotărât d-lor veliţii boeri să rămâi toate dresurile mele răii şi
hotărâtura ce-a făcut Burcheştii acum să rămâi bună, mai arătând d-lor veliţii
victimă

15

Ibidem, doc. nr. 94.
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boeri şi aceasta că este soţul meu iscălit la Hotarnica Burcheştilor. Şi după
aceasta viind luminata Carte (a) Mării Tale ca să împlinească toată cheltuiala lor
de la mine, mi-au luat 2 boi şi o vacă şi patru merţe di păpuşoi ( ... ).
După arătare(a) răzăşilor că este soţul meu iscălit, trebui o învoială ca
aceasta să fie şi la mâna mea, iar eu n-am nimică. Şi deosăbit, ce duşman au fost
soţul meu asupra casăi sale să dei din moşia me 100 de pământuri şi să le de
Burcheştilor, fiind moşie întărită cu hrisovul Mării Sale răposatului Mihaiu Vodă
( ... ).
Pentru aceasta pot asupra dreptăţii să şi giur că când au purces soţul meu la
giudecată am auzit de la un loniţă Ogradă cum că soţul meu este iscălit. Şi
întrebându eu pe soţul meu, el au zis cătră mine că di s-a afla că este iscălit, on
mare minune este "că eu ştiu că nu m-am iscălit". Şi mai ales, ce treabă au avut
soţul meu să dea moşia mia părinţască făr de ştire me, altora. Şi de au şi dat-o
soţul meu baştina mea strămoşască, eu o ceiu că este dreaptă a mea, iar nu a
soţului meu, hotărâtă şi cu învoiala a tuturor răzăşilor şi cu hrisovul Mării Sale
Mihai Vodă.
Şi tot nu mă pot odihni cu atâte întărituri, că di atunce şi până acum s-au
prefăcut şi s-au giudecat în trii rânduri. Pentru care, cu lacrămi mă rog Mării
Tale, cu anafora să fiu scoasă înaintea Mării Tale ca să aflu dreptate, să nu fiu
totdeauna supărată şi jefuită. Şi mare pomană a fi Mării Tale. Roaba Mării Tale
Zmaranda, giupân(e)asa săracă ci m-au ţinut Ion Movilă g(ospod) t(reti) comis 16 .
Vor mai trece alţi doi ani, timp în care necazul Zmarandei Movilă nu va
cunoaşte nici o rezolvare. De aceea, la 12 februarie 1783 va rescrie, cuvânt cu
cuvânt jalba din 1781, noului domnitor, Alexandru Mavrocordat (zis De li - bey =
Prinţul nebun) care, la rându-i va trimite o altă Carte fostului mare spătar
Enacachi Milo, stăpânul moşiei Şcheia 17 , prin care îi făcea cunoscut că în judecata
ce au avut-o la Divan în două rânduri Iurăşceştii cu Burcheştii pentru moşia
Drăgeşti, veliţii boieri au hotărât că jumătatea de sat partea de sus să o stăpânească
Iurăşceştii cu răzeşii ce vor mai fi nevânduţi, iar jumătatea de jos să o stăpânească
Burcheştii şi Mănăstirea Drăgeşti, în baza învoielii şi împărţelii făcute cu 58 de
ani înainte, în timpul lui Mihai Racoviţă voievod.
Pentru aceasta, îi poruncea ca în noua sa calitate de judecător al ţinutului
Roman să meargă la starea moşiei Drăgeşti unde să măsoare tot hotarul în stânjeni
domneşti şi să dea lurăşceştilor jumătatea de sus a satului şi cumpărăturile lor din
jumătatea de jos, iar Burcheştilor, mănăstirii şi altor răzeşi - partea de jos, să
stâlpească cu pietre şi să dea fiecărei părţi mărturie hotamică, iscălită de el şi de
cei în cauză.
În aceeaşi carte domnească se mai cerea ca răzeşii să fie readuşi în vechile
stăpâniri aşa cum s-au înţeles la învoiala din .. .anii 7232 ghenar 12 (12 ianuarie
1724 - n.n.) până în vremea oştirii (adică a ocupaţiei ruse dintre anii 1769 1774), când murise atât Ursu Iuraşcu cât şi diaconul Ion Burchi, tatăl Burcheştilor
şi .. .s-au sculat ficiorii lui Burchi şi cu hotarnicii ci au fost duş acolo, i-au luat
16

17

Ibidem, doc. nr. 125.
Ibidem, doc. nr. 99 şi 274.
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(comisului Ion Movilă - n. n.) ca o sută de pământuri peste învoiala veche. Deci,
atât la giudecata ce mai avusăse cât şi la această giudecată cercetându -să
scrisorile şi de o parte ş i de alta, s-au dat rămas pe Burcheşti, hotărându-să ca să
să urmezi după învoiala vechi, pomenită, şi învoiala ci ei zice că au în urmă cu
Movilă să rămână răsujlată, măcar de ar şi fi iscălit acel Movilă 1 8 .
Din diverse motive nici această din
unnă poruncă nu se va pune în aplicare,
fapt pentru care se vor declanşa cererile şi
judecăţile al căror protagonist va deveni
polcovnicul Dumitrache Grecu - ginerele
comisului Ion Movilă -, unnate de
măsurătorile şi hotămicirile făcute de treti
logofătul Ioniţă Ursoianu în anii 1784 şi
1786.
Însă nici după aceste din unnă
hotămiciri, Burcheştii n-au cedat uşor, cu
toate hotărârile date la Divan, de către
Episcopia şi Isprăvnicia Romanului, care
1-au găsit pe polcovnic stăpânitor de drept
al pământurilor Iurăşceşti, aşa cum se va
decide şi în anul 1793, dar fără efect
imediat.
Urmând alte jalbe şi noi judecăţi,
acestea se vor finaliza prin hotămicirile lui
Toader Gorovei din anii 1817 şi 1818,
Neamul Movileştilor. Reconstituire
efectuate la solicitarea polcovnicului
Dumitrache care va da de zestre aceste
pământuri- cu toate pricinile încă nesoluţionate- fiicei sale Nastasia, după ce se
va căsători cu medelniceru1 Apostoli. În cele din urmă, abia Cartea de judecată din
22 decembrie 1817 va consemna foarte clar că .. .să dă în sfârşit socotinţă şi
hotărâre giudecăţii că o învoială ce o ave Burcheştii în urmă săvârşită cu comisul
Ioan Movilă să rămâe răsujlată, căci ~ravilele nu slobod pe un bărbat a să învoi
cu pagubă pentru zăstre( a) fimeii ( ... ) 9.
Polcovnicul Dumitrache Grecu, zis Şorbecciu
Orginar, probabil, din satul Bătrâneşti, unde la vremea sa se mai găseau
purtători ai acestui patronim, el va deveni drăgeştean după anul 1775 prin
căsătoria cu Ana, fiica comisului Movilă şi, odată cu aceasta, stăpânitor al
jumătăţii de sus a satului cu cele 200 de pământuri (peste 600 de ha.) şi al altor
13,5 pământuri din jumătatea de jos, date ca zestre soţiei şi care, de asemenea,
fuseseră zestrea soacrei Zmaranda Movilă, fiica lui Ursu Iuraşcu.
Îl găsim, mai întâi, în diverse documente cu numele de Dimitrie Hristu, apoi
şi ca Dimitrache sau Dumitrache Grecu (după originea sa etnică) , iar într-un
18
19
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document din anul 1781 i se spunea Dumitrache Şorbecciu 20 - poreclă provenită
probabil dintr-un defect de vorbire care îl făcea să "şorobotească", adică să
vorbească în şoaptă. Ca drăgeştean îl întâlnim timp de două decenii antrenat în
diverse pricini dintre anii 1778 şi 1798 21 , iar către anul 1818 îl aflăm ca răposat 22 .
Aşa cum îl semnalează Ioniţă Ursoianu în hărţile întocmite cu prilejul
hotămicirilor sale din anii 1784 şi 1786 polcovnicul stăpânea "Casa Moviloai" 23 ,
adică a soacrei sale, ridicată lângă iazul de la "Unghi", acolo unde pârâul Râpaş
face o cotitură de circa 120 grade, puţin mai la sud de locul care până la
colectivizarea agriculturii se numise "La moară".
Casa fusese construită de căpitanul Ursu Iuraşcu şi o lăsase de zestre, odată
cu moşia, fiicei sale Zmaranda după căsătoria cu comisul Ion Movilă, pentru ca în
cele din urmă să ajungă în posesia polcovnicului Dumitrache Grecu, tot ca bun de
zestre al soţiei sale. Unnele de cărămidă ale construcţiei au ieşit la iveală după
anul 1970, cu prilejul lucrărilor de terasare şi de amenajare a cursului pârâului,
când micul promontoriu pe care se mai păstrase fundaţia a dispărut sub lama
buldozerului.
Prin remarcabila bogăţie pe care polcovnicul o primea ca zestre a soţiei sale,
am fi tentaţi să credem că i-a pus Dumnezeu mâna pe cap. Însă, din cei 42 de ani
cât Dumitrache Grecu va fi fost drăgeştean, primii 14 avea să şi-i consume în
interminabile procese cu Burcheştii, fără a putea beneficia de uzufructul acestor
pământuri, zestrea soţiei fiind numai nominală, nu şi efectivă.
Răşluirea de către fraţii Gavril şi Ursu Burchi a suprafeţei de 100 de
pământuri din totalul celor 213,5 ale soacrei Zmaranda, în urma acelei strâmbe
hotămiciri din anul 1768, semnată şi recunoscută şi de către comisul Ion Movilă, a
generat - după cum s-a arătat - contestaţii întinse ve aproape trei decenii, jumătate
din timp consumându-se în interminabile procese 2 .
Această perioadă a fost nefastă pentru jăluitori pentru că a coincis cu vremea
"răscoalilor" şi "ale oştirii" - după cum le defineşte Zmaranda Movilă pe cele
două perioade ale ocupaţiei străine-, respectiv cea rusească dintre 1769 şi 1774 şi
cea ruso - austriacă dintre 1788 şi 1791.
Vreme de peste 20 de ani, începând cu 1778, îşi va îndeplini cu mult sârg
Dimitrie Hristu funcţia de vechii al mănăstirilor Neamţ şi Secu pentru strângerea
veniturilor de pe moşiile acestor aşezăminte, aşa cum aflăm dintr-un şir de
documente, precum cel din 3 iunie 1780 prin care Constantin Moruzi voievod îl
împutemicea să strângă venitul de la toţi locuitorii de pe moşia Săbăoani, astfel:
.. .Fiindcă precuvios rugătoriul nostru Paisie stareţul şi cu tot săborul al
mănăstirilor Niamţul şi Secui au rânduit vichil şi purtător de grijă a tot venitul ce
va fi pe moşiia Sebăoanii ot ţinutul Romanului, ce iasti a Mănăstirii Secului, pe
acest Dimitrie (Grecul) ca el să aibă purtare de grije şi să-I strângă la vreme
după hotărâre(a) ponturi/ar gospod, pentru aceia, iată s-au dat această carte al
20
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domniii mele la mâna numitului vechii de sus arătat, ca să aibă a strânge tot
venitul ce va fi pi această moşie al svintei mănăstiri şi adetiul di pe la toţi cei ce
vor fi şezători cu case pe această moşie( ... ).
Deci poruncim domnia mea dumnevoastră ispravnici de ţinutul Romanului,
să daţi mână de agiutor la celi cu cale numitului vichil, ca să strângă tot venitul
moşiii Sebăoanii şi adetiul di pe la toţi cei ce vor fi şezând pe moşia aceasta( ... ).
Iar de va sta cineva din lăcuitori înpotrivă a nu da ce iaste cu drept,
dumneavoastră pe unul ca acela să-! supuneţi şi venitul ce va fi cu drept să de, să
I împliniţi mănăstirii şi să să de la numitului vechiP 5 .
Declinându-şi voalat misiunea, pentru că era şi arendaş al respectivei moşii,
Dimitrie Hristu va provoca nemulţumirea locuitorilor din Săbăoani, aşa cum
rezultă din judecata ce a avut loc în Divanul domnesc la 28 noiembrie 1780. Fiind
în mod evident încolţit la acea judecată, el a susţinut că .. .pentru osteneala lui i sau dat orânda. ( ... ). Iar acum, acest Dumitru Grecul, cu chip că el ar fi vechii
mănăstirii pentru venitul moşii - aşa cum se jăluiseră locuitorii - ţine orânda în
satul lor de doi ani încoace şi pe dânşii nu-i lasă ca mai înainte să vândă băutură
pe la casile lor, şi nu doar că este vechii precum să răspundi, ce ar fi cu adevărat
cumpărător moşiii.

Pentru care au cerşut ei dreptate ca să răspundă la preţul ci-au dat Dumitru
pe an şi să ţie ei moşia ( ... ). Şi au rămas oamenii din Săbăoani fără de răspunsu,
cunoscându-se însuşi ei căfără de cale au umblat cercândjudecată 26 ..
În anul următor, la 24 iulie 1781, din poruncă domnească, stolnicul Miluda
dă carte de împuternicire lui Dumitru Grecu ca în calitatea sa de vechii al
Mănăstirii Secu să oblige pe locuitorii din Săbăoani a lucra boierescul 4 zile pe
moşia Mogoşeşti, iar pentru restul de 8 zile să dea fiecare câte 20 de bani pe zi
precum şi dijma din produse. . .. Deosăbit, dator să fie tot omul ci au făcut
sămănătură pe moşie mănăstirii - i se atrage atenţia vechilului - orice feliu de
sămănătură, să o culeagă şi să o strângă toată şi atunce, făcând numărătoare
vechilul rânduit, să aibă a lua din toate sămănăturile zăciuială, din zăci una
( ... )27.
În final se dă poruncă şi vornicului de Săbăoani să sprijine vechilul ca sătenii
să ... urmezi întocma la toate după poroncă. La data de 12 decembrie din acelaşi
an, doi locuitori mai înstăriţi din Săbăoani, respectiv Martin Hăzăpar şi Vârgă
Martin au dat zapis aceluiaşi vechii că iau în chezăşie pe unii consăteni care
vânduseră vin fără aprobare .. .şi noi am căzut cu rugăminte la dumnealui giupânu

Dumitru, vechilul moşii, cum că di acum n-or maifaci lucru înpotrivă a mai vindi
vin în sat ( ... ) nici aciştie, nici nimeni alţii din sat, cât di puţin ( ... )28 .
În anul următor, la 28 octombrie 1782, voievodul Alexandru Mavrocordat
dădea şi el carte de împuternicire vechilului Dimitrie Grecu pentru a lua dijma de
la locuitorii din Săbăoani în folosul mănăstirii Secu .. . din toate sămănăturile (să)
de a zece, cum şi din grădini care vor fi pentru neguţătorie, iar din ce/i ce vor fi
25
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pentru hrana lăcuitorilor să nu-i supere. Aşijdere să ia dijmă din fânaţ şi venitul
din bălţi cu peşte ( ... ), din prisăci cu stupi încă să ia dijmă din cincizăci stupi, un
stup, iar de vor fi mai puţini să ia câte o para de stup.
Deosăbit, sătenii di pe moşie aceasta, Săbăoanii, încă să aibă a lucra svintii
mănăstiri de tot săteanul câte douăsprezece zile pe an, după hotărârea ponturi/ar.
Cum şi vânzarea vinului să fie numai a vechi/ului mănăstirii după obiceiul
pământului, iar sătenii să nu fie voinici a aduce vin în sat să vânză, fără numai
cei cari să vor învoi cu vechilul mănăstirii( ... 9 .
Grija excesivă cu care Mănăstirea Secu unnărea a-şi strânge dijma se
desprinde din cărţile domneşti ce se dădeau anual. Astfel, la 10 martie 1783,
acelaşi voievod dădea altă carte de împuternicire vechilului Dimitrie Hristu 30 cu
conţinut similar celei de mai sus.
Desigur, o asemenea preocupare nu se motiva decât prin rezistenţa şi
împotrivirea locuitorilor din Săbăoani, aşa cum se desprinde şi din scrisoarea ce o
adresa după numai 3 zile, la 13 martie 1783, Alexandru Mavrocordat egumenului
Mănăstirilor Neamţ şi Secu, Paisie, în care se arăta că ... inţelegând supărare cari
aţi avut, aşijdire şi vechilul ce aţi pus la moşiia Săbăoanii, că se supără de cătră
lăcuitorii satului cu smintele inpotriva dreptei hotărâri al ponturi/ar, iată domniia
mea am poroncit de s-au făcut carte la ispravnicii ţinutului cu tărie ca să-i
îndrepte pe lăcuitori a urma punturilor ( ... ) dându-se şi vichilului osebită carte
după orânduiala punturilor, prin care de acum veţi fi odihniţi ( ... ) de nu veţi mai
fi supăraţi, fiindcă domniia me pururea vă avem intru al nostru purtare de grije 31 .
În fine, respectând întocmai această orânduială a ponturilor vremii, în luna
septembrie a anului 1800, locuitorii din satele Fărcaşa, Stejaru şi Buşumeiu de pe
Valea Bistriţei, dădeau zapis vechilului prin care se obligau a da, în termen de o
săptămână, adetul moşiei M-rii Neamţ pentru cheresteaua de catarguri, câte un leu
de pluta mare şi o leiţă de pluta mică ... .Şi viind părintele /onichii cu pontul
gospod şi voinicie dumisale ispravnic la dumnelui căpitan Dumitrachi polcovnic,
ca să inplinească adetiul de sus arătat de la noi, şi neavând acum nici o puteri,
am căzut cu rugăminte la părintele /onichi ca să ne mai ingăduiască o săptămână
şi să dăm toţi banii sj(inţiei sale) cu mulţămită, după cum dau şi pe alte moşii- se
specifica în respectivul angajament 32 .
Şi iată-! pe giupânu Dumitru, fost vechii şi arendaş mănăstiresc, ajuns după o
oarecare pricopseală căpitan şi polcovnic, între timp devenit şi ginere al comisului
Ion Movilă din Drăgeşti, care îşi înzestra fiica cu cele 213,5 pământuri - azi
corespondentul a peste 640 de hectare. Dar, aşa după cum s-a mai arătat, această
dotare va fi operantă doar pe ceva mai mult de jumătate din această suprafaţă,
întrucât lupta pentru înlăturarea uzurpării făcute de Burcheşti nu va deveni mai
uşoară nici după decesul comisului Movilă în anul 1779, aceasta fiind continuată
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cu multă strădanie de către văduva Zmaranda împreună cu polcovnicul
Dumitrache 33 .
Sub aspect juridic, recunoaşterea deplină a dreptului Zmarandei ~ovilă şi a
ginerelui său asupra celor 100 de pământuri ce fuseseră trecute în proprietatea
Burcheştilor prin hotamica din 1768 s-a făcut şi cu întăritură domnească în ultima
parte a anului 1793, constituind doar o satisfacere morală, nu şi materială 34 . ~ai
exact, chiar şi după anul 1800, când polcovnicul Dumitrache cu soţia sa Ana îşi
vor înzestra fiica, Anastasia, cu întreaga moşie în urma căsătoriei cu medelnicerul
Apostoli, pricinile cu Burcheştii încă nu se încheiaseră.
După cum s-a mai arătat, complicatele stări de lucruri acumulate şi
amplificate în timp au declanşat o altă avalanşă de pricini create de Burcheşti,
Mihălceşti, Roată şi alţi răzeşi, dar şi de Schitul lui Isăcescu. Acestea se vor
finaliza cu hotămicirile din anii 1817 şi 1818 realizate atât la solicitarea schitului
care 1-a adus pe inginerul geometru Bauer, cât şi a medelnicerului Apostoli care
35
ape lase la serviciile serdarului Toader Gorovei şi ale inginerului hotamic Chinel .
Pentru a înţelege mai bine cum de s-a perpetuat atâta vreme această stare de
lucruri, ne vom opri la ceea ce rezultă din zbuciumul prin care au trecut
polcovnicul şi soacra sa după anul 1779. În paralel cu preocuparea de a-şi vedea
rezolvate complicatele probleme ale întregirii zestrei soţiei sale, la data de 2
noiembrie 1780 polcovnicul Dumitrachi se decide să mai cumpere, cu suma de 60
lei, partea de moşie .. .din bătrânul ce tragi şi Burche, vânzători fiind monahul
Gherasim, Gheorghi armăşelul şi Chiriac Ciucă - ginerele lui Grigore Linsu -,
urmând ca abia, după ce se va hotămici moşia şi se vor judeca cu Burchi care le
împresura aceste pământuri, cumpărătorul să intre pe deplin în posesia lor fără a i
se mai pretinde alţi bani 36 .
În primăvara anului 1781 polcovnicul este acţionat în judecată de către
Mihălceşti care se plângeau că le-ar fi luat cele 17 pământuri ce le stăpâneau în
baza hotamicii şi învoielii răzeşilor din anul 1768, fapt pentru care voievodul
Constantin Moruzi îi rânduieşte pe Mihalachi Luca şi Mihai Sturza }în calitate de
3
ispravnici ai ţinutului Roman) să cerceteze şi să-i repună în drepturi .
Aflat în centrul acestor paradoxuri - în care pe de o parte se lupta împreună
cu soacra sa pentru redobândirea celor 100 de pământuri luate de Burcheşti la
hotamica din 1768, pe de altă parte era reclamat de alţi răzeşi că le-ar fi luat
pământurile - la 1 aprilie 1784 polcovnicul Dumitrache se adresa Divanului
domnesc cu cereri însoţite de 7 documente atestatoare 38 ce conţineau problemele
de fond ale litigiilor ce trenaseră atâta amar de vreme şi aduseseră o gravă atingere
şi tulburare posesiunii socrilor săi.

Arhivele Naţionale Neamţ,fand cit., doc. nr. 281.
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În acelaşi scop, la 3 noiembrie 1784 trimitea jalbă voievodului Alexandru
Mavrocordat solicitându-i să dea poruncă hotarnicului şi trimisului domnesc ca
Ursu Burchi .. .să fie faţă la hotărât pentru ca pricina să ia sfârşit 39 .
Din mărturia hotarnică pe care Ioniţă Ursoianu o dădea la 21 noiembrie
1784, adeverită şi de episcopul Leon al Romanului, rezultă că fiind el rânduit din
poruncă domnescă ca să aleagă şi să hotărască partea de moşie a polcovnicului
Dumitrache ce o are zestre de la socrul său , treti-comisul Ioan Movilă, care şi
acesta o are zestre de la socrul său Ursu Iuraşcu, şi măsurând cu stânjenul
domnesc toată moşia Drăgeşti , i-a revenit misiunea ca din toată suma stânjenitor
să dea polcovnicului jumătatea de sus a satului, iar jumătatea din jos să o dea
Schitului Isăcescului de aici 40 , precum şi Burcheştilor şi altor răzeşi .
Nr. 121

---.;-~f

;0o...",;"re

~
.~

....•

~

·~

~

"t

...j
~
9

-·~

i:'.
~·

-~
~

·~

'

......

Hotarnicul a început măsurătoarea de la groapa aflată în pădurea de deasupra
satului Bătrâneşti (Pădurea Pârcălabului) - groapă ce există şi astăzi -, unde era şi
piatra despărţitoare a hotarului cu Dămieneştii, continuând spre sud şi pe costişa
unde era fosta vie a lui Hăbăşescu, apoi pe deal până la un fag (în pădure fiind şi
azi o piatră cu ascuţişul orientat spre acea groapă) de la hotarul cu moşia Călineşti
- pe respectivul traseu găsind o lungime de 1.888 stânjeni gospod (aică 4.210
metri).
De aici, s-a întors apoi la groapa de unde a început măsurătoarea şi a
continuat spre vest, pe zarea de deasupra satului Bătrâneşti, iar din dreptul casei
Zmarandei Movilă - aflată în partea opusă, la Unghi - a continuat tot spre vest pe
marginea Pădurii lui Zaroschi, pe muchea dealului, până deasupra luncii Siretului
39
40

Ibidem, doc. nr. 277.
Ibidem, doc. nr. 127. Respectiva Harctă proastă ( catalogată astfel de către hotarnic pentru că era
doar o schiţă) pe care o prezentăm reprodusă de noi după originalul în chirilică, arată că schitul
stăpânea în Drăgeştii de Sus, lângă hotarul Dămieneştilor , o suprafaţă de 67 pământuri care apoi
au intrat într-un schimb şi s-au reaşezat lângă schit
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(azi "Lunea Balaiş" sau "Malul rămăşiţei"), aflând 1218 stânjeni; de aiCI a
spre sud pe terasa înaltă de deasupra luncii Siretului şi pe la vest de podul
de peste pârâu şi de fosta cărămidărie, urcând apoi pe deal până la piatra din
hotarul cu Călineştii, găsind o lungime de 1907 stânjeni. De aici s-a îndreptat spre
est până la acel fag, găsind o lungime de 920 stânjeni. Rezultă deci, aşa cum se
poate observa şi de pe harta ce a întocmit-o, că în măsurători nu a cuprins şi
luncile Siretului.
În virtutea împutemicirilor primite, hotamicul a dat polcovnicului
Dumitrache jumătatea de sus a moşiei, însă nu şi cele 13,5 pământuri din
jumătatea de jos- pe care Ursu Iuraşcu le cumpărase cu 3 zapise- întrucât nu era
4
încheiată judecata polcovnicului cu Burcheştii .
Dar şi după această măsurătoare şi împărţeală, proprietăţile nu au intrat în
matca lor firească, întrucât la 20 martie 1785 voievodul Alexandru Mavrocordat
solicita episcopului de Roman, chir Leon (viitor mitropolit), şi ispravnicului de
ţinut, Ştefan Catargiu, să ia cunoştinţă de ultima jalbă a polcovnicului pe care o
anexa cărţii domneşti 42 .
Polcovnicul se jăluise de împresurarea moşiei sale de către Ursu Burchi, deşi
pricinile fuseseră reglementate prin măsurătorile lui Ioniţă Ursoianu, aşa cum
fuseseră adeverite şi de către episcop. Dar înaintea acestei din urmă hotarnici,
când împricinaţii fuseseră invitaţi la episcop pentru a le cerceta scrisorile, Ursu
Burchi s-a eschivat, plecând la Iaşi, fapt pentru care şi hotamicul a fost nevoit să
se întoarcă în capitală 43 .
Se mai plângea polcovnicul că el a rămas cu cheltuiala de aducere a
hotamicilor ca şi în cele două rânduri anterioare, rară a se pune capăt pricinii, din
cauza tragerii de timp la care recurgea Ursu Burchi. Şi, întrucât pârâtul .. .acmu se
afla la casa lui, jăluitorul cerea ca ambele părţi să fie aduse la înfăţişare cu
scrisorile ce le deţin fiecare, cu atât mai mult cu cât moşia era măsurată, rămânând
numai să se facă alegerea pământurilor şi să se pună pietre despărţitoare; iar dacă
şi după aceste operaţiuni Burchi ar rămâne nemulţumit, atunci să fie aduşi cu zi de
soroc la judecata Divanului pentru ca pricina să ia sfârşit după destula supărare şi
pagubă ce trage el de atâţia ani din partea acestora, neavând nici un folos de pe
măsurat

moşie.

În consecinţă, domnitorul porunceşte să fie aduse ambele părţi la înfăţişare
pentru a li se cerceta scrisorile şi a se efectua despărţirea moşiei jăluitorului de cea
a Burcheştilor şi, în eventualitatea că s-ar crea vreo nemulţumire, să nu se pună
pietre până ce nu se vor judeca la Divan pe baza mărturiei hotamice.
După aproape alte 1O luni, la 20 ianuarie 1786, polcovnicul se jăluieşte
44
iarăşi , însă la noul domnitor fanariot urcat pe tronul Moldovei sub acelaşi nume
de Alexandru Mavrocordat şi supranumit, în mod peiorativ, "Firaris" ="Fugarul",
aşa cum şi antecesorul său fusese taxat drept "Deli- bei"= "Prinţul nebun".
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Şi

se plângea polcovnicul Dumitrache pentru marea sărăcie
de către mazilul Ursu Burchi pe jumătatea de sus a moşiei
Drăgeşti, care este a sa şi pentru care, se judecase timp de şapte ani, încă din
vremea lui Constantin ~oruzi voievod, cauză în care veliţii boieri au judecat şi au
rânduit cu carte domnească boier hotamic pe Ioniţă Ursoianu, fost al treilea
ce i se

în

această jalbă

pricinuieşte

logofăt.
~ai arăta că deşi ac~sta, de faţă cu răzeşii, a măsurat moşia cu stânjeni
4
domneşti, făcând şi hartă ' (la 20 noiembrie 1784 - n. n.), însă fără să pună şi
pietre (acestea urmând să fie aplicate după înfăţişarea de la episcop), totuşi
lucrurile au rămas neschimbate.
Pentru susţinere, el descrie şi acel joc de-a şoarecele cu pisica de care s-a
folosit Ursu Burchi care, la venirea hotamicului, a fugit la Iaşi pentru a nu se
înfăţişa la episcop, iar atunci când Ioniţă Ursoianu s-a dus după el la Iaşi, cel în
cauză s-a întors acasă. Şi tot aşa stătuseră lucrurile după jalba sa din 19 martie
1785 când Ursu Burchi s-a eschivat de la înfăţişare, prefăcându-se că este bolnav.
Mai mult, între timp acelaşi făptaş îi îngrădise cele 13,5 pământuri ce le avea în
jumătatea de jos a satului, i le arase şi îi păscuse bucatele cu vitele sale.
Nici judecata din Divanul domnesc desfăşurată la 3 aprilie 1786, finalizată
cu Cartea de judecată din 1O aprilie nu i-a potolit pe Burcheşti, polcovnicul fiind
pus iarăşi în situaţia de a expedia altă jalbă la domnie, fapt pentru care la 27
septembrie 1786 Alexandru Mavrocordat dă carte lui Constantin Gheucă, fost
mare stolnic, acum în calitate de ispravnic al ţinutului Roman, şi lui Ioniţă
Ursoianu, poruncindu-le următoarele: .. .Se faci ştire că după multe pricini de
giudecăţi

ce-au avut la Divan mai înainte Dimitrachi polcovnic cu Ursul Burchi
mazil şi cu nepotul său, Oprişan Burchi, pentru moşia ce ari Dimitrachi polcovnic
dată lui zăstre de la socrul său Ion Movilă comis, din hotarul Drăgeştilor ot
ţinutul Romanului, de la cari giudecăţi n-au putut supune Burcheştii dreptăţii lui
Dimitrachi polcovnic, apoi după cercetare ci s-au făcut şi la stare(a) locului în
anul 1784 când Burcheştii cu fel de fel de pricinuiri a lor au umblat să
prelungească spre a nu să da sfârşit prin alegire şi hotărâtură dreaptă moşiei lui
Dimitrachi polcovnic şi în anul acesta la trecuta luna aprilie de iznoavă au avut
ei giudecată la Divan înaintea preosfinţiei părintelui mitropolit şi înaintea
domniilor sale veliţilor boieri ca şi de la această mai din urmă giudecată, toate
zisăle şi arătările Burcheştilor ajlându-să neadivărate, pe Burcheşti s-au dat
rămaş ca pe nişte vicleni ci s-au cunoscut, şi lui Dimitrachi polcovnic i s-au dat
toată dreptate(a) să-ş ţie şi să-şi stăpânească toată moşia după încredinţate
scrisori ci au arătat el.
Însă prin curată alegire ci s-au căzut a să face iarăş la faţa locului de
iznoavă, unde sânt şi alţi răzăşi cum pre larg arată Carte(a) de giudecată din
anul acesta 1786 aprilie 1Oşi de vremi ci acum prin )alo ba ci au dat domnii meli
Dimitrachi polcovnic, iarăş să plânge de asuprire şi înpresurare ci pătimeşti
despre Burcheşti şi cerând dreptate ca să i să aleagă şi să i să hotărască dreaptă
moşia sa, ca să ia sfârşit despre dânşii pricinile care de mulji ani să tărăgănează,
45

Ibidem, doc. nr. 1O1.
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despre carii nu puţină pagubă au suferit el, iată vă scriem să merge{ la moşia
unde, fiind faţă Dimitrachi polcovnic cu toate scrisorile sale, să aduceţ
şi pe Burcheşti şi pe toţ alţi răzăş cine vor mai fi la acestă moşie Drăgeştii cu
scrisori ce vor ave.
Şi atât după înţălegere ce veţlua din scrisori cum şi după curată dare de
samă a răzăşilor, pentru ca să să curme şi să să sfârşască pricinile şi chipurile a
nedreptăţii despre fieştecare şi să-ş ţie de acum înainte cine-ş dreaptă parte( a) sa,
unde şi câtă să ş-o stăpânească, să le faceţ întăi spiţa de neamuri după bătrâni,
apoi pe zapise şi scrisori, cine ce vor fi având, când s-a dovedi partefieştecăruia
după măsurătoare(a) moşiei ci s-au făcut să le deosăbiţ părţile, însă lămurind
întăi moşia lui Dimitrachi polcovnic, adică giumătate de sat parte din sus şi din
giumătate(a) satului ce din gios ci s-a alegi iarăş pe zapisele lui, care aveţ să le
lipiţ cătră giumătate(a) satului ce din sus.
Toată parte câtă s-a faci a polcovnicului să i-o stâlpiţ cu pietre hotară
despărţitoare despre alţi răzăş şi să-i daţ mărturie hotarnică după rânduială, cu
toate dovezile pre larg arătate, ca să-i facă de la domnia me întăritură. Asămine,
să stâlpi{ şi părţile ci să vor alegi şi a altor răzăş cine vor mai fi şi să daţi
mărturii ca să lipsască despre dânşii toate pricinile. Şi să urmaţ întocma după
Cartea de giudecată al Divanului veliţilor boeri. Aceasta scriem 46 ..
Zis şi făcut ! Ioniţă Ursoianu se va urca în caleaşcă în plină vreme de toamnă
şi, având la mână măsurătorile sale efectuate pe moşia Drăgeşti la 21 noiembrie
1784, va aplica întocmai porunca domnească în conformitate cu ultima judecată
de la Divanul veliţilor boieri.
Analizând-o în perspectiva timpului, perseverenţa cu care acest vrednic
demnitar a ştiut să facă alegerea şi delimitarea pământurilor pe adevăraţii stăpâni
ai acestei moşii, trezeşte o adevărată admiraţie. La fel de temeinică este şi
argumentaţia ce o dezvoltă în mărturia hotamică - scrisă pe 1O pagini - ce o
înaintează domniei şi în care ilustrează punct cu punct toate mişmaşurile şi
uzurpările petrecute în decursul vremii pe această moşie.
Aşadar, în spiritul Cărţii de judecată a Divanului din 3 aprilie 1786 şi a
poruncii domneşti din 27 septembrie, Ioniţă Ursoianu- aşa cum consemnează în
mărturia hotamică din decembrie 1786 - a ales şi a stâlpit cele .. . 200 de
pământuri cu întreaga giumătatea satului cea din sus, apoi din cealaltă giumătate
de sat din gios iarăş dumnealui polcovnic luând 13,5 pământuri 47 .
Zbuciumul polcovnicului nu se sfârşea însă aici. La 4 iulie 1787 el expedia o
altă jalbă la domnie prin care arăta că deşi se judecă de 9 ani cu mazilul Ursu
Burchi, încă din vremea domnului Constantin Moruzi, timp în care în trei rânduri
se dăduseră cărţi de judecată şi fuseseră trimişi boieri hotarnici cu cărţi domneşti
ca să aplice ispisocul cel vechi dat de Mihai vodă Racoviţă în anul 1725, nici până
acum acest lucru nu s-a împlinit.
Jăluitorul mai arăta şi că de câte ori au venit hotamicii, Ursu Burchi s-a
eschivat fugind de la hotărât pe motiv că are încă a se mai judeca de iznoavă cu
Drăgeştii

46
47

Ibidem, doc. nr. 108.
Ibidem, doc. nr. Il O.
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polcovnicul. Faptul că în toate aceste jalbe este pârât numai Ursu Burchi se poate
deduce că fratele său mai mare, Gavril, decedase în jurul anului 1780.
Este evident că între aceste tertipuri se situa şi judecata de iznoavă ce
avusese loc la Divan la 3 aprilie 1786, în care Ursu Burchi era reclamant, iar
polcovnicul Dimitrachi pârât. La acea judecată la care era de faţă şi mitropolitul
:Yioldovei, Ursu Burchi prezentase scrisori anerisite şi fără nici o lucrare, după
cum descrie Ioniţă Ursoianu în mărturia hotamică.
În ultima sa jalbă polcovnicul era nemulţumit şi pentru că, deşi hotărârea de
judecată prevedea ca Burchi să-i plătească dijmă, totuşi acesta nu numai că nu o
respectă dar îi şi îngrădeşte moşia pentru care plăteşte jitari ca să o apere de vitele
lui "!\eculai Momitco, proprietarul moşiei Dămieneşti.
Mai arăta şi că, unnărindu-şi scopul, Burchi a făcut gard şi pe hotarul
dinspre Călineşti, în condiţiile în care propriile sale vite sunt lăsate fără văcar,
provocându-i polcovnicului o pagubă de 700 lei. În final polcovnicul arată că a
sărăcit cu cheltuielile ce le-a făcut cu drumurile Iaşilor şi cu aducerea hotamicilor
în cei 9 ani de când se judecă cu Burcheştii 48 .
Preocupat de concentrarea pământurilor sale, aflate în cea mai mare parte în
Drăgeştii de Sus, la 5 decembrie 1787 polcovnicul reuşeşte un aranjament cu
egumenul Calistru de la Schitul Isăcescului, încheind un zapis în care respectivul
ieromonah preciza .. . că avându mănăstire( a) mai mult folos de luncă decât de
cânp, am schimbat cu polcovnicul Dimitrachi şi i-am dat ( ... ) patruzecişioptu
stânjăni şi şesă palme domneşti ( ... ) pre care moşie alăturându-să lângă moşia
dumisale ( ... ) s-au stâlp it. Şi pe câtă moşie am dat, atâta am şi luat în luncă şi să
aibă polcovnicul a stăpâni cu pace49 .
Vor mai trece alţi 6 ani de plângeri zadarnice împotriva Burcheştilor, timp în
care Moldova cunoştea din nou silniciile ocupaţiei străine. La 28 martie 1793
Dumitrache Grecu se jăluia lui Mihail vodă Şuţu, arătând că în anii din unnă
mazilul Ursu Burchi l-a tras în judecată pentru a da din moşia sa partea pretinsă de
reclamant că ar fi fost zestrea soţiei sale Aniţa, care era fata lui Ştefan !chim,
nepoată de vară a doua a comisului Constantin Iuraşcu .. .şi de al şăptelea neam
din Maria Solomoneasa de la care s-a scurs vreme de 130 ani.
Mai preciza fostul polcovnic cum în această pricină luminatul Divan al
veliţilor boieri făcuse dreptate, constatând că nici o pravilă şi nici obiceiul
pământului nu îl puteau pune pe Ursu Burchi în pretinsele sale drepturi, întrucât
nu deţinea nici foaie de zestre, nici carte de judecată în favoarea sa 50 .
Reacţionând la hotărârile Divanului, Ursu Burchi îl hărţuise cu chemări în
judecată pe polcovnic în timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti ( 1786 - 1788),
aducând mărturii false date de unii locuitori, potrivit cărora el ar fi avut stăpânire
pe moşia ce o revendica şi nu neamurile de demult ale celui pe care îl reclama.
La judecată, Divanul ceruse lui Burchi să aleagă un martor care să jure la
Mitropolie asupra dreptăţii ce i s-ar fi cuvenit şi, alegându-l pe Ioniţă Ogradă,

.;g
9
'
50

Ibidem, doc. nr. 282.
Ibidem, doc. nr. 106.
Ibidem, doc. nr. 113.
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îngenuncheat în faţa mitropolitului rugându-1 să nu-i facă
Carte de blestem pentru că el nu va jura. Totuşi, mitropolitul
Leon nu a prezentat în scris Divanului modul cum s-a prezentat martorul, fapt ce
ar fi contribuit şi mai mult la lămurirea pricinii.
Dimpotrivă, abia după trei săptămâni a venit mitropolitul la Divan, dar fără a
contribui cu ceva la clarificarea litigiului, instanţa găsindu-se în situaţia de a
solicita polcovnicului să aducă noi scrisori-dovezi sau mărturii, cu care unna să se
prezinte până la Sf. Dumitru din anul 1788, pentru rejudecarea procesului.
Dar, aşa cum se justifică polcovnicul, . .. la ace vremi au dat şi răscoalile
( ... ) - referindu-se, desigur, la ocupaţia rusa-austriacă dintre iunie 1788 şi
decembrie 1791 - şi tot .. .la ace vremi au murit şi Ursul Burche, acestea fiind
motivele pentru care pricina a rămas necurmată. În ceea ce priveşte data decesului
lui Ursu Burchi s-ar putea deduce- prin coroborarea infonnaţiilor- că s-a produs
în perioada 1790- 1791 şi nicidecum înainte de 1789.
Profitând de noua situaţie, fiii lui Ursu Burchi - Constantin şi Ioniţă - I-au
tras în judecată pe polcovnic la boierii caimacami care au condus ţara în timpul
ocupaţiei străine, aducând mărturie şi de la mitropolitul Leon potrivit căreia Ioniţă
Ogradă ar fi jurat în faţa sa în anul 1787 în favoarea Burcheştilor- fapt contestat
de jăluitor că acel martor, care era încă în viaţă, ar fi jurat astfel, ci dimpotrivă.
În aceste circumstanţe Divanul s-a văzut în situaţia de a amâna verdictul
până la încetarea ocupaţiei străine şi a instalării unui domnitor pe tronul
Moldovei. În baza celor stabilite la ultima judecată, polcovnicul Dumitrache a
prezentat Divanului noi probe şi cinci mărturii, între care şi cea a lui Ioniţă
acesta

a

înspăimântătoare

Ogradă.

Acesta a susţinut că n-a jurat în faţa mitropolitului Leon (care decedase între
timp) chiar dacă preasfinţitul încercase .. .să-I capite a jura în favoarea
Burcheştilor, el ştiind doar atât că străbunica lui Constantin Burchi, adică Maria
Solomoneasa, era neam cu Iuraşcu, dar nu şi că ar cunoaşte ceva despre
provenienţa stăpânirilor lui Burchi de pe spiţa de neam 51 . Ceilalţi martori, oameni
bătrâni, arătau şi ei că neamul din care se trăgea Maria Solomoneasa (soţia lui
Solomon Mihalcea) n-a fost stăpânitor în Drăgeşti.
În consecinţă, în jalba din 28 martie 1793, Dumitrache Grecu, biv polcovnic,
se ruga să fie primit la domnul Moldovei, Mihail Şuţu, pentru că aşa cum arăta el
.. .astăz sânt sărac din pricina acestui neam care de 9 ani m-au tras la judecată.
Într-o astfel de situaţie, aparent insolvabilă, la 20 august 1793, marii boieri din
Sfatul domnesc îi sugerează lui Mihail vodă Şuţu o soluţie de compromis Rentru a
pune capăt interminabilului conflict dintre Burcheşti şi Dumitrache Grecu .
Pledoaria veliţilor boieri a constat în aceea că întrucât jumătatea de sus a
satului Drăgeşti a avut-o de zestre răposatul comis Ioan Movilă de la Ursu
Iuraşcu, iar acesta la rândul său a lăsat-o de zestre fiicei şi ginerelui său, adică
jăluitorului polcovnic Dumitrache, ar fi recomandabil ca pentru partea ce ar trebui
să ia Burcheştii din această jumătate de sat şi .. .pentru ca să nu se strămute
51
52

Ibidem, doc. nr. 115.
Ibidem, doc. nr. 114.
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zăstrea

polcovnicului, fostul mare comis Constantin Iuraşcu ar unna să
partea Burcheştilor dintr-o altă moşie.
Însuşindu-şi un astfel de mod de rezolvare a intenninabilei pricini, la 25
53
. august 1793, Yiihail Şuţu a dat un donicillin prin care i se recomanda lui
Constantin Iuraşcu să dea partea cuvenită Burcheştilor într-un alt hotar de moşie
pe unde mai avea comisul.
O astfel de măsură s-a şi aplicat după un alt număr de ani, astfel că şi în
zilele noastre mai întâlnim unnaşi ai Burcheştilor în satele în care Iuraşcu
disponibilizase atunci părţi de moşie, în compensaţie, pentru Burcheşti. Prin
împărţeala făcută la 2 februarie 1777 între fraţii Iuraşcu, comisul Constantin şi
Iordachi, fost mare pitar, erau clironomi pe întregul sat Alboteşti, pe jumătate din
Peletiuci şi alte părţi din lteşti, Filipeşti şi Călugări - toate din ţinutul Xeamţ -,
precum şi pe părţi din Căutişeni, ţinutul Roman sau pogoane de vie la ţinutul
54
Putnei .
În acest fel Burcheştii obţineau în compensaţie de la lurăşceşti părţi de moşie
la Căutişeni, unde vor şi întemeia cătunul Burchi, dar şi în Peletiuci. Însă
rezolvarea dată prin donicillinul din 25 august 1793 nu punea capăt conflictului
dintre cele două pă~i, întrucât un nou litigiu se va isca între fiii lui Ursu Burchi şi
5
Constantin Iuraşcu .
Aşadar Cartea de judecată din 12 noiembrie 1793 - judecată la care
polcovnicul Dumitrache compăruse doar ca martor - nu făcea altceva decât să
56
confirme cele prevăzute în donicillinul din 25 august , adică obligaţia ca pe
părţile de moşie ce le avea Constantin Iuraşcu în alte hotare să stăpânească părţi
compensatorii şi Burcheştii, polcovnicului rămânându-i neatinsă stăpânirea asupra
moşiei transmisă succesiv ca zestre începând cu Ursu Iuraşcu biv vel căpitan.
Neliniştit totuşi de anaforaua domnească prin care Burcheştii obţineau
dreptul de a stăpâni pe moşiile din vecinătate ale lui Constantin Iuraşcu - unchiul
soţiei polcovnicului -, între care şi în Corneşti, precum şi dreptul celor din familia
Burghele - cumnaţi cu Burcheştii - de a stăpâni în Bătrâneşti, Dumitrache Grecu
solicita, la rându-i, anafora domnească de întăritură asupra moşiei sale din
Drăgeşti pentru a nu mai fi niciodată supărat de cei ce atâţia ani l-au nedreptăţit şi
l-au pus pe drumuri.
Solicitarea, făcută în a doua jumătate a lunii noiembrie 1793, şi-o motiva
prin aceea că în cele 6 luni de când se afla în Iaşi pentru pricina cu Burcheştii a
avut mare cheltuială şi că şi-a .. .prăpădit şi mai toate rodurile, nerămâindu-i de
recoltat .. .decât o viişoară şi dacă se va mai prelungi şedere aice, trebui să să
pustiiască şi aceasta şi să rămâiu săracul săracilor şi de aceea .. . din luminata
poronca Înălţimii Tale să mi să dei această Carte de giudecată şi să mi să dei voe
ca să mergu să-mi caut de sărăcie 57 - conchidea el.
împlinească

53

5
'
55
56

57

Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

doc.
doc.
doc.
doc.

nr.
nr.
nr.
nr.

92.
123.
13 7.
123.
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Vai de săracul om bogat ! Posesor a mai mult de jumătate din întreaga moşie
care cu tot cu analoguri reprezenta 459 fălci, 25 prăjini şi 26 stânjeni
pătraţi, adică 658 de hectare în sistemul metric, zestre primită de la socrii săi Ion
şi Zmaranda Movilă -, polcovnicul a fost nevoit să se zbată vreme de 14 ani, între
1779 şi 1793, ca să-şi scoată de sub nedreapta stăpânire a Burcheştilor cele 100 de
pământuri de care familia comisului Ion .\1ovilă fusese uzurpată prin hotarnica din
anul 1768.
Toată această proprietate a polcovnicului va trece pentru a treia oară ca
zestre, de această dată a fiicei sale Anastasia, în urma căsătoriei cu medelnicerul
Apostoli.
Drăgeşti
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ASPECTE PRIVITOARE LA EPIDEMIA DE CIUMĂ
DIX ŢIXUTL'L BACĂU (1829)
Sorin GRIGORUŢ Ă

Aspccts rcgarding plague epidemie in
Summary

Bacău

arca (1829)

Becoming an endemic phenomenon in the extra-Carpathian Romanian
principalities since the late 18th century, the plague epidemie has been reactivated
at the beginning of the 191h century because of the large number of troops which
crossed Moldavia towards and from the Ottoman Empire during the RussoTurkish wars. An aggravating factor has been the fact that the population of
Moldavia was weakened by the endless years of poor harvests provoked by the
periods of dryness and by grasshoppers' invasions, by the interminable armed
conflicts in the area, by the oppressive tax liabilities, and last but not least by the
lack of certain minimum hygiene measures and of the sanitary care. Therefore, the
epidemie was unpitying and its consequences on the demographic fund and
mainly on the normal development of inhabitants' life ha ve been tragic.
In order to achieve a reconstruction as accurate as possible of epidemic's
evolution in Bacău area, we followed up the reports sent to and from the
subprefects of the land and from other representatives in charge of supervising the
contagion, finding out the number of dead people, the villages which were most
affected by the threat, but also some of the measures taken in order to prevent the
extension of the epidemie.
Even if Bacău was among the areas which were less affected by the
plague, we could notice how this unpitying threat has determined the instauration
of a state of uncertainty which characterized people's daily life for almost a year,
uncertainty which could not disappear as long as there was a lack of an organized
sanitary system and of a generalized medical care.
Kcywords: Bacau, plague, epidemie, 19th century.

Alegerea unui asemenea subiect, nu foarte răspândit în istoriografia
fie ea mai veche sau mai nouă, trebuie dintru început argumentată,
contribuţia de faţă avându-şi originea în cuvintele unui contemporan al tragicelor
evenimente: "celor născuţi după acel timp încoace nici le trece prin gând, nici pot
1
să-şi închipuiască ce a fost înainte" • Tocmai de aceea am considerat oportună
această intervenţie, pe parcursul căreia vom prezenta modul în care tragica

română,

1

N. Iorga, Un cugetător politic moldovean de la jumătatea secolului al XVIII-lea: Ştefan Scarlat
extras din AARMSI, seria a III-a, tom III, p. 13.

Dăscălescu,
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epidemie a afectat populaţia ~oldovei Şl m special pe cea a ţinutului Bacău,
folosindu-ne în încercarea noastră de cele câteva lucrări care abordează tangenţial
această problemă şi mai ales de un grupaj de documente de la Arhivele Naţionale
Iaşi, fond Isprăvnicia Bacău, care ne oferă infonnaţii preţioase cu privire la
evoluţia epidemiei.
O descriere scurtă, dar atât de profundă a nefastelor caracteristici ale
anului 1829 în cele două principate extracarpatice ne-a lăsat G.I. Ionnescu-Gion:
"Dumnezeu sta sus în cer şi ciuma era pe pământ. Şi ruşii băteau de svântau prin
sate şi prin oraşe" 2 . Sugestivele cuvinte sunt desprinse din textul unei comunicări
prezentate de Ionnescu-Gion la Ateneul Român intitulată Starea sanitară a ţărilor
române după 1821 şi publicată ulterior cu titlul pe care autorul îl gândise dintru
început Ciuma şi holera după zaveră 3 . Poate tocmai subiectul "nu tocmai vesel" a
făcut ca direcţia inaugurată de Gion să nu fie continuată prea curând. Abia peste
aproape două decenii C. Bacaloglu avea să analizeze Măsurile luate în ţările
româneşti contra ciumei şi holerei4 pentru ca în anul 1932 să apară monografia
realizată de doctorul Pompei Gh. Samarian, Din epidemiologia trecutului
românesc. Ciuma 5•
În deceniile ce au unnat istoriografia problemei avea să fie îmbogăţită de
noi contribuţii, o parte a lor fiind folosite şi la întocmirea acestui studiu, ele
penniţându-ne să realizăm imaginea de ansamblu a evoluţiei epidemiei de ciumă
din Moldova anului 1829, din care să desprindem mai apoi principalele trăsături
ce au caracterizat mersul epidemiei în ţinutul Bacău.
Numeroasele conflicte ruso-turce de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
din prima jumătate a celui următor au dus la impunerea regimului de ocupaţie
militară în Moldova şi Ţara Românească şi, odată cu aceasta, la activarea şi
răspândirea epidemiei de ciumă, devenită deja un fenomen endemic în cele două
principate încă de la sfârşitul veacului al XVIII-lea 6 . Activă în Ţara Românească
pe tot parcursul anului 1828, ciuma este atestată şi în Moldova, la ţinutul Putnei,
chiar de la începutul anului următor. Prezenţa "năprasnicei boli" la Satul Nou şi în
târgui Focşani avea să îngrijoreze conducerea Moldovei, vestea ajungând şi în

G.I. Ionnescu-Gion, Ciuma şi holera după zaveră, Bucureşti, 1893, p. 31.
Titlul pe care îl dorise Ionnescu-Gion nu a fost acceptat de V.A. Urechea deoarece subiectul "nu
tocmai vesel" nu s-ar fi încadrat "în şirul celorlalte nume de conferinţe, unele mai rumene şi mai
trandafirii decât altele". Compromisul la care avea sa se ajungă permite prezentarea conferinţei cu
subiectul propus, însă sub un titlu uşor nuanţat.
4
C. Bacaloglu, Măsurile luate în ţările româneşti contra ciumei şi ha/erei, Bucureşti, 1911.
5
Pompei Gh. Samarian, Din epidemiologia trecutului românesc. Ciuma, Bucureşti, 1932.
6
D. Ciurea, Foametea şi epidemiile în Moldova în secolul al XVIII-lea, în "Revista medicochirurgicală", LXVIII, 1964, pp. 1043-1 045; I.I. :\istor, Ravagiile epidemii/ar de ciumă şi holeră
şi instituirea cordonului carantinalla Dunăre, extras din AAR~SI, seria a III-a, tom 27, mem. 13,
p. 6; Ecaterina :\'egruţi, Structura demografică a oraşelor şi târgurilor din Moldova 1800-/859,
Fundaţia Academică "A.D. Xenopol", Iaşi, 1997, p. 129.
2

3
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ţinutul Bacău . Îngrijorarea era deplin înţeleasă dacă ţinem cont de gravitatea
epidemiei de la Focşani şi de vecinătatea celor două ţinuturi moldovene. Detalii
despre evoluţia flagelului la ţinutul Putna aflăm chiar de la unul din membrii
comitetului instituit împotriva ciumei din Focşani: Ştefan Scarlat Dăscălescu 8 ,
numit în această funcţie de autorităţile ruse: "şi ce numit?! Adus cu convoiu
rusesc şi pus în silă!" 9 . Potrivit acestuia, primele semne ale bolii s-ar fi ivit încă de
la începutul lunii decembrie a anului 1828 pentru ca în ianuarie şi februarie
epidemia să atingă cote înspăimântătoare, numărul celor morţi, străini şi
pământeni (s.n.), fiind de ordinul sutelor 10 . Precizarea făcută de Dăscălescu cu
privire la originea celor morţi ne face să zăbovim asupra acestui aspect, care poate
fi pus în legătură cu un altul, privitor la principalii factori ce au detenninat
reactivarea epidemiei de ciumă în Moldova. Ne referim la trupele ruseşti
cantonate pe perioada iernii prin oraşe şi prin sate, în casele moldovenilor, trupe
11
care au adus epidemia "de peste Dunăre" •
Dacă însă necruţătoarea molimă nu ar fi găsit în Moldova o populaţie
slăbită de şirul nesfârşit al anilor cu recolte slabe, provocate de perioadele de
secetă şi de invaziile lăcustelor 12 , de interminabilele conflicte annate din zonă, de
apăsătoarele obligaţii fiscale şi, nu în ultimul rând, de lipsa unor minime măsuri
de igienă şi a asistenţei sanitare, poate efectele dezastrului ar fi fost altele. Aşa
însă epidemia a fost necruţătoare, iar consecinţele asupra fondului demografic şi
mai ales asupra desfăşurării obişnuite a vieţii localnicilor au fost tragice.
Pentru a realiza însă o reconstituire cât mai exactă a evoluţiei epidemiei în
ţinutul Bacău vom unnări rapoartele trimise de şi către ispravnicii ţinutului şi de
alţi reprezentanţi însărcinaţi cu supravegherea molimei. După cum am văzut,
primele ştiri despre izbucnirea epidemiei în ţinutul Putnei ajungeau la Bacău încă
de la începutul lunii ianuarie 1829, ele fiind însoţite şi de măsurile primare ce
trebuiau aplicate pentru identificarea principalelor cazuri de molipsire 1 • O atenţie
7

7

8

Arhivele Naţionale Iaşi, fond Isprăvnicia ţinutului Bacău, Tr. 132, Opis 149, d. 2/1829, p. 1.
N. Iorga, op. cit., p. 12.

9

Ibidem.
Ibidem.
11
Ibidem; Memoriile Principelui Nicolae Suţul798-1871, traducere din limba franceză,
introducere, note şi comentarii de Georgeta Penelea Filitti, Ed. Fundaţiei Culturale Române,
Bucureşti, 1997, p. 103. Există însă şi autori care susţin că principalul factor extern al izbucnirii
epidemiei de ciumă nu ar fi fost trupele ruseşti de ocupaţie ci "armatele turceşti" din cauza cărora
"ciuma se răspândeşte în sânul populaţiei contaminând şi oştile ruse" (Vasile Manoliu, Virgil
Somonetii, Câteva date despre activitatea medicului rus Cristian Vit in Principatele române şi
despre cartea sa ,.Molima Valahică" (1842), în Contribuţii la istoria medicinei in România,
redactor V. Bologa, Ed. Medicală, Bucureşti, 1955, p. 223).
11
Manolache Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani până in zilele noastre, voi. Il, Iaşi,
1857, p. 183; Louis Roman, Şocurile epidemice in societatea românească IÎ1 veacurile XV-XIX, în
Retrospective medicale. Studii note şi documente, sub redacţia lui Gh. Brătescu, Ed. Medicală,
Bucureşti, 1985, p. 126.
13
Arhivele ~aţionale Iaşi,fond cit., 211829, p. 3.
10
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deosebită

carelor care transportau provizii la Focşani, nefiindu-le
pennis cărăuşilor băcăuani "să intre în târg, nici a să amestica cu nimene, ca nu
cumva să li să pricinuiască vreun fel de molipsire şi apoi să o aducă şi la satele lor
14
la întoarcere" . Chiar cu aceste măsuri, revenirea din zonele afectate de molimă
impunea alte precauţii la sosirea cărăuşilor în satele lor, ei fiind opriţi la marginea
satului, unde "strai le şi boarfile" urmau să le fie afumate 15 , trecute prin cuptor
16
pentru dezinfectare prin căldură , iar banii erau spălaţi în oţet sau apă cu sare 17 ,
pentru ca abia după patru zile de carantină să poată intra în sat 18 . Acestea erau
doar câteva din măsurile de prevenire a extinderii flagelului, lor adăugându-li-se
altele, dintre care amintim: "purificarea corespondenţei" 19 , utilizarea usturoi ului şi
20
a oţetului de usturoi , aprinderea de focuri prin curţi şi pe uliţe 21 . Deşi empirice,
aceste metode de prevenire şi-ar fi putut probabil dovedi eficacitatea dacă s-ar fi
aplicat fără excepţie. Însă acest fapt nu a fost posibil deoarece a existat o categorie
exceptată: soldaţii şi ofiţerii ruşi. În acest sens, încă din aprilie 1829, la Bacău
soseau porunci ferme ca toţi cei ce veneau dinspre Focşani şi Odobeşti să fie opriţi
spre cercetare şi afumare "afară de oştenii şi acei cu porunci oşteneşti care să nu-i
oprească" 22 . În acest fel soldaţii ruşi aduşi spre internare în spitalele militare
trebuia

acordată

14

Ibidem, p. 15.
Afumarea presupunea răspândirea de gaze sau vapori într-o cameră în care diferitele obiecte
erau ţinute 24 de ore, după care se aeriseau (Emil Gheorghiu, Fumigaţia ca mijloc de dezinfecţie în
carantinele din Ţara Românească, în Din istoria luptei antiepidemice, Ed. Medicală, Bucureşti,
1972,pp. 311-312).
16
Arhivele Naţionale Iaşi,fond cit., 2/1829, p. 15.
17
Ibidem.
18
Ibidem, p. 33.
19
Pentru a evita molipsirea, foile de drum erau luate de la călători de către şefii de staţie cu un
cleşte de fier, după care erau afumate deasupra unui foc făcut din oase de cai (Călători străini
despre ţările române în secolul al XIX-lea, serie nouă, voi. Il, (1822-1830), coord. Paul
Cemovodeanu, Daniela Buşe, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2005, p. 407). Existau mai multe
metode pentru a realiza această operaţiune - trecerea prin cuptor pentru dezinfectare prin căldură
şi fumigaţia cu vapori. În acest scop scrisorile erau străpunse în mai multe locuri pentru a permite
pătrunderea vaporilor dezinfectanţi (Nicolae Tripcovici, Contribuţii cu privire la purificarea
corespondenţei in carantinele de pe teritoriul ţării noastre, în Din istoria luptei antiepidemice, p.
351 ). Documentele păstrate având urmele înţepăturilor de dezinfecatare stau mărturie că acest
procedeu era frecvent utilizat ("Miron Costin", ed. anastatică, voi. 1 (1913-1914), ed. îngrijită de
Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, 2006, p. 27). Aceleaşi măsuri aveau să fie luate şi un an mai târziu, în
1830 în timpul epidemiei de holeră, după cum povesteşte Radu Rosetii în ale sale Amintiri
"scrisori de afară nu se luau cu mâna, ci cu cange, apoi se perforau cu un sul şi se ţineau la fum
ceasuri întregi" (R. Rosetii, Amintiri, voi. 1, Ce-am auzit de la alţii, Iaşi, 1945, p. 88).
2
Călători străini ... , p. 407.
21
Ibidem; Ion Ghica, Din timpul zaverii. Scrieri alese, prefaţă şi note de Constantin Măciucă, Ed.
Tineretului, Bucureşti, 1963, p. 65 "deasupra oraşului se ridica un fum galben şi acru, fumul
băligarului care ardea în curţile boiereşti".
22
Arhivele Naţionale Iaşi, fond cit., 2/1829, p. 13. Această practică este confirmată şi de un
scriitor militar rus care relatează că pentru a ieşi din Bucureşti spre Giurgiu trebuia săi se elibereze
un certificat care să ateste că nu era molipsit. A fost însă de ajuns să meargă la comandant să-i fie
15

°
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create în oraşele de pe întreg teritoriul Moldovei 23 au jucat rolul calului traian, ce
avea să aducă în "cetate" groaznica epidemie. Acestui fapt avea să i se alăture un
factor agravant: refuzul autorităţilor ruse de a accepta prezenţa epidemiei de
24
ciumă şi insistenţa de a vorbi mai curând de o "boală lipicioasă", recurgându-se
chiar la ameninţarea că vor fi aduşi în faţa tribunalelor militare cei ce ar fi
25
răspândit zvonuri despre epidemie .
Însă, dacă ţinem cont de măsurile impuse de autorităţile ruse se observă că
pericolul molipsirii era tot mai mare. Se ia astfel decizia ca morţii să nu se
îngroape fără o prealabilă cercetare a doctorilor. Dovada de precauţie poate fi
privită dintr-o dublă perspectivă: în primul rând ar fi fost nevoie de confirmarea
medicului pentru cauza decesului, mai exact dacă a fost sau nu ciumă, dar ar putea
exista şi o altă explicaţie. Nu poate fi exclus ca din cauza suferinţelor, bolnavul de
ciumă să cadă într-un leşin profund care să sugereze decesul, astfel că o cercetare
a medicului ar fi putut preveni o înhumare pripită 26 . O confirmare a acestui fapt o
eliberat fără nici un consult medical "acest fel de îngăduinţe faţă de persoanele titrate pot avea cele
mai dăunătoare urmări, pentru că nu se poate garanta că la adăpostul certificatului n-a ieşit din oraş
vreun molipsit de această boală şi nu a răspândit-o în alte locuri" (Călători străini ... , p. 41 0).
23
La Focşani fuseseră rechiziţionate pentru utilizarea ca spitale militare hanul fraţilor Pompic,
casa boierului Niculescu, casele lui Cerchez, mănăstirea Sf. Ioan; la Bârlad casele agăi Petrache
Negri şi casele postelnicesei Anastasia Statache (Mihai Gălan, Ocupaţia rusească în Moldova din
anii 1828-1834, în" Cercetări Istorice", X-XII, 1934-1936, 2, Iaşi, 1936, p. 105). De asemenea, la
19 mai 1829, Divanul hotărâse ca fiind necesară alegerea unor case în oraş şi în împrejurimi în
care să se formeze spitale militare pentru 1200 de oameni (Documente privitoare la istoria
românilor, culese de Eudoxiu Hurmuzaki, vol. XVII, Corespondenţă diplomatică şi rapoarte
consulare franceze (1825-1846), publicate de Nerva Hodoş, Bucureşti, 1913, p. 166).
24
Documente ... , XVII, p. 161 Viollier către Portalis, 15 mai 1829. Veştile care soseau la Iaşi din
ţinuturile din sudul Moldovei confirmau existenţa unei epidemii contagioase în spitalele armatei şi
"cu toate că oficialii ruşi persistă în a spune că aceasta nu e ciumă, s-a formulat ameninţarea cu
aducerea in faţa tribunalelor militare pentru cei care vorbesc în public sau care răspândesc zvonuri
despre acest subiect".
25
Ibidem; N. Iorga, op.cit., p. 12; privitor la ruşi, Ştefan Scarlat Dăscălescu afirma: "tocmai aceştia
se indărăpnau a propaga răul. Apucaseră să zică că nu-i ciumă şi o numeau boală lipicioasă şi vai
de aceia ce cutezau a demonstra că-i adevărată ciumă, că pe dată cădeau în urgie"; Pompei Gh.
Samarian, op. cit., p. 519; tatăl lui Ion Ghica ce fusese membru al comisiei cercetării bolnavilor
"era oprit, sub pedeapsă grea, a zice că boala, de care mureau cu miile pe zi, era ciuma, sau a crede
că era boală lipicioasă".
26
Tocmai pentru a evita asemenea situaţii, pe fondul epidemiei de holeră din anul 1848 autorii
Povăţuirilor pentru sătenii Moldovei la tâmplare de holeră recomandau ca inainte de a se îngropa
"să ardă vomicelul satului pe mort drept inima şi pe spinare cu un ţilendru de fier fierbinte, roşu in
foc, sau cu ceară topită, luând sama că dacă impregiurul locului ars s-ar ridica un ţărcălam roşu,
apoi să se intârzie 12 ceasuri îngroparea, cercând prin frecături indesite, cu pânzături de lână
muiete in rachiu, sau orice alte chipuri deşteptarea leşinatului; de se va rădica numai beşică se pot
face şi atunci asemine cercări, însă mai puţine ceasuri. Văzându-se însă că nu se arată nici tărcălam
roşu, nici măcar beşică, apoi nu va mai prelungi îngroparea peste cele 24 ceasuri hotărâte". Aceste
măsuri îşi găsesc corespondent în afirmaţiile lui Philippe Aries, care considera ritualurile funerare
doar precauţii pentru a evita înhumările pripite. Dintre aceste ritualuri autorul menţionează
chemarea de trei ori cu voce tare a numelui presupusului defunct, expunerea corpului, bocetele ce-l
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găsim

într-o relatare a lui Ion Ghica, cu privire la activitatea cioclilor bucureşteni,
relatare care, dacă poate părea anecdotică, pusă în acest context poate primi o cu
totul altă interpretare "azi am adunat 15 morţi, dar n-am putut îngropa decât 14
fiindcă unul a fugit şi nu l-am putut prinde" 27 .
Odată emis avizul medicului, în ţinutul Bacău fiind cunoscut doctorul
Petrache 28 , mortul putea fi înhumat, numai că şi aici autorităţile ruse au impus
restricţii. Astfel, la 18 mai 1829, ispravnicul de Bacău era înştiinţat că
"monnintele spre îngroparea celor morţi să fie în adâncime de trei arşice", urmând
ca porunca să fie transmisă şi "la toată tagma preoţească, din partea
mitropolitului" 29 . În capitala moldavă această măsură fusese impusă încă din iunie
1828 30 , după ce iniţial autorităţile ruse încercară scoaterea cimitirelor în afara
oraşului 31 •
Pe lângă aceste măsuri cei însărcinaţi în ţinut cu supravegherea evoluţiei
epidemiei trebuiau să trimită la fiecare trei zile câte un raport comitetului central
de la Iaşi în care să înştiinţeze de orice "întâmplare de nenorocire sau prepus",
nerespectarea poruncilor atrăgând "cele mai aspre pedepse" 32 .
Situaţia devine îngrijorătoare în ţinutul Bacău încă din luna mai, când se
află despre "grabnica moarte" a unui cărăuş ce tocmai venise de la Herţa. Se
impuneau măsuri urgente pentru "curăţire şi neîntinderea răului" astfel că toţi
cărăuşii urmau să fie izolaţi şi ţinuţi la carantină pentru curăţire cel puţin 40 de
zile 33 , iar în funcţie de evoluţia evenimentelor avea să fie înştiinţat Divanul.
Veştile despre izbucnirea ciumei în ţinutul Bacău ajunseseră cu rapiditate în
capitala moldavă, de unde încă de la 12 iunie agentul consular al Franţei, Viollier
îl înştiinţa deja pe ministrul francez al afacerilor străine Joseph-Marie Portalis 34 .
Cazurile suspectate de ciumă încep să se înmulţească, astfel că în luna
următoare a fost identificat un alt bolnav ce făcea ~arte dintr-un grup de lipoveni
ce se opriseră în marginea târgului la Răcăciuni 5 . După moartea acestuia s-a
constatat că prezenta "vânătăi la grumaz, suptsoare şi în pregiurul buricului". La
fel ca în cazul cărăuşului de la Herţa, Divanul a impus izolarea lipovenilor 36 .
puteau trezi cu zgomotul lor pe "mortul viu", obiceiul de a lăsa faţa descoperită, răgazul de câteva
zile înaintea înhumării (Philippe Aries, Omul în faţa morţii, voi. II, Moartea sălbatică, trad. şi note
de Andrei Niculescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1996, p. 143).
27
Ion Ghica, op. cit., p. 65.
28
Arhivele Naţionale Iaşi, fond cit., 2/1829, p. 37; I. Bordea, Serviciul sanitar al României şi
igiena publică între anii 1905-1922, Bucureşti, 1924, p. 29.
29
Arhivele Naţionale laşi ,fond cit., 2/1829, p. 37.
3
Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldaviei şi Sucevei şi a Catedralei Mitropolitane din
Iaşi, Bucureşti, 1888, p. 282.
31
Ibidem, p. 278.
32
Arhivele Naţionale laşi ,fond cit., 2/1829, p. 26.
33
Ibidem, p. 41.
34
Documente ... , XVII, p. 174.
35
Ibidem, p. 52.
36
Ibidem.
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Situaţia

se agravează tot mai mult. de aceea, la jumătatea lunii iulie, la Isprăvnicia
Bacău a ajuns o adresă prin care se hotăra alcătuirea de vidomostii (liste, rapoarte)
pe sate şi târguri cu privire la numărul morţilor şi a celor loviţi de epidemie 37 . De
asemenea, se reînnoieşte interdicţia, adresată celor ce aveau treburi în ţinuturile
învecinate, de a nu intra în târguri pentru a evita pe cât posibil contaminarea 38 .
Cu toate aceste măsuri preventive necruţătorul flagel nu a ocolit ţinutul
Bacău. Din raportul ispravnicului de Bacău reiese că la satul Târgui Trotuşului
"s-au iscat ~ipicioasa boală", trei săteni murind iar alţii trei fiind bolnavi. De
asemenea, alte patru case erau suspectate de molipsire fiind puse sub pază 39 .
Situaţia impune cele mai stricte măsuri şi respectarea poruncilor primite pentru a
putea "dezrădăcina" şi "stârpi" boala, deoarece, în cazul în care aceasta se va
extinde, cei responsabili vor fi învinovăţiţi 40 .
Odată cu venirea toamnc::i epidemia merge spre mai rău, luna septembrie
41
fiind cea mai grea în ţinutul Bacău, dar şi în întreaga Moldovă . Mai precis, prin
raportui nr. 869 din 22 septembrie se anunţă apariţia epidemiei în Târgui Ocnii,
42
unde a şi murit un negustor focşănean , pentru ca ulterior boala să fie
reconfirmată şi la Târgu Trotuş, unde numărul celor morţi a crescut la opt43 .
Epidemia nu a cruţat nici satul Liuzi Călugăra, unde au murit doi oameni.
Spre sfârşitul lunii septembrie situaţia pare să se îndrepte la Bacău, spre
deosebire însă de capitală, unde flagelul îşi sporeşte intensitatea. Pentru a limita
dimensiunile dezastrului autorităţile soli cită din fiecare ţinut câte 1O slujitori
pen!ru ţepuirea caselor molipsite, slujitori care trebuiau să îşi aducă şi hrana
44
necesară pentru 30 de zile •
Chiar dacă la Bacău cazurile de îmbolnăvire se răresc, pericolul
reizbucnirii epidemiei determină autorităţile ţinutale să ia toate măsurile necesare
"ca nu cumv~ să să mai ivească de iznoavă această boală acolo". De aceea se ia
hotărârea de a se rândui "cinovnic dintre boierii ţinutului care va fi mai vrednic şi
mai ispitit, să umble zi şi noapte prin toate târgurile şi satele acelui ţinut",
supraveghind curăţirea locurilor atinse de epidemie pentru a nu mai exista nici un
45
eventual focar de reizbucnire a flagelului . Ca măsură de precauţie urmau să fie
"curăţite" nu doar locurile afectate de epidemie, ci toate târgurile şi satele
ţinutului, măsura dovedindu-se cu atât mai necesară deoarece urmau să sosească

Arhivele :\"aţionale laşi .fond cit., 2/1 R29, p. 54.
Ibidem.
39
Ibidem.
40
Ibidem.
41
Ecaterina :\"egruţi, op. cit., p. 131.
42
P. Zahariuc, S. Grigoruţă, Un raport privitor la ciuma din Moldova (1829), în AŞlii, (serie
nouă). Istorie, ~om LIV-LV, 2008-2009, p. 131.
~ 3 Ibidem.
44
Arhivele l\aţionale iaşiJond cit., 2/1829, p. 64.
45
Ibidem, p. 76.
37
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oşti ruseşti pentru încartiruirea de iamă 46 . Statele majore ale celor cinci
detaşamente urmau să fie cantonate la Trotuş, Ocna, Moineşti şi Bacău, în timp ce
escadroanele aveau să fie încartiruite între râurile Bistriţa, Moldova şi Siret47 .
Conştientizând pericolul reprezentat de epidemia în desfăşurare în mai
toate ţinuturile moldoveneşti, autorităţile militare ruse au luat decizia de a se
organiza trei carantine în preajma târgului Bacău, unde urma să se facă 12 bordeie
şi să se asigure lemnele necesare "ca să nu pătimească aceia ce vor sta la
carantină" 48 , prin organizarea carantinei evitându-se molipsirea târgului.
Spre finalul lunii octombrie se pare că epidemia se stinsese în ţinutul
Bacău, însă nu se renunţase la măsurile de precauţie impuse celor ce veneau
dinspre ţinutul Putnei - este vorba de carantina de 16 zile pentru toţi cei ce veneau
din acea zonă - cărăuşi şi negustori - pentru a merge spre ţinuturile din nordul
Modovei; în aceste 16 zile le se spălau toate lucrurile, ce urmau apoi a fi aerisite
iar banii ce-i aveau asupra lor erau curăţaţi prin oţet, pentru ca "după împlinire
49
vadelii carantinii vor fi slobozi a merge" .
Cu toate că Bacăul s-a numărat printre ţinuturile afectate mai puţin de
epidemie 50 , am putut observa că necruţătorul flagel a lăsat urme adânci printre
locuitori şi aici nu ne referim numai la cele câteva suflete răpite, cât mai cu seamă
la starea de incertitudine şi nesiguranţă ce a caracterizat viaţa de zi cu zi a
oamenilor vreme de aproape un an, nesiguranţă ce nu avea cum să dispară atâta
timp cât lipseau un sistem sanitar organizat şi o asistenţă medicală generalizată.

46

Ibidem.
1.1. Nistor, Documente privitoare la Istoria Românilor, culese de Eudoxiu Hurmuzaki, voi XXI,
Corespondenţa diplomatică şi rapoarte consulare austriace (1 828-1 836), Bucureşti, 1942, p. 175.
48
Arhivele Naţionale laşi ,fond cit., 2/1829, p. 78.
49
Ibidem.
50
Numărul victimelor a fost considerabil în ţinuturile din sud şi mai cu seamă la Iaşi (Ecaterina
Negru ţi, op. cit., p. 131 ).
47
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ALIMENTE ŞI ALTE PRODUSE DE UZ GOSPODĂRESC
ÎNTR-O VIDOMOSTIE DE PREŢURI DIN
T ÂRGUL BACĂ ULUI (1832)*
Ludmila Bacumenco-PÎR..""'l"ĂU
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI
Food and other household products in a fair price list from
Summary

Bacău.

(1832)

This paper highlights an important category of original sources preserved
in the archives of Iasi which lists current prices, completed by local authorities
with food and other products sold in Bacau market, as well about the payment for
a working day in various fields. Our document, dated 1832, in conjunction with
others of this type will prove useful to researchers interested in economic history
of Bacau town and surrounding area in the first decades of 191h centwy and also
those concerned with the reconstruction of certain aspects of urban daily life, such
as alimentation, in this period.
Keywords: Bacau, market town, alimentation, supplies, food, working days,
pnces.
În fondul Isprăvniciei ţinutului Bacău, păstrat la arhivele ieşene, se află un
dosar 1, intitulat Delă vidomostiil(o)r preţuril(o)r mâncărilor, începută la 31
ghen(a)r(ie) 1832, urmată pi 136 jili 2, ce conţine, pe lângă corespondenţa dintre
Isprăvnicia ţinutului Bacău şi Departamentul Pricinilor Dinlăuntru, cinci
formulare tipărite, completate de autorităţile locale cu preţurile curente pe lunile
august-decembrie pentru produsele alimentare şi de altă natură comercializate în
târgui Bacău, precum şi pentru plata unei zile de muncă în diverse domenii. După
cum se poate observa din corespondenţa amintită dintre autorităţi, activitatea de
centralizare a unor date de acest tip începuse cel puţin din luna noiembrie a anului
1831, când se poruncea ca formularul trimis Isprăvniciei să fie returnat Divanului
Împlinitoriu3 . Mai târziu, printr-o adresă din 1 martie 1832, Departamentul
Pricinilor Dinlăuntru notifica Isprăvnicia Bacău că "tipărindu-să acum
vidomostiile preţuril( o)r producturil( o)r i altor materiialuri, să triimite acei

*

Lucrarea a fost realizată în cadrul Proiectului POSDRU/8911.5/S/49944 - Dezvoltarea
de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale (Ludmila

capacităţii

Bacumenco-Pîmău).
1

De fapt, în inventarele acestui fond se mai află menţionate alte două dosare de acest tip (tr. 884,
op. 101 O, dosar nr. 7/1833; tr. 909, op. 1049, dosar nr. 13/1834), care însă nu mai păstrează decât o
singură filă, anume cea de titlu(!).
2
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Isprăvnicia {inutului Bacău, tr. 162, op. 180, d.27/1832.
3
Ibidem, f. 1.
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Isprăv(ni)ci(i) doă

eczanplaruri cu povăţuire ca după priimire lor, Isprav(ni)ci(a),
întru o unire cu sfatul orăşănescu, aducând ştiinţile aceli mai adivărate pentru
preţurile fiişticărora producturi i proci politicite în târguri şi în ţin(u)t(ul) acela şi
trecându-li fiişticare în aceli vidomostii, una să va triimite îndată la acel
Dipartament, iară ceielaltă să va păstra la delă în canţileriia muniţipalitalii de
4
acolo" . Conform celor "statornicite" prin Regulamentul Organic ("Reglementul
Obştesc"), aceste vidomostii, ce urmau "a slujî de pravilă alijverişului pentru
fiişticare lună", trebuia să cuprindă "preţurile unnătoare pe fiişticare lună pentru
toate producturile aflătoare în acestu Prinţipatu, atât din cele ale hrănii cum şi din
lucrul de fheru, lămnu şi altile din vânzare, totodată pentru plata
transportarisârilor pi uscat şi pi apă, asămine plătirile de lucrul pământului sau alte
despre lăcuitori îndeletnicire în osăbire cu sloboda şi cu trăsura pe o zî" 5. Potrivit
reglementărilor cuprinse în "aşăzământul muniţâpalitalii", "isprav(ni)c(ul) ieste
înpreună lucrător cu persoanile ce alcătuiesc acestu sfat orăşienesc, numai în
sângură aceasta pricină urmiaz(ă) că asupra sa atârnă mai multu datorie a-ş(i) ave
adunate ştiinţăle preţuri!( o)r curente, a le supune cercetării şi dovedirii şi a purta
grijă ca în scriire să fii foarte adevărate şi ferită de la orice altă privire. După
în<s>criire preţuri!( o)r şi iscălire tab li lor, câte dou pentru fiişticare târgu, şi
anume de cătră isprav(ni)c, prezâdentul sfat(u)lui orăşâenesc şi cilenurile lui, să
vor triimete precumu s-au zâsu acele mai târzâu pân-la trii a lunii, cu raportul
isprăv(ni)ci( ei), de-a dreptul cătră ministerie, din cari una să va întoarce înapoi
întărită spre a-şi ave lucrare" 6 . Lucrurile fiind însă, după cum se vede, la început,
se făceau destule greşeli, drept pentru care Departamentul trimitea Isprăvniciei,
printr-o notă din 25 iunie 1832, "următoarile povăţuiri": "după priimire
eczamplarilor să să treacă mai întâiu sus, la locurile ce înnadins sânt lăsate
deschisă, numile ţinutului, a târgului, şi cari lună şi anu, după aceasta, trăgându-să
linii drepte ... 7 în dreptul fiişticărui productu sau matiriialu, să să treacă numeraţie
preţurilor în amândoă eczamplarile deopotrivă, fără să să ivască ce mai puţină
nepotriviri într-una de ceielantă, sau cât de mică răsătură sau feştelitură, şi la
sfârşât(ul) fiişticăruie să să iscălească mădulările sfat(u)lui orăşănesc şi apoi, după
a lor iscălituri, pe formă să să încredinţăzi de cătră Isprăv(ni)ci( e) în cuprindire că
cu dânsa înpreună s-au trecut preţurile, ... 7 destul spre a să pute întări şi di cătră
Departament, unnându-să la fiişticari lună povăţuirilor aceste întocmai, căci dacă
de acum înnainte să vor mai vide greşăli şi nepotriviri, hotărât să ştie
Isprăv(ni)ci(a) că osăbitu de ştrăfuire ce să va faci să vor tipări eczamplarile
trebuitoari în locul acelor greşâte pe socoteala ei, spre înplinire trebuinţii, iar

4

Ibidem, f. 5.
Ibidem, f. 7.
6
Ibidem, f. 7r.-v.
7
Neclar.
5
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triimetire eczamplarurilor la Departament nu va fi mai prelungită vreme decât
după 3 zâle de la priimire lor" 8 .
Deşi autorităţile locale au întocmit şi au trimis la Iaşi vidomostii de preţuri
şi pentru lunile martie-iulie 9 , în acest dosar s-au păstrat doar cele pe lunile augustdecembrie, dintre care publicăm integral (vezi Anexa) lista de preţuri aferentă
lunii august (f. 81-89).
Fonnularul tipărit are nouă file (cele pentru lunile noiembrie şi decembrie,
tipărite mai spaţiat, conţin zece file), numerotate pe pagini (f. 1v.= pag. 1).
Încheiem cu credinţa că acest document, coroborat cu altele de acest tip 10 ,
se va dovedi util cercetătorilor interesaţi de istoria economică a târgului şi a
ţinutului Bacău în primele decenii ale secolului al XIX-lea şi, totodată, celor
preocupaţi de reconstituirea anumitor aspecte ale viţii cotidiene din mediul urban,
precum alimentaţia, din această perioadă.
ANEXĂ
Preţurile

politicite pentru vânzarea producturilor în ţinutul
în oraşul Bacău, pe luna lui av(2us)t anul1832

Bacăul(u)i,

Preţurile

Numire producturilor
Pentru grâie
Grâu!, chila şi câte oca în chilă
Popuşoiul în greunţă, chila şi câte
Malaiu, chila şi câte ocă în chilă
Orzu, chila şi câte ocă în chilă
Ovăsul, chila şi câte ocă în chilă
Săcară, chila de câte ocă
Făina de grâu, suta de ocă
Făina de păpuşoi, suta de ocă
Pentru ale hrănii
Pânea albă, oca
Pânea obicinuită, oca
Carne de vacă, oca
Carne de viţă!, oca
Carne de oaie, oca
Carne de miel, oca
Păstramă, oca
Peştele _proaspăt de tot soiul, oca
Peştele uscat, oca
Moronul, oca

ocă

în

Cele mari

De mijloc

lei

lei

par( ale)

lei

par( ale)

-

-

-

-

par( ale)

Cele mai gios

70
55

chilă

-

-

24
20
50
30
22

20
30
16
22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

20
24

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

Ibidem, f. 37 r.-v.
După cum se arată în alte adrese cuprinse în dosar (ibidem, f. 9, 14, 24, 35, 42).
10
Liste de preţuri curente ale alimentelor şi ale altor produse de uz gospodăresc se mai găsesc şi în
dosarele fondului :vtinisterul de Interne, păstrat la Arhivele :-.laţionale Iaşi.
9
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Grăsâme

1

Grăsime

de vacă, oca
de miel, oca
Său! de vacă, oca
Său! de capră, oca
Cerviciu
Slănină, oca
Caşcaval, oca
Brânză de oaie, oca
Brânză de vacă, oca
Laptele dulce, oca
Laptele acru gros, oca
Caşul proaspăt, oca
Oule, suta
Crupe de malai sau păsat, oca
Crupe de grâu, oca
Crupe de orzu
Crupe de ovăs oca
Crupe de hrişcă, oca
Crupe de orez oca
Slad de orez, oca
Orez curăţit de coajă, oca

1
2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2
1

30
10
10
30
20

-

-

1
5

-

Pentru vite şi pasări
Boul întreg, unul
Vaca
Calul
Porcul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

20

-

-

120
75
180
25
18
12
20
12

Ţapul

Capra
Berbecile
Oaia
Melul
Iedul
Bivolul

-

Bivoliţa

160

Catârul
Magariul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Găina

-

1
2
1
5

Gânsca
Raţa

Curcanul

Pentru piei
Pelea de oaie neagră şi albă
Pelea de miel negru
Pelea de bou, dubită
Pelea de bou, verde
Pelea de vacă
Pelea de viţăl
Pelea de bivol pentru talpe

5
4

-

20

20

55
45
36
8

-

- -
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-

-

-

-

16

Pelea de cal
Pelea de iepure
Pelea de vulpe
Pelea de lup
Pelea de veveriţă
Pelea de jder
Siftianul

2

20

18
26
30
20
22
6

Meşina

Pentru legume şi poame
Fasole, oca
Mazire
Linte
Bobul uscat
Curechiul murat, căpăţina
Curechiul verde, suta de căpătini
Morcovi, oca
Hrean, oca
Ceapă uscată, oca
Usturoi în căpăţini
Sfecli, oca
Chipăruşi, oca
Perjă murate, oca
Perjă uscate, oca
Vişini uscate, oca
Coarne uscate, oca
Mere, oca
Pere, oca
Gutăi, oca
Nuci, mia
Aguridă, oca
Poamă, oca
Păstrănachi, oca
Ţelină, oca
Rădiche, oca
Pentru vinuri şi rachiuri
Spirt, vadra
Rachiu de frunte, vadra
Rachiu de perje, vadra
Rachiu de tiscovine, vadra
Rachiu de drojdi(e), vadra
Vin de a tărei, acel mai bun, vadra
Vin de mijloc, vadra
Vin de acel mai prost
Rachiu de pâne, vadra
Bere, vadra
Oţăt, vadra
Pentru osăbite producturi ale pământului

12
8
14
12

-

-

-

-

-

-

7

20
16
6
12

2
4
2

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

8
10

1
2

20
5

8
16
20
4
35
32
28
14
22
5
4
4
30
3
7
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20
10

:vtiere de fag
:vtiere scursă, oca
Ceară galbănă, oca
Făclii de ceară albă, oca
Făclii de ceară galbănă, oca
Lumânări de său, oca
Sopon prost, oca
Ceară albă, oca
Sare de cuhne, oca
Sare mai bună de a ţării, oca
Peni de gâscă, suta
Crohmală, oca
Smoală supţâre, oca
Cărămidă arsă, mia
Cărămidă nearsă, 1000
Varul, suta de ocă
Mangalul, 100 de o că
:viuştar făcut, oca
Răşină, oca
Sămânţă de in, oca
Sămânţă de cânipă
Scumpie
Tiutiun de ţară
Postav de ţară, cotu
Lâna de oaie, oca
Inul, oca
Cânipa
Mătasa de ţară
Un car cu făn
Un car de paie
Un car de lemne
Rogojini

13
18
16

-

-

-

1
2

30

2
2

15
20

20

-

-

6

-

-

-

-

-

-

1
1
4

10
20

6

20

-

-

28
13

-

-

-

-

-

-

30
10
6

-

-

-

-

4
1
2
1

-

-

-

-

-

36
20
30
20

-

-

6
3
2

20

30

-

Coşniţa

Paneriul
Funii de teiu, una
Frânghii de cânipă, oca
Alte lucruri trebuitoare
Lipitori vii, una
Smoală de afumat, oca
Hârtie poliită pe margine, to_pu

-

-

-

-

-

1

30
4
20

1
-

-

-

-

-

Aţă albă bună

-

-

-

8
5

Aţă

de mijloc
Ceară tare, bună, funtul
Ceară tare de rând
Aci, suta

-

-

-

-

-

-

12
1

10

Greşit, în loc de "fagure", aşa cum apare corect în formularele tipărite pentru lunile noiembrie şi
decembrie.
11
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-

:\fuşama,

cotu
:\fătură de rând, una
Garafi negre, una
Cleiu de potlog, oca
Ibric, unu
Ceaun, unu
Aramă sau alamă, oca
Gogolş - de gândaci
Pentru băcălii streine
Chiperiul, oca
Orezul, oca
Fedeaoa,oca
Grisa, oca
Zaharul canariu, oca
Zaharu(l) mai prost, oca
Cafeoa, oca
Untdelem<n>u, oca
Tămâie, oca
Tiutiunul bun, tăiet sau foi, oca
Zamă de alămâie, oca
Ieri negre, oca
Ieri roşi, oca
Masline, oca
Bumbacul netors
Bumbacul tors
Un top hârtie bună de scris
Un top vânătă
Un top hârtie de băcălii
Pucioasă, oca
Sălitră, oca
Bubuşlui, oca
Şofran, dramul
Alămâie, una
Sopon turcesc, oca
Burete, oca
Calacan, oca
Ţiperig, oca
Unt de nafi, oca
Pentru lemnării
Bute de 100 vedre
Polobocul sau antalu1
Tocitoare
Cada
Putina

-

-

-

-

2
30
5
25

6
14

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
1
4

30

-

-

8
6
9
5

20

20

1

30

10
16
14

-

-

15
42
23

-

-

-

2
8

10
10

20

8
5
40
20

5

10
25
20

1

30

1

40
22
12
75
35
3
28
4

Greşit, în loc de "gogoaş(e)", aşa cum apare în formularele pentru lunile noiembrie şi
decembrie.
12

13

-

Literă omisă.
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Ciubărul

3

Cofa
Cofiţa

Haragi, 100
Pari, 100
Cercuri
Scânduriderând, 100
Scânduri de brad, 100, de trii soiuri: bune, de
mijloc, proaste
Şindilă, 100
Leaţuri, 100
Căpriori, 100
Tălpi, 1
Podele, 100
Grinzi, 1
Albii

20
30
20

1
8
16
16
50
1

10

32
120
8
90
4
1

Covăţi

Lopată de lemn
Lemni de foc, stânjinul
Pentru ferării
Ferul de plug pe la târguri
Coasa
Sapa
Toporul
Barda
Chiroane mari, 100
Cui de şindilă, 1000

20
25
18

30
23
3
2
5
4

30
30

5

20

15

Osăbite ştiinţă

Plata pădurăritului pentru un car de lemne cu doi
boi
Pentru un car cu patru boi
Pentru un copaciu de chereste mare
Pentru 1000 pari dispicaţi
Pentru 1000 haragi oble
Pentru 1000 pari oble
Pentru 1000 cercuri
Măcinatul grâului pentru 100 ocă
Măcinatul popuşoiului, 100 ocă
Pentru lucrul de meşteşug
Zioa de salahorit
Zioa lucrului dulgherului
Zioa lucrului unui petrariu
Zioa lucrului unui croitoriu
Zioa lucrului unui cojocariu
Zioa unui cizmari [ciubotariu]' 4
Plata potcovitului unu<i>u cal
14

1
2
60
180
10
90
160

Parantezele formularului.
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2
2

20

1
3
3
2
2
2
2

20
20
20
20
20
10

Pentru lucru pământului.
Baeare în samă
Pogonul să socoteşte în lu<n>ug 24 prăjini şi în
lat 9 prăjini, iară prăjina de trii stânjini a lui
Şarban voievod
Zioa de arătură, adică 1O prăj(ini) pogoneşti în
IJământ spart sau 7 în ţălină
Zioa grăpatului, socotindu-se la un pogon de
arătură

Ziua a chirii de cărat cu carul cu patru boi,
socotindu-să în depărtare de 6 ceasuri
Ziua chiriei de cărat cu carul în depărtare de 6
ceasuri
Ziua de sămănat cu mâna, precum grâu, orz,
ovăs, săcară şi celelante, socotindu-se în 5
pogoane de loc
Ziua de pus păpuşoi şi altor sămănături cu sapa,
socotindu-se trii ciferturi dintr-un pogon
Ziua de săpat întâi la sămănături sau sădiri,
socotindu-se în cincea parte dintr-un pogon
Ziua de sapă de al doile la sămănături <s>uau
sădiri, socotindu-se a patra parte din pogon
Ziua săcerişului şi a clăditului de trei clăi,
fieştecare de 30 snopi, iar snopul de patru palme
în legătura curmezişului
Ziua culesului şi a curăţitului popuşoiului de
pănuş(i), socotindu-să de 20 bani ţi, fieşticare
baniţă de 22 ocă
Zioa cositului fânului, socotindu-să pe un pogon
de loc
Zioa strânsului fânului şi a clăditului în căpiţi pe
loc, socotindu-să un pogon, iar în locurile de
dumbrăvi sau poieni să vor socoti 3 ciferţi într-o
falce lucrul de o zi, atât pentru cosit cât şi pentru
strâns şi clăditul fânului în căpiţi
Zioa în lucrul de vii seau în alte slujbe afară din
acele mai sus, socotindu-să de la răsăritu
soarelui şi până la apus
Zioa caratului unui car de lemne tăiete în
dei'_ărtare de 6 ceasuri
Zioa caratului unui car de fân tot cu doi boi şi în
depărtare de şasă ceasuri
Pentru o zi de plivit
Pentru o zi de trierat

Prez(i)d(ent): ... 15 <m.p.>.
Sacrit(a)r: Grigori Ra ... 15 <m.p.>.
15

Indescifrabil.
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6

20

3

20

16
8
3

20

2

20

5
3
2

20

4

2
6

8

3
5
4
2
2

20
20

Isprăv(ni)cia Bacăului.

Fiind întocma precum
) <m.p ..
>
... 15 spa t( ar

să

politicesc

preţurile, să

adiveriazi.

Departamentul Trebil( o)r Dinlăuntru.
Eczamplarul acesta posleduindu-să cu acel oprit în Dipartament
întăreşti .
15
•••
log(o)f(ă)t <m.p.>.
Secţie I-iu.
::\o. 2229.
1833 fevr(uarie).

ŞI

fiind întocmai

Şeful secţiei.

Mereacri cam(ina)r <m.p.>.
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Dl:\' ŢI:\'UTL'RILE
BACĂU ŞI :\'EAMŢ LA A:\'UL 1834

CAT A GRAFIA

SUDIŢILOR

Dr. Silviu V ĂCARU
The ccnsus forcigners from lands Bacău and
Summary

N"eamţ

in 1834

This study is a sequel of our research published in last years Annuary
about the foreigners from the city and county of Bacau. It is based on the census
of Austrian subjects made by the Imperial Agency from Iasi at the request of he
Secretary of State of Moldova in 1834.
As the census shows most of the subjects of the Habsburg Empire come
from the neighboring regions of Moldova such as Transylvania, Bucovina and
Galitia. Among the immigrants there are also many Romanians from
Transylvania. Most of these settled near the city of Targu Neamt and they were
known under the name of tutuieni. They were dealing mainly with raising sheep
and processing wool.
Those interested can also find out from the census interesting data about
the about the Jewish population coming to Moldova at that time.
Keywords: Census, immigrants, Moldova, Austrian subjects
"În arhive şi în diverse publicaţii greu accesibile - prin vechimea lor, prin
tirajul lor foarte restrâns sau prin limba lor - stau, încă neintroduse în circuitul
ştiinţific de la noi şi, deci, nepuse la îndemâna cercetătorilor, cantităţi mari de ştiri
care privesc trecutul nostru. A le aduce la cunoştinţa publică pe măsură ce
specialiştii le «dezgroapă» din arhive şi din biblioteci devine, astfel, o obligaţie
elementară"'. Această obligaţie elementară 2 la care face referire Ştefan S. Gorovei
este de multe ori eludată din diverse motive. Primul este acela că munca de
cercetare în arhive este dificilă, mai ales pentru cei care se ocupă de secolele în
care s-a scris cu slove chirilice. În al doilea rând, foarte rar apar informaţii
spectaculoase. Totul se construieşte din sute de informaţii pe care cercetătorul
încearcă să le asambleze într-un tot unitar. Pentru a veni în ajutorul acelora care
nu pot să se deplaseze la arhivele care depozitează un număr impresionant de
documente referitoare la târgurile din Moldova, sau care nu se descurcă uşor cu

Ştefan S. Gorovei, Cuvânt înainte, în Izvoare străine pentru istoria românilor, voi. lll/1, volwn
îngrijit de Ştefan S. Gorovei, laşi, 1988, p. XI.
2
Pentru a scrie adevărata istorie Emmanuel Le Roy Ladurie ne îndemna să "căutăm tot mai în
urmă apa proaspătă a documentelor şi a textelor. Ajungem, în sfârşit, chiar la izvoare ( ... ), la
vechile arhive" (Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, un sat occitan de la 1294 până la 1324,
voi. I, traducerea, prefaţă şi note de Maria Carpov, Bucureşti, 1992, p. 12).
1
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3

scrisul chirilic, continuăm publicarea documentelor statistice referitoare la sudiţi .
De această dată cercetarea noastră s-a oprit la străinii aflaţi sub protecţie austriacă
în ţinuturile Bacău şi Neamţ.
În anul 1834, la cererea Secretariatul de Stat al Moldovei, Consulatul
austriac face un recensământ al tuturor supuşilor austrieci aflat pe teritoriul
Moldovei. O parte din documentele primare ale acestei catagrafii s-au păstrat în
arhiva Secretariatului. Ele sunt scrise de angajaţi ai consulatului, probabil români
ardeleni, buni cunoscători ai limbii române şi germane, dar care aveau probleme
mari cu transcrierea numelor de localităţi din Moldova.
4
Spre deosebire de catagrafia sudiţilor din anul 1825 din Bacău publicată
de noi în numărul trecut al Anuarului, care a fost întocmită de reprezentanţii
isprăvniciilor la solicitarea Vistieriei, catagrafia din 1834 este întocmită de
Consulatul austriac în baza datelor oficiale pe care deţinea. O diferenţă între cele
două catagrafii este aceea că în 1825 au fost cuprinşi toţi străinii care se
considerau sudiţi 5, iar în 1834 sunt trecuţi doar cei aflaţi cu acte în regulă. Trebuie
să mai facem o menţiune: toţi cei aflaţi în Moldova, chiar dacă se aflau sub
protecţie străină, după zece ani de şedere deveneau raele, adică supuşi ai
Imperiului Otoman, ca restul locuitorilor din Moldova şi Ţara Românească.
Cei mai mulţi sudiţi austrieci vin din regiunile de graniţă cu Moldova ale
Imperiului Habsburgic (Transilvania, Bucovina si Galiţia), dar şi din alte părţi
precum Banat, Basarabia, Imperiul Otoman sau Ungaria. Dacă cei aşezaţi în
ţinutul Bacău sunt în majoritate evrei, meseriaşi (ciubotari, fierari, teslari, blănari,
crâşmari, curelari, rachieri etc.) sau negustori de stare mică, cei din ţinutul Neamţ
sunt, în marea lor majoritate, oieri veniţi din părţile Sibiului. Aceştia din urmă
s-au aşezat în apropierea Târgului Neamţ, sub cetate. Aici au găsit o regiune
bogată în locuri de păşune vara pe intinsa moşie a Mănăstirii Neamţ numită
Munţii 6 , iar pentru iarnă se puteau deplasa cu uşurinţă până în bălţile Jijiei şi ale
Documente statistice referitoare la târgui Bacău am publicat şi în numerele anterioare, vezi Silviu
târgului Bacău in anul 1820, în "Acta Bacoviensia", IV/2009, pp. 13-33 şi
idem, Sudiţii din ţinutul Bacău în anul 1825, în "Acta Bacoviensia", V/201 O, pp. 179-196.
~ Mai multe detalii despre această catagrafie, vezi la vezi C. Turcu, Observaţii asupra catagrafiei
sudiţilor din Moldova pe anii 1824-1825, în Îndrumător in A-,:hivele Statului Iaşi, voi. Il,
Bucureşti, 1956, pp. 129-150.
5
Potrivit catagrafiei din 1835 în Moldova erau 2282 capi de familie consideraţi sudiţi, din care 51 O
stăteau legal, iar 1772 ilegal (Stela Mărieş, Supuşii străini din Moldova în perioada 1781-1862,
Iaşi, 1985, pp. 110-111 ).
6
În această perioadă, cel mai adesea îi întâlnim închiriind Obcina Şandrului din zona Broştenilor.
Astfel, Nicolae Boe închiriază Muntele Bamariu cu 2.000 de lei "de la suitul oilor până la coborât
(Apud, A. Popovici, Gh.T. Kirileanu, Descrierea moşiei regale Broşteni, Bucureşti, 1906, p. 75).
În aceeaşi Ioan Chipariu (înregistrat în catagrafie la numărul 1263 ), tot ţuţuian din Târgu Neamţ,
să închirieze de la Nicolae Balş, stăpânul moşiei Broşteni de la acea dată, Muntele Căboi "cu 1.000
lei şi 10 vedre de brânză bună, tomnatecă, făcută cu plăcere, însă în burduf' (ibidem). Mai târziu,
la începutul secolului al XX-lea, când moşia Broşteni a fost cumpărată de Casa Regală, care a
întemeiat un tamazlâc de vite şi o stână, au trebuit să se reorienteze către alte zone (ibidem, 73 şi
3

Văcaru, Populaţia
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Bahluiului, unde veneau adesea mocanii din Transilvania sa temeze oile.
Principalele moşii pe care se aşezau în anotimpul rece erau Hodora, Belceşti sau
Sârca 7 . Localnicii din Târgu :\camţ i-au d:::ntunit pe aceşti oieri ţuţuieni 8 şi au
preluat de la ei "roata ţuţuiencască'', care servea la tors şi răsucit lâna, "teascul de
făcut oloi" şi ţesutul sumanclor9 . De asemt:nca, au adus cu ei în peisajul locului
casele în stil transilvan cu cerdac la scări şi acope!"iş ţuguiat, grajduri şi garduri
înalte. Toate acestea se mai puteau vedea cu mai puţin de o jumătate de secol în
Ul11lă.

În catagrafia sudiţilor, pe aceşti crcscători de animale îi întâlnim sub
P..umelc de ţuţuieni, oieri sau mocani. Ei \'În din patru sate şi anume: Selişte 47
capi de familie, Galeş nouă capi de familie, Tălişca şi Sâmbăta câte doi capi de
familie 10 . În total 60 capi de familie cu 184 de persoane. Venirea lor s-a făcut în
etape, primele două familii aşezându-se 1~ Tâq,'U Xeamţ în anul 1813 11 . Urmărind
cele două catagrafii ale sudiţilor din 1824-1825 şi cea din 1834 vom observa că
doar nouă din cele 20 recenzate în l ~24 s·~ regasesc şi în cea făcută după un
deceniu. Xu ştim dacă familiile lipsă s-au întors ac:.!să ori s-au mutat în alte zone.
Aş~ cum vedem şi din exemplul de n:ai sus prin publicarea catagrafiilor nu
oferim doar date statistice şi onomastice, ci şi o serie întreagă de informaţii
referitoare la viata socială şi economică a timpului. Ne gândim aici cât de utilă ar
fi fost şi ar mai fi o cercetare a portului popular al celor din Mahalaua Ţuţuienii şi
al celor din Selşişte, sau ce a însemnat economic venirea acestor transilvăneni
pentru târgui de la poalele cetăţii Neamţ.

urn~.). Ion Creangă, în Amintirile din copilărie, când povesteşte despre drumul pc care il face
pentru a m~rge la şcoală la Broşteni spune că 1-a :11>cultat pc bunicul său David Creangă, din
Pipirig, povestind de înaintaşii săi. Acesta spunea cii '-'i au venit cu 60 de ani în urmă din
Transilnnia, deci pc la începutul secolului al XIX-lea, şi au umplut munţii cu turmele lor.
i Arhivele N::tţionale laşi, fond personal C. Turcu, d. ! 70, f. 33.
~ Despre a;.;eşti emigranţi transilvăneni s-a scris foarte puţin în toate monografiile dedicate oraşului
Târgu :\eamţ. Se pare că autorii nu au avut cunoştinţă de articolul scris de C. Turcu, Cine sunt
.. (ufuienii" din Amintirile lui Ion Creangă?, în ziarul "Ceahlăul", Piatra 1\eamţ, lll, 1979, nr. 662,
8 aprilie, p. 2 sau idem, Neamul ţufuienilor (r.ote istorico-etnografice), în "Ateneu'', nr. 5,
12/1964, p. 8.
'J Oierii selişteni aduceau cu ci şi aceste meşteşugtrri casnice legate de prelucrarea lânii. Pentru mai
m~Ji;;;: detalii vezi Cornel lrimia, Pivele şi vâltorile din mărginimea Sibiului, de pe Valea
St'heşului, Sibiu, 1956.
10
După .,chiverniscală" aşa cum sunt trecu\i în catagratie sunt: un chcptănar, un oier, doi crâşmari,
1G ciobani, 16 mocani şi 24 de \uţuicni.
1
! Arhivele ~aţionale Iaşi, fond Vistieria Moldovei, u. 2il824, p. 407.
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f. 31

K. K. Aghenţie Austricească în Prinţi<pat> 12 ul Moldavici
Isvod piste toţi supuşi(i) austriceşti cari să află în ţănutul Bacou şi
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Covaci, în
Oungaria

ascuţit

22

- -"- -

mtc

- -" ---

albastri

"
----

48

"
--

lung

bălan

- -"- -

-"-

33

de mijloc

45

- -" --·

40

m1c

23

lungăreţ

--·

"---

rătund

de mijloc - "-

castan

negru

negri

- -"- -

castan albastri

bălan

"

---

lung

potrivit

cârn it

ascuţit

-·-

" ------

-----" --·-

···-

" ---

"

-

Snetin, în

-

" ----

----" ----

Galiţia

"
-----

--- ---

-"-

----

"

- -" ---

Snetin, în
Galiţia

Braşov,

Bacou

în

Bistriţ(a),

Ardial

67

în

"

teslari

~oţia

sa, Maria

25

crîjmari

sa, Slova
Jica sa, Sura Rifca
"
, Libe
~ţia sa, !te Rive
Jiul său, Beri
~ţia sa, Domnica
~iul său, Grigori
~ica sa, Elenca
" , Sultanica

34
17

~oţia

17
10

~oţia

26
10
6
8
28

sa, Ana
însurat
~u vitreg, Andrei

---" ---

Ardial

Carolo, în
Oungaria

35
19
12
8
3

~oţia

Zlociov, în
Galiţia

sa, Maria
~iea sa, Maria
" , Rozalia
"iiui-~ău, Martin
__ .._ __ , Anton

-"-

"

"
----

holtci
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sa, Maria
Jiul său, Grigor
_''_,David
ifiica sa, Ana
~oţia sa, Lea
"iiul său, /\ltcr
r--''__, lozcfLcib
" , !sac Levi
lfuca-~, Seine

Il

19
1
30
10
8
15

-

ij, tij, tij, din anul
~23, cu nro.

29.

de
stare mică ij, tij, tij, cu nro. 386.

ncgu\ător

tij

ij, tij, din anul 827,
rro. 576.

ciobotari

ij, tij, cu nro. 554.

n temeiul K. K.
~ghcnţii, din anul
ciobotari
~27, cu nro. 557.
r. 32 v.-33 r.
n temeiul mărturii de
a maghistrat în
neguţători
~raşov, din anul 820,
u nro. 3857.

Il

4
1
12

ij, tij, cu nro. 548.

n temeiul patcnti K.
--

-·

"

-----·

curălari

~- Aghenţii, din anul

~27, cu nro. 577.

n temeiul pasportului
naghistratului de la
3istriţ(a), din anul
~32, nro. 572.

578

~

arcus

olf
nghcr

lung

32

oţia sa, Frimc
ifiiul său, Şmis
însurat
"
, Gavril
"
, Avram
"
Volf
1-- - '

Suceava, în
Bucovina

castan

~oţia sa, Lea

579

~~il

Volf

~mgher

580 JD.avid Volf
~inghcr

581 [ţig Lcib

iiul
"

stricat de

25

Mcicr
Aron
lfffc;-~;, I lan a
~oţia sa, Mainc
lr.iul său, Anghel
iica sa, Sura
~oţia sa, Rifca
iiul său, Moişc
"
David
liffc; -~;, Lei a
___"_ -·· , Il ana
"
, Ruhcl

vărsat

lung

29

ncgn

30

său,

cîrn

30
14

Il
8
2
22
7
2
3
27
2
7
24

6
4
9
7

n temeiul pasportului

rachicr

IK. K. Aghcnţii, din

~nul 827, nro. 572, al
aică-său.

ncgulălori

de stare mică ~ij, tij, tij.

tij

rachicr

~ij, tij, tij.

kij, tij, cu nro. 14

1~

n temeiul
91 O [:\du ard fon
3clcr

35

909 [mbrc Balasl

28

mare

rătund

negru

ldc mijloci rătund 1 bălan

căprii

ascuţit

Putna, în
Bucovina

miCI

gros

Baia, în
Oungaria

~oţia sa, Maria 1 24
iica sa, Catarina 4

asportuluiu

ingm1r

pălăricri

Bacou 1 holtci

~

K. K.

ubcmii Lcmbcrg, în
8 dcchcmvric 824,
ro. 3784.
n temeiul
andcrbuhului din
nul 816, cu nro.
1080 .

~

. 33 v.-34 r.

572

1

ohan Sirbu

80

mic

lung

cănmt 1

albastri

ascuţit

Bcrcţc,

în
Ardial

lm satul
Mocic
ncşti

~ Tot rândul tăiat cu mai multe linii şi făcută menţiunea: "Nu să ţine în samă".
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~iul său, Vasile
vădoi ~-" __ , Gligor
Iica sa, Maria

10

8
15

morari

n temeiul abşidului
kiin anul 801 din
lrcşta, în 20 iulie.

~oţia

sa, lente
Mcndcl
Ccrnăuţi(i), în
"
" ...
însurat . " - - - , Salamon
Bucovina
"
, Ghedailc
1ica sa, Maria
~oţia sa, Etc!
1iul său, Lcib
15
Tarian , în n satul
lung
"
" , Simhc
Galiţia
Ogna
1ica sa, Şcina
"
, Maica
·oţia sa, Iliana
Jiul său, Ghcorg
Braşov. în
___ " ___ , Nicolai
"
potrivit
"
···-·
Ard ia!
Iica sa, Elena
__ " ___ , Maria
~iu-său, Costantin
1iul

906

589

ţig

Icghcr

~alamon

~arf

INicolai
587 INica
INcchifor

28

44

40

·- --" ---

---- " -·-

plin

rătund

bălan

cănmt

"

căprii

castan

negri

lung

cărunt

al bas
(Iri)

·---" ·-·-

--- " .

ncrgru

negri

--··· --·

25
8
6
5
-

36
8
1
6
3
40
14
Il
8
5
2

n temeiul patcnti K.
Aghenţii din anul
ncgu\iilori
820,
cu nro. 769, şi a
de stare mică
enificatului din anul
833.

K.

tij

neguţători

m temeiul patenti K.
K. Aghenţii din anul
827, cu nro. 947.

n temeiul pasportului
naghistratului de la
~raşov, din 11 iunie
~27, nro. 1824.
n temeiul pasponului

~ovaci
669
~amucl

60

-·---

IVasilic
~hirifoi

34

---- "

911

"

de mijloc

său,

"

---

-

"

Naghi Bania,
în Ardial

Braşov,

în

Ard ia!

" ---

·---

---- "

.

-

---- - -·-

"

~oţia

sa, Carolina 60

"

~oţia

sa, Samfira

18

teslari

crîjmari

~c la Chcsdi

1\'aşarhcli, în Ardial,
~in anul 832.
n temeiul
pasaportului
naghistratului din
nraşov, din 3 iulie

~27,nro.1215.
~oţia

912

oscl Faicr

krl
913 ~naidcr sau
IAron

15

20

24

-- " --

-"-

rătund

lung

---" -----

bălan

"
------

albastri

mare

lung

Lcmbcrg, în
Galiţia

Sadagura, în
Bucovina

" ----

···-

---

" -··-

---

Lectură nesigură.
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"
·---- --

-

sa, Lcia
1ica sa, V iche
,Ana
---·" ---1iul său, Beri

18
5
2

croitori

n temeiul pasportului
~- K. gubcrnii, din
~nu1832,nro.2914.

-

tij

ij, tij, tij.

pheorghe
914
!faras

569

571

'erenţ

IFranţ

Sabo

Biro

39

30

40

miC

lung

de mijloc --"

mare

~--

rătund

castan

"

~---

negru

60

de
mijl(oc)

lung

44

mic

---·- " --·

jRadu
568
IR.otaru

60

de
mij(loc)

rătund

570

~tefan
IPuscaş

48

"
---

lung

negru

566

!Moise
kmard

58

" --

plin

--·-·

673

oan Novac

567 IAron Gal

căprii

albastri

negri

castan albastri

cărunt

----·

" ---

"

--

- -"- -

negri

" --- albastri

lung

potrivit

"

- - -·

gros

"

Bereţc,

în
Ardial

9
6
7
4

~oţia

sa, Maria

25

în satul
Sloboz(ia)
Melului

"

~oţia

sa,

Aniţa

35

Faniad, în
Ardial

Sălişte,

în
Ardial

Carloviţ,

în

potriv(it)

Ocdola, în
Ard ual

Salaneţ,

Biezeşti

n satul
Caşin

în

..
--

·---

-"-

---" -- --

"

70

morari

lucrători

de

ZI

-

tij

sa, Catarina
~iul său, Radu
__ " __ , Gheorg
!fiica sa, lohana

50
14
Il
15

tij

~oţia

sa, Anna
"iica sa, Rosalia

25

~oţia

45

sa, Eva

ij,tij, tij.

n temeiul pasportului

jogărari

-

din Bereţc, 18 ghcnari
832, nro. 146.
. 34 v.-35 r.
n temeiul K. K. abşid
din anul 824, de la
eghimentul Baron
Vacant de linie nro.
~2 şi a patenti K. K.
~ghenţii, din anul
~27, cu nro. 569.

44

sa, Eva

~o~a

n satul
Marcusfalva, în
GroArdial
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sa, Todosia 40
tiul său, Gheorg 18
10
tica sa, Maria

~otia

"

"

seşti

cuţitari

~oţia

- -"- -

Ardial

n temeiul pasportului

K. K. Maghistratului

"

Banat

ascuţit

30

Cicisereda, in n satul
Ardial
Clesa

--- - -

mare

~oţia sa,
Paraschiva
tiul său,
n satul
însurat pheorghe
Ogna
" , Nechifor
1::-;-tica sa, Maria
" , Anica

tij

slugă

~e la Consulatul
rusăsc,

din anul 828,
u nro. 2933.
n temeiul patenti K.
II<.. Aghenţii, din anul
~27, cu nro. 565.
ij, tij, tij, cu nro. 566.
n temeiul K.K. abşid
~in Ardial de la al
~oile batalion de
·agări, din anul 816.
n temeiul patenti
jK.K. Aghenţii, din
~nul 827, nro. 555.

soţia

Jiul

585

Gheorghe
Rotaru

76

----- " ---

lung

cărunt

"
-----

gros

Braşov,

în

"

-·-

Ard ia!

"

--

sa, l le lene
Ianos

său,

_-"_~~-,Ştefan

Il

=··-·~- Ghcorg

9
18

,

1ica sa, Maria
"
, Eftinca

586 Pastor lanos

50

mic

lung

cărunt

albastri

potrivit

Ghipcs, în
Ardial

n satul
Fara- însurat
o am

43
14

soţia

sa, Elaria
1ica sa, Ana

50
8

ij, tij, din anul 827,
nro. 562.

teslari

lucrători
ZI

n temeiul K. K abşid
de la rcghimcntului
de
Bcniovcchi din anul

810.
. 35 v.-36 r.

o han
609 Pasarona 1fi

917

591

Ştefan

:-icchcli

lic Furman
au Cărăuş

Pheorghie
915
panicl

50

de mijloc

rătund

58

mic

"
--------

50

de mijloc

lung

37

--- " ---

plin

~otia

Mastorca, în

sa, Anna
negru negri
ascuţit
"
--" --- Jiul său, Sandu
Ţara Lcşcască - - --~~a sa, Catarina
Jiul său, Ştefan
Salan, în
n satul
" , Costantin
"
"
"
----- albastri
---Ard ia!
Popeni - - ---- 1ica sa, Rosalia
" ,Iuliana
" ~-' Safta
o~a sa, Nastasia
~iiul său, Ioan
Doftia
_"_,Vasile
bălan sau
Ghiorghiaş, în na, în
"
cărunt
" - 1ica sa, Irina
albastri
Oungaria punga
r-"--~' Paraschiva
ia
_"__ ,Ioana
"
, Maria
negru

că prii

potrivit

Braşov,

Ardial

în

~~a
Caiuţ

"

sa, Safta
~ica sa, luliana
" ,Maria

r--

16

Tot rândul tăiat cu o linie, si scris: "Nu să ţine în samă".
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40
15
48
30
27
30
21
15
30
10

neguţătători

morari

n temeiul patcnti K.
K. Aghcnţii din anul
827, cu nro. 545.

8
6
5
3
22
3

-

cărăuş

ij, tij, tij, cu nro. 552.

n temeiul pasportului

posesor
de moşii

K- K. Agenţii din 13
roicmvric 826, cu
nro. 517.

n temeiul
pasaportului de la al
2.Jc Rcghimcnt de
graniţă de la săcui, 23
april 831, nro. 8.

Mănăs

907

sac Sas

908 r.ranţ Sas

588

592

650

~onstantin
"cvar

~ala ti
'ccrcnţ

lvasilic
liovici

---

"

Zabova, în
Ardial

---- ---

"

"
-----

---

-------

căpri(i)

- -" -

Robcca, în
Ardial

n satul
llorci eşti

43

"
----

- - " ---

bălan

albastri

32

mic

rătund

castan

40

de
mijl(oc)

lung

"

55

38

----

"

--

de mijloc

---

"

··--

rătund

cărunt

albastri

lung

bălan

albastri

lung

"

"

Rcmctc, în
Ardial

Braşov,

tire
Bogdani

în

Ardial

----

"

·-

"

----- ---

24
1

morari

soţia

25
5
3

tcslar

sa, Clara
1ica sa, Iuliana
sa, Clara
1iul său, Adam
1ica sa, Maria

-

-

~ţia

sa, Catarina

oţia sa, Iliana
însurat 1iul său, Costachi
__" __ , Grigori

~oţia

657 !David Şcr

50

mare

lung

cătunt

negri

---" ---

Colomca, în
Galiţia

sa, Rciza
Mcndcl
--- " - ·-- , Ilaim
, Faibiş
---"
"
, Avrum
t;oţia sa, Şcina
jhiul său, Avram
IMoişc
__ "- ' lţig
--- " --- , Elisi
~iul său,

"

·---- --

--

"

-

652

"ciba Elisei

35

de mijloc

---·

"---

negru

---- " ----

----" ---

Vişniţ,

în
Bucovina

"
-----

"

---- - -

Icrş

il"iica sa, Sura
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lucrători
ZI

ij, tij, tij.
n temeiul abşidului
de de la K.K. fraibatalion
din Bucovina, dir.'
~nul816.

n satul
Fon- însurat
tinadi

Piatra

soţia

45

pădurari

20
3

neguţători

40
24
22
18
17
33
13
7
1
9

ij, tij, tij, cu nro. 624.

tij

nc!,>u(ători

rachiu

n temeiul K. K. abşid
de la rcghimcntul de
inic Baron Mcccri
nro. 51, din anul825.
n temeiul patcnti K.
K. Aghcnţii din anul
827, cu nro. 488.
. 36 v.-37 r.

de

ij, tij, tij, cu nro. 640

653

:işei

froim

35

mare

rătund

castan

că prii

gros

oţia sa, Lcia
Jica sa, Saţil
" ··--· , Elica

Tlorodcnca, în

"

Galiţia

"

...

614

Şmil

,andcroncr

o han
643 :.t.ahcichicvi
i

644 VolfRibcn

lcrş

Beri
659
Drimcr

649 t\ron
L_ _ _ _

Şulcm

30

38

50

30

50

de mijloc

-·-

lung

"

"

"

"

- ---

"

rătund

lung

-

"

negru

bălan

negru

bălan

----

" ---

negri

albastri

lung

----- "

"

negri

căpr(ii)

albastri

.

" ····-

-

"

-·-·- ------

Sere!, în
Bucovina

"
---· ---

Stanislav, în
Galiţia

Colomca, în
Galiţia

Vişniţ,

în
Bucovina

Colomca, în
Galiţia

..

-- "

" --.---

" ----.
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- - --

"

---" ·-·

------

73

..

"

"

-·--

----

"

"-

5

~ciga

"

, Ilindc

"

, Rifca

Rei~~-

34
22
tij

ij. tij, tij, cu nro. 623.

croit ori

n temeiul
!vandcrbuhului de la
Cîmpu-lung, în Bucovina, 13 april 831.
nro. 95.

bcrari

n temeiul
pasaportului de la
raisait din Cernăuţi.
din 1O avgust 825,
nro. 644.

30
30
26
18
15
10
7
2

neguţători

n temeiul patcnti K.
K. t\ghcnţii, din anul
827, nro. 620.

25
10
7
3

stcclari

ij, tij, tij, cu nro. 631.

38
18
16
10

neguţători

ij, tij, tij, cu nro. 622.

3
2

·oţia sa, Maica
1iul său, llcrş
,Smil
.. "

25
7

soţia

30
8
4
1

sa, Maria
tiul său, Iozcf
-- " --- , Nicolai
" .. ,Cari
1ica sa, Todorica
"
, t\na
- --·· -"
, Maria
soţia sa, Ruhcl
fiica sa, Jlava
Jiul său, Salamon
" , Fcivcl
tica sa, Ilaiţic
" , Frimc
:ren da
Pavid
~oţia sa, Elca
tica sa, Frimc
__ " ... , !lene
liiul său, Suhcr
Moiş
~o~a sa, Paris
Jiul său, Pinchcs
Jica sa, Frimc
tiul său neri

------

-

Il

7
3

645

oscl

~.

~remer

29

mare

1ung

castan

ă

..
c pru

1ung

,
Suceava, m
B
.
ucovma

.
.
p·
,
~ţla sa, Rcti'..a
tatra msurat . ă
.b
nu 1s u, 1.ct e 1
~tia

"l
ose l D am

60

mtc

"
--·- __

carunt

"
__ ·- _

. .
potnvtt

Pa toc, în
Galiţia

"
__ __

"
-::-- ' ~vrathn
-·- --·· __ 0 __ , uoru
nea sa, Betia
.eiza
_" __ , Zama

" , Sisc
~~h~l
,
pheorghe
646 lu.
~v,ercant

642

jN· 1 1·
1 ~~:~ s

34

"
·-- ---

ă d
r tun

b·t
a an

lb
.
a astn

"
· ·- --

,
Braşov, m
A r d"ta
1

50

mare

__ "___

negru

negri

gros

tij

J..x ·

~v1eter

619 In:
ţi
)1'-tn Cr

60

..
dcmtJloc

"

--- -·

_
carunt

..

căpru

,

'

----

•Suceava ,m
.'
,
1>UCOVtna

74

182

__...___

. __ " __

-

"
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.. . . ..
629
IJ, ttJ, ltJ, cu nro.
.

5

-

sa, Ilava
tiu! său, Iozef
,
. " , Simon
msurat ncasa,Hana
_"__ , Bruha
"
llana
1-=-c- ---.
lfiiul său, Ianchcn

b.
ra mer

14
10

h 1 .
o tet

--

n temeiul K. K.
patent de la Aghcntic,
anu 1 82 7, cu nro.
6um
_
27
. 37 v.-38 r.

!.1:

40
l7
14

"
·- -

~oţia

h.
rac tcr

sa, 1fana

~ura
~iul său, llaim
" .. , Duvid

608

26
3

n temeiul
pasaportului
posesor
h.
.d
dc moş11.. nag tstratu 1ut e 1a
~raşov, în Ardial, din
~nul 831, nro. 378.
_ . d n temeiul patcnti K.
ncb~~~~ c ~- Aghenţii, din anul
~27, cu nro. 672.

40
12
9
ne !ll ·ton. . . . . . .
16 dCSwu.mtca
_;:~. _ IJ,IIJ,l!J,cunro.627.
1O
3
40

1

626

pheorghe
Pima

627 ~leco Dima

37

mare

rătund

"

27

bălan

lung

"

negru

"

lung

Braşov,

in

"

mtc

"

----

Ard ia!

"

---

" .. ---

~oţia sa,
IMarghioala
ifiiea sa, Elenca
"
-------- , Anastasia
f--"---' Efrosina
ifiiul său, lohan
l.jica sa, Catrina

22
10
8
3

posesor de
moşii

ij, tij, cu nro. 637.

IY.
1/2

tij
ii, tii, cu nro. 638.
36
19
negujători
ij, tij, cu nro. 625.
----" ---·7 de stare mică
1
n temeiul pasportului
~i la maghistratul
m:gujători de
holtei
ocalnic din Cernăuţi,
"
-----lemne
~in 5 dechemvrie 826,
rro. 681.
oţia sa, Maria
30
tiu! său, Nicolai 14
n temeiul patcnti K.
___ " ____ ,Dumitru
n satul
4
Aghentii din anul
posesor de
Les pe- insurat tica sa, Catarina 12
~27, cu nro. 671.
moşii
"
10
de
---- -, Anastasia
" . , Balaşa
7
~. 38 v.-39 r.
-··
" , Efrosina
1
oţia sa, Laia
50
Buhuş(
m:gujători de
tiu! său, Beri
ij, tij, tij, cu nro. 654.
13
"
------stare mică
i)
" , lanchcl
25
n temeiul
20
pasaportului K. K.
otia sa, Ruhel
tij
---" --·
----" -- -- tiu! său, Avram 1
~ubcrnii din Galati(a),
~in anul 830.
~oţia sa, Belibe
28
n temeiul patenti K. K.
"
ifiica
sa,
Fluc
tij
Il
!Aghcn~i.
din anul 827,
---- --" , Ruhel
7
rro. 172.
~oţia sa, Ester
36
!.jiul său, Tonic
rachier
ij, tij, cu nro. 575.
9
"
-- " .
---------'---"-· Moişe lţig 1
holteiu

~oţia

647

.cib Breher

50

--- ---

"

lung

--·

"

rătund

916

pumitraehi
stccscun

24

610

oan Toti
IPaduri

40

mtc

lung

666

IMehcl
uster

52

---- " ---

"

670 IVolflsrael

40

de mijloc

658

~al amon
~eri

33

663

rvtarcus
~olfcnigher

40

..
··--

---

mare

-- -- "

-

"

--- albastri

negru

---" ----

castan albastri

lung

lung

Suceava, in
Bucovina

- - " --

potrivit

--·

castan

negri

---- " ·----

..

albastri

lung

--··- ··-

--

---

bălan

- ---" - -

Galiţia

Suceava, in
Bucovina

bălan

-

Patoc, in

"

---- ----

-

rătund

"

-----

-- "
----

Cernăuţ(i),

in
Bucovina

Bistriţ(a),

in

Ard ia!
Arpatac, in
Ard ia!
Tismăniţ,

Galiţia
--·

-

in

sa, Leia
"iiul său, Faven
insurat
__ " ___ , lţig
'iica sa, Şcnden

IK.

..
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654 ~mii Rcis

35

de mijloc

mare

castan

Cernăuţ(i),

·oţia

sa, Eni
Jiul său, Volf
1ica sa, Ilana

în

Bucovina

oţia

655

~alamon
pold

40

potrivit

roşu

sa, Levi a
1iul său, Berco
" , Soner
" . , Iose]
1ica sa, Il ana

Snetin, în
Galiţia

~oţia

648 !Avram Beri
lonmer

641 r:;elig Ratin

621

acob
~inţler

32

65

40

bălan

mare

de mijloc

de mijloc

lung

lung

lung

Visniţ, în
Bucovina

Snetin, în

cănmt

Galiţia

bălan 1 albastri

mare

n satul
jLostişa

n satul
Bistritoara

.n satul
Suceava, în INechi-1
Bucovina
ta

~oţia

Erde

668 loavid Mim

611 phedaile
IMarcus

48

60

mare

castan

de mijloci rătund 1cărunt

că prii

negri

lung

potrivit

NeSentgheorg, înJ grcşti
Ardial
Sncatin, în
Galiţia

76

sa, Libc
iiul său, Şmil
" _,Beri
iica sa, !'rima
" , Maica
" , llana
~oţia sa, Dvora
iica sa, Ilaica
"
, Levi
" . , ltc
Jiul său, Marcu
iiul său, Sclda
i ica sa, Perla
iiul său, llcrşel
~oţia sa, Blube
iiul său, Ilaim
"
'lţig
însurat
" ..... , Lazar
1ica sa, Ruhel
, Lea

în
Târgu
Niamţ
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sa, Ruhel
iica sa, Lela

" , Sura
lfii'ui~ău, Ilerş
~oţia

sa, Lea
iiul său, Aron
, Froim

28
9
6

llCgll\ălori

..

.

de stare mică ~IJ, llj, tij, cu nro. 578

~+-------~--------

38
14
13
10

tij

~ij,

tij, tij, cu nro. 574.

y,
28
12

2
6
4

crîjmari

ij, tij, tij, cu nro. 630.

V..
45
29
25
20 1 orîndari de • ij, tij, tij, cu nro.621.
18
crîjmc
13

9
8
36
21
15
6
12
8
28
14

9
4
50
16
)5

neb•uţiitori ~n temeiul patcnti K.

de stare mică

· Aghenţii, din anul
27, cu nro. 670.

n temeiul K. K. abşid
e la rcghimcntul lui
posesor de
aron Şpcni de linie,
moşii
ro. 31, de la Sibiu,
in 19 ghcnari 827.
_ . d n temeiul patenti K.
ncb'lllăton e
A
.. d'
h'
. g11enţ11, m anu 1
rdC IU
827, CU nro. 643.

~

----

·oţia

612

asac lustcr

50

667

ozcfBomh

35

635

638

637

~tan

Chirca

pumitru
~oşca

acob
~untian

····-

"

..

--

" ...

lung

"

"

"

50

mtC

"

"

38

de mijloc

rătund

ncgm

40

----" -----

-.

"

--·-·

negri

---" ----

albas-tr(i

"

,_,

"

-

·-

----

"

-- -" -----

" ----·

---· -----

"

"

---- " ----·

Ccmăuţ(i),

în

"·-

Bucovina

Snctin, în

"

Sclişte,

în
Ardial

"

"

-

---- " ---

-------

" ----

..

"

------

"

•..

...

"

. ... ·--

Galiţia

--·

---

" --- .

...

sa, Sima
tiul său, Lcizcr
"
, Srul
tica sa, Maica
tiu] său, Duvcd
"
, Icrmc
oţia sa, Lea
tiu] său, Boruh
"
, Volf
...
"
, Mcndcl
---·
tica sa, Sura

---- " -----

----- " -

soţia

sa, Stana
tiul său, Vasile

40
25
18
14
12
5
30
7
5
4
2
45
16

oţia sa, Maria
tiul său, lvan,
22
sugari
oţia sa, Ioana
22
tiu] său, Ioan
6
tica sa, Maria, la

tij

ij, tij, tij, cu nro. (>52.

tij

ij, tij, tij, cu nro. 655.

ţuţuian

n temeiul pasportului
naghistratului de la
Sibiiu, din Ardial, din
anul 829, cu nro. 721.

"

ij, tij, tij, cu nro. 801,
din anul !DO.
...

---- "

îţă

613

Pavel
Şandm

32

-----" ---

lung

-" ----

--- " --

"

·---

"

"
-----

-"..

~oţia

sa, Maria
tica sa, Maria

~oţia

634

tom an
;Ioşa

80

de mijloc

lung

alb

albastri

potrivit

Săliştc,

în
Ardial

Tîrgu
Neamţ

sa, Catarina
tiul său, Tcodor
însurat
--- " - ·- , Nicolai
tica sa, Maria
~oţia

631

Dumitru
Marcu

40

"

.... ·····-

...

"

ncgm

"

-·

mare

Galeş,

în
Ardial

"
1

..

-

- - --------
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----

"

sa, Maria
tica sa,
Paraschiva
r---" ----- ' Maria
__ ''_ ·- , Ca tarina
"
··- ..... , Marina

22
4
70
17
15
20

"

ţuţuian

ij, tij, tij, din 2
eptemvrie 825, nro.

690.
ij, tij, tij, din 13 iulie

830, nro. 626.
n temeiul pasportului
naghistratului de la
Sibiu, în Ardial, din 5
scptemvrie 825, cu
nro. 692.
.40v.-41 r.

30
10
6
8
1

eheptcnari ij, tij, tij, cu nro. 838.

Haşu

35

---- " - -

răt(und)

"

oan Prccup

40

mare

lung

negru

27

de mijloc

rătund

-----

"

---- ----

"

"

633 Vasile
632
636

Dumitru
Şandru

618

oan Popa

36

664

oan Hcr\a

26

oan
66

661

662

20

663

17

IM

~iron

Muntiu

:ilip Stroia

oan

----

--

--" ---

holtci

mare

----" ---

- -" --

însurat

căprii

potrivit

"
-----

"
------

" ----

negri

- -" -----

"--

" --

---- " --

albastri

----

"

--- ----

"

potriv(it)

----- ---·-

"

castan

" ---

---·-

-

--·

"

--

Hcrţa

Filimon
~ava Posa

50

70

40

----- " ---

mare

de mijloc

--

"

--

"

-- ---

smolit

lung

rătund

"

-·-.

bălan

cărunt

negru

·--

" ---

---" ----

negri

" --

----- " --

miC

potrivit

·--

" ---

---

----

"

---- " ----

" --

n satul
Ilamu- holtciu

Hcrţa

~au

~ăchiţan~"~

660

---

"

Săliştc,

în
Ardial

-·-· ···--

--" ---

Galiş,

în
Ardial

"--

"
-·-

---" -----

lung

-·-"----

---- " ---

----· " --

Săliştc,

în
Ardial

oţia sa, Catarina
1ica sa, Maria
oţia sa, Ioana
1ica sa, Maria
soţia sa, Maria
1ica sa, Catarina
soţia

sa, Maria

35

5
20
~

30

'h.

crîjmari
tij
ţuţuian

tij

"

-----·-

Tîrgu
Neamţ

"

-- --

însurat

însurat

"

--- --·

"
----

Totul tăiat cu mai multe linii şi scris: "Nu să ţânc în samă".
Scris deasupra, de altă mână.
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"

·-

·oţia

sa, Ana

~oţia sa, Maria
fiiul său, Ilie
"
, Ioan
---·- ·-·"
, Andrei
--1ica sa, Maria
~oţia sa, Ioana
1iul său, Ioan
1ica sa, Maria
"
, Ioana

ij, tij, tij, cu nro.
1892.
ij, tij, din anul 827,
u nro. 1891.
ij, tij, din anul 832,
nro. 1129.
ij, tij, din anul 823,
u nro. 193.
ij, tij, din anul 829,
nro. 1392.

18

tij

-

tij

ij, tij, din anul 827.
·u nro. 1158.

-

tij

ij, tij, tij, nro. 188.

!eşti

Tilişca 1 R

35

-

n temeiul pasportului
naghistratului din
~ibiu, în Ardial, din
anul 827, cu nro.
2242 .
. 41 v.-42 r.

60

ţu\uian

40
Il
10

tij

ij, tij, din anul 829,
cu nro. 1392.

tij

ij, tij, tij, cu nro.
1419.

14
25
8
6
2

Dumitru
615
krta

617

629

oan

Răniuc

:Jisei
Cunianu

40

32

40

- - " ···-

--- " - -

-

" ·-·

rătund

----- " ----

lung

acob
607 Vasile
Gligor

40

----- ----

"

rătund

620

30

"
--· ----

lung

45

m1c

"
------

630

628

oan David
o an
Mocanu

Dumitru
~limanut

40

mare

lung

castan alb( astri)

"

"
-----

"

---

negri

---- ---

negm

"
-----

"
-- ---

-

-

...

"

-·

---- " . --

"
---- - -

"
albastri
-------

"
-----

-- " ----

-- " ---

castan

negri

negri

potrivit

Sălişte,

in
Ard ia!

---" ----

Bistrit( a), in
-- " --Ard ia!

Sălişte,

in
Ard ia!

Tilişca,

in
Ard ia!

Sălişte,

in
Ard ia!

Galeş,

in
Ard ia!

Sălişte,

in
Ard ia!

n satul
Humu!eşti

oţia sa, Maria
1ica sa,
"
-- --- Paraschiva
"
, Maria

oţia

---- " . ·---

chictr.rri

"
--.

oţia sa,
Paraschiva

24

tutui an

25

tij

ij, tij, din anul 828,
u nro. 736.

25
3

tij

ij, tij, din anul 830,
lno 1258.

36
9

tij

--

--- " ---

--- " ---

in
!mahala
oa
[Neamţ,
Humal

ij, tij, de la
din
IHistriţă, din 1
~eptemvrie 826.
n temeiul pasportului
naghistratului din
~ibiiu, in Ardial, din
Il septemvrie 832,
lnro. 1370.

40
6

"

Tirgu

ij, tij, din anul 830,
nro. 961.

tij

sa, Safta
1ica sa,
:smaranda

tij

Neamţ

30
9
4

---- " ·--

oţia

sa, Maria

oţia sa, Maria
1ica sa,
Anastasia
oţia sa, Floare
1ica sa,

~maranda

holtei

~aghistrat

cal fă de

-

{Uţuian

42
201
5
13
19

"

ij, tij, din anul 829,
708.

~ro.

n temeiul
pasaportului
naghistratului de la
~ibiiu, anul 825, nro.
1253.
lr. v. 42 v.-43 r.

eşti

639 ~ava Birză

50

de mijloc

20

"
---- ·---

rătund

cărunt

albastri

"

----- ---

" --

~oţia sa, Maria
m satul
1/jiul său, Sava
Tirgu insurat --- " - - , Nicolai
Nou
"
, Ioan
"ii~a ~a, Ana

ij, tij, din anul 828,
!nro. 495.
n temeiul patenti K.

671

!Avram sin
IMarcus

·--·

"

-----

negri

negn

mare

Cimpulung, in Tirgu
Bucovina Neamţ

"

~oţia

sa, Feighc

16

jK. Aghcntii, din anul

rachieri

~27, cu nro. 656 al
-
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aică-său.

------

672

~abril

~unic

38

mare

lung

castan

că prii

potriv(it)

oţia

Galeş,

în
Ardial

"

--

"

sa, Ioana

tiu! său,
Alexandru
oţia

616

617
615

Nicolai
Marian

45

Vasile
Marcut 9

35

de mijloc

----- " - -

bălan

albastri

---·- ---··

28

"
--·-· ·--

rătund

negru

negri

ascuţît

Dumitru
lcrţazo

Volf
919 Rozcmbau

40

--

" ---

mare

-

-"

negru

bălan

lung

negri

-- "

"

albastri potriv(it)

n

Iaim
918 Mcndelovic

39

de mijloc

rătund

-

-" ---

--.

" ----

- -" · - -

Săliştc,

în
Ardial

"
-----

Galiş,

în
Ardial

Săliştc,

în
Ardial

Dolina, în
Galiţia

Tarigrad, în
Tara

-

-· " --

n satul
Chipcrig
Neamţ

"

--. ---·

"

. -·-

"

---- --

32
13

sa, Ana
tiu! său, Ioan
tica sa, Ana
"
, Maria
oţia sa, Maria
tica sa, Maria

31
1
14
12
25
10

oţia

17

sa, Ioana

"
--·

oţia sa, lenta
tiu! său, David
"
, Mcndcl
--·- ---·

35
8
1

văduvoi

Bac ou

însurat

Bacău

~o~a sa, Smaranda 50
ifiiul său,
phcorghi
16
" , Costantin 6
însurat
"1ic~ ~a, Catinca 19
_ " ___ , Rucsanda 12
Il
--- " - , Elcnca
"
, Maria
8

-- ··--

-

Turcească

1004

1005

rracaci
anoş

o han
Iolub

45

51

mic

găbini-

CIOS

"

. ---·

plcşug

cărunt

plcşug

---

" --·

albastri

.

--" ·----

potrivit

Braşov,

în

J\rdial

Cernăuţi,

în
Bucovina

l'l Totul tăiat cu mai multe linii şi scris: "Nu să ţânc în samă".
zo Totul tăiat cu mai multe linii şi scris: "Nu să ţânc în samă".
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"

ij, tij, din anul 830,
FU nro. 1468.

1

'

1

'
1

-~

tij
tij

ij, tij, tij.

1

ij, tij, din anul 830,
~u nro. 961.

1

1

"

·-

ţuţuian

n temeiul
pasaportului
11aghistratului din
Sibiiu, în Ardial, din
anul 831, cu nro. 666.

~oţia sa, Catalina 34
L<iiul său, laban
8

ncguJălori

n temeiul pasportului 1
localnic de la Dolin,
n Galiţia, din 25
~vgust 831, nro. 31.
n temeiul K. K.
ntcmunţiat pasport d(
a Tarigrad, din anul
~20, cu nro. 172/20 1.
-n temeiul patcnti K.
Aghcnţii, din anul
827, cu nro. 559.
1

de stare
mică

dascal
jidovăsc

casap

!K.

n temeiul patcnti K.

IK. Aghcnţii din anul
hcrari

~27, cu nro. 556.

lr, 43 v-44 r.
1

1006

1099

1100

1101

~asilie
pimitriu

!Petru
~osora

~anasie
IPosa

chim Posa

36

de mijloc

rătund

negru

negri

-

" ----··

alb

bălan

albastri

lung

33

----· ---

"

smolit

castan

că prii

turtit

41

"
---- ---

rătund

negru

negri

potrivit

tij

Suceava, în
Bucovina

"
------

lung

---" ---

"
-----

lung

1175 Petre Carata

60

-- " ---

rătund

cărunt

că prii

potriv(it)

~asile sin
!Petre Carata

27

----- ---

"

vărsat

castan

- - -----

"

"
------

26

înalt

smolit

negru

negri

-"-

oan sm
~asiliu

în
Ardial

·--- "---

33

1177

Sălişte,

33

IAndreas
1107
IPopovici

1176

Sasreghen, în
Ardial

Galiş,

în
Ardial

"

----- ---

"
---.

-

Piatra

holtei

---" --·-

însurat

tij

tij

ij, tij, tij, cu nro. 551.

8
2

-

cioban

otia sa, Maria

20

tij

otia sa, Ioana
1iul său, Ioan
1ica sa, Catrina
"
, Maria

33
2
9
7

tij

ij, tij, din anul 823,
cu nro. 27.
pi pasportul
naghistratului din
Sibiiu, în Ardial, din
anul 832, cu nro.
1076.
pi patentu K. K.
din anul 827,
u nro. 823.

Aghenţii

uneia sa, Maria
1iul său, Ioan
1ica sa, Ioana

48
14
18

cioban

patenta Aghenţiei, din
anul 823, nro. 21.

tij

uneia sa, Ileana

21

tij

ij, nro. 22.

tij

uneia sa, Ana

22

tij

pasportul
maghistratului din
Sibiiu, din anu 83 1,
nro. 1571.

însurat

tij

tij

tij

tij

81

ncj..,'tlţători

de stare mică

doftor

tij
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7
6
4

-

holtei

în
Ardial

26

pi ţertificatul
maghistratului din
:suceava, din anul
831,cunro.l25.

tij

Sălişte,

soţia sa, Helcna
!Jiul său, Iordachi
" , Scarlat
" , Ianco
" __ , Nicolai,
ugari
1ica sa, Maria
"
--- ·-- , Catarina

1178

1179

bumitru
~artin

Dumitru
:;ii tu

45

mijloc

rătund

-"-

verz(i)

mare

tij

tij

tij

60

-"-

--

"

cărunt

-"-

-"-

tij

tij

tij

fimeia sa, Maria
tiu! său,
Dumitru
_"_,Vasile
="-,Ioan
tica sa, Ioana
tmeia sa, Ana
tiu! său, Ioan
_"_ , Dumitru
="_,Vasile
nea sa,
~maranda

1182 oan Boetan

28

mijloc

rătund

Marcus
~hieşbaum

60

osel sin
~hirşbaum

26

mijloc

ungă(reţ

1259 IE!ias Binde

30

- -"- -

rătund

"--

ungă(reţ

1233

1250

1260

N"icolai
~erban

45

1261

pumitru
~erhenie

35

1262 oan Birzu

18

mic

mtc
mijloc

-"-

castan

cărunt

verz(i)

albastri

potrivit

mic

Selişte,

in
Ard ia!

Leova, in
Galiţia

Neamţ

insurat

Piatra,
ţăm(u)t

tij

Neamţ
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BACĂUL DE LA RURAL LA URBAN

III. Atribuirea locurilor din
înainte de înfiinţarea Ocrotitoarei

ţarina

târgului Bacău
Proprietăţii Târgului Bacău
Eugenia Mărioara MIHALCEA

Bacau from rural to urban
Resumee
Bacau a statue a l'epoque medievale un grand terrain reparties entre
Bistrita et le bassin du Tazlău. Cette terre a toujours ete diminuee par les grands
proprietaires terriens. Pour proteger les droits des citoyens urbains et des lieux de
l'attribution de terrain a ete cree en mai 1840, "Ocrotitoarea Proprietăţii Târgului
Bacău". Avant sa creation, les lieux du champ ont ete assignes de "epitropii
târgului". Nous presentons une liste dressee en 1838 comprenant des personnes
qui ont droit de recevoir des lieux dans le domaine. Lieux de champ ne sont pas la
propriete des habitants. Ils etaient seulement utilisees periodiquement pour foumir
de la nourriture.
Mots ele: Bacau, proprietaires terriens, XIX-eme siecle.
În epoca feudală târgui Bacău a avut un ocol propriu care se întindea la
vest, între Bistriţa şi bazinul Tazlăului şi care a fost micşorat în
permanenţă de marii boieri Neculai Costachi, Ştefan Roset, Radu Racoviţă ş.a.
Pentru apărarea drepturilor târgoveţilor din Bacău şi atribuirea locurilor de
hrană din ţarina Bacăului a fost creată instituţia numită Ocrotitoarea Proprietăţii
Târgului Bacău în anul 1840 1• Înainte de înfiinţarea acesteia locuitorii din Bacău
au primit locuri de hrană din moşia târgului atribuite de "epitropii târgului" aşa
după cum rezultă din documentele din 18 iunie 1818 2 şi din aprilie 1823 3 . Nu
deţinem informaţii despre atribuţiile epitropilor târgului, în hrisovul lui Ioniţă
Sandu Sturdza din 23 iulie 1823 se stabilea că "cei care vor voi a prinde vreun loc
din locul târgului, care nu va fi cu pricină, să se învoiască mai întâi cu epitropii
cutiei Târgului" 4 . Obştea târgoveţilor, adunată în mai 1840, arăta că după anul
1823 s-au dat locuri în ţarină de către aşa zişi epitropi, încălcându-se hrisovul
domnesc.
Lista pe care o vom prezenta este întocmită în aprilie 1838. Era în stadiu
de proiect şi privea atribuirea locurilor în ţarina târgului Bacău. Întocmită,
nord

şi

E.M. Mihalcea, Consideraţii privind statutul Ocrotitoarei Proprietăţii Târgului Bacău, în "Acta
Bacoviensia", Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, 1, Bacău, 2006, p. 43.
2
Arhivele Naţionale Bacău, colecţia Documente, V/138.
3
Idem, fond Primăria oraşului Bacău, d. 7/1846, f. 36.
4
ldem, colecţia Documente, Vl/4.
1
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epitropii târgului, ea unna să constituie baza de plecare pentru
măsurarea şi apoi atribuirea de locuri din ţarină. Ne bazăm afinnaţia pe
însemnările care sunt făcute pe listă. Astfel se recomanda cercetarea unor
suprafeţe care erau stăpânite pe nedrept, sau, din contră, se rocomanda atribuirea
unor suprafeţe de teren în plus deoarece fie locuitorii aveau prea puţin teren, fie se
socotea că aveau o situaţie materială grea şi necesitau mai mult teren pentru a se
putea întreţine. Lista ne pennite să facem unele aprecieri privind modalitatea în
care se atribuiau acele locuri de hrană. În primul rând, se remarcă faptul că unnau
să primească cele mai multe suprafeţe (măsurate în prăjini) cei care erau cunoscuţi
ca epitropi ai târgului: Mihai Cancel, Enăşel Toma Costache Rugină sau Anastasă
Rugină. Aceste pământuri nu erau proprietatea celor care-I primeau, nu puteau fi
înstrăinate, iar atunci când se întâmpla acest lucru pământul era retras de către
epitropi şi atribuit altcuiva. Din cei 253 de locuitori care sunt cuprinşi în listă, mai
mult de jumătate urmau să primească până în 100 de prăjini. Cu suprafeţe de peste
300 de prăjini sunt înscrise sub 20 de persoane. Cel mai mult pământ, 764 de
prăjini, urma să primească Mihai Cancel.
Potrivit listei, din cei 253 de locuitori care urmau să primească loturile, 22
erau femei, dintre care cîteva erau înregistrate ca fiind văduve. Se remarcă
includerea în listă a Ecaterinei Brăiescu. Erau înregistraţi cu drept de a avea loturi
în ţarină şi unii sudeţi.
De asemenea, urma să primească teren în ţarină şi Biserica Catolică. Nu
sunt menţionate alte biserici din târgui Bacău care urmau să primească lot. După
anul 1840, când s-a înfiinţat Ocrotitoarea, bisericile au primit locuri de hrană.
Putem constata, de asemenea, că unii locuitori intrau abuziv în ţarină şi
arau terenuri fără a avea acel drept. Situaţia s-a repetat şi după anul 1840, existând
nenumărate revolte ale unor locuitori faţă de ocrotitori, care nu erau capabili să
reglementeze abuzurile săvârşite de unii proprietari din Bacău.
Nu deţinem informaţii privind condiţiile care trebuiau îndeplinite de
locuitori pentru a primi pământ în ţarină. După anul 1840 una din condiţii era să
deţină o proprietate în Bacău, de cel puţin 1O ani. În adnotările făcute pe listă se
aducea ca argument că unii trebuiau să primească mai mult teren teren "fiind
vechi târgoveţi."
Numărul total de prăjini atribuite era, potrivit listei, de 29.780. Trebuie
însă să facem precizarea că sunt multe nume înregistrate şi apoi radiate, dar
numărul prăjinilor desemnate a fi atribuite este cuprins în totalul înregistrat la
final. Potrivit măsurătorilor efectuate de inginerul Constantin Beller, în anul 1859,
ţarina Bacăului avea 27.951 de prăjini 5 . Se poate constata că între anul 1838 şi
anul 1859 apare o diferenţă de aproape 2000 de prăjini.
probabil, de

5

către

Idem, d. 14/1858, f. 4, 25, 64, 127-140.
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Considerăm că

simpla prezentare a acestei liste oferă posibilitatea celor
care doresc să cunoască istoria Bacăului multiple perspective în abordarea istoriei
locale la mijlocul secolului al XIX-lea.
1838 apr.
Tablă de măsura a toată ţarina Bacăului ci s-au făcut arătătoare de fiştecari numi,
suma prăjinilor ci au în pământurile ci au de hrană precum s-au găsit 6 •
Prăjini

22

~urnele fiiştecăruia

în ţarină
Dumneaei pahr. Catinca Brăiasca, alăture cu gardul de la jitărie,
din gios ci au arătat unii din târgoveţi că ar fi dat loc de casă
ce au

ogoară

Ştefan Ceangău:

130

764

107

160

6

35 alăture cu dumneaei pahr., ci o numeşte cânepişte
35 tij
60 tij
130
.Mihai Cancel:
45 din gios de locul dumneaei pahr. Catinca Brăiasca
27 tij
36 tij, ci au dat din anul trecut lui Ion Afloarii
100 tij, din cari arată că 50 prăjini le-au dat ginerelui său de să
hrăneşte, iar 50 s-au dat acum lui Vasili fanaragiu şi împotrivindusă Cancell-au şi arat şi 1-au sămănat în tăria sa
20 tij
120 tij
30 tij
42 tij
40 tij pe deal
20 tij în capătul ogorului lui chir Dumitrache Gheorghiu
156 tij
60 tij
68 tij la "Negel, pârlog
764
Safta Lăzăroaii:
16 întâi
75 tij
16 tij
Vasili Paşcul, ci-i zâc şi Tukii:
11 întâi
40 tij

Ibidem, d. 1/1838, f. 1-35
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Prăjini

206
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210

112
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128

106

64

105

73

Numele
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ogoară

în

45 tij
64 tij la :'\' egel
Kir Costandin Călin:
70 întâi
85 tij
51 tij
Ianăş Olariul, cu ginerile său, şi doi ficiori:
84 întâi
Căpit. Ivan Sârbul:
70 întâi
60 tij
80 tij
David Cioclu:
30 întâi
40 tij
42 tij
Ghiorghi Tăbăcariul:
15 întâi
45 tij
20 tij
40 tij
97 tij la N egel
Gheorghi Hroştină, şăzător pe moşia mănăstirii:
28 întâi
25 tij
75 tij
Ion Chetrariul, cii zâc Aparaschivoaiei:
21 întâi
25 tij
60 tij
Lazăr Blănariul, brat Iamandi Blănariul:
36 întâi
28 tii
Lazăr Cojocariul:
20 întâi
12 tij
33 tij la Negel
40 tij la Negel
Lupu Mărian:
15 întâi
20 tij
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Numele

fiiştecăruia

ce au

oeoară

în

ţarină

16 tij
22 tij
20

172

88

60

159

220

314

130
130

143

Ştefan

Bolboros, i să cuvini

să

i se mai dei:

20 întâi
Kir Andrei Radul, băcal, sudit să plătească la cheltuiala târgului:
16 întâi
64 tij
92 tij_ la Negel
Vasile Clătinici:
36 întâi
52 tij
Costachi Bostan, vornic:
20 întâi
1otij
20 tij
1otij
Ioniţă Stoleriul:
14 întâi
44 tij
35 tij, ci au fost a lui Nicola cafegiu grec să să dei Marii ficii lui
20 tij la Negel
46 tij
D. clucer Alexandru Popovici:
1O cânechişte
130 tij
80 tij
Diaconul Ioniţă Mocanul:
50 întâi din cari 20 au vândut d. spătr. Morţun
80 tij
75 tij
109 tij la Negel
Să rămâi în 100 prăjini
D. stolnic Stamatachi:
130 întâi
D. spătar Grigori Morţun:
130 întâi
Căpit. Dumitru Papastanboli:
70 întâi
35 tij
38 tij
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Prăjini

50

252

70

140

166

112

222

188

280

66

:\urnele fiiştecăruia ce au oeoară în ţarină
Gavril a lui Iordachi vornicul:
50 întâi
Kir Dumitraşc Băcalul:
60 întâi
80 tij
12 tij
100 tij
Să să dei şi lui Teodor ~eacşu crăcimariul
:\iţă Bostan:
5 întâi, cânepişti
70 tii
Ion Beşoiu:
70 întâi
30 tij
40 tii la "!\egel
Mandachi Mutul, ficior Postăvariului:
50 întâi
50 tij
66 tii
Dumitru Jante:
40 întâi
72 tii
Gheorghi Botca:
70 întâi
70 tij
56 tij
16 tij
1O tii la Nege!
Maria Gălăţeanca:
60 întâi
40 tij
18 tij la ~egel
70 tii la Nege1
D. Dumitrachi Velisariu:
200 întâi
80 tii
Toader Grosul:
30 întâi
36 tij
1 să mai cuvini fiind cu casă gre şi vechiu târgovăţ
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Prăjini

167

ogoară

în

ţarină

Antal Pătraşc:
42 întâi
45 tij
60 tij
Sămion, zăt Ochincăriţa:

26

20 întâi din gios la hotarul
6 tij într-un elin

mănăstirii

Ioniţă Curpăn:

90

182

30 întâi
60tij
Pitar Ion
52 întâi
60 tij
70 tij
Să rămîi

Turturică:

pe 150

C~pit. Dănilă Vamiş:

136

94 întâi
42 tij
Smăranda Ochincăriţa:

98

35 întâi
63 tij
Să înpărtăşască şi

pe ginerili ei
Tudurachi Manoliu:

280

137

109

91

D. sărdr.
82 întâi
38 tij
160 tij
Sandul Băcalul:
45 întâi, ci au fost a lui Gheorghi Arachieriţii
40 tij
52 tij
Să să cerceteze ogorul de 40 prăjini, fiind că arată că n-ar fi a d-lui
ci numai de 45 şi 52
Mihai, zăt Pătraşcu:
21 întâi
41 tij Mihai Pătraşcu
48 tij la :\'egel, Vasîli Gherghel să să pui pe numele lui
Acsănia, lui l\eculai Postăvariul:
36 întâi
55 tij
Şăzătoare pe moşia mănăstirii, ogorul de 55 prăjini s-au dat lui Ion
Slabul, pe care îl va stăpîni vremelniceşte
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Prăjini

72
40
84
80

95

79
80
145

70

110

180

87
40
130

:\urnele fiiştecăruia ce au 02oară în ţarină
Toadir Proţap, cu ginerile său:
72 întâi
Iordachi Muntianul:
40 întâi
I să mai cuvini
Iordachi Foca:
84 întâi
Leonti Sîtariul, sudet:
80 întâi
Au dat ginerelui Ivan Sîrbul
Mihalachi Melinti:
51 întâi
44 tij la Negel
Mihai Olariul:
51 întâi
28 tii
Grigoraş Băcalul, zăt Coste Băcalul:
80 întâi
Soţia lui Mihai Cojocariul, ci s-au însoţit cu Juvărdeanu:
85 întâi
60 tij
Andrii Căsapul şi Costache Pântice V erdi, să rămâi tot a lui
Andrei Căsap, iar Pântice Verdi, fiind şăzător pe moşia mănăstirii,
s-au lipsit dii parte sa
Gheorghi Călin:
70 întâi, ci au fost a lui Vasili Chitariul pentru cari faci pretenţii
soţia lui, Nuţa covrigăriţa şi cu fiică-sa fiind amândouă vădane
40 tij
Mariia Săghinoaii:
66 întâi
81 tij
33 tij
I s-au rupt 33 prăjini
Stan Harabagiu, nepot Mănioaii, şăzătoriu pe moşia mănăstirii :
52 întâi
35 tij
Mihalachi Boengiu:
40 întâi
Ştefan, dascălul unguresc:
80 întâi
50 tij
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Prăjini

84

70
20
43
50

110

50

78

40

Numele fiiştecăruia ce au ogoară în
Ion Stoleriul:
40 întâi
22 tij
22 tij
Gheorghi a Andonesii:
70 întâi
Neculai a Marii, crâcimariu:
20 întâi
Preot Ioan Foamiti, de la bisărica Sturzoaii:
43 întâi
Alicsandru, sân Domnica:
50 întâi
Dumitrachi Apălădoaii:
10 întâi
80 tij
20 tij
Pahr. lordachi Popovici:
50 întâi
Maria Nebunoaii, vădană:
48 întâi
30 tij
Rămâni în 48 prăjini, iar 30 i s-au răzluit
Pişta Scripcariul:
40 întâi

ţarină

loniţă Abăgeriul:

213

90
48
40

137

48 ci au fost a lui Ion Bolboros croitor
25 tij
25 tij
80 tij
35 tij
Ogorul de 48 prăjini să să dei lui Ion Bolboros
Fiiul domnului Volfu:
90 întâi
Petre Forcoş:
48 întâi
Grigori Acostăchioai:
40 întâi, să i să mai deii ci s-a socoti
Neculai Sascău:
22 întâi
50 tij
30 tij
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în 165

Prăjini

127

314

102

119
120
87
30
72
35

:\'urnele fiiştecăruia ce au

oeoară

35 tij la ~egel
Iordachi Caţichi:
35 întâi
30 tij
28 tij
34 tij
Ion Păloşanul, cânepării:
1O întâi cânepiştii
34 tij
5 tij
40 tij
50 tij, ci au fost a lui Ion Futir
80 tij
30 tij la Negel
56 tij la Negel
9 tij la Xegel
Să se deie şi ginerilor săi
Toader Ghidibaca:
15 întâi
30 tij
25 tij
32 tij la Negel
Dascălul Ioan Hoitul, de la mănăstire
Dumitrachi Goguleţ:
120 întâi
D. sărdar Antohi Bârzu:
87 întâi
Gheorghi Căşăriul:
10 întâi
20 tij
Anton Aneculăesii
Gheorghi Condac:
21 întâi
14 tij celi dinainte
Să i să mai deii
Năstasă Gaiţă:

67

15 întâi
25 tij, s-au dat lui
12 tij
15 tij

Tanasă Tăbăcar
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ţarină

Prăjini

48
96
137

177

:\'urnele fiiştecăruia ce au ogoară în ţarină
Vasâli Gherghel, zăt Enăşăl Toma:
48 întâi
Vasâli Zaharia:
60 întâi cu loc stărpu în capăt şi lăture
36 tij
l\eculai Bratul:
108 întâi, fiind mort, stăpâneşti ginerile său, ::\ eculai
Niţă Cojocariul:
24 întâi
78 tij
35 tU
40 tij la Nege!
Moisă, vădan:

60

80

70
30
30

160

173

217

16 întâi
44 tij la Nege!
Fără nici o dare cu târgui
Nedele, soţia mortului Pavel Chitariul:
80 întâi bez
60 prăjini ci i le-au luat pahr. Neculai Busuioc, ci i să cuvini lui
Şărban ginerele său, după ţidula de 129 prăjini ci i s-au dat din
1834 Maiu 2, tot asupra numelui N edelii soacrăi sali
Dascălul Bazâle, zăt căpit. Gavrilişoaii:
70 întâi
Toader Panţârul:
30 întâi, să dovedeşti de Mihai Panţârul, dar să să cercetezi
Toader croitorul:
30 întâi
Ion Blehaciul:
52 întâi
26 tij
82 tij la Nege!
Să să înpărtăşască cu ginirii săi
Moisă Iacachi:
72 întâi
30 tij
8 tij
20 tij
8 tij
35 tij
Neculai Aneculăesii şi Mihai, brat lui:
57 întâi
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Prăjini

333

Numele

fiiştecăruia

ce au

o_goară

90
100

491

40
65

250

ţarină

30 tij
90 tij
120 la Negel în doă locuri
Gheorghi Chicet:
70 tij
58 întâi
25 tij
160 tij la Negel
10 tij la Negel
10 tij la Negel
250 prăjini i s-au lăsat iar 83 i s-au luat, adică 333 cu 40
lui Ianăş Haidău cari să să diosăbască pe numele lui
Căpit. Ianoş lojă:

454

în

40 întâi
42 tij
30 tij la Negel
224 tij la Negel
100 tij la Negel
18 tij la Negel
300 să-i rămâi iar 154 să i să răzluiască
Petre Botca
Mihai Botca, ce-i zâc şi Sărăţanul:
60 întâi
40 tij
Post. Năstasă Rugină:
130 întâi
60 tij
80 tij
221 tij la Negel
300 să rămâi iar 191 să i să ia
Dumitrachi Muntean:
Să i să mai deii
Ion Croitoriul şchiopul:
40 întâi
25 tij
Petrachi Ganciul, ficior Gănciulesii:
28 întâi
100 tij
52 tij
70 tij
150 să i să lasă, iar 100 i să răzlueşti
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a

Prăjini

80
60
40

522

48

244

74
30
90

256

Numele fiiştecăruia ce au ogoară În ţarină
Sanda lui Andrei vătăjelul:
I s-au luat 35 şi rămâni cu 45
Toader Lungul, ci au fost cioclu
Căpit. Adam Grecul
Căpit. Enăşăl Toma:
28 întâi
9 tij
11 o tij
55 tij
37 tij
30 tij dati lui Costachi armaşul
40 tij
73 tij la Negel
140 tij la Negel cu ginerile său Vasile Varga
Să să scadă cu ceia ce să va socoti fiind cu ginerile său înpreună
cu alţi copii ci ari în urmă
Petre sân Petre Sascău:
40 întâi
8 tij
Să i să mai deii ci s-a socoti fiind doi fraţi
Sandul Munteanul:
27 întâi
30 tij
20 tij
60 tij
100 tij la N egel
7 tij la N egel
Să să înpărtăşască ginerele său şi alţi copii ci ari
Anton Tănasă, ce-i zâc şi cioclu:
70 întâi
4 tij la Negel
Nechita, zăt Ion Tulbure
loniţă Panaiti zăt Ştefan Sîrbul, sudit:
30 întâi
60 tij
Gheorghi Aenăşoaii:
20 întâi
50 tij
20 tij
51 tij la Negel
120 tij la N egel
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şi

Prăjini

Numele fiiştecăruia ce au ogoară În ţarină
deii băeţilor lui Petre Haidău 50 prăjini
Preotul loniţă, zăt preotul Alexandru
Iftimii croitorul:
1O întâi
78 tij
40 tij
Crăciun cojocariul:
30 tij
30 tij
Să i să mai deii
Gheorghi Bărbierul, zăt Olariul:
15 întâi
6 tij
14 tij
28 tij
Anton Botca:
18 întâi
40 tij
30 tij
Lupu Botca:
200 să-i rămâi, iar 40 săi să răzluiască
Soţia căpit. Ştefan Arnăutul, sudit
Dumitru Muntean, crăcimariullui Andrei băcal
Vasâli Amânioaii:
30 întâi
60 tij
16 tij
Costandin Atomii:
40 întâi
22 tij
8 tij
Andrei Dabija, zăt preot Costachi
Mihai ginerile lui Pătraşc
Să i să mai deii ci s-a socoti
Costachi Racilă:
30 întâi
50 tij
50 tij
Costachi Adobrii, şăzător pe moşia mănăstirii fiind târgoveţ
vechiu i să lasă:
70 întâi
100
Să să

130
128

60

63

88

240
50
91
106

70
28
24

130

70
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fiiştecăruia
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ogoară

în

ţarină

Şărban Alăzăroaii:

140

212

90
120
60
70
70
82
50

224

175

182

5
100

45

80 întâi
40 tij
20 tij
Ioan Avram, ci au fost a lui One Mocanul şi a ficiorului lui One
Mocanul:
80 întâi
132 tij la :\ egel
Să să cerceteze fiindcă arată că nu ari mai mult de un pământ de
100 prăjini la ?\egel
Ispir Argintariul, zăt Lăzăroaii, sudit
Ioan Anuştii, ci au fost a lui Bostan cel bătrân
Vătav Ion, zăt Andrieş crăcimarul
Gheorghi Gugle
Dumitru Muntean
Standul Bucurii:
60 întâi
22 tij al doile pus mai înainte
Iconomul Ioan Livescu
Pahr. Neculai Busuioc:
80 ci au fost a şătr. Lupu Livescu
84 tij
60 tij la N egel
Rămîne cu 124
Stolnic Alecu Nastasiu:
100 întâi
75 tij la Negel
Dascălul Gheorghieş ot Mănăstire Precistii:
130 întâi
52 tij
Să i să lasă 100, iar 82 să să ei
29 tij ci arată Vasile Orvat că ari în curmătură
Ioniţă Surdul
Doctorul Vinler di în ogoarăle lui Mihai Cancel:
100 întâi
Opştia ceri să i să ia fiind şi sudit şi nefăcând nici o slujbă târgului
Ion Cavaleriul
Arat de Petre Săbiştean, iar Cavaleriul din ogoarăle lui Iordachi
vomic au arat 60 prăjini din ogoarăle lui Mihai Cancel
45 întâi
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72
150
60
175

170

Numele fiiştecăruia ce au
Ilii, zăt Karamanlău
Ioan Ghidibaca:

în

ţarină

60 întâi
40 tij
50 ogorul lui Gheorghi croitoriul
Gheorghieş Croitoriul, zăt Ion Crăciun
Ionică Gheorghiu, zăt căpit. Ivan Sârbul:
70 întâi
25 tij să să dei lui kir Dimitrachi Gheorghiu fratele
80 ogorul Imbroaii vădanii
Dumitrachi Gheorghiu, zăt căpit. Vîrlan:
70 întâi
80 tij
20 tij de la Cancel în capătul ogorului
Sărdar

250

o~oară

Dascălul

său

Gheorghi Lupaşcu:

160 întâi
90 tij
Rămîni la

socotinţa

di pe urmă

Petre Sascău:
115

46 întâi
12 tij
3 tij
54 tij la Negel
lojă

162

46
40
28
48

Acatrinii

Sascăoaii:

întâi
tij
tij
tij

Să să înpărtăşască şi

O. comis Grigori
280

50

360

copii lui

Rosăt:

80 întâi
200 tij ci le-au stăpînit şi spătr. Scarlat Krupenschi, să dei 86
prăjini clucer Ioniţă Popovici
Lupu, zăt Ianăş Olariul:
30 întâi
20 tij
Pahr. Ioniţă Lupaşcu:
110întâi
250 tij
Rămâni în socotinţă di pe urmă din cari s-au dat părintelui Vasili
de la Sfântu Ion 100 prăjini
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180

126
122
320
130
95
114
70
75
40
30
40
35

257

99

34
50
183

Numele fiiştecăruia ce au
Neculai Botca:
30 întâi
30 tij
40 tij
80 tij la 1\'egel
Iliana Sascăoai:
110 întâi
16 tij
Să înpărtăşască la ficior
Andrei Lupul, zăt Petre Haidăul
Sărdar Grigori Bosuioc:
320 la hotar lângă movilă
Să i să ia 120 rămîind pe 200
lorgul comis Anastasă
Vasâli Păşcănuţă
Ion Păloşanul, zăt Sorica:
50 întâi
64 tij la Negel

ogoară

în

ţarină

Lăzărina, vădana

Daria, zăt

Lăzăroaii

Tănasă Tăbăcariul

Gheorghi Chihaia
Tudurachi, sân Ion Lăcătuşul, sudit
Neculai, sân Clătinici
Ioniţă Timilii:
30 întâi
20 tij la Negel
42 tij la Negel
165 tij la N egel
Să înpărtăşască pe ficiori
Neculai Tuchi:
40 întâi
36 tij
7 cânepării la Negel
16 tij pe dial
Panaiti Mumgiu:
34 întâi
Arată locuitorii că ari 60 prăjini luaţi de la Gheorghi Batea
Lupu Belciul
Catinca lui Tănasă Rugină
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442

11 o
80

259

Numele fiiştecăruia ce au ogoară în ţarină
Pahr. Costachi Rugină:
11 O întâi
64 tij la Nege!
100 tij la :--J egel
126 tij la N egel
42 tij la Negel
300 i s-au lăsat iar 142 să i să ia, s-au dat 100 prăjini sărd. Bîrzu
Domnul ... starostele de sudiţi
Ion a preotului Dumitrachi Rugină
Lupu Enăşoaii şi Vasili Enăşoaii:
60 întâi
28 tij
70 tij la N egel
1O1 tij acelui din unnă pe numi li lui Vasili
Şărban Curălariul:

90
35
217

25

87

166
51

40 întâi
50 tij la Nege!

înpreună

cu

soacră-sa Smăranda Istrătoaii

Vasâli Bâşcă
Sărd. Manolachi Lupaşcu:
45 întâi
96 tij s-au dat părintelui Iconom Ianache
76 tii la Nege!
Andronachi, sân Trifan Bacal:
25 întâi
Săi să mai deii
Mihalachi Arcan:
30 întâi
57 tij la Nege!
Căpit. Grigori Bornaz, zăt preot Alexandru:
34 întâi
132 tij la Nege!
Manolachi

Bontaş

Căpt.

251

60
60
50

Vârlan Blănariul:
60 întâi
28 tij la Nege!
64 tij la Negel
99 tij la Nege!
Vasili Frunză
Manolachi Cioclu
Flueriţa vădana
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25
25
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70
66
44
30
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40
40
42
40
ll9
80
52

147 (77)

228 (148)

42
34
34

~urnele fiiştccăruia

ce au
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Eni Domuz
Preotcasa, vădana a preotului Alexandru:
Dumitru Rusul, zăt Ion Cojocariul
Radul Curălariul:
44 întâi
44 tij la :\' egel
Ghcorghi Butnariul:
70, ogorul ci au fost a Anuţii covrigăriţii
Gavrilă Răcilă

Trifan Muntean, brat a lui Dumitrachi Băcal:
Ioniţă Olariul:
30 întâi
40 tij
S-au mai cerut
David Mocanul:
32 întâi
32 tij
40 s-au luat şi s-au dat lui David de la cumnata sa
Gheorghi Costin
Lupu Tăbăcariul
Gheorghi a lui Antohi
Sâmion Avram
Neculai Pavăl:
60 întâi
59 tij la Nege!
Vasâli Gheorghiţă
Vasâli Vornic
Gheorghi a lui Niţă Drăgan:
45 întâi
32 tij
70 tij la N egel
Să să înpărtăşască şi soru-sa
Nistor a lui Mihalachi:
80 întâi
68 tij
80 tij la N egel
Rămâni pe 180 fiind sărac şi cu casă gre, iar 48 săi
Ion Grosariul
Antonică Grosariul
Petre Grosariul
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180
48
148
243

96
80
100
114
67
103 (43)

161

237

48
48

73 (33)
27

~urnele fiiştecăruia

ce au

ogoară

în

ţarină

Pahr. Mihalachi Fote:
180 pe dial alăture cu hotarul Călugării
Chiriac Mătăsariul
Clucer Ioniţă Popovici
Polcv. Mihai:
130 întâi
113 tij la Negel
143 să-i rămîi iar 100 să să ia
Preotul Ambrosăi fostul protopop:
96 întâi, ci au fost a Lăzăroaii
Bisărica Catolicească

Mihai a Andonesii
Aniţa Buzata:
18 întâi
96 tij la Negel, cei ci i-au luat Ilii Sânchetru săi să îndiplinească
Ilii Cojocariul, ce-i zâc şi Sânchetru:
67 întâi la Negel
Ion Ardeleanul:
43 întâi la Negel
60 tij la N egel
Preotiasa preotului Costache:
45 întâi la Negel
46 tij la Negel
70 tij la Negel
Să înpărtăşască pe gineri şi pe fecior şi alt băeţi
Zaharia Păloşanul:
37 întâi la N egel
180 tij la Negel
20 tij la Negel
100 să i să lasă iar 13 7 să să ia şi să scadă prăjinile ci s-au dat lui
Ion Ghidibacă
Costachi Chelariul:
48 întâi la N egel
Gheorghi, sân Mihai căprariul sudit:
48 întâi la N egel
Neculai Amăriuţii, crăcimariul:
33 întâi la Negel
20 la cruce
20 tij
Ştefan Gane:
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Prăjini

27
59
105
80

Numele

fiiştecăruia

ce au

ogoară

în

ţarină

27 întâi la ~egel
Fiindcă au vândut ogoarăle sărd. Manolachi Lupaşcu nu i
Enachi, cafegiu:
27 întâi la Negel, săi să mai deii
Gheorghi, sân -:\ăstasă Drăgan:
59 întâi la Negel
Să să cerceteze ci esti şi de nu este pe alt nume
Costachi, sân preot Dumitrachi:
105 întâi la N egel
Zanfira Stănciuleasa:
80 întâi la Negel

să

Zoiţa vădana moartă fără unnaşi:

50
23
99
31
97

50 întâi la Negel, ci 1-au luat căpit. Gavrilachi Bene, arat şi
sămănat de Zanfira Stănciuleasa
Costachi, sân Ion Tulburi:
23 întâi la Negel
Vasâli Horvat:
36 întâi la Negel
63 tij
Toader Curălariul:
31 întâi la Negel
Dumitru Bărbierul:
40 întâi la Negel
57 tij la Negel cu ficiorul său înpreună
Ioniţă, vădan:

88

120

24
59

98

6 întâi la N egel
28 tij la Negel
54 tij
Costachi Pavăl:
60 întâi la Negel
60 tij
Mai pretinderisăştii
Iordachi, sîn Ioniţă vădan:
24 întâi la N egel
lanăş Olariul:
26 întâi la Negel
33 tij
Petre Săbiştean:
80 întâi la Negel
18 tij la Negel
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cuvini

Prăjini

128
38
82
102
202
100
104
115
132

35
48
48
100
40

100

80

:\urnele fiiştecăruia ce au ogoară în
Preoteasa preotului Ioan Bursuc:
128 întâi la :\ egel, alăture cu căpr. Ianuş lojă
Dascălul :\eculai, sân preot Bursuc:
38 întâi la Xegel
Costachi Blehaciu:
82 întâi la :\'egel
Preot Ionică, sân preot Ursachi:
102 întâi la X egel
~eculai Agrosariului cu Anton, brat lui:
70 întâi la :\'egel
13 2 tij la :\' egcl
Gheorghi Grosariul:
100 întâi la Xegel

ţarină

Lazăr Amărgărintii:

104 întâi la Xegel
Ion Apostăvăriţii:
115 întâi la N egel
Dimitrachi Săliman:
132 întâi la 1\egel, cu 60 a băetului lui Iordachi vomic cari au să să
lipsască la celi 50 de mai înainte
Catalina, ci o ţâni Anton Sâtariul sudit:
35 întâi la 1\'egel di pe fimeii fiind vechi târgoveţ să găsăşti cu cali
să le aibă
lojă, bărbat Mărgărintii:

48 întâi la Nege!
Petre Farcaş:
48 întâi la Nege!
Paraschiva Gălăţanca:
100 întâi la N egel
l\'eculai David:
40 întâi la N"egel
Casa lui Gheorghi Dimitriu, ce-i zâc Goga:
30 întâi la Negel
70 tij la Negel
Să stăpâneşti de unnaşi
Alexandru, sân One Mocanul:
80 întâi la Nege!
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ASPECTE DI:\' ISTORIA TEATRL'LL'I BĂCĂUA:\'
Comclia CUCU

Aspccts of Bacau's thcatre history
Summary
This article presents significant aspects of Bacau' s theatre history, from
the very begining of it's artistic manifestations, having place at the middle of the
XIX th century, to what means today "Bacovia" Public Theatre.
There are shown the social-economica! and politic aspects, which permited
the appearence of the amateur theatre at the middle of the XIX th century, but also
it is proven it's role in the city's culturallife.
There are pointed Bacau's theatre involvement in historic events that were
decisived for Romanians evolution, for example: 1859 Union and The
Indepedence War that took place during the years 1877-1878.
A special place it is represented by the presentation of the public figures
that contributed to the development of Bacau's theatre, to it's metamorphose into
a cultural institution appreciated at alllevels: local, national and european.
Keywords: theatre history, Bacau, artistic manifestations, amateur theatre, Public
Theatre
O dimensiune esenţială, care reflectă dezvoltarea complexă a fenomenului
cultural băcăuan este reprezentată de înfiinţarea şi activitatea instituţiilor
profesioniste de spectacole, în acest sens înscriindu-se şi mişcarea teatrală din
urbea lui Bacovia.
Cunoscut ca unul din principalele centre economice ale Moldovei, Bacău!
prezenta, încă de la 1845, premisele unei dezvoltări culturale, prin încercările unor
tineri intelectuali animaţi de idei progresiste pentru înfiinţarea unui teatru local.
Aceşti pionieri ai teatrului băcăuan erau "predominaţi de idei progresiste cari
dădeau îmboldire întregii junimi culte ... cu care împreună luptau şi căutau prin
toate mijloacele a lovi în sistemul arbitrar de cârmuire de pe atunci, care împila
poporul şi nesocotea adevăratele merite" 1•
Iniţiator al unei trupe de diletanţi (amatori), clucerul Alecu Vilner se
adresa celor ce puteau da "doi sorcoveţi de scaun şi mai mult după filotimia
2
fieştecăruia" , unnând, poate, exemplul celor de la Iaşi, care începuseră la fel, cu
treizeci de ani mai înainte 3 .
Primele reprezentaţii de teatru au avut loc la Bacău în anul revoluţionar
1848, datorate acestei trupe de diletanţi, constând din piese mult "apreciate de

T.T. Burada, Istoria teat111lui in Moldova, voi. l, Iaşi, 1915, pp. 319-320 ( cf. Istoria teatrului in
România, voi. I, p. 222).
2
Istoria teatrului in România, Editura Academiei, 1965, voi. l, p. 224.
3
Ibidem.
1

109
https://biblioteca-digitala.ro

public care venea în număr mare la spectacole" . În anul 1850, "tot clucerul Alecu
Vilner, iniţiatorul înfiinţării Teatrului de diletanţi din Bacău, împreună cu
Dumitrache Frunză şi Iancu Gheorghiu Budu, iubitori de cultură şi de dorinţa de a
vedea şi la noi în oraş un teatru întemeiat pe nişte baze solide, înjghebară o trupă
de diletanţi şi jucară mai multe piese care produceau plăcere de nedescris
publicului doritor de a vedea asemenea reprezentaţii. Spectacolele aveau loc în
casele cucoanei Maria Mavromati, născută Sion, prefăcute acum în teatru, având
5
două rânduri de loji, staluri şi galerie" . Piesele care s-au bucurat de o entuziastă
primire din partea publicului aparţineau lui Vasile Alecsandri, acestea fiind:
Farmazonul din Hârlău, Iorgu de la Sadagura şi Rămaşagul.
Înfiinţarea Teatrului ~aţional din Bucureşti în 1852, constituia pentru
Alecu Vilner un important argument expus în cererea sa către autorităţile locale,
prin care solicita sprijin bănesc, menţionând că şi teatrul din Bucureşti "se bucura
de sprijinul ocânnuirii" 6 . Demersurile băcăuanilor pentru înfiinţarea unui teatru
local s-au concretizat în Actul mărturisitoriu din 4 ianuarie 1852, prin care 41 de
cetăţeni de vază ai oraşului recunoşteau că "nu pot tăgădui neaşteptata propăşire
ce făcuse tânărul teatru băcăuan în cursul a două sezonuri, ce-şi avu existenţa sub
diriguirea domniei sale Vilner" 7 . Sensibilizate de dorinţa băcăuanilor copleşiţi de
"mulţămirea ce ne-a produs moralele privelişti teatrale", autorităţile locale
intervin pe lângă Departamentul Treburilor Dinlăuntru din Iaşi solicitând
aprobarea unei subvenţii pentru înfiinţarea unui teatru pennanent şi îl însărcinau
pe Alecu Vilner cu realizarea acestui deziderat. Respectivul demers, concretizat în
Raportul nr. 570, însoţit de Actul mărturisitoriu, înaintat de Primăria Bacău nu
găseşte sprijin din partea oficialităţilor din Iaşi, răspunsul primit fiind următorul:
"Devreme ce obştea doreşte înfiinţarea şi împlinirea unui asemenea teatru, apoi tot
ea se cuvine a contribui la o întreţinere, căci mărginitele mijloace ale sfatului
trebuiesc a se prefera pentru cheltuieli de folosire publică, precum poduri, uliţe,
apăducuri (n.n. canalizare) şi altele, iar nu pentru desfătări, până când oraşul nu va
fi îmbunătăţit în aşa măsură prin a sfatului mijlocire încât să poată jertfi în
asemenea obiecte" 8 .
Cu certitudine, după 1852, teatrul băcăuan a început să capete o
importanţă tot mai evidentă în viaţa culturală a oraşului Bacău şi chiar a
Moldovei. Costache Radu (publicist şi dramaturg) în monografia sa Bacău! de la
1850-1900 ia în considerare anul 1852 ca dată a înfiinţării primului teatru la
Bacău: "La 1852 se înfiinţa pentru întâia data teatrul. Alecu Vilner, Iancu
Gheorghiu Budu, fraţii Gheorghe şi Simion Hociung, Gh. Livezeanu, fraţii
Costache şi Dimitrie Bârzu, Dimitrie Talianu, Ştefanache Busuioc, d-ra Maria
Vilner (acum d-na Morţun), d-ra Tarsiţa Dimitriu (acum d-na Benea); o mână de
4

.; Ibidem.
5
Marin Cosmescu, 150 de ani de mişcare teatrală la Bacău în Almanahul "Veteranul de război'",
1998, p. 168.
6
Luci a Antohi, Istoricul teatrului din Bacău, în "Carpica", XXIV, 1993, p. 205.
7
Ibidem.
~Ibidem, p. 206.
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tineri, unii trecuţi de 24 de ani, alţii mai mici, feciori de oameni din buna
societate, cu carte şi deştepţi, unii funcţionari cu vază la ispravnicie, alţii la
judecătorie, se hotărâră a deschide această biserică, căci închinătorii erau mulţi. Şi
într-adevăr, de la întâile reprezentaţii, de la boier până la gospodarul tăcut de prin
mahalale, năvăliră la teatru 9 . Curând, spectatorii băcăuani devin tot mai exigenţi,
nu se mai mulţumesc cu jocul diletanţi lor dorindu-şi spectacole susţinute de actori
profesionişti. Prin Bacău trecuseră, pe la jumătatea secolului al XIX-lea, trupe
italiene de operă, iar în 1852, un grup de actori ieşeni s-au deplasat aici şi au
susţinut spectacole cu piesele lui Vasile Alecsandri ("Piatra în casă", ":\untă
ţărănească", "Creditorii"), Costache Negruzzi ("Cârlanii") şi Matei Millo ("Baba
Hârca"). În mica orchestră care însoţea trupa, cânta la vioară Alexandru
Flechtenmacher, cel care va compune muzica pentru poezia Hora Unirii scrisă de
Vasile Alecsandri, spectacolele, care au avut loc în timpul iannarocului de vară,
fiind menţionate şi în "Gazeta de Moldavia" de la Iaşi 10 . Numele lui Alecu Vi/ner,
acest dechizător de drum în mişcarea teatrală băcăuană, "trebuie păstrat în
memoria oraşului, pasiunea şi convingerea utilităţii sociale a artei teatrale nefiind
cu nimic mai prejos de ale altor înaintaşi cărora le datorăm dezvoltarea artei
dramatice şi care îşi au locul recunoscut în istoria teatrului românesc" 11 •
În 1857, teatrul din Bacău trece sub "direcţia lui Gh. Hociung, D. Talianu
şi Gh. Livezeanu, care jucau şi ca actori, împreună cu Dumitrache şi Costache
Bârzu, Ştefan Busuioc, Sterian Calcăntraur, Alecu Vilner, Maria Morţun, Maria
Bogdanovici etc., iar corul era format din funcţionari de la tribunal, în timp ce
orchestra, compusă din 12 instrumentişti, era condusă de capelmaistrul Lemiş" 12 •
Perioada premergătoare Unirii Principatelor Române, implică tot mai mult
Teatrul din Bacău, atât în viaţa culturală cât şi.în cea politică a ţării, devenind un
instrument de propagandă unionistă prin însuşi repertoriul său, dominat de
comediile lui Vasile Alecsandri. Una dintre aceste piese, cunoscută pentru
caracterul său caustic, a fost Păcală şi Tândală reprezentată în 1857 de foarte
multe ori şi cu mult suflet şi dăruire de către artiştii amatori Alecu Vilner şi
Costache Bârzu, precum şi unionistul Iancu Gheorghiu Budu despre care
Costache Radu povesteşte că, la un moment dat, în timpul unei reprezentaţii,
acesta "iute sări din stai şi scoţând scripca de sub surtuc începu să cânte Hora
Unirii, pe versurile lui Vasile Alecsandri, piesă interzisă la acea vreme de
autorităţile potrivnice, dar care stârni entuziasmul localnicilor. Nu se mai ştia ce
era în teatru: toată lumea s-a sculat în picioare, strigând ura, bătând din palme şi
făcând un zgomot asurzitor. Cucoanele şi toate femeile de prin loji smulseră
lumânările aprinse din trichelele de pe pereţi, strigând să iasă cu toţii pe străzi.
Bărbaţii entuziasmaţi până la lacrimi urmară pe femei, şi luând şi muzica ieşiră în

Costache Radu, Bacău! de la 1850- 1900, Ed. a 2-a, revăzută, Bacău, 2005, p. 37.
Luminile oraşului- dimensiunea teatru, în "Vitraliu", anul XVI, nr. 1-2 (30)
aprilie 2008, p. 41.
1
Ibidem.
12
Marin Cosmescu, art. cit., p. 168.
9

° Cornel Galben,
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drum, cântând din gură Hora Unirii. După o jumătate de ceas erau sute de oameni
care cântau şi jucau hora ... " 13 .
Teatrul băcăuan va suplini lipsa artiştilor profesionişti prin organizarea a
numeroase reprezentaţii date de trupe ambulante, mai mult sau mai puţin
profesioniste, în intenţia de a menţine şi dezvolta viaţa culturală a oraşului. De
altfel, însuşi Costache Radu povesteşte că "dragostea orăşenilor pentru teatru
trecuse hotarele oraşului şi adeseori o trupă bună din Iaşi sau din Bucureşti
precum şi trupe străine, veneau întâi la Bacău" 14 , Primăria fiind asaltată de
numeroase cereri pentru aprobarea autorizaţiei de desfăşurare a unor spectacole
tot mai diverse, pe lângă cele de teatru, afişele anunţând spectacole de circ şi
menajerie, gimnastică, iluzionism, divertisment 15 • De la Iaşi vor veni, în 1857, o
seamă de actori, nemulţumiţi de situaţia lor sub direcţia lui N. Luchian, rămânand
la Bacău o vreme, cu dorinţa de a înfiinţa un teatru pennanent. Lipseau însă
condiţiile necesare şi, în special, o sală de spectacole. Se juca în diferite case
particulare şi, uneori, în sala mare a Primăriei. În martie 1867 o trupă străină
condusă de Eduard Haiman, solicita deschiderea unei "panorame" în oraş peste
drum de hotelul Smolenschi. Două luni mai târziu, Marcu Berger, profesor artist,
cerea "învoire de a da un concert în sala Şcolii de fete" iar Societatea dramatică
din Iaşi, intervenea pentru o serie de reprezentaţii la Bacău 16 .
Turneele conduse de Fanny Tardini, Matei Millo şi de alţi artişti
profesionişti, reprezintă o etapă superioară în impunerea şi îmbogăţirea ideii de
teatru. "Venind în 1869 la Bacău, Fanny Tardini este surprinsă de calda
receptivitate a publicului băcăuan, drept pentru care, în 1870, revenind cu trupa sa
în oraşul de la confluenţa Bistriţei cu Siretul, cere autorităţilor locale, prin adresa
nr. 1262 din 12 aprilie, permisiunea de a da spectacole în curtea Primăriei pentru
«a amuza pe cetăţenii Bacă ului pe câtva timp prin reprezentaţiunile teatrale))" 17 .
De la Costache Radu, aflăm şi condiţiile în care se desfăşurau spectacolele
teatrului băcăuan. Acesta menţionează că se folosea soluţia improvizării unui
"teatru de scânduri", adică "o baracă de scânduri, o hardughie mare în care se
făcea loji, staluri, scena şi toate cele necesare. Încăpeau în ea peste 700 de oameni.
Mai totdeauna acest teatru de scânduri se făcea în curtea primăriei. În toate serile
când se ~uca era plin, ticsit de lume. Gustul de teatru se lăţea cât mai mult la
orăşeni" 8 .
Dornică să obţină un local pentru reprezentaţii, trupa reputatei actriţe
Fanny Tardini, la care Mihai Eminescu ucenicise ca sufleor, se stabileşte la Bacău,
prezentând spectacole în locaţia improvizată în curtea Primăriei, ajungând datoare
cu 600 de lei, pe care îi împrumutase de la Consiliul Comunal Bacău şi din care
reuşise să achite doar 80 de lei. Presată de administraţia locală pentru achitarea
13

Costache Radu, op. cit., p. 47.
Ibidem, p.38.
15
Lucia Antohi, op. cit., p. 208.
16
Ibidem.
17
Ibidem, p. 209.
IM Costache Radu, op. cit., p. 38.
14
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integrală

a împrumutului, artista cerea, prin adresa din 2 august 1872, o amânare a
plăţii, menţionând "că nu a luat pentru a face speculă, ci pentru a face acest local
de teatru", insistând chiar, ca acest împrumut să fie considerat ca o subvenţie, aşa
. ~m a1te oraşe 19 .
cum va obţme
Au existat mai multe încercări de edificare a unui teatru permanent, cu sală
proprie şi cu dotările necesare.
anume Ion Pisoschi cerea Primăriei, în 1872,
sala cea mare "spre a înfiinţa un mic theatru pentru acest oraş" 20 . Respingerea
acestei solicitări nu i-a demobilizat pe băcăuani ci dimpotrivă preocupările
acestora pentru rezolvarea problemei sălii de teatru s-au intensificat până când,
aşa cum povesteşte Costache Radu "gustul pentru teatru îndemnă pe concetăţeanul
nostru Neculai Drăgoianu să facă la rândul al doilea al hotelului, ce-l construia în
1873, o sală proprie pentru teatru". Autorul menţionează cu încântare că "în
această sală încăpătoare şi frumos alcătuită şi mobilată se deschise teatrul în anul
1874 sub direcţia lui Mihai Climescu, care aduse actori buni de la Iaşi şi

Un

Botoşani" 21 .

În 1875, conducerea teatrului alcătuită din Costache Genadiu, Iosef
Costache Radu, aducea o trupă mai mare de actori din Craiova şi
Bucureşti, la spectacolele căreia "în serile când se juca, imbulzeala lumii era atât
de mare, încât adeseori se făcea apel la poliţie de a opri lumea că nu mai era
loc" 22 . Asigurarea cheltuielilor legate de întreţinere determină conducerea
Teatrului să adreseze Primăriei Bacău, între anii 1874-1878, nenumărate petiţii
pentru acordarea de subvenţii menţionându-se că "una din necesităţile cele mai
folositoare începe a se simte şi la noi, ca în toate ţările unde simţul nobil, gustul
frumosului este o reclamă . . . această necesitate sau mai bine zicând această
instituţiune este teatrul" 23 .
Semnatarii petiţiei din 14 septembrie 1874 precizau că "atât în alte ţări
precum şi la noi, Bucureşti, Iaşi, Craiova, Focşani, Botoşani, Bârlad, guvernul şi
comunele contribuiesc pentru susţinerea acestui templu" şi că " ... noi cetăţenii
având înaintea noastră ideea de a contribui şi noi pentru binele şi înfrumuseţarea
acestui oraş ... am sacrificat mult pentru a da viaţă Teatrului ce există aici. Nu am
cruţat nimic pentru ca băcăuanii să vie cu mulţămire înaintea unor spectacole
executate de o bună trupă" 24 .
Specificându-se componenţa trupei teatrului local, care la acea vreme
"cuprindea 6 artişti, 6 elevi, 5 artiste şi 3 eleve", în 1875 se solicita Consiliului
Comunal al oraşului o subvenţie de 3000 de lei care să fie trecută în bugetul pe
1876, conducerea teatrului băcăuan asumându-şi responsabilitatea " ... să avem
angajate persoane dintre actorii români, apte a interpreta cu satisfacţiune rolurile
ce li se încredinţa; de a face opt reprezentaţii pe lună în cursul a patru luni care
Şavloschi şi

19

Lucia Antohi, op. cit., p. 208.
Ibidem.
21
Costache Radu, op. cit., p. 38.
22
Ibidem.
23
Lucian Antohi, op. cit, p. 209.
24
Ibidem.
20
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formează

stagiunea de iarnă; de a alege piese ale autorilor celor mai renumiţi
români şi străini, pentru ca reprezentaţiunile să aibă îndoit merit literar şi
moral" 25 . Refuzul acestei solicitări pe motiv "că mijloacele anului curent nu
permit a înscrie cheltuieli facultative" generează o nouă petiţie prin care suma
solicitată era de 1500 lei 26 .
Nevoia obţinerii unor noi subvenţii, îl determină pe Mihai Climescu să
înainteze, la 4 octombrie 1876, o altă solicitare către Primărie, în care se menţiona
că " ... în toată lumea civilizată pe lângă biserică, şcoală, presă, teatrul ocupă şi el
un loc destul de important, că peste tot locul se fac sacrificii imense pentru acest
scop, că pe calea artelor, naţiunile rivalizează şi cu teatrul; că în special oraşul
Bacău dintre multele oraşe ale României conţine un public apt pentru teatru ... ",
rugând pe primarul oraşului, Gheorghe Hociung, să acorde pentru stagiunea 18761877 o subvenţie de 2500 lei 27 .
Având şi sprijinul unor personalităţi băcăuane precum Al. Georgescu, D.
Holban, N. Morţun, G. Vasiliu şi alţii, conducerea Teatrului, se pare că a reuşit să
obţină sprijinul solicitat, întrucât, în iarna respectivă Teatrul a avut o stagiune
rodnică în timpul căreia băcăuanii au avut plăcutul prilej să-1 asculte adeseori pe
"acel rege al poeziei", care era Vasile Alecsandri, recitând pe scena băcăuană,
entuziasmând voluntarii ce plecau pe frontul de la Plevna" 2 . Iată cum prezintă
Costache Radu impactul Războiului de Independenţă, din 1877-1878, asupra
Teatrului din Bacău: "În timpul războiului (1877), din buna societate a oraşului,
doamne şi domni suiau scena pentru reprezentaţii date în ajutorul răniţilor şi însuşi
iubitul poet Vasile Alecsandri de pe această scenă şi-a recitat poemul său, "Dan,
căpitan de plai". Pentru nimenea nu era o pacoste teatrul. Comuna chiar a dat
subvenţie 2000 lei" 29 . Implicarea lui Vasile Alecsandri în mişcarea teatrală
băcăuană nu este lipsită de ecouri, poetul răspunzând emoţionat la o scrisoare a
corpului profesoral din Bacău: "sunt foarte simţitor la salutările dumneavoastră şi
vă trimit sincerele mele mulţumiri" 30 .
După cucerirea Independenţei, pentru România se deschid perspective
generoase şi din punct de vedere cultural. Din străinătate încep să sosească trupe
de teatru, care n-au ocolit nici Bacăul, Primăria fiind solicitată să autorizeze astfel
de spectacole. Actorul Bremens, împreună cu o trupă franceză, a solicitat şi a
obţinut aprobare, în 1877, să prezinte "coruri, operete în limba lui Voltaire" 31 .
Interesul autorităţilor locale faţă de viaţa culturală si mai ales teatrală se
intensifică mai ales după adoptarea, în 1877, a Legii pentru organizarea şi
administrarea teatre lor din România. Prin adresa din 8 august 1877, Ministerul
25

Ibidem.
Ibidem, p. 210.
27
Ibidem.
28
Marin Cosmescu Delasabar, Alecsandri pe scena teatrului băcăuan în "Deşteptarea" nr. 212,
din 12 octombrie 1990.
29
Costache Radu, op. cit., p. 39.
30
Marin Cosmescu Delasabar, art. cit.
31
Lucia Antohi, op. cit, p. 211.
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Cultelor şi al Ordinei Publice înştiinţa Primăria asupra prevederilor articolului 6,
alineatul C din lege, în care se preciza că îndatorirea primarilor din fiecare
localitate este "să privegheze şi să facă să se execute dispoziţiunile decretelor şi
regulamentelor relative la teatruri ... " 32 .
Perioada care a urmat marchează o diversificare în activitatea Teatrului din
localitate, băcăuanii delectându-se cu spectacolele prezentate de trupa locală, dar
si de trupe din ţară şi străinătate. La îmbogăţirea repertoriului său, au contribuit şi
scriitori locali (în afară de Vasile Alecsandri) precum Costache Radu, autor al
pieselor Băile de la Slănic, Senatorul somnoros şi Doctoria soacrelor. Iată cum
relatează Costache Radu impactul pe care comediile sale I-au avut asupra
autorităţilor şi publicului băcăuan: "În această stagiune s-a jucat o piesă originală
de-a mea: «Băile de la Slănic», comedie în 5 acte. Când s-a afişat, au început
şoaptele. Mulţi credeau şi mai cu seamă mai marii ocârmuirii că se ocărăşte
guvernul în piesă. În seara de repetiţie spre reprezentaţie ne-am trezit în sală cu
procurorul, care şi-a arătat dorinţa, foarte politicos de altminteri, că voieşte să stea
la repetiţie. l-am înţeles gândul şi tâlcul venirii. Fiind rudenie cu mine, l-am
chemat deoparte, în patru ochi şi l-am întrebat. Mi-a spus că prefectul 1-a trimis.
Am început repetiţia şi după vreo trei ceasuri s-a sfârşit. Doar în «Băile de la
Slănic» nu era să se vorbească bunăoara ca în «Apele de la Văcăreşti». Erau aluzii
la guvern, dar nu din cele ce sar în ochi. Procurorul mulţumit de piesă s-a dus, şi
piesa s-a jucat apoi în faţa unei săli pline, cu mult succes. Tot în acea stagiune s-a
jucat o localizare a mea: «Senatorul somnoros>>, apoi mai târziu o altă localizare,
«Doctoria soacrelon>. Nu voi arăta cum au fost primite de public aceste piese ca să
nu se zică că mă laud" 33 .
Un gen artistic bine primit de publicul băcăuan a fost opereta, unul din
aceste spectacole, dat de trupa ieşeană a lui Teodor Aslan fiind "Fata mamei
Angot". Iată cum relatează Costache Radu impactul acestei piese asupra
băcăuanilor: "De vreo patru ori s-a jucat această operetă, aşa de mult a plăcut
publicului. Muzica din operetă a trecut de multe luni şi încă se cântă de fiecare
prin case, pe străzi de copii. Până şi servitoarele care scoteau apă din fântână,
scoţând apă cântau: «din mama An§o eu am ieşit ... etc.» Cât a jucat trupa, nici
într-o seară nu s-au mai găsit locuri" 4 . Cu acelaşi entuziasm a fost primită şi trupa
de operete franceze a doamnei Keller, care a prezentat spectacole la Iaşi, Bacău şi
Bucureşti. De un real succes s-a bucurat, în 1880, spectacolul intitulat Omul cu 36
de capete având drept protagonişti pe cunoscutul, la vremea aceea, artist francez
Francisc de Blanche şi trupa sa de la teatrul Folies Bergere din Paris, dar şi
concertul dat de mezzosoprana Alexandra Domoceanu 35 • În anul 1881, băcăuanii
au putut viziona spectacolele trupei engleze a lui S. Martin, iar în 1882, trupa de
teatru israelit condusă de M. Sigalescu a prezentat comedii, în original, de Şalom
Alehem.
32

C. Hamangiu, Codul general al României, voi.II, Legi uzuale (1856-1900), Bucureşti, 1907.
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Costache Radu, op. cit., p. 38.
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În 1889, hotelul lui Neculai Drăgoianu, în care se afla şi Teatrul, este
distrus de un incendiu. Mişcarea teatrală intră într-o perioadă de stagnare până în
1895, când Bacăul avea să fie înzestrat cu Palatul Ateneului, "acest drăguţ giuvaer
arhitectonic", cum îl numea Petru Budu, în revista sa "În ore libere" (1904),
construit sub conducerea arhitectului băcăuan Gheorghe Sterian, "în cinstea zeiţei
Thalia", dar şi a "zeului Vulcan", ca sediu al pompierilor, construcţie mistuită de
un incediu, în 1964.
În anul 1896, sosesc la Bacău trupe de elită de la Teatrul Naţional din
Bucureşti (cu Constantin Nottara şi Agatha Bârsescu), Iaşi şi Craiova. Actorii
acestor trupe i-au bucurat pe băcăuani cu spectacole de ţinută, precum Hamlet sau
Intrigă şi iubire, dar şi cu piese din dramaturgia greacă antică.
Deşi exista o nouă sală de spectacole, lumea începuse să nu mai acorde
aceeaşi atenţie spectacolelor de teatru. Apăruseră deja noi genuri de spectacole
muzicale, de circ, sportive, ceea ce a însemnat şi o diversificare a gusturilor
publicului. Mai ales tineretul era tot mai atras de muzica modernă, în special de
boston. Petrecerile cu muzică înlocuiau tot mai des spectacolele de teatru.
Referindu-se la această etapă de declin din istoria teatrului băcăuan, cu
dezamăgire, Costache Radu menţionează în monografia sa Bacău/ de la 18501900: "au început iar să vină trupe, însă nici una n-a făcut stagiune de iarnă în
regulă. Jucau câte două-trei reprezentaţii, alta venea în loc. Uneori veneau câte doi
sau trei actori cu afişe mari, alteori concerte, de mai multe ori răpezeli din
Bucureşti şi Iaşi pentru o singură reprezentaţie. S-a văzut cu destulă amărăciune
că nu mai e acum publicul de altă dată pentru teatru. D-abia şi abia se umple sala
când e o trupă cu actori buni. De cele mai multe ori sala nici pe un sfert nu e plină.
Nu mai e acea tragere de inimă, nici acea îmbulzeală că să dea om peste om. Când
faci apel la vreo persoană din societate a încuraja teatrul, îţi răspunde cuconiţa:
«Un boston înfierbântat e mai plăcut decât orice piesă dragălaşă de-a lui
V.Alecsandri))" 36 . Acelaşi Costache Radu vedea şi posibile soluţii pentru a scoate
teatrul băcăuan din acest impas: "poate că dacă ar fi o sală de teatru şi cu loji, dacă
unele trupişoare ce mişună tot anul de colo până colo numai ca să ia bani fără a
juca bine ar dispărea, dacă o trupă cu actori buni, cu roluri învăţate, cu toate
îngrijirile cerute pentru teatru, s-ar stabili pentru o stagiune de iarnă, făcând şi
abonamente, poate zic c-ar reveni iar dragostea de teatru şi ar fi ca şi înainte" 37 •
Treptat, publicul băcăuan prinde gustul marilor spectacole, cu artişti de
înalt profesionalism, datorită faptului că oraşul începe să fie vizitat, cu oarecare
regularitate, de companii teatrale de elită, alcătuite din artişti remarcabili. În
martie 1914, "Compania Bulandra" a prezentat câteva săptămâni mai multe
spectacole avându-i cap de afiş pe Lucia Sturdza-Bulandra şi Tony Bulandra. În
1919, băcăuanii s-au întâlnit cu un monstru sacru al teatrului de revistă,
Constantin Tănase, care revine la Bacău, începând cu anul 1920, chiar de câte
două-trei ori pe an. În 1921, debutează spectacolele trupelor conduse Ion
Manolescu, Tudor Muşatescu-Sică Alexandrescu, Iancu Brezeanu, care revin apoi
36
37

Costache Radu, op. cit., p. 39.
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în 1922 şi 1923. Maria Filotti vine, de asemenea, la Bacău atrasă de publicul de o
rară sensibilitate. În presa vremii apar cronici dramatice, spectatorii băcăuani nu
mai sunt nişte provinciali, în ale teatrului 38 .
O etapă aparte în evoluţia mişcării teatrale băcăuane o reprezintă perioada
interbelică, când Palatul Ateneului este disputat de societăţile culturale "Ateneul
popular V. Alecsandri" şi "Ateneul popular I.L. Caragiale", principalii
organizatori de conferinţe, serbări şi reprezentaţii teatrale fiind profesorul Grigore
Tabacaru şi dramaturgul Ion Luca. Acum se afirmă, în cadrul mişcării teatrale
băcăuane cel de-al doilea mare dramaturg al său, Ion Luca, autor a peste 40 de
piese de teatru, dintre care 20 au fost publicate, jucate şi premiate, unele tipărite şi
la Bacău (Alb şi negru, Sunt flori care mijesc toamna, Ghiftarii, Apele în jug,
Şcoala din Humuleşti, Colegi de clasă, Cuza Vodă, !carii de pe Argeş, Rachieriţa,
Amon-Ra, Alb şi negru, Femeia Cezarului, Javra pământului, etc.). Critica literară
îl situează pe Ion Luca ca un dramaturg de valoare prin opera creată care "a
deranjat crocodilii confortabil instalaţi" 39 .
În 1929 este iaugurat Palatul Mărăşti (actualul sediu al Teatrului
Municipal "Bacovia"), care va găzdui un hotel, un teatru şi un cinematograf.
În perioada interbelică a existat la Bacău o trupă locală, stabilă, de
diletanţi, care, iniţial a purtat numele poetului Vasile Alecsandri, iar mai târziu pe
cel al marelui actor Petre Liciu. Pe lângă spectacolele susţinute în oraşul de la
confluenţa Bistriţei cu Siretul, această trupă a făcut tumee şi în ţară cu piese de
Victor Ion Popa, Victor Eftimiu şi Mircea Ştefănescu40 .
Mişcarea teatrală de amatori este reluată după al Doilea Război Mondial.
În 1945, este inaugurată o Casă Culturală, căreia, îi este afilitat un teatru
permanent. Încet-încet, paşii către profesionism sunt realizaţi, în repertoriul trupei
băcăuane aflându-se piese precum: Omul care a văzut moartea, de Victor Eftimiu,
O zi fără minciuni, de Lesage, Dragostea, bat-o vina, prelucrare de Tudor
Muşatescu. Tot acum se afirmă talente reale pe care le vom găsi şi în componenţa
viitorului teatru profesionist: Mişu Rozeanu, Lory Cambos, Constantin
Gheorghiu, Anna Cristie41 •
Pe data de 1 octombrie 1944, la Iaşi se deschide, pe lângă filiala "Uniunea
Patrioţilor", o secţie de teatru care se transformă în "Teatrul Poporului" (1946),
instituţie profesionistă, de sine stătătoare, ce avea ca obiectiv popularizarea
spectaco1elor de teatru prin organizarea de tumee în toată Moldova.
La 1 august 1948, prin Decretul nr. 156 al Prezidiului Marii Adunări
Naţionale, s-a înfiinţat teatrul profesionist la Bacău, prin transferul "Teatrului
Poporului" din Iaşi. Printre actorii care s-au strămutat atunci de la Iaşi la Bacău
38
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s-au aflat: Ion Niculescu-Brună, Florin Gheuca, Flavius Constantinescu, Bitu
Valea Marinescu, Eugenia Gheorghiu. Trupa va fi completată cu o
serie de actori veniţi din Bucureşti, precum: Emest Maftei, Vasile Cretoiu, G.
Musceleanu, Al. Ronny, Puiu şi Maria Cretoiu. Ca sediu permanent, i-a fost
atribuită sala fostului cinematograf "Mărăşti", împreună cu câteva încăperi care au
primit destinaţia de birouri, săli de repetiţie, depozit de materiale, decoruri.
Primul director al teatrului nou înfiinţat a fost M. Berghoff. Personalul
teatrului era format din 25 de salariaţi, din care 19 erau actori. Au intrat simultan
în repetiţie două piese: Alarma de Orlin Vasiliev şi Casa pisicii, o piesă pentru
copii scrisă de Samuil Marsak. V asi le Cretoiu a preluat regia ambelor spectacole,
George Musceleanu semna scenografia, iar Ioana Ronny asigura costumele. Regia
tehnică îi aparţinea actorului Cristofor Vitencu. Inaugurarea teatrului a avut loc în
data de 9 octombrie 1948, cu premiera Alarma, distribuţia fiind alcătuită din
actorii Teodora Lazăr, Costin Cristinel, Ion Niculescu-Brună, Ulpia Hârjeu,
Vasile Cretoiu, Aura Mihuţescu şi George Musceleanu.
Iniţial, teatrul băcăuan s-a numit Teatrul de Stat Bacău, ulterior a devenit
Teatrul Dramatic "Bacovia", iar în prezent poartă denumirea de Teatrul Municipal
"Bacovia".
Din 1948 şi până în prezent, au fost directori ai Teatrului Bacovia: Milu
Berghoff, Marin Grigorescu, Tiberiu Penţia, Ion Coman, Constantin Ghica, Ion
Buleandră, Vasile Sporici, Traian Valeriu, Stelian Preda, Calistrat Costin, Viorel
Savin, Adrian Găzdaru.
Din repertoriul teatrului n-au lipsit marile nume ale dramaturgiei
româneşti, începând cu Alecsandri şi Caragiale continuând cu alţi dramaturgi
români, printre care s-au numărat frecvent şi scriitorii băcăuani: Ion Luca, Ion
Ghelu-Destelnica, Ovidiu Genaru, George Genoiu, Mihail Sabin, Viorel Savin. De
asemenea, actorii băcăuani le-au oferit spectactatorilor piese de Shakespeare,
Moliere, Goldoni, Goethe, Schiller, Cehov, Ibsen, Brecht, etc., adică tot ce este
mai valoros în repertoriul universal.
Teatrul de Animaţie din Bacău este secţia pentru copii şi tineret a Teatrului
Municipal "Bacovia". Acest aşezământ cultural a fost fondat pe data de 8 mai
1951. În cei 60 de ani de existenţă, la Teatrul de Animaţie s-au montat peste 200
de piese pentru copii şi tineret din dramaturgia naţională şi universală, unele în
premieră absolută. Fondul de aur al reprezentaţiilor consemnează spectacole după
Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Cezar Petrescu, Mihail Sadoveanu, I.L.Caragiale,
Fraţii Grimm, Andersen, etc.
În concluzie, cultura reprezintă unul din domeniile cele mai dinamice ale
societăţii româneşti. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea se
prezintă ca un fenomen complex, care pe lângă formarea gustului estetic şi
cultural a avut un rol fundamental în renaşterea noastră naţională. Principalele
instituţii culturale româneşti, deci şi teatrul, incluzând aici şi teatrul băcăuan, au
parcurs un drum lung, nu lipsit de obstacole şi ezitări, dar luminat de talent şi
pasiune, aliniindu-se treptat şi definitiv celor europene.
Fălticineanu,
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DIN SATUL TUT A, COM. TG.
PÂNĂ Î~ ANUL 1954

TROTUŞ

Dr.

Dănuţ DOBOŞ

The School in Tuta
Summary

This study was compiled in the luckless context of the absence of school
archives prior to World War I. The school in Tuta was founded at the beginning of
the 201h century as an outcome of the education laws authored by Spiru Haret, the
then minister of religious affairs and public instruction.
The study focuses on important topics such as the activity of the school 's
managers and other members of the teaching staff, school statistics, academic
records, the problems engendered by the lack of proper school building, the
disastrous impact of the communist reform of education of 1948, and the
deplorable experiment involving the conversion of the school in Tuta into a
Hungarian-language school between 1950 and 1955. The study does not exceed
the year 1955.
Keywords: education, primary classes, Bacau county
Începuturile şcolii
Din cauza distrugerii arhivei Şcolii Tuta de dinainte de Primul Război
Mondial, nu cunoaştem astăzi data fondării acesteia 1• Probabil această şcoală a
fost fondată la începutul secolului al XX-lea ca urmare a aplicării legislaţiei
şcolare a ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice din acea vreme, Spiru Haret.
Corpul de învăţători
În anul şcolar 1918-1919 existau la Şcoala Primară Mixtă Tuta, patru clase:
clasa I-a- 12 băieţi şi 38 de fete; clasa a II-a- 10 băieţi; clasa a III-a- 13 băieţi şi
1 fată; clasa a IV -a - 1 băiae. Şcoala era condusă de învăţătorul Ioan Butnaru.
În anul şcolar 1920-1921 erau înscrişi la Şcoala Tuta un număr de 64 de
elevi, din care doar 58 frecventau şcoala. Componenţa claselor era următoarea:
clasa I-a - 31 de elevi; clasa a II -a - 5 elevi; clasa a III -a - 9 elevi; clasa a IV -a 6 elevi şi clasa a V-a 13 elevi. Elevii învăţau într-o sală de clasă amenajată într-o
casă ţărănească, lipsită de mobilier şi material didactic şi care nu-i putea adăposti
La Arhivele Naţionale Bacău se păstrează fondul arhivistic Şcoala Generală Tuta, având anii
extremi 1918-1954.
2
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Tuta, d. 1/1918-1919, f. 1.
1
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pe toţi cei 127 de copii recenzaţi ca având vârsta şcolară. De asemenea, orele de
curs se desfăşurau cu mare dificultate, în mod alternativ dimineaţa şi după amiaza.
În anul 1921 s-a pus, pentru prima dată, problema fonnării unui comitet
şcolar alcătuit din părinţii elevilor, care să se ocupe de problema construirii unui
local propriu de şcoală 3 . În 1923, preşedintele acestui comitet era Ianuş Toader,
care, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului, avea datoria să achiziţioneze
terenul pe care urma să fie construit localul şcolii în baza unui proiect întocmit de
Serviciul Tehnic al Prefecturii Bacău.
Conform recomandărilor inspectorilor de la Inspectoratul Şcolar Judeţean
Bacău, lemnul urma a fi achiziţionat de la Ocolul Silvic Căiuţi, iar piatra chiar din
împrejurimile satului Tuta4 .
Învăţătoarea Ortansa Vieroşanu s-a născut la 4 august 1896 la Răchitoasa,
judeţul Tecuci şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale din Bucureşti ( 1912). În
1923 a absolvit cursul de vară al Şcolii Normale Focşani, iar în 1924 pe cel al
Şcolii Normale din Piatra Neamţ. De asemenea, în 1929 a obţinut Diploma de
capacitate a Şcolii Normale Focşani.
A fost numită în învăţământ în 1914, activând ca suplinitoare la şcolile
Obârşia (1913-1914), Luizi Călugăra (1914-1915), Apa Asău (1915-1916),
Prăjoaia - comuna Berzunţi ( 1916-1917), Slobozia Mielului - comuna Râpi
(1918), Cerdac- comuna Slănic Moldova (1919), Gura Slănic (1920), Bisericacomuna Slănic Moldova (1921), Tuta- comuna Târgu Trotuş (1922-1923), Pârâul
Boghii - comuna Târgu Trotuş (1923), Satu-Nou - comuna Băgdăneşti (19241925) şi Pârgăreşti- comuna Târgu Trotuş (1926).
De asemenea, a funcţionat ca învăţător provizoriu la şcolile Cucuieţi comuna Dofteana (1927 -1928), Caşcalia - Tighina ( 1929), Târgu Trotuş ( 1930),
Pârâul Boghii (1931) şi învăţător definitiv, gradul 1 şi gradul II la Şcoala Tu ta
(1932-1942).
S-a pensionat la 1 septembrie 1942 pentru limită de vârstă, stabilindu-se la
Târgu Ocna 5 .
Sub directoratul înv. Ortansa Vieroşanu, Şcoala primară mixtă Tuta a fost
inspectată la 13 iunie respectiv 13 noiembrie 1923 de către inspectori de la
Inspectoratul Şcolar Bacău, care au apreciat interesul depus de învăţătoare în
pregătirea elevilor, aceasta din urmă putând fi dată drept exemplu pentru foarte
mulţi învăţători titulari datorită muncii pedagogice depuse în condiţii considerate

3

Idem, d. 3/1921-1936, f. 4.
Ibidem, f. 7.
5
Idem, fond Inspectoratul Şcolar Bacău, d. V.30, f. 2v.

4
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a fi foarte grele 6 . De exemplu, elevii făceau cursurile alternativ: clasele III, IV şi
V dimineaţa, iar clasele 1 şi II după amiaza.
În sfârşit, inspectorii şcolari apreciau pregătirea elevilor, inclusiv la obiectul
Citire, unde aceştia din urmă întâmpinau unele dificultăţi, deoarece apreciau
inspectorii, "satul e populat de catolici care nu vorbesc româneşte în familie" 7.
Învăţătorul Gheorghe Eftimie a condus şcoala din Tuta în calitate de
suplinitor, acesta fiind absolvent a patru clase secundare. Atât ca învăţător cât şi
ca director al şcolii a întâmpinat greutăţi generate de numărul mare de copii
recenzaţi de vârstă şcolară - 162 în anul 1924, lipsa localului propriu pentru
şcoală şi altele 8 . Cu prilejul inspecţiei şcolare din 15 mai 1924, înv. Gheorghe
Eftimie a primit aprecieri în legătură cu activitatea pedagogică depusă la Tuta. În
mod surprinzător şi nedrept însă, inspectoratul şcolar respectiv menţiona
"înapoierea elementului ce compune populaţia şcolară", pe motiv că tutenii
vorbeau prost româneşte 9 , şi că numai învăţătorul şcolii vorbea corect româneşte.
La 19 octombrie 1924, funcţia de director a fost preluată de învăţătorul
suplinitor Ioan Ilicea, iar acesta la rândul său va fi înlocuit la 7 septembrie 1925
cu învăţătorul provizor Vasile Loghin. Acesta din unnă era absolvent al unei şcoli
normale de învăţători, fiind transferat la Tuta de la Şcoala Poiana. La Şcoala Tuta,
învăţătorul Vasile Loghin a predat la clasele III, IV şi V, în timp ce la clasele I şi
II-a a predat învăţătoarea Maria Andronic 10 . Inspecţiile şcolare din 18 septembrie
şi 19 octombrie 1925, respectiv 20 februarie şi 30 noiembrie 1926 au apreciat la
superlativ activitatea didactică şi de conducere desfăşurată de învăţătorul Vasile
Loghin în condiţii improprii generate în primul rând de lipsa unui local de şcoală
corespunzător. Referitor la problema localului şcolii, odată cu trecerea satului
Tuta în subordinea nou înfiinţatei comune Pârgăreşti, s-a ivit speranţa că
autorităţile comunale să rezolve şi chestiunea "localului de şcoală propriu şi
11
modern" . Rezolvarea problemei în cauză avea să fie însă amânată pentru încă
alte câteva decenii, din diverse motive.
În urma inspecţiei şcolare din 30 noiembrie 1926, inspectorul şcolar I.
Tudorache consemna următoarele: "Copiii citesc binişor şi unn cunosc
întrebuinţarea semnelor de ortografică şi de punctuaţie. Dacă la aritmetică se
constată rezultate bune, vor putea fi declaraţi absolvenţi" 12 .
ldem, fond Şcoala Generală Tura, d. 3/1921-1936, f. 5.
Ibidem, f. 9.
H Ibidem, f. Il.
9
Ibidem, f. 13.
10
1bidem,f.l5, 19.
11
Ibidem, f. 21.
12
Ibidem, f. 16, 23.
6

7
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Aceste rezultate bune obţinute de elevi în cadrul procesului instructiveducativ erau atribuite, de către inspectorul menţionat mai sus, răbdării şi
perseverenţei înv. V. Loghin.
În ceea ce priveşte rezultatele modeste obţinute în activitatea didactică de
către învăţătoarea Maria Andronic, inspectorii şcolari le-au pus pe seama lipsei
unei metode pedagogice din partea acesteia cât şi faptului că aceasta lucra cu
elevii în mod individual, iar nu simultan. În sfârşit, inspectorii şcolari şi-au însuşit
în mod mecanic, fapt devenit de altfel un leit motiv la toate inspecţiile şcolare
întreprinse la Tuta, că rezultatele modeste ale elevilor la exerciţiile de vorbire erau
13
cauzate de faptul că erau de origine ceangăi •
Noul director al Şcolii primare mixte Tuta, numit în 1926 înv. Ioan Floareş
era absolvent a cinci clase nonnale. Înainte de a se transfera la Tuta a activat la
şcolile Stăneşti - comuna Mărgineni, judeţul Bacău, Brad - comuna Bereşti,
14
judeţul Bistriţa şi Ciortea- judeţul Bacău .
La Şcoala Primară Mixtă din Tuta, învăţătorul provizoriu Ioan Floareş a
predat la clasele III, IV şi V, în timp ce soţia acestuia Elena Floareş a predat la
clasele I şi II. De menţionat faptul că directorul Ioan Floareş a pus un accent
deosebit pe rezolvarea problemei frecvenţei şcolare, obţinând prin urmare
rezultate notabile. Astfel, la 23 octombrie 1926 frecventau cursurile şcolare un
număr de 64 de elevi din 67 înscrişi la începutul anului şcolar, fapt pentru care
inspectorii şcolari consemnau că "frecvenţa şcolară dovedeşte că domnul învăţător
se ocupă de şcoală" 15 • În urma inspecţiei şcolare din 25 noiembrie 1926,
inspectorii şcolari au readus din nou în atenţie problema limbii române, pe care
copiii din Tuta o învăţau pentru prima dată atunci când veneau la şcoală.
"Învăţătorii - consemna inspecţia- fac mari sforţări prin toate mijloacele de a-i
învăţa româneşte" 16 • Cu toate eforturile directorului Ioan Floareş, problema
localului propriu de şcoală a rămas nerezolvată. Mai mult decât atât, la sfârşitul
lunii ianuarie 1927 şcoala a fost evacuată de către proprietar, acesta aruncând pur
şi simplu mobilierul în curtea şcolii. Acest abuz de putere, din partea
proprietarului casei ce fusese închiriată pentru amenajarea localului şcolii, nu a
fost sancţionat însă de director, care se va mulţumi doar să-şi mute locuinţa într-o
bucătărie, în timp ce dormitorull-a transformat în sală de clasă 17 .
Între anii 1927-1928, conducerea Şcolii Tu ta a fost asigurată de învăţătorul
Ioan Moisă, cel de al doilea post de învăţător fiind ocupat de învăţătoarea Eugenia
13

14

15
16

17

Ibidem, f. 21.
ldem, fond Inspectoratul Şcolar Bacău, d. F.9, f. 1-5.
ldem, fond Şcoala Generală Tuta, d. 3/1921-1936, f. 25; 28.
Ibidem, f. 28.
Ibidem, f. 30.
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Pruteanu 18 . Aceasta din unnă va conduce Şcoala Tuta în perioada 1929-1930, cel
de-a doilea post de învăţător fiind ocupat de Maria Teodoru, absolventă a unei
şcoli nonnale de învăţători. La 12 iunie 1929 şcoala a fost inspectată de inspectori
şcolari de la Inspectoratul Şcolar Bacău, iar în procesul-verbal redactat cu acest
prilej aceştia consemnau faptul că şcoala funcţiona într-o casă ţărănească
închiriată, "un adevărat bordei, cu totul impropriu pentru a fi locuinţă pentru un
om, cu atât mai puţin pentru 56 de elevi. Acest local constituie un adevărat atentat
la viaţa copiilor" 19 . Mai mult decât atât, se menţiona în procesul-verbal respectiv,
nu exista o curte de recreaţie aşa cum prevedeau regulamentele şcolare, mobilierul
şi materialele didactice erau vechi şi distruse iar apa de băut lipsea. În sfârşit,
procesul-verbal menţionat mai sus făcea referire şi la dificultăţile întâmpinate de
copiii din Tuta la obiectul citire, motivat de învăţători şi acceptat în mod mecanic
de faptul că "populaţia Tutei e formată din ceangăi, mulţi părinţi nu ştiu
româneşte, lucru ce se petrece şi cu o parte din elevi"20 .
În perioada 1931-193 5 Şcoala Primară Mixtă din Tu ta a fost condusă de
învăţătorul Grigore Gheorghe Radu. Acesta s-a născut la 24 august 1908 la Târgu
Trotuş şi a urmat cinci clase de seminar ( 1921-1926) şi două la Şcoala Normală
din Cluj (1926-1928). A activat la şcolile Pârgăreşti - Târgu Trotuş (1928-1929)
şi Tuta (1931-1935), iar în perioada 1930-1931 a efectuat serviciul militar. A
obţinut gradele didactice de suplinitor ( 1928), provizoriu ( 1931) şi definitiv
(1933). Învăţătorul Grigore Gheorghe Radu a murit pe frontul de Est în timpul
celui de-al Doilea Război Mondiaf'.
În perioada în care a activat la Tuta, învăţătorul Grigore Gheorghe Radu a
predat la clasele III şi IV, în timp ce la clasele 1 şi II a predat învăţătoarea Ortansa
Vieroşanu, revenită la Tuta în urma unui transfer de la Şcoala Caşcalia- Tighina.
Învăţătoarea Ortansa Vieroşanu a ocupat postul al doilea al Şcolii Tuta, în urma
detaşării la Şcoala Pârgăreşti a învăţătoarei Eugenia Loghin. Şcoala continua să
funcţioneze într-o casă închiriată, cursurile ţinându-se pe jumătăţi de zi 22 •
În anul1933, directorul Grigore Gheorghe Radu a reluat proiectul construirii
unui local de şcoală pe un teren promis de Parohia Romana-Catolică Tuta, situat
lângă biserica "Regina Preasfântului Rozariu". Şi această iniţiativă, aidoma
celorlalte din trecut, a rămas, din păcate, nematerializată. Mai mult decât atât, din

18
19
20
21

22

Ibidem, f. 32.
Ibidem, f. 35.
Ibidem.
ldem, fond Inspectoratul Şcolar Bacău, d. R.5, f. 1-4.
ldem, fond Şcoala Generală Tu ta, d. 311921-1936, f. 3 7.
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cauza lipsei

spaţiului

adecvat, cursul complimentar va fi transferat în 1933 la
Şcoala Pârgăreşti , clasele V-VII revenind la Şcoala Tuta un an mai târziu.
În anul şcolar 1934-193 5 au fost înscrişi la cursurile şcolare un număr de
146 de elevi, apreciaţi de inspectorii şcolari pentru faptul că "citesc bine şi
24
povestesc cu uşurinţă cele citite, deşi populaţia şcolară e compactă de ceangăi" .
Foarte multe aprecieri pozitive a primit şi învăţătorul Grigore Gheorghe
Radu, care, se menţiona într-un proces verbal de inspecţie din 12 decembrie 1934,
25
"munceşte cu sârguinţă şi este înzestrat cu tact pedagogic deosebit" . La fel de
multe aprecieri a primit şi învăţătoarea Ortansa Vieroşanu care "munceşte cu
26
sârguinţă în şcoală, procedează metodic şi posedă calităţi de bună dăscăliţă" .
Învăţătorul Vasile Vârlan s-a născut la 12 iunie la Mărăşti- judeţul Bacău,
unde a urmat cinci clase primare (1919-1924 ). După absolvirea celor şase clase
Normale (1924-1930) a fost numit în învăţământ, activând la şcolile Şupan comuna Lăloaia, judeţul Bacău ( 1934), Taraclia -judeţul Cabul (1934 ), Cotumba
-comuna Agăş, judeţul Bacău (1934), Sadâc, judeţul Cabul (1935).
La 7 septembrie 1935 a fost transferat la Şcoala Primară Mixtă Tuta27 . Ca şi
predecesorii săi a încercat, fără succes însă, să pună în practică proiectul
construirii unui local propriu de şcoală 28 , cumpărând în acest sens un teren şi
procurând 35.000 de cărămizi. A plătit, de asemenea, un avans pentru piatra ce
urma să fie folosită la temelia construcţiei, cu ajutorul unor fonduri primite de la
29
Prefectura judeţului Bacău, dar şi din donaţiile sătenilor . De menţionat faptul că
directorul Vasile Vârlan a îmbunătăţit biblioteca şcolară, ajunsă la 90 de volume,
a acordat o atenţie deosebită arhivei şi muzeului, folosit la predarea diverselor
materii şcolare, s-a îngrijit de grădina şcolară folosită de elevi la practica agricolă
şi a făcut intervenţii la Casa Şcoalelor pentru obţinere de materiale didactice.
În cadrul inspecţiilor şcolare au fost apreciaţi şi elevii şcolii pentru
deprinderile căpătate la lucrul manual. Astfel, băieţii, sub îndrumarea
învăţătorului Vasile Vârlan, făceau "cioplituri în lemn, modelaj şi împletituri de
papură", în timp ce fetele, sub îndrumarea învăţătoarei Ortansa Vieroşanu,
30
executau diverse "cusături naţionale" .
23

23
24

25
26
27
28

29
30

Idem, fond Inspectoratul Şcolar Bacău, d. 5/1933, f. 204.
Idem, fond Şcoala Generală Tuta, d. 3/1921-1936, f. 39.
Ibidem.
Ibidem, f. 37.
Idem, fond Inspectoratul Şcolar Bacău, d. V.22, f. 1-12.
Idem, fond Şcoala Generală Tuta, d. 3/1921-1936, f. 41.
Idem, d. 4/1937-1950, f. 1, 3.
Idem, d. 3/1921-1936, f. 47v.
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Facem precizarea că şi în perioada în care directorul Vasile Vârlan a condus
Şcoala Tuta, inspectorii şcolari au abordat în procesele-verbale de inspecţie şi
problema limbii române în satul Tuta. Aceste documente probează confuzia făcută
de inspectori între graiul ceangăiesc folosit de tuteni şi în mod eronat, că "satul
Tuta este un sat unde se vorbeşte numai limba maghiară" 31 . Într-un proces-verbal
de inspecţie din 6 aprilie 1938 erau aduse elogii învăţătorului Vasile Vârlan pentru
că munceşte cu drag în şcoală şi posedă calităţi de vrednic învăţător" 32 .
La rândul său, învăţătorul Vasile Vârlan s-a remarcat, în perioada în care a
activat la şcoala din Tuta, prin promovarea unor valori care 1-au făcut apreciat de
colegi şi inspectorii şcolari, cât şi de elevi şi părinţii acestora. De exemplu,
învăţătorul Vasile Vârlan aprecia Şcoala şi Biserica ca fiind "focare de lumină şi
hrană sufletească a satelor" şi "îndrumători tinerelor vlăstare care mâine vor fi
cetăţeni". "Şcoala, Biserica şi familia- afirma înv. Vasile Vârlan- îşi vor fi ajuns
scopul atunci când legătura între aceste trei instituţii nu va lăsa de dorit" 33 .
Raporturile dintre şcoală şi familie a fost şi tema unei conferinţe susţinută de
învăţătorul Vasile Vârlan la Cercul Cultural "Ion Creangă" organizat la Şcoala
Tuta la 29 martie 1936, la care au participat toţi învăţătorii din şcolile afiliate la
acest cerc. În cadrul "şedinţei intime" a cercului respectiv, învăţătorul Vasile
Vărlan a ţinut lecţia practică intitulată "Desemn din imaginaţie" în cadrul căreia el
a expus o mică povestire după care elevii au desenat, fiecare scenele
34
impresionante din povestire • De asemenea, învăţătorul Vasile Vârlan a ţinut o
expunere despre pomi, grădini şi câmpuri de experienţă pentru şcoli. În cadrul
aceleeaşi şedinţe, elevii au interpretat cântece de cor, poezii şi o piesă de teatru
intitulată "0 şezătoare la ţară", sub îndrumarea învăţătorilor şcolii, care au dovedit
cu acest prilej "a munci cu mult drag pentru ridicare culturală a tineretului şi
sătenilor". Procesul-verbal redactat la sfârşitul şedinţei Cercului "Ion Creangă"
din Tuta de 29 martie 1936 menţiona că "tutenii au trăit astăzi o adevărată înălţare
sufletească" 35 . În toamna anului 1939 directorul Vasile Vârlan a fost concentrat în
armată, fiind suplinit la conducerea şcolii de învăţătoarea Ortansa Vieroşanu pe
întreaga perioadă cât a lipsit de la Şcoala Tu ta (1939-1941 ). Învăţătoarea Ortansa
Vieroşanu a condus şcoala din Tuta în condiţii deosebit de grele, în perioada
socială şi politică tulbure pe care o traversa ţara în acele momente. A reuşit în
final să se impună ca un model de director ş,i de învăţător, rămânând în conştiinţa
contemporanilor ca una dintre figurile ilustre ale şcolii din Tuta.
31
32

33
34

35

Ibidem, f. 35.
Idem, d. 4/1937-1950, f. 3.
ldem, fond Inspectoratul Şcolar Bacău, d. V.22, f. 24.
Idem, fond Şcoala Generală Tuta, d. 3/1921-1936, f. 43.
Ibidem.
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În anul şcolar 1939/l940 frecventau Şcoala Tuta un număr de 98 de elevi
dintru-un total de 145 de elevi înscrişi 36 . Funcţiona, la aceeaşi dată, şi cursul
supraprimar, la care învăţătoarea Ortansa Vieroşanu preda începând cu anul 1936.
La sfârşitul inspecţiei de gradul II din 27 mai 1939, învăţătoarea Ortansa
Vieroşanu a fost apreciată pentru calitatea lecţiilor făcute cu elevii şcolii, pentru
orele de lucru manual şi gospodărie efectuate cu elevele de la cursul supraprimar,
pentru calitatea şezătorilor culturale şi conferinţele cu caracter social, economic şi
cultural. Alte realizări ale învăţătoarei, evidenţiate de inspectorii şcolari au fost
îmbogăţirea cu noi volume a bibliotecii şcolare, înfiinţarea cooperativei şcolare şi
a muzeului şcolar. Ca şi predecesorii săi, directoarea Ortansa Vieroşanu a fost
preocupată de rezolvarea problemei localului şcolii şi a frecvenţei şcolare, aceasta
din urmă fiind cauzată de faptul că părinţii îi reţineau pe elevi la campaniile
agricole de toamnă (culesul porumbului şi altelei 7.
În anii celui de-al Doilea Război Mondial, Şcoala Tuta a fost condusă de
învăţătoarea Anastasia Savin. Aceasta s-a născut la 24 decembrie 1900 la J ora,
judeţul Orhei şi a început activitatea la Şcoala Tu ta în anul 194238 , după care în
1944 a fost repatriată în Basarabia, în condiţii neclare astăzi.
După pensionarea în 1942 a învăţătoarei Ortansa Vieroşanu, postul I al şcolii
a fost ocupat de învăţătoarea Anastasia Savin, în timp ce postul al doilea a fost
ocupat de învăţătoarea suplinitor Maria Radu 39 . Localul şcolii a continuat să fie
cel amenajat într-o casă închiriată, având bănci vechi, deteriorate. În sala de clasă
a fost amenajat, la 16 octombrie 1942 "Colţul Eroilor", aceeaşi sală adăpostind la
un loc farmacia şi cooperativa şcolară 40 .
De menţionat faptul că prin grija primarului comunei Târgu Trotuş, I.
Postolache, a fost amenajată lângă şcoală, într-o cameră închiriată, o cantină
şcolară. De exemplu, la 23 septembrie 1943, cantina dispunea de provizii
alimentare constând în 500 kg de grâu şi 80 kg de brânză de oi. La aceeaşi dată,
frecventau Şcoala Tuta un număr de 93 de elevi dintr-un total de 122 înscrişi 41 •
La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial conducerea şcolii din Tuta a
fost preluată de învăţătoarea provizorie Maria Radu. Aceasta preda la clasele I şi
VII, în timp ce învăţătoarea provizorie Alexandrina Radu preda la clasele III şi IV,
iar învăţătorul de gradul II, Modest Bejan preda la clasele II şi VI 42 •
36

37
38
39
40
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ldem, d. 4/1937-1950, f. 8.
Ibidem, f. 1; 5; 6; 8; 9.
Idem, fond Inspectoratul Şcolar Bacău, d. S.7, f. 1-8.
ldem, fond Şcoala Generală Tuta, d. 4/1937-1950, f. 20.
Ibidem, f. 17-18v.
Ibidem, f. 24.
Ibidem, f. 27v.
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În primăvara anului 1945, timp de câteva luni şcoala a fost închisă din cauza
lipsei de învăţători, dar şi a lipsei unei săli de clasă. Cu ajutorul, însă, al
autorităţilor comunale directoarea Maria Radu a amenajat o nouă sală de clasă
într-o clădire aparţinând familiei ofiţerului Mihai Arion. De asemenea, în curtea
şcolii a fost construită o scenă pe care se desfăşurau serbările şcolare (coruri,
recitări, dansuri naţionale).
La 19 decembrie 1945, conducerea Şcolii Iuta a fost preluată de
învăţătoarea suplinitoare Alexandrina Radu. La aceeaşi dată, erau înscrişi în cele
şapte clase ale şcolii un număr de 138 de elevi, frecvenţa acestora la orele de curs
fiind destul de bună. Creşterea însă a numărului de elevi va ridica din nou
problema construirii unui local de şcoală adecvat, cât şi problema creării a noi
posturi - două de învăţători şi un altul la grădiniţa şcolară nou înfiinţată.
Fondarea grădiniţei, de exemplu, era motivată de inspectorii şcolari prin faptul că
43
tu ten ii "erau de origine ceangăiască" .
În anul şcolar 1946-194 7 conducerea Şcolii Iuta a fost asigurată de
învăţătorul Modest Bejean, care până în 1944 a activat la Şcoala Rezina -judeţul
Orhei, iar imediat după cel de-al Doilea Război Mondial a predat la şcoala din
Sibiel -judeţul Sibiu. Atât la Rezina cât şi la Sibiel, se consemna într-un raport al
Inspectoratului Şcolar Bacău, "învăţătorul M. Bejean s-a remarcat prin activităţile
depuse. A predat la toate clasele, a înfiinţat Şcoala de adulţi şi pepiniera de pomi,
a organizat sărbători şi şezători şcolare, a depus o activitate rodnică pentru
organizarea bibliotecii, farmaciei şi cooperativei şcolare şi a Căminului
Cultural"44 . După transferul său la Şcoala Iuta, învăţătorul Modest Bejean a
încercat să pună în practică vasta experienţă administrativă şi pedagogică căpătată
anterior. Din păcate însă, orientarea politică în domeniul învăţământului a noului
guvern instalat la putere în martie 1945 era contrară tradiţiilor învăţământului
românesc, iar rând pe rând au dispărut toate instituţiile şcolare şi extraşcolare din
perioada interbelică. Singurul succes notabil, totuşi al directorului Modest Bejean
a fost definitivarea lucrărilor de amenajare a localului şcolii în clădirea ofiţerului
Mihai Arion.
În procesul-verbal, redactat la 12 aprilie 1946 de către inspectoratul şcolar
zonal, se consemnau următoarele: "domnul învăţător de gradul II Bejean Modest
este un învăţător foarte bun, cu prestanţă în faţa elevilor, cu mult bun simţ şi tact
pedagogic ( ... ) este foarte apropiat de elevi şi depune mult suflet pentru
~mva
- ţ-arnan
~ t ( ... )"45 .
43
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Ibidem, f. 26-27.
Ibidem, f. 29v.
Ibidem, f. 28-29.
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faptul că în perioada 1946-194 7, cel de-al doilea post de
învăţător de la Şcoala Tuta a fost ocupat de Radu Gheorghe Aurel, apreciat la
rândul său de inspecţiile şcolare ca fiind un "dascăl bun şi pregătit" 46 .
În anul 194 7 conducerea şcolii a fost preluată de învăţătorul Tihon Pleşca,
transferat la Tuta de la Şcoala Ciugheş. În acelaşi an, şcoala a fost evacuată din
casa :\1. Arion, mutându-se, în sfârşit, într-un local propriu, a cărui construcţie
2
începuse în anul1945. Terenul respectiv fusese cumpărat în anul1937- 984 m de la Aniţa lojă Şt. Lenghen, de către Comitetul de Construire a şcolii constituit la
nivelul comunei Târgu Trotuş şi condus de Vasile Postolache (preşedinte) şi
47
Vasile Vârlan (secretar) .
Localul de şcoală construit în perioada 1945-194 7 se prezenta, la data venirii
învăţătorului Tihon Pleşca la Tuta, într-o stare lamentabilă. Era construit din
cărămidă şi acoperit cu şindrilă, fiind netencuit însă şi lipsit de geamuri, uşi şi
podele. Cu ajutorul fondurilor adunate prin colecte de la săteni, învăţătorul Tihon
Pleşca a reuşit să amenajeze unica sală de clasă, reuşită pentru care va primi
mulţumiri speciale din partea conducerii Inspectoratului Şcolar Bacău. Din păcate
însă, din cauza lipsei unei alte săli de clasă dar şi a unui număr corespunzător de
învăţători, directorul Tihon Pleşca nu a reuşit să reorganizeze şi cursul
supraprimar. Cu toate acestea, se va impune la Şcoala Tuta ca "un dascăl cu multă
dragoste de şcoală şi popor, ce munceşte cu multă râvnă", după cum era
48
caracterizat de inspecţiile şcolare .
La 31 martie 1948 au fost finalizate lucrările de amenajare a localului şcolii,
precum şi cele de amenajare a locuinţei directorului (două camere în acelaşi
local). La aceeaşi dată a fost întocmit şi un inventar al averii mobile şi imobile
deţinută de şcoală. Astfel, pe lângă terenul pe care a fost construită, Şcoala Tuta
mai deţinea în proprietate şi un teren arabil în suprafaţă de două hectare, situat la
49
punctul numit "Ruşi", dobândit în urma aplicării Reformei Agrare din 1921 .
Arhiva şcolii conţinea un număr de 21 de registre matricole ( 1919-1948), 25
de cataloage ( 1921-1948), 16 carnete de recensăminte şcolare ( 1925 -1948) şi două
registre de inspecţii şcolare ( 1921-1948). Mobilierul şcolii era compus din zece
bănci, o catedră, două scaune, o etajeră, un dulap pentru materialul didactic şi un
altul pentru arhiva şcolii, un clopoţel şi o sobă din tablă. În sfârşit, materialul
didactic era compus din patru tablouri istorice, două tablouri intuitive, un steag
De
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menţionat
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tricolor din pânză, o maşină de socotit şi o icoană, iar biblioteca şcolară mai
deţinea doar 27 de volume 50 .
Începând cu anul şcolar 1948-1949, aidoma tuturor şcolilor româneşti, şi
Şcoala Tuta a intrat într-un
proces de comunizare, accentul guvernanţilor
comunişti fiind pus pe latura ideologică a învăţământului în detrimentului
procesului instructiv-educativ al elevilor51 .
De asemenea, istoria, cultura şi ştiinţa sovietică vor invada programele
şcolare, în detrimentul tradiţiei şcolare româneşti, Şcoala Tuta nefăcând vreo
excepţie de la această nouă realitate social-politică. De exemplu, în martie 1949,
Inspectoratul Şcolar Bacău a distribuit şcolii primele patru manuale de limba rusă,
iar învăţătorii au fost obligaţi să activeze în proaspăt înfiinţatul Cămin Cultural
comunist, în ARLUS (Asociaţia Română pentru Legăturile de prietenie cu
Uniunea Sovietică), în Frontul Plugarilor, partid politic aservit întrutotul
Partidului Comunist Român şi în Grupa Sindicală. De menţionat faptul că noile
tematici ale consiliilor profesorale vor deveni, în mod obligatoriu, glorificarea
Armatei Roşii şi a realizărilor comuniste din Uniunea Sovietică, colaborarea cu
Partidul Comunist Român şi Uniunea Populară Maghiară din România, precum şi
cu celelalte "organizaţii de masă "controlate de comunişti.
Începând cu anul 1948, învăţătorul Tihon Pleşca a îndeplinit şi funcţia de
director al Căminului Cultural Tuta, iar învăţătoarea Elena Pleşca pe cea de
responsabil cultural în cadrul secţiei din comuna Târgu Trotuş a Uniunii Femeilor
Democrate din România. În cadrul şcolii, învăţătorul Tihon Pleşca preda la clasele
I şi IV, unde erau înscrişi un număr de 61 de elevi, iar învăţătoarea Elena Pleşca la
clasele II şi III, unde erau înscrişi un număr de 56 de elevi. În primăvara anului
1949, clasa a II-a va fi preluată de învăţătoarea Maria Pelin 52 .
Fondarea Şcolii Maghiare Tuta (1949-1950)
Începând cu anul şcolar 1949-1950, la şcoala din Tuta a luat fiinţă o secţie
maghiară. Astfel, la 16 septembrie 1949 s-a prezentat la Tuta învăţătorul maghiar
Ioan Baudi, preluând spre conducere clasa I-a. La 9 octombrie acelaşi an s-a
prezentat la Şcoala Tuta un al doilea învăţător maghiar, care a preluat spre
conducere clasa a II-a. La ambele şcoli, limba de predare devenea maghiara, în
timp ce la clasele a II-a şi a IV-a limba de predare rămânea româna 53 . Secţia
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fie condusă de învăţătorul Tihon Pleşca, din corpul de
învăţători făcând parte Maria Pelin, Elena Pleşca şi Alexandrina Rusu.
În cadrul şedinţei Consiliului Profesoral din 6 octombrie 1949 a fost făcută
publică ştirea cum că la 18 septembrie acelaşi an fusese semnat de către săteni un
proces-verbal cu privire la înfiinţarea unei şcoli având limba de predare maghiară
la toate clasele 54 . În cadrul aceleiaşi şedinţe învăţătorilor le-a fost adus la
cunoştinţă dispoziţia Inspectoratului Şcolar de a se prezenta la Secţia de
învăţământ Târgu Ocna în vederea repartizării lor la alte şcoli. La Il octombrie
1949 s-a revenit însă asupra deciziei din 6 octombrie aceluiaşi an, iar la Şcoala
Tuta unnau să funcţioneze ambele secţii. La aceeaşi dată s-a definitivat şi
împărţirea claselor. Astfel, la clasele I-a şi a II-a limba de predare era maghiară,
iar la clasele a III -a şi a IV -a limba română.
De menţionat faptul că învăţătorii români urmau să predea limba română şi
la şcoala maghiară, în timp ce învăţătorii maghiari unnau să predea limba
maghiară şi la şcoala română. Totodată, şcoala maghiară urma să-şi desfăşoare
cursurile dimineaţa, iar şcoala română după-amiaza. De asemenea, consiliile
pedagogice ale celor două şcoli urmau a fi comune 55 .
Nu se cunosc motivele pentru care la secţia română unnau a fi ţinute
săptămânal şase ore de limba maghiară, în timp ce la secţia maghiară doar trei ore
de limba română.
În anul 1949 existau la Şcoala Tuta cinci posturi de învăţători - două pentru
secţia maghiară şi trei pentru cea română.
La 11 octombrie 1949, conducerea Şcolii maghiare a fost preluată de
învăţătorul Simon Istvan, după cu ce cu o săptămână în urmă, "după dorinţa
poporului", directorul Tihon Pleşca a predat clasele cu proces-verbal, în prezenţa
delegatului Czize Lehel. Existau aşadar doi directori: Simon Istvan pentru clasele
I şi II, cu limbro de predare maghiară, respectiv Tihon Pleşca pentru clasele III şi
IV cu limba de pr~dare româna 56 . Acesta din urmă a predat în anul şcolar 19491950 şi limba rusă, înlocuită în ianuarie 1950 cu limba maghiară.
La Şcoala maghiară funcţionau învăţătorii Simon Istvan şi Mike Lehel, iar la
cele două clase care o compuneau (clasele l şi II) erau înscrişi un număr de 69 de
elevi. Frecventau regulat şcoala d0ar 54 de elevi, restul de 15 absentând din cauza
lipsei îmbrăcămintei şi încălţămintei dar şi spaţiului mic al sălii de clasă unde
elevii erau îngrămădi ţi câte şase în cele cinci bănci existente 57 .
romana continua
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De menţionat faptul că mobilierul şcolii maghiare mai cuprindea o masă şi o
tablă, ambele fiind împrumutate însă de la şcoala română, iar materialele didactice
lipseau în totalitate. Probleme existau şi la capitolul cărţi şcolare, şcoala deţinând
doar 22 de abecedare procurate de la Secţia de Învăţământ a raionului Bacău. De
asemenea, mica bibliotecă şcolară deţinea doar 32 de volume, iar în absenţa unui
teren de sport elevii se foloseau pentru orele de educaţie fizică de curtea şcolii.
Probleme aveau însă şi învăţătorii, aceştia fiind supuşi, alături de elevi, unui
proces de îndoctrinare. Astfel, în vederea ridicării propriului "nivel ideologic",
învăţătorii erau obligaţi să citească din revistele comuniste "Luptătorul" "Gazeta
învăţământului", "Albina", precum şi din broşuri de propagandă comunistă
primite de Şcoala Tuta de la Ministerul Învăţământului Public respectiv Uniunea
Populară Maghiară. Începând cu data de 16 noiembrie 1949, învăţătorii maghiari
predau şi la Şcoala Târgu Trotuş, unde învăţătorul Fejer Gabor, care preda şi la
Şcoala Tuta, era de altfel titular. La sfârşitul aceluiaşi an, Căminul Cultural a fost
reorganizat după principii comuniste, în cadrul acestuia activând şi o "echipă
artistică" ce lua parte şi la serbările şcolare 58 .
La 27 ianuarie 1950, Şcoala elementară maghiară din Tuta a fost inspectată
de către inspectori din cadrul Inspectoratului Şcolar Bacău, prilej cu care s-a
constatat prezenţa la orele de curs a unui număr de 49 de elevi dintr-un total de 61
înscrişi. Cu acest prilej, învăţătorul Mike Lehel a primit aprecieri pentru
activitatea depusă, iar elevii au fost ascultaţi la obiectul citire, aceştia făcând
eforturi de a citi atât în limba română ("mulţumitor"), cât şi în limba maghiară
("mai binişor") 59 . De asemenea, învăţătorii au primit aprecieri pentru activitatea
depusă la cursurile de alfabetizare, organizate în circa 15 centre de alfabetizare
frecventate de 54 de săteni dintr-un total de 109 înscrişi. Dintre învăţătorii
maghiari s-au evidenţiat la aceste cursuri Szabo Ana şi Bardocz Lujza. Aceasta
din unnă a solicitat la 9 decembrie 1950 transferul la Şcoala elementară
Pârgăreşti, judeţul Bacău, fiind înlocuită la Tuta de învăţătorul Tudor 1. Peter 60 .
Aşa cum am menţionat mai sus, în perioada respectivă funcţiona la Tuta şi
Şcoala elementară română, care cuprindea clasele a II-a şi a III-a conduse de
învăţătorii Tihon Pleşca şi Elena Pleşca 61 . Problemele pentru această şcoală erau
identice cu cele ale şcolii maghiare, în sensul că lipsea materialul didactic,
mobilierul şcolar era insuficient, elevii săraci nu beneficiau de ajutoare materiale,
iar cărţile şi rechizitele erau procurate cu mare dificultate de către părinţi.
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Ibidem, f. 2.
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Şcoala română

a fost inspectată la 14 aprilie 1950 de inspectorii maghiari,
aceştia acordând elevilor calificativul "satisfăcător" pentru modul în care
deprinseseră alfabetul maghiar. Inspectorii respectivi s-au arătat satisfăcuţi şi de
modul în care elevii din clasele III şi IV, care fonnau Şcoala română Tuta,
62
învăţaseră anumite cântece şi poezii în limba maghiară , arătându-şi
nemulţumirea însă pentru faptul că elevii făceau greşeli la ortografia maghiară.
La aceeaşi dată a fost inspectată şi Şcoala maghiară, în absenţa învăţătorului
Mike Lehel plecat, pentru scurt timp, acasă în Ardeal. Cu acest prilej inspectorii
au apreciat participarea elevilor la serbarea organizată la Căminul Cultural. Pentru
îmbunătăţirea disciplinei elevilor însă, inspectorii i-au cerut învăţătorului Simon
63
Istvan "să studieze metodele sovietice" .
În anul 1951, Secţia română a fost desfiinţată, rămânând la Şcoala Tuta doar
învăţătorii maghiari: Szoke Ana (clasa a IV-a), Mike Lehel (clasele I-a şi a II-a),
şi Mike Matjas (clasa a III-a). În toamna aceluiaşi an, clasa a IV-a a fost preluată
de învăţătoarea Mike Gabriela, iar conducerea grădiniţei de copii, recent înfiinţată
a fost dată educatoarei Bardocz Lujza64 . Inspecţiile şcolare din acelaşi an
constatau problema frecvenţei şi şcolarizării reduse a elevilor. Astfel, unii elevi
lipseau de la şcoală deoarece erau reţinuţi de părinţii lor la muncile agricole, iar
şcolarizarea redusă era cauzată de sărăcia familiilor din Tuta, care nu puteau
asigura copiilor lor îmbrăcămintea şi încălţămintea adecvate 65 . În primăvara
anului 1952, Şcoala Tuta era condusă de învăţătorul Mike Lehel, în timp ce la
conducerea Căminului Cultural a fost numit Ion Moisi 66 . În septembrie acelaşi an,
conducerea şcolii a fost preluată de învăţătorul Feer Gabor, ceilalţi învăţători fiind
Kardos Ion, Szoke Ana, Gergely Clara şi Gergely Margareta. Numărul elevilor era
de 73 repartizaţi astfel: 17 în clasa a I-a, 13 în clasa a II-a, 19 în clasa a III-a şi 24
în clasa a IV-a 67 • În anul 1953 corpul de învăţători ai Şcolii Tuta era format din
Kardos Ion, Szoke Ana, Feer Gabor (director), Gergely Clara şi Gergely
Margareta68 , iar un an mai târziu din Gergely Clara, Gergely Margareta şi Birta
Emeric, înlocuiţi de învăţătorii Gellert Agnes, Balint Margit şi Miklos Balasz. În
ultimul an de funcţionare a Şcolii maghiare Tuta (1955), funcţionau învăţătorii
Tudor I. Peter, Gellert Agnes, Balint Margit şi Miklos Balasz 69 .
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De menţionat faptul că în anul 1954 erau înscrişi la cursuri un număr de 69
de copii, dintre care 21 în clasa a I-a, 12 în clasa a II -a, 18 în clasa a III -a şi 18 în
clasa a IV -a.
Anexa 1.
70
Statistici şcolare
26 ianuarie 1924

13 iunie 1923
Inscrişi Frecvenţi Prezenţi

Cl.
Cl.
Cl.
Cl.
Cl.

I-a
II-a
III-a
IV-a
V-a

28
4
9
13
13

26
4
7
5
13

24
3
7
13

19 decembrie 1933

Cl.
Cl.
Cl.
Cl.
Cl.

I-a
II-a
III-a
IV-a
V-a

1-a
II-a
III-a
IV-a

43
25
14
17

29
20
14
17

Prezenţi

22
28
8
6
6

15
15
6
6
5

12
14
6
6
5

Inscrişi Frecvenţi Prezenţi

19
20
20
-

1938

Cl. I-a
Cl. II-a
Cl. III-a
Cl. IV-a
Cl. V-a
Cl. VI-a
Cl.VII-a

28
19
18
23
15

2

13
16
16
18
10
1

1941
Inscrişi

Cl. I-a
Cl. II-a
Cl. III-a
Cl. IV-a
Cl. V-a
Cl.VI-a

Frecvenţi

1936

Inscrişi Frecvenţi Prezenţi

Cl.
Cl.
Cl.
Cl.

Inscrişi

30
19
14
17
17
12

Frecvenţi Prezenţi

Inscrişi Frecvenţi

Cl. I-a
Cl. II-a
Cl. III-a
Cl. IV-a
Cl. V-a
Cl. VI-a
Cl.VII-a

20
16
14
16
12
7

70

36
23
19
17
12
18
6

28
23
17
12
7
8
5

Prezenţi

21
14
15
11
6
6
4

Idem, d. 4/1937-1950, f. 3, 7, 14, 31, 34v; idem, d. 3/1921-1936; f9, 37, 47v; idem, d. 9/1950, f.
65-66v.
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1951

1948

Inscrişi Frecvenţi

Inscrişi Frecvenţi Prezenţi

Cl.
Cl.
Cl.
Cl.

I-a
II-a
III-a
IV-a

47
22
31
15

Cl.
CI.
CI.
CI.

39
18
26
10

I-a
II-a
III-a
IV-a

22
22
31
31

Prezenţi

22
22
30
30

Anexa 2
Dezvoltarea învăţământului primar în Tu ta
în prima jumătate a secolului al XX-lea
(fragmente)
Col. (r) Gheorghe Ianău
În primele două decenii [ale secolului al XX-lea, n.n. D.D.], în Tuta a
început să se dezvolte şcoala primară de 4 clase. Înainte, pe timpul şi după Primul
Război Mondial a funcţionat şcoala cu aproape 50-70% din copiii satului de vârstă
şcolară. În special fetele frecventau şcoala la un procent redus. Erau mari greutăţi
în această perioadă, cele mai semnificative fiind lipsa unui local pentru şcoală.
Învăţământul se făcea pe unde se putea, în case diferite, iar lipsa de învăţători era
pe primul plan. Era un învăţător la 30-40 de copii( ... ).
Elevii care doreau să continue studiile claselor de gimnaziu trebuiau să se
deplaseze în alte localităţi unde funcţiona şcoală cu clasele V-VII şi examenul de
sfârşit de gimnaziu.
Între anii 1920-1940 toţi tinerii dornici să-şi termine cele şapte clase cu
examene trebuiau să facă naveta în satul Pârgăreşti (zilnic 15 km dus-întors).
Totuşi, s-au găsit elevi silitori şi chiar eleve. Amintim doar câţiva dintre aceştia,
din perioada anilor 1925-1930, aşa cum au fost elevii şi elevele: Michea A.
Andrei, Michea P. Gheorghe, David Gheorghe, Ianău Maria, Ungureanu Petre,
Popa M. Ioan, Michea Ştefan şi alţii. Aceşti elevi vor deveni oameni de bază în
satul Tuta şi vor ajuta, unii dintre ei suplinind învăţătorii sau învăţătoarele atunci
când lipseau. Până în anul 1935 nu este cunoscut unde a avut loc desfăşurarea
cursurilor şcolii primare de patru clase (în ce casă). Nu se menţionează nici unde
în documentele de arhivă despre existenţa acestor case. Dar începând din anul
1936 şi până în anul 1947 se cunoaşte în ce locuinţe sau case a funcţionat şcoala
primară de patru clase din Tuta. Astfel, între anii 1936-1939 şcoala a funcţionat
într-o casă particulară veche de aproape o sută de ani, cu o cameră, acolo unde
acum locuieşte familia lui Miron. Casa a fost donată şcolii din sat, însă la sfârşitul
anului 1939 a fost demolată din cauză că a fost foarte şubredă. În această casă au
învăţat circa 20-30 de copii, băieţi şi fete, de vârstă şcolară. Directorul şcolii nu a
134
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fost cunoscut, dar se pare că spre sfârşitul anului 1939 a venit o învăţătoare,
singură, cu numele de Voroşan :\1aria, din Târgu Ocna, o fată mai în vârstă,
necăsătorită.

A urmat apoi funcţionarea şcolii în salonul unde se făcea horă pentru tineri,
duminica, fiind proprietatea lui Farcaş Ştefan.
Acest proprietar a destinat o cameră mare de 8/5 metri pentru şcoală şi o
cămăruţă laterală, cum se intra în salonul de joc, pentru cancelarie. În această
încăpere, începând din anul şcolar 1938/1939 şi până la terminarea anului şcolar
194311944, timp de cinci ani vor învăţa carte circa 60-70 de copii de vârstă
şcolară, băieţi şi fete, împărţiţi în patru clase, în două ture (dimineaţa şi după
amiaza). Director era domnişoara Voroşan, o fată necăsătorită în vârstă de 40-45
de ani, foarte exigentă, foarte bine pregătită, ordonată şi respectată.
Apoi a urmat un alt director cu numele de Vasile Vârlan din Târgu Ocna.
Erau aşadar, două cadre didactice.
În această perioadă, părinţii care nu-şi trimiteau copiii la şcoală erau
amendaţi şi aproape toţi copiii satului erau cuprinşi în procesul de învăţământ
pnmar.
Este bine să amintim faptul că în acest timp se învăţa bine, copiii erau silitori
la învăţătură. Se practica pe scară largă bătaia (cu băţul de Y2 m din corn) în
palmă, tras de păr, palme (câteodată te trântea pe jos din cauza loviturilor), apoi
pedepse ca stat în genunchi pe grăunţe, la colţ într-un picior şi cu braţele ridicate
în sus.
De multe ori bătaia nu era numai pentru elevii puturoşi la învăţătură, ci şi
pentru cei silitori. Elevii silitori ca de exemplu Cojocaru P. Gheorghe, Ianău
Gheorghe Gheorghe, Lenghen M. Ştefan încasau bătăi groaznice. Era groaznic, o
teroare! O parte dintre elevi nu veneau la şcoală de frică. Dar aceste abuzuri se
încheie odată cu anul şcolar 1944/1945, când nu au mai fost bătăi în şcoală.( ... ).
După evenimentele de la 23 august 1944, Statul Român a confiscat moşiile
şi bunurile imobile moşiereşti, şi le-a trecut în folosul statului. În satul Pârâul
Boghi era un conac al moşierului Mişu Arian, care a fost confiscat, iar în clădirea
confiscată s-au repartizat trei camere mari pentru funcţionarea şcolii primare cu
clasele I-IV. Era o distanţă de 3,5-4 km din Tuta şi până la curtea boierească şi
fiecare copil trebuia să facă zilnic 7-8 km pe jos.
Odată cu aceasta s-au schimbat şi cadrele didactice. Director era prof. Bejan
Vasile din Târgu Ocna şi învăţătoarele Radu Maria şi Veta din satul Pârgăreşti.
Situaţia la învăţământ s-a schimbat mult, căpătând exigenţă fără bătaie. Toţi copiii
satului au fost cuprinşi în procesul de învăţământ.
Cei născuţi în anii 1931-1935, acolo au terminat cele şase clase elementare.
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Odată

cu încheierea anului şcolar 19461194 7, se încheie şi activitatea şcolară
la cest conac boieresc din Pârâul Boghi.
În Tuta, procesul de învăţământ ia o mare amploare în anul şcolar
194711948. S-a dat în folosinţă primul local propriu de şcoală, după aproape 250
de ani de existenţă a satului Tuta. Sediul şcolii era actualul cămin cultural cu trei
săli de clasă şi cancelarie, care va dura până în anul 1963 când se va construi o
altă clădire pentru şcoală în curtea şcolii actuală şi care acum este folosită pentru
grădiniţă( ... ).
Începând din anul şcolar 194811949 şi până în anul şcolar 1953/1954, timp
de cinci ani a fost introdusă obligatoriu limba de predare maghiară în şcoală.
Aceşti ani au adus mari prejudicii generaţiilor de tineri născuţi în anii 1942-1947.
Prin introducerea limbii maghiare obligatoriu în şcoală n-au făcut altceva decât să
deterioreze generaţiile respective. Ei nu au reuşit să înţeleagă complet această
limbă, şi nu era nevoie pentru copiii satului Tuta de această şcoală maghiară( ... ).

Dezvoltarea învăţământului elementar în Tuta
în perioada 1954 până la căderea comunismului
Învăţământul general, aşa cum menţionau legile statului comunist, era
obligatoriu pentru toţi cetăţenii patriei ( ... ). În satul Tuta toţi copiii de vârstă
şcolară au fost prinşi la învăţătură( ... ).
Ca structură a învăţământului, în satul Tuta, de la patru-şase clase cât se
făcea până în 1954 s-a trecut la organizarea a şapte clase elementare, situaţie care
va dura câţiva ani, iar din anul 1965 se trece la organizarea învăţământului general
de opt clase. Fiind obligatorie, această formă de învăţământ s-a aplicat în Şcoala
Generală Tuta până după Revoluţia din decembrie 1989 ( ... ).
În anul 1984 se termină noua clădire cu trei etaje a şcolii, având mai multe
săli de clasă( ... ).
Cu toate lipsurile şi greutăţile pe care le-a întâmpinat şcoala din Tuta pe tot
parcursul existenţei sale, trebuie să arătăm faptul că a reuşit să pregătească oameni
de valoare şi să facă o educaţie sănătoasă folositoare societăţii( ... ).
Prezentăm mai jos o listă cuprinzând numele intelectualilor care au trecut
prin Şcoala Tuta: dascăl Lenghen Ianoş, preot Lenghen Gheorghe, dascăl Lenghen
Ianoş Ioan, dascăl Lenghen lojă Petre, dr. Papaliceff Ştefan, dr. Gondoş Petre, col.
Gheorghe Ianău, locot. col. Văcaru Gheorghe, învăţător Tudor Ştefan, plutonier
adj. Tudor Petrea, plutonier adj. Imbrea Petrică, preot Lenghen Francisc, preot
Anton Ioan, preot Cojocaru Gheorghe, preot Lenghen Antonel, preot Popa
Gabriel, ing. Bortoş Ioan( ... ), Ungureanu Petre, (primar) ş.a.
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ÎNVĂŢĂMÂ~Tt;L SECI;~DAR DIN ORAŞL'L BACĂ{; Îl\'
PERIOADA I"TERBELICĂ. DATE STATISTICE
Cătălin BOTOŞINEANU

L'enseignement sccondaire a Bacău dans l'entre-dcux guerres.
Les statistiques.
Resumee
L' enseignement preuni versitaire de la Roumanie d' entre guerres reste
encore un sujet qui necessite etre recherche. Une prespective de telle ampleur ne
peut pas se realiser sans une imagination coerante sur l'organisation de
l'enseignement des grandes villes. La structure de l'enseignement secondaire, la
frequence des lycees theoretiques, comercielles ou professionnelles, les taxes
d'etudes, la promovabilite au Bacalaureat, le numero d'eleves en fonction
d' ethnie, l, ampleur de l' enseigment particulier ce sont des elements qui
constituent le tableau diversifie de l'enseignement roumain d'entre guerres. Ce
texte presente les dates statistiques des plus importantes lycees de Bacau, a partir
deces coordonnees.
Mots ele: enseignement, Roumanie entre guerres, les lycees de Bacau, dates
statistiques
În contextul generat de Marea Unire din 1918, instrucţia şcolară de pe
teritoriul României Mari, pusă în situaţia să gestioneze patru sisteme de
învăţământ, a căpătat noi valenţe. Forţa moralizatoare a educaţiei centralizate nu a
fost ignorată şi în slujba ei statul român a concentrat întregul demers legislativ 1• În
faţa acestei provocări, şcoala românească a conştientizat diferenţele sociale şi
regionale dintre elevii ei şi s-a obligat să asigure "dezvoltarea tuturor ramurilor de
învăţământ"( C. Angelescu ).
Una dintre preocupările Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor precum şi tema
principală din dezbaterea publică interbelică asupra învăţământului a fost aceea a
raportului dintre învăţământul teoretic şi cel practic. În 1928, România avea un
număr de 1O licee la 1 milion de locuitori, Ungaria avea 18,7, în timp ce
Danemarca avea 56 de licee, raportate la acelaşi număr de locuitori 2 . În acelaşi
timp, în perioada 1921-1932, 9,1% din populaţia care a terminat cursurile şcolii

În perioada interbelică, învăţământul primar şi secundar a fost încadrat de 5 astfel de legi, toate
elaborate în mandatul ministrului liberal C. Angelescu: 1924 legea învăţământului primar, 1925
legea învăţământului particular, 1928 legea învăţământului secundar, 1936 legea învăţământului
industrial şi legea învăţământului comercial (vezi: Bibliografia pedagogică. Retrospectiva
românească 1875-1948. Legislaţia Învăţământului, voi. III. 1, Bucureşti, 1996).
2
Dr. C. Angelescu, Evoluţia Învăţământului primar şi secundar În ultimii 20 de ani, f.a., p. 29.
1
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primare au urmat şcolile teoretice, în timp ce doar 2, 7% au fost înscrişi în şcolile
practice 3 . Această realitate era confirmată şi de sistemul şcolar din România
interbelică, unde 75,1% dintre şcoli erau teoretice şi numai 24,9% aveau un
. 4
caracter practic .
Învăţământul primar, primul grad al învăţământului, se realiza în şcolile
publice, particulare sau în familie, adresându-se copiilor cu vârsta între 5-16 ani 5.
Acesta cuprindea şcolile pentru copii mici, "grădinile de copii", pentru cei cu
vârsta între 5-7 ani, şcolile primare, şcolile şi cursurile pentru adulţi şi şcolile sau
clasele speciale pentru "copii debili şi anonnali". Confonn Legii învăţământului
primar şi normal primar din 24 iulie 1924, durata de şcolarizare a ciclului primar,
obligatoriu şi gratuit, se mărea de la 4 la 7 ani 6 . Primul ciclu, al cărui durată era de
4 ani, asigura copiilor cultura elementară unitară. Urma apoi, pentru cei care nu
promovau în ciclul secundar, încă 3 ani de învăţământ aplicat impregnat de un
puternic caracter regional, în funcţie de specificul zonei unde locuiau. Cu toate
acestea, copii din mediul rural rămâneau doar cu 4 clase primare, spre exemplu,
între 1921-1932, doar 5,4% dintre elevii înscrişi în şcolile rurale au trecut în
învăţământul secundar, 2,5 în licee, 1,2 în şcoli normale, 0,3 în seminarii, restul în
7
şcoli profesionale .
Învăţământul secundar, gradul al doilea de învăţământ, era organizat de
Legea pentru organizarea Învăţământului secundar din 15 mai 1928 şi cuprindea
o componentă teoretică (liceul, gimnaziul, seminariile) şi una practică (şcolile de
agricultură, şcolile de ucenici, şcolile de menaj, şcolile profesionale, şcolile
comerciale, şcolile industriale şi liceele militare). Scopul acestuia era acela să dea
absolvenţilor cursului primar bazele culturii generale sau de specialitate, pentru a
putea urma apoi cursurile învăţământului superior (Universităţi, Şcoli Politehnice
şi Academiil Toate formele de pregătire secundară erau organizate în două
cicluri, care au diferit ca durată a şcolarităţii între 3 sau 4 ani. Astfel, după război,
Iosif 1. Gabrea, Liceul. Structura şi programa lui, Bucureşti, 1933, p. 13.
Idem, Şcoala românească. Structura şi politica ei 1921-1932, p 73. Concluzia autorului, în
condiţiile raportului dintre populaţia rurală şi cea urbană, era aceea că sistemul şcolar românesc se
afla "în discordanţă cu structura vieţii sociale româneşti". De aceeaşi problemă, dar în termeni
mult mai duri, se plângea şi fostul ministru al Instruţiunii, S. Mehedinţi, care acuza lipsa laturii
practice a învăţământului românesc. Nu este de mirare astfel faptul ca ediţia, din 1919, a cărţii lui
S. Mehedinţi Şcoala muncii, care milita pentru un caracter mai aplicat al învăţământului, în dauna
celui teoretic, s-a editat în 7 ediţii, ultima în 1941 (S. Mehedinţi, Scrieri despre educaţie şi
învăţământ. Antologie, Ediţie îngrijită de D. Muster, Bucureşti, Editura Academiei, 1992, p. 99 şi
J?assim).
Expunerea de motive, Discuţia legii precum şi legea din 1924 în Lege pentru invăţământul
primar al statului şi invăţământul normal-primar, Bucureşti, 1925; vezi şi: G. G. Antonescu, Iosif
Gabrea, Organizarea invăţământului, Bucureşti, 1933, p. 21-54.
6
Acest deziderat a fost lipsit de finalitate întrucât, în 1931, doar 0,6% din elevii înscrişi în şcoala
frimară absolveau 7 clase (IosifGabrea, Şcoala românească ... , p. 76).
Ibidem, p. 89.
8
Dr. C. Angelescu, op.cit., 58.
3

4
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liberalii au menţinut liceul de 8 ani, introdus prin legea din timpul lui Spiru Haret
din 1898. :\evoia de funcţionari i-a detenninat, odată cu legea din 1928, să scadă
durata studiilor secundare, desfiinţând clasa a 8-a. S-a introdus principiul liceul
unitar, dispărând astfel cele 3 secţii introduse de Haret, clasică, reală şi modernă.
După 1934, s-a revenit la liceul de 8 clase, ultima clasă fiind reintrodusă facultativ
încă din timpul guvernării Iorga, în 1931. Clasa a 8-a era împărţită în secţia
literară şi ştiinţifică, asigurându-se astfel o minimă specializare a elevilor. Încă din
9
1925, ministrul liberal C. Angelescu a reintrodus examenul de bacalaureat , care
acorda absolventilor dreptul de a se înscrie în Universităţi, şi examenele de final
de an, ambele fiind suprimate de Spiru Haret, în 1898 10 . În 1936, prin Legea
învăţământului industrial şi Legea învăţământului comercial dispăreau şi ultimele
rămăşiţe ale sistemul haretian. Şcolile profesionale de meserii, inferioare şi
superioare, şi şcolile comerciale de gradul 1 şi al II-lea erau desfiinţate, fiind
introduse gimnaziul şi liceul industrial, acesta din urmă finalizat prin
bacalaureatul industrial, asigurându-se astfel absolvenţilor şansa de urma o
pregătire universitară 11 •
În România interbelică, învăţământul primar şi secundar era organizat, din
punct de vedere administrativ, în 15 regiuni unde funcţionau inspectoratele
regionale. Acestea erau practic organismele din teritoriu prin care Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii controla funcţionarea şcolilor primare şi secundare.
Bacău! era centrul regiunii a XII-a, reunind judeţele Bacău, Fălticeni,
Neamţ, Roman, Ciuc 12 . Cea mai mare regiune din ţară era cea a Cernăuţiului 13 .
De asemenea, în funcţie de poziţia geografică şi de importanţa judeţului în cadrul
României Mari, salariile de bază ale cadrelor didactice erau diferenţiate în 12
categorii, cele din oraşul Bacău făcând parte din cea de a X 14 • Şcolile erau

9

Examenul a fost destul de contestat de contemporani, întrucât nu oferea "alte drepturi sau
avantaje" faţă de certificatul de absolvire, apoi profesorii universitarii, cei care asigurau evaluarea
absolventilor, erau scoşi de la obligaţiile lor pentru 2 săptamâni, fiind retribuiţi din taxele elevilor
(C.A. Dima, Şcoala secundară În lumina bacalaureatului: constatări, date statistice, păreri şi
propuneri, Bucureşti, 1928, p. 85). De exemplu, în oraşul Bacău, în primele sesiuni de bacalaureat
s-au înreggistrat rezultate care scoteau în evidenţă seriozitatea examneului şi, pe de altă parte,
adaptarea greoaie a elevilor la rigorile examenului. Astfel, în sesiunea de bacalaureat din 1925 au
fost 303 de elevi prezenţi, 183 b, 120 f, au trecut examenului 163, 97 b şi 66 f, doar 12 note de la
8-10, în 1926: 461 inscrişi, 311 b şi 203 f, 268 de reuşiţi, 182 b şi 86 f, doar 12 cu note de la 8-1 O;
1927: 461 înscrişi, 279 de b şi 182 f, 263 reuşiţi, 167 b şi 1O1O f, 7 cu note 8-10.De abia în 1938,
Ministerul Educaţiei Naţionale a decis ca absolvenţii fără bacalaureat nu puteau ocupa funcţii
ftublice (Arhivele Naţionale Iaşi, fond Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, d. 500/1938, nepaginat).
0
Dr. C. Angelescu, op. cit., p. 63.
11
Ibidem, p. 74.
12
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, d. 80/1925, f. 3-5.
13
Cernăuţi 51 de milioane, Arad 44 de milioane, Chişinău 32,6 milioane, Iaşi 32,2 milioane,
Bucureşti, 31 de milioane (Ibidem).
14
Categoria I: Bucureşti, categoria II: Cernăuţi, Cluj, Chişinău, Galaţi, Jimbolia, Timişoara,
categoria III: Iaşi, Constanţa, Craiova, Brăila (Ibidem, d. 17711927, f. 3).
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controlate de către inspectorii regionali, în cadrul inspecţiilor fiind observate, în
primul rând, 5 componente: învăţământul ("cetirea, scrierea, exprimarea
gramaticală, aritmetica şi geometria, celelalte ştiinţe, cântul şi gimnastica"), starea
igienică a localului şi a elevilor, două lecţii de probă, Cancelaria şi arhiva
(cataloage, matricole) şi activitatea extraşcolară (cursuri complementare, lucrul
manual, muzeul şcolar) 15 •
Datele statistice pe care le voi prezenta sunt despre 5 licee din oraşul
Bacău: Liceul de băieţi Ferdinand I, Liceul de fete, Şcoala Comercială de băieţi,
Şcoala Comercială Superioară de băieţi, Şcoala de Menaj şi Şcoala Inferioară de
Meserii. Aceste se regăsesc în fondul Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi 16 •
Situaţiile statistice solicitate de Ministerul Instrucţiunii au venit pe fondul aplicării
legilor învăţământului industrial şi comercial din 1936, când şcolile inferioare şi
superioare de meserii au devenit licee industriale sau comerciale. În acest context,
Inspectoratele Şcolare regionale au oferit Ministerului date statistice extrem de
relevante pentru dinamica aşezămintelor şcolare.
1. Liceul de Băieţi "Ferdinand /"Bacău, cu internat, strada Regina Maria
27 Bacău, înfiinţat ca gimnaziu în anul 1867, într-un local închiriat până la 1891.
La 1897 transformat în liceu.
Situaţia de la finalul anului şcolar 1935-1936
1. Numărul şi situaţia elevilor înscrişi:
- cursul inferior: 429
- cursul superior: 171
2. Elevi înscrişi, repartizaţi după cetăţenia şi religia părinţilor:
- români:
- cursul inferior: 316
- cursul superior: 136
- gerrnam:
- cursul inferior: 1
-evrei:
- cursul inferior: 112
- cursul superior: 35
3. Examenele de bacalaureat:
-prezenţi la examen: 40
-români:
- reuşiţi : 18
- evrei:
- prezenţi la examen: 1O
- reuşiţi : 5
4. Elevi înscrişi în toate clasele, repartizaţi după locuinţa ŞI profesia
părinţilor:

- în localitatea unde e şcoala:
- proprietari: 6
- agricultori: 98
15

Ibidem, d. 4/1921.
Ibidem, d. 36/1936, nepaginat. Mulţumesc d-nei Felecanu Elena pentru ajutorul acordat la
tehnoredactarea datelor.
16
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- industriaşi: 21
- maiştri şi lucrători industriali: 41
- comercianţi : 124
- funcţionari publici: 108
-profesori, învăţători, preoţi: 57
- militari: 62
- profesiuni libere: avocaţi, medici, ingineri, artişti: 27
-alte ocupaţii: 47
-orfani: 9
- în altă localitate:
- agricultori: 11
- maiştri şi lucrători industriali: 1
- comercianţi : 3
- funcţionari publici: 3
-profesori, învăţători, preoţi: 1O
- militari: 2
- profesiuni libere: avocaţi, medici, ingineri, artişti: 3
- alte ocupaţii: 2
-orfani: 3
-Total: 600
5. Biblioteca:
- numărul volumelor:
- româneşti 8800
- străine 1605
-totalul volumelor citite în anul 1935-1936: 5203
- nr. elevilor care au frecventat biblioteca în anul 1935-1936: 450
6. Taxe şcolare:
- nr. elevilor care au plătit taxa:
-în clasele bugetare: 383
- în clasele extrabugetare: 217
-Totalul sumelor plătite: 1.478.000
7. Bursieri:
- fii de funcţionari: 1
-fii de săteni: 14
- Total general al sumelor plătite ca bursă: 50.880
8. Internate:
- nr. elevilor întreţinuţi în internate de alte instituţii şi autorităţi:
- fii de funcţionari: 27
- fii de săteni: 26
-orfani: 3
-Total: 56
9. Solvenţi:
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- nr.

solvenţilor:

53
de la începutul anului

Situaţia
şcolar 1936-1937
- "\'r. de elevi înscrişi:
- cursul inferior: 431
- cursul superior: 180
-Total general la ambele cursuri: interni 48, externi: 563.
- Elevi înscrişi, repartizaţi după cetăţenia şi religia părinţilor:
-români:
-cursul inferior: 325
- cursul superior: 134
- cursul inferior: 1
- gennam:
- cursul inferior: 105
-evrei:
- cursul superior: 46
II. Liceul de fete Bacău, fără internat, strada Justiţiei 21 Bacău, înfiinţat în
anul 1921, 4 clase extrabugetare. La anul 1922 se adaugă cursul superior. În
aprilie 1923, cursul inferior a trecut la stat. În 1922 s-au înfiinţat el. I şi II paralele,
iar în anul 1923 el. III şi IV paralele. Pentru un an 1925-1926 funcţionează el. II B
şi II C. În 1928 se desfiinţează el. VIII. În 1929-1930 funcţionează 7 clase
bugetare şi el. III paralelă. În 1930-1931 funcţionează numai 7 clase. În 19311932 se adaugă el. I paralelă pentru 1 an. În 1935-1936 funcţionează 8 clase şi el.
I paralelă.
Situaţia de la finalul anului şcolar 1935-1936
1. Numărul şi situaţia elevelor înscrise:
- cursul inferior: 257
- cursul superior: 124
2. Elevi înscrişi, repartizati după cetăţenia şi religia părinţilor:
-români:
-cursul inferior: 144
- cursul superior: 71
-germani:
- cursul inferior: 3
- cursul inferior 1
- po1oni:
- cursul inferior: 104
-evrei:
- cursul superior: 49
- cursul inferior: 1
- armem:
- cursul superior: 1
- alte neamuri: - cursul superior: 1
3. Examenele de bacalaureat:
-români:
-prezenţi la examen: 13
- reuşiţi : 6
-evrei:
-prezenţi la examen: 8
- reuşiţi : 5
4. Elevi înscrişi în toate clasele, repartizati după locuinţa şt profesia
părinţilor:

- în localitatea unde e

şcoala:
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- proprietari: 4
- agricultori: 4
- industriaşi: 12
- maiştri şi lucrători industriali: 16
- comercianţi : 108
- funcţionari publici: 67
-profesori, învăţători, preoţi: 34
- militari: 29
- profesiuni libere: avocaţi, medici, ingineri, artişti: 28
- servitori: 1
- alte ocupaţii: 31
-orfani: 37
- în altă localitate:
- comercianţi : 2
- funcţionari publici: 5
- profesori, învăţători, preoţi: 3
-Total: 381
5. Biblioteca:
- numărul volumelor:
- româneşti 111 O
- străine 185
-totalul volumelor citite în anul 1935-1936: 1928
- nr. elevilor care au frecventat biblioteca în anul 1935-1936: 365
6. Taxe şcolare:
- nr. elevilor care au plătit taxa:
- în clasele bugetare: 342
- în clasele extrabugetare: 31
-Totalul sumelor plătite: 1.163.700
Situaţia

de la începutul anului

şcolar

1936-1937

- Nr. elevilor înscrişi:
- cursul inferior: 255
- cursul superior: 121
- Elevi înscrişi, repartizaţi după cetăţenia şi religia
-români:
-cursul inferior: 147
- cursul superior: 68
- ungurn:
- cursul inferior: 3
- cursul superior: 1
- ucratmem: - cursul superior: 1
- evrei:
- cursul inferior: 102
- cursul superior: 49
- armem
- cursul inferior: 2
- cursul superior: 2
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părinţilor:

III. Şcoala Comercială Elementară de
Comercial de Băeţi Bacău, strada Cuza Vodă. Anul
Situaţia de la finalul anului şcolar 1935-1936
1. Nr. elevilor înscrişi: 137

Băeţi

Bacău

înfiinţării:

1 Gimnaziul

1921.

2. Elevi înscrişi, repartizati după cetăţenia şi religia părinţilor:
-români: 77
- evrei: 58
-armeni: 2
3. Elevi înscrişi în toate clasele, repartizati după locuinţa şi profesia părinţilor:
- în localitatea unde e şcoala:
- industriaşi: 34
- maiştri şi lucrători industriali: 7
- comercianţi: 25
- militari: 4
-alte ocupaţii: 14
-în altă localitate:
- industriaşi: 12
- maiştri şi lucrători industriali: 8
- comercianţi : 9
- alte ocupaţii: 24
-Total: 137
4. Practica profesională:
-Elevii care au făcut practica regulamentară (cl.II-III curs elementar) (cl.I-111 curs
seral superior) şi cl.IV curs superior:
- magazine de coloniale: 25
- magazine de manufactură: 6
- magazine de fierărie: 3
- magazine cu articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte: 4
- magazine cu articole de menaj: 2
- librării şi papetării: 9
- întreprinderi bancare: 6
- societăţi de asigurare: 3
- întreprinderi de transport: 4
- ramuri de administraţie publică: 9
-alte ramuri de activitate economică: 12
- total elevi cu practică: 83
5. Biblioteca:
- numărul volumelor:
-româneşti 1726
- străine 580
- totalul volumelor din bibliotecă: 2306
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6. Taxele şcolare:
- în clasele bugetare:
- nr. elevilor scutiţi: 84
- totalul sumelor plătite: 217.71 O
-în clasele extrabugetare: Situaţia

şcolar

de la începutul anului

1936-1937

- Nr. elevilor înscrişi: cursul inferior: 233
- Elevi înscrişi, repartizaţi după cetăţenia şi religia
- români: 178
- ceho-slovaci: 1
-evrei: 50
-armeni: 4

IV.

Şcoala Comercială Superioară

Băeţi Bacău,
Situaţia

de

părinţilor:

Băeţi Bacău

1 Liceul Comercial de

strada Cuza Vodă nr.3. Anul înfiinţării 1925.

de la finalul anului

şcolar

1935-1936

1. Nr. elevilor înscrişi: 104
2. Elevi înscrişi, repartizati după cetăţenia şi religia părinţilor:
-români: 76
-evrei: 28
3. Elevi înscrişi în toate clasele, repartizaţi după locuinţa şi profesia părinţilor:
-în localitatea unde e şcoala:
-proprietari: 1
- agricultori: 12
- industriaşi: 1
- maiştri şi lucrători industriali: 11
- comercianţi: 24
- funcţionari publici: 30
- militari: 6
- profesiuni libere: avocaţi, medici, ingineri, artişti: 2
- servitori: 2
- alte ocupaţii: 7
-orfani: 2
- în altă localitate:
- agricultori: 2
- comercianţi : 2
- funcţionari: 1
- militari: 1
-Total: 104
4. Practica profesională:
- Elevii care au făcut practica regulamentară (el. II-III curs elementar) (el. 1-III
curs seral superior) şi cl.IV curs superior: 4
5. Biblioteca (împreună cu Şc. Com. Elem.)
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- totalul volumelor din bibliotecă: 2306
6. Taxele şcolare:
- în clasele bugetare: - în clasele extrabugetare: - nr. elevilor scutiţi: 95
- totalul sumelor plătite: 367.150
Situaţia de la începutul anului şcolar 1936-1937
- Nr. elevilor înscrişi: cursul superior: 94
- Elevi înscrişi, repartizati după cetăţenia şi religia părinţilor:
-români: 62
-evrei: 32
V. Şcoala de Menaj Bacău, strada Pavel şi Ana Cristea nr.2; Bacău. Anul
înfiinţării: 1 septembrie 1926. Anul transformării în forma actuală 1 septembrie
1928.
Situaţia de la finalul anului şcolar 1935-1936
1. Xr. elevelor înscrise: 67
2. Absolvente, cu certificat: 12.
3. Eleve înscrise, repartizaţi după cetăţenia şi religia părinţilor:
-români: 76
4. Eleve înscrise în toate clasele, repartizate după locuinţa ŞI profesia
părinţilor:

- în localitatea unde e şcoala:
- maiştri şi lucrători industriali: 2
- funcţionari publici: 4
- militari: 3
- în altă localitate:
- agricultori: 36
- funcţionari: 8
-profesori, învăţători, preoţi: 4
- militari: 4
-orfani: 6
-Total: 67
5. Biblioteca:
- totalul volumelor din bibliotecă: 650
- totalul volumelor citite: 250
- nr. elevelor care au frecventat biblioteca: 61
6. Taxele şcolare:
- totalul elevelor care au plătit taxele: 67
- totalul sumelor plătite: 5200
7. Bursiere (de la Ministerul Instrucţiunii):
- fiice de funcţionari: 12
- fiice de săteni: 8
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-Total general al sumelor plătite ca bursă: 12.600
8. Solvente:
- nr. solventelor: 59
Situaţia de la începutul anului şcolar 1936-1937
nr. elevelor înscrise: 88
VI. Şcoala Inferioară de Meserii de Băeţi Bacău 1 Gimnaziul Industrial de
Băeţi Bacău, B-dul Carol nr.44 Bacău. Anul înfiinţării: 1899. La 1908
transfonnată în Şcoala de meserii. La 1936 transfonnată în Gimnaziul Industrial.
Situaţia de la finalul anului şcolar 1935-1936
1. -:\r. elevilor înscrişi: 158
2. Elevi înscrişi, repartizati după cetăţenia şi religia părinţilor:
-români:
- ortodocşi: 175
- greco-catolici: 5
3. Absolvenţi repartizati după neam, cetăţenie şi specialitate:
- cursul inferior:
-români:
- tâmplărie: 3
- tinichigerie: 4
- lemnărie- rotărie: 2
- fierărie: 3
- lăcătuşărie: 12
Total: 24
4. Taxe şcolare:
- nr. elevilor: 180
-totalul sumelor plătite: 90.370
5. Bursieri:
- fii de funcţionari: 2
- fii de săteni: 6
-orfani: 2
Total: 10
Total sume plătite ca bursă: 36.000
6. Internate:
- întreţinere completă:
- fii de funcţionari: 2
- fii de săteni: 6
-orfani: 2
Total: 10
7. Elevi înscrişi în toate clasele, repartiza ţi după locuinţa şi profesia părinţilor:
- în localitatea unde e şcoala:
- agricultori: 1O
- maiştri şi lucrători industriali: 25
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- comercianţi : 1O
- funcţionari publici: 40
- profesori, învăţători, preoţi: 2
-militari: 1O
- profesiuni libere: avocaţi, medici, ingineri, artişti: - servitori: 2
- alte ocupaţii: 24
-orfani: 7
- în altă localitate:
- agricultori: 15
- maiştri şi lucrători industriali: 1O
- comercianţi : 5
- funcţionari publici: 1O
-profesori, învăţători, preoţi: 1
- militari: 3
- alte ocupaţii: 4
-orfani: 2
-Total: 180
8. Biblioteca:
- totalul volumelor din bibliotecă: 71 O
-totalul volumelor citite în anul 1935-1936: 41 O
- nr. elevilor: 180
Situaţia de la începutul anului şcolar 1936-1937
- nr. elevilor înscrişi: 187
- Elevi înscrişi, repartizati după cetăţenia şi religia părinţilor:
-români:
- ortodocşi: 177
- greco-catolici: 1O
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O "SCHIŢĂ ISTORICO-ETNICĂ ASUPRA CATOLICILOR
DI~ MOLDOVA- CEANGĂII", ELABORATĂ DE
ÎNVĂŢĂTORVL PETRE DASCĂLU DIN HĂLĂUCEŞTI (1943)
Dr. Alin SP ÂNU
Une "Esquisse historique des catholiques en Moldavie- csangos" developpee
par le maître Petre Dascalu de Hălăuceşti (1943)
Resumee
L' origine et 1'evolution des catholiques moldaves, principalement appeles
Csangos, ont constitue l'objet de diverses recherches. Une recherche particuliere
est le travail qui a comme sujet !'origine des catholiques en Moldavie, developpe
par l'enseignant Dascalu Petre de Hălăuceşti, le departement Roman, en 1943.
Concemant les catholiques de Moldavie, l'auteur estime que leur masse est divisee
en trois categories:
1. Les Moldaves qui ont ete catholicises, les demiers arrives etant les
Transylvains dans le XVIIIe siecle;
2. Les Coumans, les Saxons et les Sicules assimiles du point de vu
linguistique par les Moldaves, mais qui ont ete catholicises;
3. Les Hongrois venus en Moldavie, mais qui ont conserve leur langue,
leurs coutumes et leur religion.
Mots ele: csangos, catholiques, Moldavie
Originea şi evoluţia catolicilor din Moldova, în maJontate denumiţi
au făcut obiectul unor cercetări mai îndepărtate sau mai apropiate în
timp, mai profunde sau mai superficiale, unele de bună credinţă, altele cu scopul
de a induce anumite puncte de vedere, subsumate unui scop indigo. Principalii
autori au fost, de regulă, istoricii, care şi-au bazat lucrările pe documente şi
preoţii, în mare parte catolici, care au trecut prin Moldova sau şi-au desfăşurat
activitatea în regiune.
Un caz aparte de cercetare- rar, dar binevenit- îl reprezintă o lucrare de
grad didactic elaborată de învăţătorul Petre Dascălu din Hălăuceşti, judeţul
Roman, care, în 1943, şi-a ales ca temă acest subiect al originii catolicilor din
Moldova (Anexa 1). Un subiect pe care Petre Dascălu îl cunoştea din experienţa
unui deceniu, prin observare directă, prin analize, comparaţii şi istorie orală
efectuate atât în localitatea de reşedinţă, cât şi în cele din împrejurimi. Localitatea
Hălăuceşti este atestată documentar în 1520, în timpul lui Ştefăniţă vodă 2 , iar de la
ceangăi,

Documentul a fost actualizat ortografic, ortoepic şi în punctuaţie, iar acolo unde a fost absolut
necesar s-a intervenit prin paranteze drepte.
2
Domn al Moldovei în perioada 20 aprilie 1517 - 14 ianuarie 1527.
1
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jumătatea

secolului al XVIII-lea aici au început să se stabilească refugiaţi
ardeleni. Ulterior, localitatea a devenit un centru important pentru comunitatea
catolică din zonă, aici înfiinţându-se o şcoală de dascăli ( 1895-1916), un seminar
franciscan (1897 -1948) şi un gimnaziu franciscan ( 1936-1948l
Petre Dascălu a consultat bibliografia existentă la timpul respectiv, fiind la
curent cu toate punctele de vedere exprimate asupra ceangăilor. La începutul
lucrării învăţătorul şi-a exprimat regretul cu privire la evoluţia statului român
după 1918: "Nu ne-am putut păstra energia necesară să ne organizăm în adâncime,
să consolidăm ceea ce am dobândit şi elemente străine ce se aflau în organismul
nostru de stat au folosit această toropeală a noastră ca, în timpul celor douăzeci şi
ceva de ani, să transfonne victoria noastră teritorială într-o înfrângere socială,
4
economică şi morală" . Mai mult, nu s-a sfiit să critice clasa politică conducătoare
din perioada interbelică, deoarece aceştia "s-au înstrăinat de popor, avântul după
căpătuială a luat locul cinstei şi grijii de gospodărie a statului, chiulul şi mita locul
conştiinţei datoriei" 5 .
În privinţa catolicilor din Moldova, autorul consideră că masa acestora se
împarte în trei categorii:
1. Moldovenii care au fost catolicizaţi în diverse perioade de timp, la care
s-au adăugat ardelenii sosiţi începând din secolul al XVIII-lea;
2. Cumanii, saşii şi secuii asimilaţi lingvistic de moldoveni, dar care au
fost catolicizaţi;
3. Ungurii veniţi în Moldova de-a lungul timpului şi care şi-au păstrat
limba, obiceiurile şi religia.
Prima categorie se împarte, la rândul ei, în trei perioade, acestea fiind cele
mai importante în apariţia şi dezvoltarea catolicismului în Moldova. Cea dintâi
include moldovenii care s-au catolicizat împreună cu Laţcu vodă 6 , la sfârşitul
secolului al XIV -lea şi "nemaigăsindu-se nimeni să lege firul tradiţiei" 7 au rămas
"într-o stare de dezorientare" 8 privind conştiinţa naţională. Cercetarea pe teren şi
interviurile luate unor oameni de 80-90 de ani au stabilit că românii catolici din
Hălăuceşti, Barticeşti, Mogoşeşti, Zapodea şi alte sate din judeţele Roman şi
Bacău au venit din Ardeal la jumătatea secolului al XVIII-lea din cauza
persecuţiilor şi nu au vorbit decât limba română. Anterior venirii în Moldova au
trecut de la religia ortodoxă la cea greco-catolică, însă sacrificiul nu i-a exonerat
de oprimările politice şi religioase. La stabilirea în Moldova biserica ortodoxă nu
Pentru mai multe detalii asupra istoricului localităţii, a se consulta: Pr. Iosif Gabor, Dicţionarul
catolice din Moldova, Editura Conexiuni, Bacău, pp. 125,130.
4
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita ANIC), fond Ministerul Culturii
Naţionale şi al Cultelor (în continuare se va cita MCNC), d. 1433/1943, f. 5.
5
Ibidem.
6
Domn al Moldovei în perioada 1365-1373.
7
ANIC, fond MCNC, d. 1433/1433, f. 12.
8
Ibidem.
3

comunităţilor
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s-a implicat în readucerea enoriaşilor pe calea vechii credinţe, în timp ce
misionarii catolici au acţionat pentru convertirea noilor locuitori sub autoritatea
9
papei . .\1enţinerea religiei catolice s-a făcut "sub ameninţarea cu afurisenia" a
preoţilor catolici, care au interzis orice legătură cu ortodocşii. Dascălu consideră
că aceasta poate fi cauza pentru rezultatele şcolare mai slabe ale elevilor catolici,
aceştia fiind "foarte probabil sub efectul unui început de degenerare şi aceasta din
cauză că sute de ani au făcut căsătoriile numai între ei, sub sancţiunea aspră a
bisericii catolice. Ori, încrucişându-se numai acelaşi element, pe de o parte, iar pe
de altă parte faptul că acest cerc de catolici e foarte mic în comparaţie cu marea
masă etnică a poporului român, aceasta a dus şi duce la degenerarea acestor
români" 10 .
A doua mare categorie de catolici îi cuprinde pe cumani, saşi şi secui, care
au învăţat limba şi au adoptat portul moldovenesc, însă "amestecându-se cu
românii catolici" 11 au fost asimilaţi religios de aceştia. Dascălu a apreciat că
"soarta lor fiind totdeauna aceea a noastră, sunt români" 12 •
Ultima categorie de catolici în Moldova o reprezintă ungurii care "vorbesc
ungureşte şi, natural, că în suflet nutresc aceleaşi sentimente, [adică] maghiare" 13 .
La 24 februarie 1943 învăţătorul Petre Dascălu a primit inspecţia specială pentru
înaintarea la gradul I didactic. Cu această ocazie inspectorul de circumscripţie la
Regiunea Şcolară Iaşi_, I.D. Lăudat, a constatat că Dascălu este membru în
consiliul de administraţie al cooperativei "Furnica" din localitate, a îndrumat
cooperativa şcolară, a condus biblioteca, Căminul Cultural şi munca de folos
obştesc, iar împreună cu directorul şcolii, elevii şi premilitarii au realizat "o
răsadniţă" 14 • Latura pedagogică a constat în a asista la predarea/ascultarea la trei
materii la clasa a II-a (52 de elevi): Gramatica- "Propoziţii simple şi dezvoltate",
Aritmetica- "Hectolitrul" şi Intuiţia- "Oaia şi capra". Referitor la lucrarea scrisă,
I.D. Lăudat a apreciat că aceasta "pune interesante probleme şi lasă impresia că pe
D-sa l-a interesat acest subiect" 15 , fapt pentru care a propus calificativul "Foarte
Bine" şi acordarea gradului I didactic.
Anexa
Motto
Patria nu este numai pământul din care
scoatem rentă. Patria o face şi limba, şi istoria,

9

Ibidem, f. 20.
Ibidem.
11
Ibidem, f. 21.
12
Ibidem.
13
Ibidem, f. 22.
14
Ibidem, f. 30.
15
Ibidem.
10
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şi

religia, şi tradiţiile. A da cu piciorul la toate
astea este a se lepăda cineva de patria sa.
Spiru C. Haret

Schită istorico-etnică

asupra catolicilor din .Moldova -

ceangăii

Introducere
Activând ca învăţător la şcoala din satul Hălăuceşti, judeţul Roman, unde
acum sunt în al 8-lea an de funcţionare şi văzând deosebirea mare ce există între
Hălăuceşti şi catolicii din alte sate în ce priveşte limba, firea şi obiceiurile lor, am
găsit necesar să mă ocup mai îndeaproape de aceşti locuitori, trecând şi la alte
sate.· Am căutat a stabili pe bază de trecut şi considerente etnice în ce măsură
aceştia ne aparţin. Prin aceasta sper a dobândi mulţumirea sufletească de a
contribui într-o măsură modestă la lumina ce trebuie să se facă în această
problemă. Prezenta este un extras din lucrarea pe care, după ce o voi completa cu
unele date necesare, o voi da publicităţii.
Una din problemele ce trebuie s-o rezolve statul nostru "naţional-totalitar"
este şi problema catolicilor din Moldova, fără de care sforţările de consolidare a
neamului românesc nu pot avea un final optim. Aceasta cu atât mai mult cu cât
noua ordine ce trebuie să se orânduiască în Europa va trebuie să se înterneieze pe
principiul etnic, elaborat de principiile de viaţă a Puterilor Axei. 1\'oua Europă va
trebui să fie un grup de naţiuni omogene, care să trăiască într-o perfectă armonie
socială, economică şi culturală. Dacă fiecare popor are un destin în care se
cuprinde tot ce a fost şi va fi pentru el, acest destin desigur că se sprijină pe un
punct format de încrucişarea timpului şi spaţiului în care s-a născut. Tot ce am
fost şi vom fi, aşadar, e legat de acest "Eu" ce izvorăşte din brazda şi istoria
noastră. A fi stăpân pe acest destin înseamnă să fim stăpâni pe timpul şi spaţiul
nostru, şi pentru aceasta trebuie să fim tari.
Înrădăcinaţi în acest pământ de Traian şi Decebal, l-am udat din belşug cu
sângele nostru apărându-1, ba am fost apărătorii întregului Apus, dându-le acestora
răgazul să se organizeze şi să se civilizeze. Neam de oameni cinstiţi şi viteji, neam bătut deci şi pentru noi, ne-am bătut şi pentru alţii. Cât am fost tari am fost
respectaţi de vecini, când am obosit însă, aceştia au căutat să ne stăpânească.
Datorită energiei noastre naţionale însă, aceste momente au fost dominate şi
naţiunea şi-a urmat riguros drumul înainte. Steaua destinului nostru, prin
strălucirea ei, mereu ne-a condus paşii.
Ajungând la răscrucea din 1916, prin vitejia şi jertfa noastră, am reuşit să
ne unim toţi sub acelaşi stindard. Efortul însă a fost prea mare: voinţele au căzut
obosite. Nu ne-am putut păstra energia necesară să ne organizăm în adâncime, să
consolidăm ceea ce am dobândit şi elemente străine ce se aflau în organismul
nostru de stat au folosit această toropeală a noastră ca, în timpul celor douăzeci şi
ceva de ani, să transforme victoria noastră teritorială într-o înfrângere socială,
152
https://biblioteca-digitala.ro

economică şi morală.

Capitalismul iudea-mason a reuşit să ne robească economic.
Conducătorii s-au înstrăinat de popor, avântul după căpătuială a luat locul cinstei
şi grijii de gospodărie a statului, chiulul şi mita locul conştiinţei datoriei. Poporul,
în capul căruia s-au spart toate, a pierdut orice încredere în conducători şi şi-a
închis sufletul ca într-o carapace, resemnându-se şi aşteptând vremuri mai bune,
pe care el le ştia că trebuie să vină. Un glas ascuns, un glas adânc, de care a
ascultat un şir întreg de generaţii, a încredinţat în taină pe acest popor de plugari şi
războinici că viaţa lor de muncitori credincioşi merită o soartă mai bună şi o vor
avea. Şi iată că această perioadă de decadenţă de încheie şi acest popor cu un
trecut legendar i se arată iar steaua călăuzitoare. La poarta sufletului lui bate
"Supraomul" trimis de providenţă, care dă ordin şi întreg poporul se mişcă pe linia
destinului său propriu. Steaua e mai luminoasă, e mai aproape. E aceeaşi stea care
a vrăjit şi condus pe voievozii noştri făuritori de destine. De data aceasta lucrul
nostru nu va fi mai greu, dar el va trebui să fie făcut cu mai multă răbdare, cu mai
multă măiestrie, căci se vor da liniile etice ale fiinţei noastre naţionale. Va trebui
să ne transformăm sufleteşte, să ne regăsim, să ne strângem laolaltă în acelaşi
avânt: "România a românilor, veşnic tare şi prosperă".
Să ne verificăm fiecare şi să aruncăm de la noi tot ce nu e al nostru. Să
încercăm să trăim acea transformare necesară în aceste timpuri de răspundere faţă
de neam. Marea noastră grijă, unicul nostru ideal, trebuie să fie tăria patriei.
Pentru a ajunge la aceste realizări, pentru a fi uniţi, tari, trebuie să fim un stat
omogen. Această omogenitate o putem realiza prin schimbul de populaţie, aşa
cum a făcut Germania şi Italia. Acest război "sfânt" trebuie să-i strângă pe toţi cei
de un neam laolaltă, să le dea dreptul ce "izvoreşte din trecutul lor îndepărtat,
precum şi liniştea creatoare de noi valori culturale pentru viitor. Acum trăim
momente istorice excepţional de favorabile pentru a realiza această problemă,
principiul etnic stând la baza noii organizări a Europei de mâine.
Cuprins
Să vedem care e situaţia catolicilor din Moldova - Roman şi Bacău - sub
acest raport. Aceşti locuitori sunt de mai multe origini, majoritatea fiind de origine
românească. Numele de "ceangăi", care e mai mult o poreclă, nu corespunde unui
fond specific pe care şi-ar închipui cineva că îl au aceşti locuitori, o naţionalitate
deci, deoarece niciodată şi nicăieri nu a existat şi nu există un asemenea neam de
oameni - "ceangăii". Rămâne deci stabilit că acest nume, această poreclă dată la
întâmplare, corespunde noţiunii de amestec. În adevăr, această populaţie e fonnată
dintr-un amestec de sate: români, unguri, saşi, secui şi urmaşi de-ai cumanilor,
fără a fi amestecaţi, însă, complet, fiecare sat păstrându-şi un specific
corespunzător originii îndepărtate.
Istoricii noştri nu s-au ocupat îndeajuns despre aceşti locuitori pentru a se
găsi destule documente lămuritoare. Cele mai multe notări au fost făcute de
misionarii catolici, care au trecut pe aici în decursul timpului, [dar] nu sunt destul

153
https://biblioteca-digitala.ro

de obiective, având în vedere preocupările lor de ordin exclusiv religios. În
lucrarea mea voi folosi pe lângă unele documente istorice şi observaţia directă,
cercetări făcute pe teren, în toate domeniile de manifestare sufletească
întrebuinţând metoda cooperatistă. Din punct de vedere istorica-etnic aceşti
locuitori se împart în trei categorii:
1. Români de aceeaşi origine cu noi şi catolicizaţi în decursul timpului sau
veniţi din Ardeal.
2. Români asimilaţi, proveniţi din asimilarea cumanilor, saşilor şi secuilor.
3. Unguri de origine, venişi prin locurile acestea din timpuri vechi şi care
îşi păstrează şi azi specificul maghiar.
"Mă voi ocupa de fiecare categorie în parte.
1. Românii catolicizati sau catolicii de origine etnică românească. Din
fericire aceştia sunt cei mai mulţi, formând majoritatea satelor din Roman şi
Bacău. Care sunt împrejurările istorice ce au determinat pe o parte din români să
treacă la catolicism? Mai înainte de toate voi arăta care este părerea unui autor
catolic ce se ocupă de această problemă. E vorba de lucrarea Originea catolicilor
din Moldova, de pr. cat. P.M. Pal. Părerea pr. Pal este că noi, moldovenii, şi în
general românii am fost cu toţii catolici şi numai în decursul timpului, mai ales
după 1200, cea mai mare parte dintre români au trecut la ritul ortodox, din
constrângere, devenind astfel schismatici. Iată ce spune autorul în acest sens:
"Anul probabil când s-au rupt cu desăvârşire legăturile cu Roma ar fi 1238, în
timpul lui Ioan Asan al II-lea 16 , pentru românii din imperiul româna-bulgar, din
Muntenia şi o bună parte din Ardeal. Românii din Moldova au fost convertiţi la
biserica ortodoxă ceva mai târziu, o bună parte rezistând, păstrându-şi mai departe
ritul catolic" (p. 23). Aşadar, după părerea acestui autor, aceşti catolici sunt
românii care au rezistat convertirii bisericii ortodoxe. Mai departe (p. 44), pentru a
arăta cât de mult am pierdut noi că nu am rămas catolici şi pentru a se vedea cât
de mult l-a preocupat pe autorul acestei lucrări latura etnică, ideea naţională, zice:
"Românii care secuizându-se s-au făcut catolici, dacă au pierdut naţionalitatea şi
limba, au câştigat cel puţin sufleteşte, întorcându-se la religia strămoşească, căci e
ştiut, cum de altfel afinnă cei mai eminenţi istorici ai noştri - Iorga, Xenopol,
Giurescu şi alţii - că strămoşii românilor au primit religia creştină de la Roma în
ritul latin, adică erau catolici". Iată, deci, cât de mult interesează pe un preot
catolic de azi latura etnică a acestor locuitori. Că cei din secuime şi-au pierdut
naţionalitatea, aceasta e o chestie secundară, principalul e că sunt catolici. Ce
pretenţie putem avea din acest punct de vedere faţă de preoţii care au păstorit sute
de ani această populaţie şi care, în majoritate, erau de naţionalitate maghiară.
Se ştie că legiunile romane şi coloniştii romani, o dată cu limba latină neau adus şi religia creştină. Acestea sunt cele două comori ce le-am moştenit de la
romani, [pe care] le-am putut numi "pecetea romană". Aceste caractere romane au
16

Ioan Asan al II-lea a condus Ţaratul româno-bulgar în perioada 1218-1241.
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fost altoite pe elementul dac, care a rămas tot autohton şi pennanent. Aşa încât
putem spune că noul popor, poporul român, când apare sub acest nume în istorie,
el are un fond şi o fonnă romană. Limba şi credinţa ne-a dat-o civilizaţia romană,
fondul a rămas, însă, până azi, dac. Această religie creştină noi am primit-o o dată
cu limba romană, în prima jumătate a veacului al doilea după Isus. De la anul 200,
când presupunem că poporul daco-roman se afla în întregime creştin şi până la
anul 1054, religia creştină nu numai că a îmbrăcat sufletul acestui popor tânăr, dar
s-a cristalizat într-o fonnă definitivă, alcătuind cremenea sufletului românesc, de
care pe urmă s-au izbit atâtea valuri de cotropitori, ce în loc să-1 clintească din loc,
mai tare s-a făcut.
Când la 1054 biserica de Apus s-a despărţit de cea de Răsărit rămânând
"ortodoxă", adică neschimbată, din logica gândirii, se înţelege, că cea de Apus a
evoluat în fonnă şi în dogme. De aici se înţelege că strămoşii noştri, care erau
răsăriteni, aceasta datorită situaţiei noastre geografice, trăind în vecinătatea
imediată a culturii bizantine, am suferit o însemnată influenţă, care s-a proiectat
asupra statului şi bisericii noastre multe secole. Se înţelege de aici că strămoşii
noştri, aparţinând organic răsăritului, în mod fatal au rămas aşa cum se aflau de
800 de ani, adică neschimbaţi - ortodocşi. Iată ce scrie istoricul nostru A.D.
Xenopol cu privire la biserica noastră ortodoxă: "Însuşi ungurii din început se
întorseseră la creştinismul răsăritean. În curând însă, silinţele papilor îi dezbinară
şi-i alipiră către ei. Călugării italieni umplură Ungaria, limba latină se introduse în
biserică şi dregătoriile lor şi statul unguresc, atât de asiatic prin elementul său
poporan, începu a gravita spre religia la care se închina". Iar mai departe Xenopol
scrie: "De îndată ce papii câştigară la planul lor pe unguri, ei voiau să se slujească
de aceştia pentru a aduce la catolicism şi alte neamuri, cu care ungurii veneau în
17
atingere. Astfel, în anul 1234, papa Grigore al IX-lea , invită printr-o scrisoare pe
regele ungurilor, Bela al IV-lea' , să aducă la adevărata cunoştinţă de Dumnezeu
pe poporul valah, care ar locui în acea regiune - Episcopia Milcovului - şi despre
care ar fi aflat că, în loc de a primi Sf. Taine de la episcopul catolic al cumanilor,
ar asculta de nişte pseudo-episcopi de ritul grecesc- schismatici".
Prin urmare, încă din timpuri mai vechi de 1096, adică după alipirea
ungurilor la biserica catolică, papii încep o acţiune sistematică şi de lungă durată,
cu scopul de a-i atrage pe români la catolicism. Asta înseamnă că ungurii, trecând
la biserica catolică la anul 1000, în timpul lui Ştefan cel Sfânt 19 , românii au rămas
ortodocşi, adică aşa cum erau de la început. Pentru a ajunge la acest scop papii nu
se feresc de a pune la cale anumite persecuţii atât asupra românilor din
Transilvania, cât şi asupra cumanilor şi românilor din Moldova. Xenopol scrie:
"Între altele aflăm că, în anul 1279, papa Nicolae al III-lea20 invită pe tot clerul şi
17

Papa Grigore al IX-lea a domnit între 1227-1241.
Bela al IV-lea (n. 1206-d. 1270), rege al Ungariei între 1235-1270.
19
Ştefan I cel Sfânt (n. 975-d. 1038), rege al Ungariei în perioada 997-1038.
20
Papa Nicolae al III-lea a domnit între 1277-1280.
18
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poporul Ungariei să dea ajutor legatului său pentru a alunga pe schismatici din
hotarul ţării lor. Astfel, sub îndemnul papilor, asuprirea românilor devine din ce în
ce mai mare, până când românii se răscoală la 1290, când o mare parte din ei trec
în Muntenia". Acesta este momentul descălecatului Munteniei. "Aceleaşi
persecuţii religioase forţează pe românii din Maramureş să coboare munţii în
Moldova, unde Bogdan 21 întemeiază după mai multe lupte cu ungurii o domnie
destul de tare, pentru a-şi detennina destinele". Momentul descălecării Moldovei
ca stat liber - 1348. Prin unnare, Bogdan nu se împacă cu regele Ungariei din
motive religioase. Persecuţiile sporind, el se revoltă cu românii maramureşeni şi
trece în Moldova. Aceasta nu înseamnă decât că Bogdan şi cu maramureşenii lui
sunt ortodocşi, altfel s-ar fi împăcat şi nu mai avea loc revolta. Acest voievod vine
în Moldova cu ai lui, unde este primit cu drag de localnici şi întemeiază, după mai
multe lupte cu ungurii, un stat destul de tare pentru ca să fie stăpân pe destinele
lui. ori, care este fondul sufletesc ce pe vremea aceea e profund religios, pe care
Bogdan întemeiază acest stat puternic, decât faptul că aici, în Moldova, localnicii
erau toţi ortodocşi!
Faţă de aceste adevăruri istorice cum poate susţine pr. Pal în lucrarea sa că
noi, ortodocşii, suntem convertiţi de la biserica catolică, decât denaturând un
adevăr istoric? Iată mai departe cum numitul autor sfidează acest adevăr istoric.
"Neavând până azi niciun document despre existenţa ierarhiei ortodoxe în
Moldova în timpul întemeierii acestui principat, iar din altă parte ştiindu-se că
oamenii lui Dragoş 22 şi ai lui Bogdan erau catolici, cum s-a ivit atunci la noi
ortodoxismul naţional?" (p. 33). Cine spune, oare, adevărul?
În concluzie: credinţa noastră din începuturi este cea ortodoxă. Ea a fost
scutul care ne-a apărat fiinţa naţională. Suntem daco-romani, suntem carpatici şi
suntem ortodocşi, aceasta este trinitatea fiinţei noastre naţionale şi altfel cred că
nu putem exista ca naţie. Acestea stabilite, să vedem după cum am spus mai sus,
care au fost împrejurările ce au făcut pe o parte dintre români să treacă la
catolicism? Din motive de ordin politic încă de la începuturile statului
moldovenesc unii voievozi s-au declarat proteguitori ai catolicismului sau au
trecut chiar la această religie. Unii s-au căsătorit cu principese catolice. În felul
acesta voievozii noştri încheiau alianţe durabile cu vecinii şi câştigau simpatia
papilor care, în acele vremuri, aveau puteri nelimitate. Numai în felul acesta se
explică cum Alexandru cel Bun 23 a putut domni 32 de ani fără războaie. În acest
timp, pe care domnitorul 1-a consacrat cu dragoste părintească treburilor obşteşti,
Moldova a ajuns la cunoscuta înflorire economică. Ţara avea nevoie de această
linişte pentru a se redresa din viaţa de zbucium pe care a trăit-o aproape în
permanenţă.

21
22

23

Bogdan I, voievod al Maramureş ului (1 342-1345) şi domn al Moldovei (1 359-1365).
Dragoş, voievodal Maramureşului (1345-1351) şi domn al Moldovei (1351-1353).
Alexandru cel Bun, domn al Moldovei între 1400-1432.
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1\'e mişcă faptul că unii voievozi, din grija mare ce o aveau pentru a da
posibilitatea poporului de a trăi în pace, cât şi pentru a-şi asigura statul, care de
multe ori era în primejdie datorită situaţiei noastre geografice. Ei încercau această
diplomaţie mergând până la renunţare la regiunea proprie, chiar dacă aceasta o
făceau din calcul şi pentru un timp oarecare. Astfel, "Laţcu vodă, la 13 70, văzând
că prigonirile cărora era expus veneau mai ales din pricini religioase, se declară
proteguitor al religiei catolice în Moldova, ba se preface a primi religia catolică
pentru a se îmbuna mai bine cu ungurii. Papa, aflând de aceasta, trimite în 13 71
către doi nunţi papali din Ungaria o scrisoare prin care îi însărcina să convingă pe
Laţcu a trece la religia catolică. Soţia lui Laţcu însă, care nu înţelege motivele
politice ale soţului său, refuză să se lepede de credinţa ei. Trimişii papei au stăruit
pentru a-1 hotărî pe Laţcu să se lepede de soţie. Domnul moldovean însă nu
înţelege să facă o asemenea jertfă" (A.D. Xenopol). După spusele acestui istoric,
în timpul lui Laţcu, [la] 13 72, papa a înfiinţat o episcopie la Siret, care, mai târziu,
la 140 1, a fost strămutată la Bacău. De bună seamă că atunci când Laţcu a trecut
la catolicism a trecut cu întreaga curte şi o parte din popor. Altfel, gestul lui Laţcu
ar fi avut o scăzută valoare, mai ales dacă ţinem seama că planurile domnitorului
erau înţelese de papă şi de oamenii lui. Şi apoi, pentru ce s-ar fi înfiinţat o
episcopie la Siret, care funcţionează 29 de ani, decât pentru aceşti români
catolicizaţi care s-au adăugat la catolicii care se mai aflau prin aceste locuri. Pe de
altă parte, biserica catolică a câştigat această poziţie în Moldova şi misionarii
catolici s-au înmulţit, iar nouă lipsindu-ne de multe ori preoţii, alţi români au fost
catolicizaţi. Laţcu vodă, după 8 ani de domnie, moare tot ortodox şi este
înmormântat la Rădăuţi, în biserica zidită de tatăl său. Poporul însă, care a fost
trecut la biserica catolică, a rămas mai departe, nemaiavând nicio posibilitate să se
întoarcă la vechea religie. Desprinşi de moldoveni, au trebuit să trăiască de acum
alături de minoritatea catolică, iar timpul trecând şi nemaigăsindu-se nimeni să
lege firul tradiţiei, au început să devie tot mai străini, ajungând ca în zilele noastre
să se găsească într-o stare de dezorientare în ce priveşte conştiinţa naţională.
O parte din aceşti români catolici sunt veniţi din Ardeal după anul 1750.
Cunoaştem împrejurările istorice în care o mare parte din românii din Ardeal,
pentru a mai scăpa de asupririle ungurilor, s-au unit cu biserica catolică devenind
"uniţi" sau greco-catolici. Aceste sacrificii făcute de români sunt zadarnice.
Ungurii continuă să persecute pe români, încât mulţi din aceştia, pe la sfârşitul
secolului al XVIII-lea, trec în Moldova înfiinţând aici multe sate. E foarte
probabil ca, o dată cu românii uniţi, să fi venit şi români ortodocşi, tot din aceleaşi
motive şi care au adoptat credinţa tovarăşilor lor. Aceşti români uniţi cu biserica
catolică de aproape două generaţii, veniţi aici şi dând peste misionarii catolici,
uşor au fost convertiţi la biserica romano-catolică, aşa că numărul acestor catolici
sporeşte şi cu aceşti români fugari, care întemeiază aici mai multe sate, ca
Hălăuceşti, Mogăşeşti, Barticeşti, Zăpodea etc. Iată cu aceşti români, deşi vin
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dintr-un pământ românesc într-o ţară liberă, ajunşi aici se îndepărtează şi mai mult
de vechea lor credinţă. Aceştia sunt catolici de origine etnică românească.
După moartea lui Laţcu vodă biserica catolică e sprijinită de voievozii
moldoveni din ce în ce mai mult. Alexandru cel Bun, din motivele politice arătate
mai sus, se căsătoreşte cu o prinţesă maghiară din Transilvania, Margareta de
Lozonţ, fiica lui Ştefan de Lozonţ 24 , voievodul acelei ţări. A doua soţie a lui
Alexandru cel Bun a fost Ringala. Influenţa celor două soţii a fost mare şi se
înţelege că în acest timp catolicismul s-a lăţit mult în Moldova. E foarte probabil
ca aceste principese maghiare ce se căsătoreau cu voievozi moldoveni, pe lângă
zestrea ce o aveau, veneau şi cu un însemnat număr de catolici maghiari pe care îi
aşeza aici. Unii din aceştia au trecere la curtea domnească, căci domnul le
dăruieşte pământuri întinse. Astfel, un document de la Alexandru cel Bun, din
1419, hărăzeşte lui Dragomir şi Ianoş trei sate în Câmpul lui Dragoş pe Xechid,
între care satele unde se află casele lor, Paşcanii şi Dragateştii. Cine e acest Ianoş,
decât un maghiar din suita Margaretei de Lozonţ, unul dintre fruntaşii ungurilor ce
au venit cu principesa. Se poate ca aceştia, văzând că sunt bine primiţi de domn şi
că aici se poate trăi bine, populaţia fiind rară, să mai fi adus şi pe alţii, aceasta
fiind şi în interesul domnului care avea nevoie de braţe pentru muncile agricole.
Acesta e momentul istoric principal când catolicii unguri vin în număr mai
însemnat şi se aşează prin aceste părţi. O parte din aceşti unguri sunt aduşi aici de
voievozii moldoveni ca pradă de război chiar de la întemeierea Moldovei, tot
pentru muncile agricole. În această privinţă Dimitrie Cantemir25 , în cronica sa,
scrie: "Şerb care să fie moldovean nu este nici unul. Cei care sunt se trag sau din
ruşi, sau din ardeleni, cărora moldovenii le zis ungureni, căci Dragoş, după
descălecarea în Moldova, găsind-o fără locuitori au împărţit-o între fraţii lui de
arme la 1341-1345. Iar aceştia, văzând că nu este drept ca boierul să muncească la
boier, căci toţi cei ce erau de sânge roman se considera boier şi ţinând că e
nevrednic ca oamenii dedaţi la anne să se apuce de lucrat pământul, fură siliţi
tovarăşii lui Dragoş să facă prădăciuni în ţările vecine, cu învoirea principelui, şi
răpind de acolo cultivatori de pământ să-i aşeze pe proprietăţile lor. Iată, deci, încă
o dovadă despre provenienţa acestora maghiari. E probabil că Bogdan, cât şi
Ştefan cel Mare mai pe unnă, să fi făcut asemenea prădăciuni. Cu timpul însă,
mulţi unguri, saşi şi secui vor mai fi venit la însemnul misionarilor ce erau,
majoritatea, unguri. Ei căutau la noi o viaţă mai uşoară, totodată înmulţind şi
numărul catolicilor. Acestea ar fi împrejurările istorice care au adus prin locurile
noastre pe aceşti unguri.
Vor fi, poate, şi alte dovezi în acest sens, alţii care se vor mai ocupa de
această problemă, vor mai adăuga ce vor mai crede necesar, dar ceea ce vrem să

2
"
25

Probabil este vorba despre Ladislau de Losoncz, voievodal Transilvaniei între 1376-1391.
Dimitrie Cantemir (n.l673-d.1723), domn al Moldovei de două ori (martie-aprilie 1693 şi 17101711 ). A scris, printre altele, Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei), în perioada 1714-1716.
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26

dovedim se poate constata pe teren. Sate ca Săbăoani , Iugani, Pildeşti, toate în
judeţul Roman, unde întâlneşti la tot pasul nume ungureşti şi unde nu numai că se
vorbeşte ungureşte, dar sunt cetăţeni ce nu ştiu deloc româneşte. În satul Săbăoani
există o parte numită Licuşeşti, unde locuitorii vorbesc din timpuri vechi
româneşte. Aceasta înseamnă că locuitorii din această parte de sat sunt români
catolicizaţi, care şi-au păstrat limba şi numele de români deşi au convieţuit
împreună cu ceilalţi, care nu ştiu nici un cuvânt româneşte. Nu rămâne nicio
îndoială, deci, că ceilalţi catolici care fonnează majoritatea locuitorilor din
Săbăoani, care nu vorbesc nici azi decât ungureşte, sunt unguri.
Istoricul Nicolae Iorga, în Istoria românilor prin călători, arată cum un
anume consul prusian cu numele Kuch dispreţuieşte cu calomnii ce a văzut în
ţările noastre. Lucrarea lui Kuch - Moldauisch-walachische Zustande in den
Jahren, apărută la Leipzig în 1844 şi care a fost tradusă în româneşte - ne arată
scenele de rezistenţă a ungurilor din Săbăoani la întâia recrutare. Sate ca acestea
sunt şi în judeţul Bacău, ca Luizi-Călugăra, Faraoani 27 , Lespezi, Cleja28 etc. În
cartea Sate şi mănăstiri din România istoricul Xicolae Iorga descrie pe locuitorii
unui sat din Tecuci, numit Ploşcăuţeni, pripăşiţi aici din ţinutul Bacăului. În acest
sat ungurii îşi păstrează până azi îmbrăcămintea lor, care nu se deosebeşte deloc
de îmbrăcămintea sătenilor de prin Roman şi Bacău. În aceste sate legea, singură,
îi ţine deosebiţi de români. Ea a păstrat, desigur, şi limba, sunt copii care nu ştiu
deloc româneşte, se socotesc toţi unguri, numesc pe români "olah" şi unii din ei
cred că se găsesc în ţara ungurească. Întrebaţi mai îndeaproape, ei lămuresc că
"ţara ungurească" e satul, dar că încolo ţara e tot "ţară românească". Aceşti
catolici-unguri nu sunt împrăştiaţi şi amestecaţi cu celelalte elemente, ci trăiesc în
mase compacte alcătuind sate cu un specific maghiar.
În lucrarea sa pr. Pal zice: "În faza întâia, de la 1200 până la 1700, afinn
că cel puţin jumătate din catolicii moldoveni erau de origine românească, iar în
faza a doua, de la 1700 până azi, probez apodictie că peste 70% suntem de origine
românească, adică români şi nicidecum unguri, după cum ne poreclesc fraţii
ortodocşi dintr-o greşeală istorică până în prezent" (p. 22). Acest procent de 70%
din populaţia catolică, ce susţine pr. Pal că ar fi români, corespunde în adevăr
realităţii. Acest procent de 70-75% sunt catolici români de origine şi români
asimilaţi - după cum i-am numit eu - despre care voi vorbi mai jos. Ce e cu restul
de 30% din aceşti catolici? De ce origine sunt? Autorul nu ne spune. Aceştia sunt
unguri de origine. 1\e vine uşor de altfel să înţelegem atitudinea autorului dacă
ţinem seama de faptul că e un preot catolic şi, deci, prin interes, face abstracţie de
Pentru mai multe detalii, a se consulta: Liviu Pilat, Comunităţi Tăcute. Satele din parohia
(secolele XVII-XVIII), Editura "Dumitru \fărtinaş", Bacău, 2002.
27
Pentru mai multe detalii, a se consulta: Anton Coşa, Catolicii din Faraoani, Editura \fagic Print,
Oneşti, 2007.
28
Pentru mai multe detalii, a se consulta: Anton Coşa, Cleja. Monografie etnograjică, Editura
Semne, Bucureşti, 2001.
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principiul etnic. Pentru biserica catolică şi, deci, şi pentru un preot catolic nu
există deosebire între catolicii care nu ştiu româneşte şi acei care nu au ştiut
niciodată decât româneşte. La început, sub presiunea adevărurilor istorice, acest
autor stabileşte procentul de 70% români. Imediat ce scapă acestei presiuni ajunge
la concluzia că toţi catolicii sunt de origine românească.
Adevărul trebuie spus chiar dacă multora nu le-ar conveni. A treia
categorie de catolici sunt românii asimilati. Aceştia sunt rămăşiţe ale cumanilor
care, de la începutul aşezării lor prin părţile de miazăzi ale Moldovei, trăind
laolaltă cu moldovenii, au adoptat limba de stat a acestora, iar religia primind-o pe
cea catolică. Aceasta pentru că ei înşişi fiind o minoritate s-au simţit sufleteşte,
cred, mai apropiaţi de minoritatea maghiară. Ţinând seama că elementele ce
stabilesc etnicitatea unui individ sau grup de indivizi sunt limba, firea, numele,
portul şi obiceiurile, să vedem în ce măsură acestea sunt româneşti la aceşti
catolici. Din toate punctele de vedere mă voi ocupa de fiecare în parte.
Am văzut împrejurările istorice care au forţat pe o parte dintre români să
treacă la catolicism. Aceşti fraţi, rupţi din organismul nostru naţional, au rămas
pentru totdeauna înstrăinaţi. Şi în adevăr, aşa după cum am spus mai sus, o dată
rupt firul tradiţiei naţionale, nemaigăsindu-se nimeni până în zilele noastre să lege
acest fir, aceşti fraţi au rămas dezorientaţi în ce priveşte conştiinţa naţională.
Întrebat repede un român catolic ce este, el răspunde: "sunt catolic" sau dacă are
timp suficient să se gândească răspunsul este "sunt român catolic". De-a lungul
sutelor de ani nimeni nu le-a vorbit despre originea lor, despre trecutul lor care e
şi al nostru. Nimeni nu s-a ocupat să le dea vreo lămurire în ce priveşte etnicitatea
lor. La drept vorbind, ce importanţă puteau să dea preoţii catolici acestei
probleme, când ei până aproape în ultimul timp au fost străini de neamul nostru,
ba chiar unii din ei şi cei mai mulţi, unguri. Pentru aceşti preoţi între un săbăoan
care vorbeşte ungureşte şi un hălăuceştean care n-a ştiut niciodată decât româneşte
nu era nicio deosebire, din contra, sunt tot una. Acest fapt nu trebuie să ne mire şi
nici să supere pe nimeni deoarece, datorită unui fel de inerţie a timpului - dacă se
poate spune aşa - şi astăzi se fac aceleaşi constatări. Că aceştia sunt români de
origine nimeni nu trebuie să se îndoiască şi martoră ne este istoria. Locuitorii însă
nu sunt deloc lămuriţi în această privinţă. Muncesc acest pământ de sute de ani şi
îl muncesc cu hărnicie, plătesc dările la timp, se bat ca nişte viteji în războaie şi
când e întrebat un român din aceştia ce este, el răspunde: "sunt catolic". Aceasta
pentru că preotul în biserică atât le-a spus.
Pe de altă parte, românii ortodocşi văzându-i laolaltă cu ungurii, cu toate
că vorbeau din timpuri străvechi româneşte, i-au poreclit "unguri". Şi-atunci,
vorbind despre sentimentul naţional, ce se poate petrece în sufletul unui român din
aceştia, când preotul la biserică nu i-a spus că el este altul decât catolicul de la
Săbăoani, când românii ortodocşi îi spun "ungur" şi când el e frământat de adânci
şi nelămurite sentimente naţionale. Căci, în adevăr, când unui român din aceştia i
se spune "ungur" revolta e grozavă şi cel ce priveşte, fără să fie prea mare
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psiholog, constată ca m sufletul celui rănit furtuna e uriaşă. Cum se explică
aceasta? Insulta aceasta tulbură adâncimile unui sentiment pe care îl numim
"naţional", dar care pentru el e neînţeles încă şi încercând să se apere nu are nici
cunoştinţele necesare, ceea ce numim "conştiinţă naţională". Aceasta e tragedia
permanentă pe care o trăiesc aceşti fraţi ai noştri şi faţă de care statul nostru, până
în prezent, n-a luat nicio măsură. Nu vreau să spun că sunt vinovaţi de aceasta
preoţii catolici de azi care, în majoritate, sunt fiii acestui pământ şi poate îi
frământă această problemă. Dar vreau să spun că, pentru viitor, în afară de cele
religioase e necesar a se ocupa şi de această latură a credincioşilor, pentru ca mână
în mână cu noi ceilalţi ce ne închinăm viaţa satului, să facem lumină în acest
domeniu şi să reparăm ceea ce din vina unui trecut zbuciumat a rămas în umbră.
Dacă din punct de vedere religios misiunea preoţilor de astăzi este aceea a
vechilor preoţi, în ce priveşte ideea naţională deosebirea e totală.
După Monografia creştini/ar catolici din judeţul Roman de I.N. Ciocan,
institutor licenţiat în drept, fost inspector şcolar, iată care era naţionalitatea
preoţilor catolici din judeţul Roman în anul 1903. Trei preoţi de naţionalitate
italiană, patru poloni, unul bur şi un român, iar mai înainte de aceştia, în
majoritate după cum am spus, preoţii erau unguri. Ce afinitate din punct de vedere
naţional putea să existe între aceşti preoţi şi români? De aceea, din acest punct de
vedere, datoria preoţilor catolici de azi e cu totul alta decât a înaintaşilor lor. În ce
priveşte originea etnică a catolicilor din Roman institutorul I.N. Ciocan scrie:
"Rămâne din parte-mi ca mai probabil întâia bănuială, adică că, catolicii ce nu ştiu
ungureşte nu sunt unguri, ci sunt români, slavi sau de altă naţiune numai unguri
nu, ci catolici prozeliţi câştigaţi de la celelalte confesiuni şi naţionalităţi". Nu se
înţelege de ce pr. Pal pomeneşte cu dispreţ de sus-numitul autor, când părerea
acestuia e cea arătată. De altfel, această atitudine zburlită se păstrează în toată
lucrarea şi faţă de istoricii noştri erudiţi. Cred că atitudinea trebuia să fie alta.
Aceste drepturi pe care le au românii catolici nu trebuie smulse, ci dovedite, dar în
limita adevărului istoric şi etnic. Din satele catolice de origine românească voi
alege ca punct de comparaţie satul Hălăuceşti pe care îl cunosc bine. Ceea ce voi
stabili din punct de vedere etnic despre acest sat se poate spune şi despre celelalte
sate de români catolici. Limba ce se vorbeşte în aceste sate, din vremuri
necunoscute, este limba românească. În Hălăuceşti, de pildă, am stabilit în această
privinţă următorul lucru: oameni în vârstă de 80-90 de ani îşi aduc aminte că
bunicii lor le povesteau că aşa au apucat vorbindu-se, numai româneşte. Aceasta
înseamnă să mergem în urmă cu 200 de ani, ceea ce corespunde cu anul 1750,
când mulţi români din Ardeal au emigrat în Moldova din cauza persecuţiilor şi
aici au întemeiat multe sate. Atunci s-au întemeiat Hălăuceşti, Mogoşeşti,
Zapodea şi multe alte sate de români catolici din [judeţele] Roman şi Bacău.
Numele de familie sunt româneşti, ca Mocanu, Ciobanu, Dogaru, Bursuc, Mazilu
ş.a. Aceste nume curat româneşti formează un procent de aproximativ 95%, iar
restul de 5% sunt nume ungureşti, deci un procent foarte mic. Aceasta datorită
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faptului ca, m decursul timpului, aceşti români fiind izolaţi de masa etnică
românească şi neavând voie, sub ameninţarea cu afurisenia, să se căsătorească cu
ortodocşii, au fost nevoiţi să facă unele căsătorii cu catolicii unguri. Aşa se
explică unele nume ungureşti printre aceşti români, ca Bolog, Fechet etc. unele
nume sunt româneşti, [însă] maghiarizate de preoţii unguri care au fost pe aici.
Firea românilor catolici este aceea a tuturor românilor, oameni muncitori,
respectuoşi, iar la război sunt viteji neîntrecuţi. Atât în războiul din 1916 cât şi în
războiul actual cei ce au făcut acte de eroism sunt destui de numeroşi. Această fire
e o moştenire daco-romană.
Ca înfăţişare sunt înalţi, bine făcuţi, şi în majoritate figura e specific
românească. Nu sunt, însă, ospitalieri ca ceilalţi români. Aceasta, probabil,
datorită egoismului religios, precum şi faptului că trăind sute de ani alături de o
minoritate au împrumutat oarecum acest fel de a privi lumea. Sub raport
intelectual aceşti locuitori prezintă, de asemenea, un nivel scăzut faţă de restul
populaţiei româneşti. Aceasta se observă mai bine la elevul de cursul primar.
Şcolarii aceştia au o putere de înţelegere foarte greoaie; cu o clasă de elevi catolici
trebuie să munceşti triplu pentru a avea acelaşi rezultat, în comparaţie cu o clasă
de elevi ortodocşi. La acelaşi rezultat au ajuns mai mulţi colegi care predau în sate
catolice. Această scădere e foarte probabil să fie efectul unui început de
degenerare şi aceasta din cauză că sute de ani au făcut căsătoriile numai între ei,
sub sancţiunea aspră a bisericii catolice. Ori, încrucişându-se numai acelaşi
element, pe de o parte, iar pe de altă parte faptul că acest cerc de catolici e foarte
mic în comparaţie cu marea masă etnică a poporului român, aceasta a dus şi duce
la degenerarea acestor români. La aceasta se mai adaugă şi bigotismul religios,
biserica ocupând întreg sufletul acestor cetăţeni, făcând din ei nişte fanatici
religioşi, nişte automaţi în ce priveşte executarea regulilor de viaţă care sunt, prin
excelenţă, bisericeşti. De aceea, şcoala, căminul cultural şi celelalte instituţii din
sat sunt vizitate mai mult pentru oficialitatea lor.
Preoţii catolici fiind străini au organizat şi condus aceste sate în spirit
minoritar, formând un fel de stat în stat. Şi dacă lucrurile au evoluat mult până în
timpurile de faţă, totuşi, în virtutea unui fel de tradiţie, preoţilor catolici le place
încă să mai păstreze anumite tendinţe de autocraţie în sat, eschivându-se în mod
sistematic de la o colaborare cu celelalte forţe culturale şi preferând să stea
deoparte.
Portul acestor români e cel moştenit de la daci. Bărbaţii poartă cămaşă,
iţari, opinci, căciulă, suman sau cojoc. Femeile poartă cămaşa care, întotdeauna, e
împodobită cu flori; catrinţa, pe cap o broboadă de târg, iar în picioare ghete sau
pantofi. Este demn de arătat pe aceşti români cu câtă îndărătnicie au păstrat şi
acest costum naţional. Datorită acestui fapt, ce se adaugă la hărnicia lor, satele
acestor români catolici sunt înfloritoare din punct de vedere economic.
2. Românii asimilati
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Aceştia

sunt rămăşiţe ale cumanilor, precum şi saşi şi secm care, în
decursul timpului, trăind la un loc cu românii au fost asimilaţi de aceştia. Şi,
locuind din vremuri îndepărtate prin aceste locuri, deşi catolici dar învăţând din
timpuri vechi limba română şi împărtăşind de-a lungul veacurilor aceeaşi soartă
cu poporul român, iar pe de altă parte amestecându-se cu românii catolici, au fost
asimilaţi. Azi, aceşti locuitori dacă nu sunt de aceeaşi origine etnică cu noi,
vorbesc însă limba românească din timpuri foarte vechi, iar soarta lor fiind
totdeauna aceea a noastră, sunt români. Căci, în adevăr, dacă am socoti pe unul
din aceşti catolici cuman de origine, ce altă orientare etnică ar urma acest
cetăţean? Ce alt sentiment naţional ar încerca? Cărui destina s-ar supune? Desigur
că acest cetăţean s-ar simţi dezmoşteni! de drepturi câştigate de generaţii. Aceştia
sunt cuprinşi în procentul de 75% români şi ar reprezenta, probabil, 10-15% din
totalul acestei populaţii.
A treia categorie de catolici sunt ungurii. Nu cei porecliţi "unguri", ci cei de
această origine care ar reprezenta procentul de 25% din populaţia catolică. Ei sunt
de origine maghiară după cum am văzut, vorbesc ungureşte şi, natural, că în suflet
nutresc aceleaşi sentimente, [adică] maghiare. Tot ei au format punctul pe care sau sprijinit ungurii în propaganda lor revizionistă când în hărţile lor trăgeau
hotarul la Siret. Ar fi absurd ca cineva să susţină că aceşti catolici au fost şi sunt
străini de ţelurile ce-a urmărit propaganda maghiară. Un coleg învăţător a găsit
mai anii trecuţi un abecedar maghiar într-un sat al acestora şi cred că au fost mai
multe cazuri. Ungurii au întins mult această propagandă şi nu se ştie în ce măsură
vor fi reuşit faţă de cei care au ascultat să dovedească grija ce o au faţă de aceşti
confraţi pe care, în propaganda lor, îi vor fi confundat cu întreaga populaţie
catolică, deci şi românii catolici.
Această problemă pare a fi sosit momentul să fie soluţionată. Nimeni nu
contestă faptul ca ungurii să-şi revendice pe fraţii lor de aici, dar să se ştie bine
câţi sunt aceştia. Să se stabilească pe bază de trecut şi etnicitate câţi sunt aceştia
care nu au răsărit din această brazdă şi vorbesc ungureşti şi să-i ia acasă. Avem
destui români peste hotare ce-ar trăi cu dragoste la noi.
O dată lămurită această problemă prin schimbul de populaţie, ar urma să
se înceapă procesul de reîncorporare a acestor catolici la marele organism
naţional. Pentru aceasta oamenii noştri de ştiinţă ar trebui să vină pe teren şi să
studieze planul care, într-un timp dat şi după o muncă sistematică, ar realiza
problema aceasta. Să se facă o temeinică educaţie patriotică dezvoltând până la
maxim conştiinţa naţională. În acest scop, să se facă o întinsă şi adâncă
propagandă de către toţi factorii culturali şi, mai ales, în şcoală. Să li se arate
acestora originea lor adevărată, origine nobilă, viţă de eroi falnici, mândrii urmaşi
de-ai lui Traian şi Decebal. Vor înţelege ei atunci că în vinele lor curge sânge
adevărat de român şi nu de ungur. Îşi vor da seama că soarta nu le surâde alături
de străini şi că niciodată nu vor fi fericiţi decât mergând pe drumul trasat de
înaltele comandamente naţionale.
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se introducă în biserică limba romana. Aceasta este şi dorinţa
poporului, de a asculta Sf. Liturghie în limba maternă. Realizându-se acest lucru
s-ar arunca puntea de legătură între aceşti români catolici şi românii ortodocşi, cu
care sunt fraţi. Faptul că în biserică, la catolici, se vorbeşte în altă limbă decât cea
naţională determină pe ţăranii ortodocşi să-i socotească pe catolici străini. Acest
lucru pare a fi preconizat chiar de preoţii catolici mai tineri, ce-şi dau seama de
aceste cauze, găsind necesar a introduce în biserică limba maternă. În cazul în care
preoţii ar refuza din motive de tradiţie a vorbi în biserică numai româneşte,
interesaţi de gândurile străine, atunci să se aducă aici preoţi români uniţi din
Ardeal, care vor şti să încolţească şi să trezească conştiinţa lor naţională adormită.
Prin schimbul de populaţie ungurii să meargă la cei dragi lor, iar românilor, printro acţiune de redresare, să li se dea orientarea ce va duce la reîncorporarea lor în
naţiunea română. Fără de aceasta, populaţia de origine maghiară va fi întotdeauna
un corp străin şi un spin în organismul nostru naţional. Populaţia română, dar
catolică, va trăi într-o permanentă dezorientare naţională, înstrăinându-se doar din
ce în ce mai mult. Acei ce fac apostolat prin aceste sate vor fi mereu sacrificaţii
care vor trebui să muncească o întreagă viaţă fără a avea cel puţin mulţumirea de
a-şi încălzi sufletul la flacăra unui început de realizare a unui ideal naţional.
/ss/ Petre Dascălu
Hălăuceşti, 19 februarie 1943
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GIMNAZIILE UNICE DIN JUDEŢUL BACĂU
Roxana Emanuela CATANĂ
The unique gymnasiums from the Bacau county
Summary

The article presents a page in the history of the Romanian education that
refers to the period 1945-194 7. This period represents the starting point towards
the establishment of communist regime in Romania. The govemment led by dr.
Petru Groza and installed at 6 march 1945, was preoccupied to ensure a larger
access of working-class and peasants at the secondary school. So, in the year 1945
in the education field was introduced the unique gymnasium, the main purpose
was to allow the admission in the secondary school, without exam to ali the
children who graduated the first four primary classes. The first part of the article
shows the legislation concerning the appearance, the organization and the
functioning of the unique gymnasium. The second part of the article describes the
unique gymnasiums from the city and the Bacau county.
Keywords: education, secondary school, unique gymnasium, Bacau county.
În accepţiunea actuală a istoricilor, anul 1945, mai precis preluarea puterii
de către guvernul condus de dr. Petru Groza, la 6 martie, reprezintă punctul de
pornire al perioadei comuniste. Aceasta a parcurs între anii 1945-1947 o perioadă
de tranziţie tulbure, care s-a încheiat prin actul de abdicare forţată a regelui Mihai
la 30 decembrie 1947 şi prin adoptarea noii Constituţii din aprilie 1948, care a
anulat pluralismul politic, a consacrat acapararea completă a puterii de către
forţele comuniste şi instaurarea regimului de "democraţie populară".
Pentru comunişti, şcoala a reprezentat prima verigă din sistemul de
pregătire a cadrelor necesare construirii socialismului, tineretul trebuind să fie
educat în spiritul patriotismului socialist şi al internaţionalismului proletar.
După instaurarea guvernului dr. Petru Groza au fost îndepărtate din
învăţământ cadrele didactice "necorespunzătoare", care nu se supuneau partidului.
Încă din anul şcolar 1945-1946 au fost introduse în programele unor obiecte de
învăţământ - istorie, sociologie, economie politică, drept, literatură, istoria
1
filozofiei- elemente ale concepţiei marxist-leniniste •
Una din preocupările guvernului dr. Petru Groza a fost aceea de a asigura
un acces mai larg la şcoala secundară a maselor de muncitori şi ţărani. În acest
sens, gimnaziul unic denumit "şcoala poporului" îşi propunea să permită
admiterea în învăţământul secundar fără examen, tuturor absolvenţilor celor 4
1

Ministerul Învăţământului, Istoria învăţământului din România, Editura Didactică şi Pedagogică,
1971, pp. 345-346.

Bucureşti,
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clase primare care doreau să-şi continue studiile. Prin acesta, se dorea desfiinţarea
atât a vechiului ciclu inferior al tuturor tipurilor de şcoli secundare, care orienta pe
copii de la vârsta de 11 ani spre un anumit domeniu de activitate, cât şi a claselor
supraprimare V-VII din cadrul învăţământului primar2 .
Jurnalul Consiliului de Miniştri 3 care a luat în deliberare referatul 4 cu nr.
336.741 din 1945 al ministrului secretar de stat la Departamentul Educaţiei
Naţionale, Ştefan Voitec, stipulează înfiinţarea pe tot cuprinsul ţării a gimnaziilor
unice de 3 ani. Potrivit acestui jurnal, în anul şcolar 1945-1946, în mediul urban
frecventarea gimnaziului unic trebuia să fie obligatorie pentru toţi absolvenţii
cursurilor primare de 4 ani care nu depăşeau vârsta de 14 ani. Clasa a V-a
supraprimară se desfiinţa şi absolvenţii clasei IV -a se înscriau la clasa a I-a a
gimnaziului unic.
La sate, unde nu exista posibilitatea de a se crea gimnazii unice, era
prevăzută obligativitatea frecventării claselor supraprimare de către absolvenţii
cursurilor primare de 4 ani, până când devenea posibilă generalizarea gimnaziului
unic. Elevii puteau fi primiţi însă în gimnaziu, pe baza unui examen de diferenţă
stabilit de Ministerul Educaţiei. Erau scutiţi de această obligaţie numai cei care se
încadrau în cazurile prevăzute de art. 107 din Legea Învăţământului Primar din
anul 1924 5 . Scutirile şi amânările se aprobau numai de inspectorul general şef al
regiunii, pe baza raportului directorului şcolii şi, dacă era cazul, pe baza unui
certificat medical. Absolvenţii gimnaziului unic puteau să urmeze orice liceu
teoretic sau practic, potrivit aptitudinilor dovedite în urma unui examen de
admitere. Dispoziţiile jurnalului trebuiau aplicate de la 1 septembrie 1945, în mod
treptat cu înfiinţarea clasei I-a pe anul şcolar 1945-1946. Elevii, care la data
publicării jurnalului erau absolvenţi cel puţin a clasei a II-a din cadrul unei şcoli
de grad secundar, precum şi cei care au absolvit clasa I în sesiunea de examen din
toamna anului 1945 continuau să frecventeze tipul de şcoală de grad secundar pe
care 1-au frecventat. În anul şcolar 1945-1946, modalitatea introducerii
gimnaziului unic, condiţiile de trecere de la vechiul tip de şcoală secundară la
gimnaziul unic au fost fixate prin ordinul nr. 227 .O 1811945 al Ministerului
Educaţie Naţionale. Acest ordi~1 prevedea că absolvenţii cursului primar de 4 clase
trebuiau să se înscrie obligatoriu la una din şcolile secundare teoretice,
2

Ibidem, p. 346.

Apărut în M. Of. nr. 287 din 14 decembrie 1945.
"În urma Reformei Agrare, a punerii pe primul plan în economia ţării a muncii, precum şi prin
nevoia imperioasă de adâncire a democraţiei, am întocmit alăturatul proiect de jurnal, prin care se
înfiinţează, pe întreg cuprinsul ţării, tipul de şcoală a poporului, denumit Gimnaziu Unic de 3 ani,
care se va introduce în mod treptat şi care, împreună cu cele 4 clase primare elementare, va trebui
să devină şcoala populară de 7 ani, obligatorie şi gratuită pentru orice cetăţean. Pentru a da
posibilitatea cu deosebire fiilor de ţărani şi muncitori de a-şi lărgi şi fixa cunoştinţele şi de a putea,
cei apţi, să urmeze cursurile superioare, noul tip de şcoală este o necesitate absolută".
5
Art. 107. " ... Clasele speciale şi şcolile pentru copiii întârzia ţi la minte, şcolile de îndreptare, de
orbi şi de surdo-muţi".
3

4
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comerciale, profesionale, nonnale şi seminarii din localitate sau din apropiere,
până la data de 28 septembrie 1945.
În ziua de 16 septembrie 1945, directorii şcolilor secundare din centrele
urbane, trebuiau să se întrunească în Consiliul Interşcolar, în prezenţa
Inspectorului şcolar judeţean sau delegatului acestuia, pentru a stabili numărul
claselor şi localurilor unde vor funcţiona acestea, putând fi folosite şi clădirile
şcolilor primare.
"!\umărul elevilor unei clase nu putea fi mai mare de 40. Repartizarea
elevilor se făcea după apropierea de şcoală. Elevii proveniţi din alte localităţi
trebuiau să se înscrie la clasele care funcţionau pe lângă liceele teoretice şi numai
după satisfacerea acestora se puteau înscrie elevii din localitate.
În anul şcolar 1945-1946, în centrele rurale de mare importanţă se puteau
înfiinţa gimnazii unice dacă exista localul necesar, mobilierul corespunzător şi
corp didactic calificat. În acest scop, trebuia să se constituie un Comitet de
iniţiativă în fiecare din comunele rurale menţionate mai sus, care lua asupra sa
răspunderea asigurării, întreţinerii localului şi mobilierului necesar. Comitetul de
iniţiativă era format din cadre didactice, preoţi, primari, medici, comercianţi etc.
De asemenea, în anul şcolar 1946-194 7, în comunele rurale gimnaziile
unice puteau fi înfiinţate dacă îndeplineau următoarele condiţii: 1) erau asigurate
de către autorităţile locale, întreprinderile pa1ticulare sau oricare alt colectiv,
condiţiile materiale de bună funcţionare (local bine întreţinut, luminat, încălzit,
fonduri pentru sporirea inventarului didactic, posibilităţi de înfiinţare de internat şi
cămin pentru elevii din împrejurimi, etc.), în afară de salarii care rămân în sarcina
Ministerului; 2) aveau elevi suficienţi (20-25) cu frecvenţa asigurată pentru anul
întreg şi nu pe sezon; 3) aveau personalul didactic calificat (profesor sau învăţător
cu examen de capacitate sau licenţă pentru învăţământul secundar, profesori
titulari detaşaţi).
În anul şcolar 1945-1946 la sate, clasa 1-a gimnaziului unic care se înfiinţa
pe lângă şcolile primare depindea organic de şcoala secundară cea mai apropiată.
Directorul şcolii primare din satele unde se înfiinţa gimnaziul unic trebuia să
primească înscrieri de elevi din localitate şi regiune pentru clasa 1-a a gimnaziului
unic, până la data de 28 septembrie 1945. În ziua de 29 septembrie 1945,
directorii şcolilor primare trebuiau să comunice telefonic Inspectoratului Judeţean
numărul elevilor înscrişi, iar acesta din urmă trebuia să înmâneze imediat tabelele
cu elevii preşedintelui Consiliului Interşcolar din localitate. De asemenea, prima
clasă a şcolilor de gospodărie rurală din centrele rurale devenea prima clasă a
gimnaziului unic 6 .
Ordinul telegrafic nr. 31174811945 al M.E.N. a stabilit faptul că gimnaziile
unice din centrele rurale, în lipsa cadrelor didactice licenţiate, puteau fi încadrate
cu învăţători. Se foloseau aceleaşi programe şi manuale ca la cursurile secundare
6

Arhivele Naţionale Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, d. 811945, f. 1.
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pentru clasa 1. Gimnaziile se încadrau cu minim 3 învăţători: unul pentru partea
literară, unul pentru partea ştiinţifică şi unul pentru dexterităţi şi activităţi practice.
Era interzisă folosirea materialelor didactice neaprobate de Ministerul Educaţiei.
7
Manualele puteau fi procurate de la editurile "Cioflec" şi "Forum" din Bucureşti .
Verificarea pregătirii elevilor de la gimnaziile unice se făcea oral şi numai
la obiectele la care în timpul anului şcolar au predat profesori fără pregătire
universitară (licenţiaţi în litere, ştiinţe, academie comercială). În cazul în care la
gimnaziul unic exista un profesor cu pregătire universitară, acesta verifica
cunoştinţele elevilor de la obiectele la care au predat profesori nelicenţiaţi.
Verificare avea loc între 15-19 iunie. Media semestrului II rezulta din notele
obţinute în cursul semestrului, în care intra şi nota de la verificare. Verificarea se
făcea numai la limba română, franceză, matematică, fizico-chimie şi ştiinţe
naturale 8 . În anul şcolar 1946-194 7 gimnaziile unice au funcţionat astfel: pe lângă
o şcoală secundară de stat sau particulară; pe lângă o şcoală primară-gazdă
(centru); în local separat.
Gimnaziile unice se înfiinţau prin decizii la cererea autorităţilor locale sau
a colectivului, care se obligau, în scris, că vor satisface condiţiile materiale cerute.
Clasele gimnaziilor unice care funcţionau pe lângă o şcoală secundară de stat sau
particulară erau încadrate, sub raportul didactic şi administrativ, la şcoala
secundară respectivă, urmând regimul legal al celorlalte clase sub conducerea
unitară al aceluiaşi director.
Gimnaziile unice, care în anul şcolar 1945-1946 au funcţionat pe lângă
şcolile primare sau în local separat şi au fost afiliate şcolilor secundare, s-au
desprins de şcoala matcă şi s-au constituit în gimnazii unice autonome.
Gimnaziile unice din comunele rurale care funcţionau cu cel puţin 2 clase,
deveneau autonome şi se administrau după modelul gimnaziilor din comunele
urbane. Ele erau încadrate cu personal administrativ şi didactic propriu. În schimb,
gimnaziile cu câte o singură clasă, se afiliau la cea mai apropiată şcoală
secundară.

În anul şcolar 1946-194 7 înscrierile pentru gimnaziile unice autonome
s-au făcut între 1-15 septembrie, în mod provizoriu de către şcolile primare, la
centrul cel mai apropiat. La înscriere, elevii trebuiau să prezinte următoarele acte:
adeverinţă de absolvire a 4 clase primare; extras după actul de naştere; certificat
de cetăţenie; buletin de revaccinare. Adeverinţele de absolvire a celor 4 clase
primare eliberate de şcoală, trebuiau să arate precis şcoala secundară la care dorea
să se înscrie elevul. Aceste adeverinţe era valabile numai pentru şcoala solicitată.
Elevii absolvenţi de clasa 1-a a gimnaziului unic afiliat din anul şcolar
1945-1946 se înscriau la şcoala primară-gazdă unde a funcţionat clasa I-a sau la o
altă şcoală secundară. La 16 septembrie, directorul şcolii primare-gazdă, care a
7

8

Ibidem, f. 36
Idem, fond Gimnaziul Unic Oneşti, d. 1/1946, f. 106
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făcut

înscrierea provizorie, trebuia să comunice tuturor şcolilor secundare, lista
elevilor care au solicitat adeverinţe pentru şcoala respectivă. La 18 septembrie,
directorii şcolilor secundare trebuiau să confinne, prin adresă trimisă şcolii
primare-gazdă, primirea listei, înscrierea sau neprezentarea elevilor.
Toate gimnaziile unice, fie de la şcolile secundare, fie cele autonome de pe
lângă şcolile primare, aveau programe analitice identice, erau încadrate cu
profesori calificaţi şi eliberau certificate de valoare egală. Se recomanda părinţilor
ca elevii să fie înscrişi, pe cât posibil, la cel mai apropiat gimnaziu unic, pentru a
descongestiona şcolile secundare. Elevii din mediul rural, trebuiau să se înscrie,
de preferinţă, la şcolile secundare cu internat. În anul şcolar 1946-1947, clasa I-a
trebuia să fie formată din maxim 56 de elevi. În cazul în care funcţionau două
clase a I-a, elevii erau despărţiţi pe sexe. Dacă era o singură clasă, ea funcţiona în
formă mixtă 9 .
În legătură cu clasele întâi ale gimnaziului unic, înfiinţate în anul şcolar
1946-1947, adresa nr. 75.211/B/1946 a M.E.N. - Direcţia Învăţământului

Secundar, adresată Inspectoratele Şcolare Regionale şi Inspectoratele Şcolare
Primare Judeţene, stabilea:
"1. Nu se mai dau de acum înainte aprobări de înfiinţarea unor asemenea
clase, iar aprobările date şi nerealizate până azi sunt şi rămân anulate.
2. Cele care au luat fiinţă din iniţiativa şi cu aprobarea organelor de
învăţământ primar, rămân în funcţiune şi trebuie predate imediat celei mai
apropiate şcoli secundare. În acest scop: În oraşele unde există Consiliu
interşcolar, inspectorul şcolar primar al judeţului va provoca o şedinţă a
Consiliului la care va chema şi pe cei răspunzători de buna funcţionare a claselor
înfiinţate, spre a se proceda la darea şi luarea lor în primire, cu procese verbale
separate. În localităţile unde nu există Consiliu interşcolar, inspectorul judeţean se
va transporta personal spre a asista la darea şi luarea în primire, contrasemnând
procesul-verbal. La sfârşitul acestor operaţiuni, care nu trebuie să dureze mai mult
de 1O zile, inspectorul judeţean va înainta Direcţiei Învăţământ Secundar, Primar
şi Inspectoratului Secundar Regional, un tablou al tuturor claselor I gimnaziale
create de învăţământul primar, cu arătarea căror şcoli matcă li s-a alipit, la care se
vor anexa şi procesele-verbale. Directorii şcolilor matcă sunt răspunzători de buna
funcţionare a claselor afiliate, trebuind să controleze personal sau delegând în
acest scop pe cei mai distinşi profesori ai şcolii, să controleze lunar şi temeinic
întreaga activitate didactică şi administrativă a acestor clase. În cazuri de
constatări grave, se vor putea înainta şi rapoarte speciale. Începând din momentul
predării, organele de control ale învăţământului primar vor înceta orice control în
clasele gimnaziilor unice înfiinţate de învăţământul primar.
3. Corpul didactic al claselor de la pct. 2 rămâne cel existent în momentul
predării; în cazul când el nu este abilitat pentru învăţământul secundar şi când
9

Idem, fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, d. 1211946, f. 34
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există

posibilitatea de a se îmbunătăţi încadrarea cu persoane abilitate, directorul
şcolii matcă va face propuneri concrete în acest sens Inspectoratului Şcolar
Regional.
4. Învăţătorii care funcţionează la gimnaziile unice ca detaşaţi de la
posturile lor din învăţământul primar cu plata din aceste posturi, rămân în aceeaşi
situaţie de salarizare până la sfârşitul anului şcolar.
5. Atât corpul didactic cât şi elevii tuturor claselor I de gimnaziu unic sunt
preveniţi de pe acum că promovarea în clasa a II-a se va face în unna unui
examen de sfârşit de an la obiectele ce se vor fixa şi cu subiectele ce se vor
propune de Minister pentru întreaga ţară. Aceasta atât spre a se culege date asupra
aplicării refonnei, cât şi ca o verificare a muncii depuse în acest an pentru
realizarea ei.
6. Se atrage luarea aminte că gimnaziul unic nu înseamnă gimnaziul
teoretic. De aceea: profesorii sunt insistent rugaţi a-şi da seama că nici programa
nu trebuie privită ca aceea a unei şcoli teoretice, nici notarea elevilor nu se poate
face ca în condiţiile unui gimnaziu selectiv, ci ţinând seama că nivelul mediu al
claselor gimnaziului unic, în care intră toţi absolvenţii şcolilor primare, este
apreciabil sub nivelul mediu al claselor selecţionate ale vechiului gimnaziu. Mai
trebuie, de asemenea, avute în vedere condiţiile vitrege în care a funcţionat şcoala
primară în timpul şi din cauza războiului. Deci, efortul trebuie să se îndrepte spre
o ridicare culturală a masei, după lichidarea eventualelor lacune de pregătire
anterioară, nu spre selecţia valorilor, care abia după absolvirea gimnaziului va
începe.
7. Trebuie serios lămurită opinia publică asupra structurii şi restului
gimnaziului unic, aceleaşi oriunde funcţionează, spre a nu se mai întâmpla să se
îngrămădească elevii la clasele afiliate şcolilor teoretice, depopulând pe cele
afiliate şcolilor practice, cum s-a întâmplat în multe părţi din vina Consiliului
Interşcolar, care nu a respectat instrucţiunile pe care Ministerul le-a dat în acest
sens. Consiliul Interşcolar va propune câte un profesor de limba română, franceză
şi matematică din cei mai distinşi, care să fie însărcinaţi să facă inspecţii la
gimnaziile unice din judeţe, singuri sau împreună cu directorul. Inspectorul
regional şef îi va confirma pe răspunderea sa. Li se vor da diurne de deplasare şi
cheltuielile de transport cu fonnalităţile ce fac obişnuit inspectorii de specialitate.
Directorii şcolilor matcă vor avea grijă ca gimnaziile unice să aibă toate scriptele
şi îndrumările necesare. Vor alcătui comitete şcolare la gimnaziile afiliate. Chiar
la clasele 1 care funcţionează în corpul actualei şcoli se vor face matricole aparte
pentru a fi lesne de separat când gimnaziile vor deveni independente" 10 .
Organizarea gimnaziului unic a fost însoţită de adoptarea unor măsuri
menite să permită în mod real accesul unui număr mai mare de copii, şi anume,
fixarea taxelor şcolare proporţionale cu starea materială a părinţilor, creşterea
10

Ibidem, f. 33.
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numărului

de burse. Instrucţiunile nr. 269.030/B/1946 ale Ministerului Educaţiei
:\aţionale - Direcţia Învăţământului Secundar prevedeau ca elevii săraci cu
perfonnanţe bune la învăţătură din clasele I-II ale gimnaziilor unice să se prezinte
la concursul de burse, ce se organiza la o dată fixată de Ministerul Educaţiei.
Concursul consta din câte o probă scrisă şi orală la limba română şi matematică.
Bursele se acordau în ordinea mediei elevilor care obţineau media de cel puţin
7,00 inclusiv şi nota 9 la purtare. Foştii bursieri din anul şcolar 1945-1946 din
clasa I-a a gimnaziului unic îşi menţineau bursa numai dacă promovau clasa 1-a cu
media generală 7,00 şi 9 la purtare. Bursele pierdute de elevii care nu aveau media
de limită, treceau în mod automat la clasa I şi erau atribuite prin concurs. La
şcolile nonnale, cele 40 burse din clasa I se acordau după aceleaşi norme ca la
gimnaziile unice. Concursul se ţinea, însă, între 15-25 septembrie. În afară de
această clasă de bursieri, se putea înfiinţa la şcolile normale, clasa 1-a paralelă cu
absolvenţii fără burse. Concursul pentru burse al elevilor de la gimnaziile unice
rurale se ţinea în reşedinţe de judeţ, odată cu cel al elevilor de la gimnaziile unice
din oraşul respectiv, pe grupe de 150-200 elevi, la şcolile fixate de Consiliul
Interşcolar şi la data de 26 septembrie. Elevii bursieri erau înscrişi în ordinea
mediei la o şcoală secundară cu internat din capitala judeţului, în limita locurilor
acordate de Minister. Examenul de bursă era gratuit. Elevii bursieri erau scutiţi de
taxe şcolare. În privinţa taxelor şcoiare, în anul şcolar 1945-1946 taxele pentru
elevii clasei I-a a gimnaziului unic au fost fixate după normele stabilite pentru
celelalte clase ale şcolilor secundare, adică ţinându-se seama de situaţia materială
a părinţilor cu drept de scutire de 30% din totalul clasei şi cu drept de înscrierea la
examenul de bursă.
În internatele şcolilor secundare teoretice şi practice, trebuiau rezervate
10% din totalul locurilor din internat pentru elevii din clasa I repartizati de
Minister. Întreţinerea acestor elevi era gratuită, căzând în sarcina internatului
respectiv. Şcolile din categoria prevăzută mai sus aveau obligaţia de a înainta
Ministerului - Direcţia Învăţământului Normal numărul total al locurilor din
internat, până la data de 1O septembrie 1945. În şcolile normale şi seminarii,
numărul total al locurilor din internat pentru clasa I era rezervat bursierilor. Pentru
a fi primiţi ca elevi bursieri în internate, elevii trebuiau sa îndeplinească
următoarele condiţii: a) să fie fii de muncitori rurali-agricoli sau industriali cu
maximum 2 ha de pământ arabil, fără să ocupe vreo funcţie sau să execute vreun
negoţ; b) să aibă recomandarea Consiliului şcolar şi a Comitetului şcolar de la
şcoala de provenienţă, precum şi a autorităţilor comunale respective, din care
rezulta o deosebită înzestrare pentru învăţătură. Procesele-verbale prin care se
făceau recomandările erau semnate de toţi cei menţionaţi mai sus şi înaintate prin
curier special Inspectorului judeţean până la 29 septembrie 1945. Inspectoratul
centraliza aceste procese-verbale şi le înainta, tot prin curier, până la 1 octombrie
1945, Direcţiei Învăţământului Nonnal din Ministerul Educaţiei. Bursierii clasei I
de la şcolile normale şi seminarii (devenită clasa l-a gimnaziului unic) erau
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repartizaţi

de Minister în urma comunicărilor făcute, potrivit dispoziţiilor
·
Il
menţiOnate mai sus
.
Prin ordinul nr. 25313/619911946 al Inspectoratului Regional Şcolar Iaşi,
la începutul anului şcolar 1946-194 7 s-a ţinut seama de următoarele norme cu
privire la taxele elevilor în gimnaziile unice: Întrucât Ministerul Educaţiei plătea
numai orele profesorilor, învăţământul în gimnaziu unic nu putea fi gratuit,
deoarece şcolile aveau cheltuieli pentru luminat, încălzit, mobilier, material
didactic, etc. Pentru a preîntâmpina asemenea cheltuieli şi a nu supune elevi la
taxe prea mari, fiecare gimnaziu unic trebuia să îşi constituie câte un comitet
şcolar, în conformitate cu dispoziţiile Casei Şcoalelor. Acest comitet alcătuia un
buget pe anul şcolar 1946-194 7, luând în considerare cheltuielile strict necesare.
Elevii plăteau taxe în raport cu situaţia materială a părinţilor şi în raport cu
cheltuielile prevăzute în buget. Dirigintele gimnaziului unic, ajutat de Comitetul
şcolar respectiv, trebuia să ia măsuri de aprovizionarea cu lemne de foc, materiale
de întreţinere şi repararea localurilor, procurarea de mobilier, material didactic,
etc. Unde era posibil şi necesar, trebuiau organizate cantine pentru elevi. De
asemenea, se cerea organizarea de cooperative şcolare pentru aprovizionarea
elevilor cu rechizite şcolare, mâncare (fructe, cornuri etc.), cărţi etc. La înscriere,
elevii plăteau o taxă minimală de 10.000 lei, cu posibilităţi de scutire şi
contribuiau benevol la fondul iniţial de organizare a cancelariei şi şcolii. Fiecare
elev, la înscriere, depunea prima rată de taxă fixată de comitet sau o cerere de
scutire (totală sau parţială). Numai după soluţionarea cererii de către Comitetul
şcolar se putea refuza frecventarea elevilor a căror părinţi nu plăteau taxele din rea
voinţă. Taxele puteau fi plătite şi în natură (alimente, lemne etc.), la preţul
oficial 12 • În anul 194 7, taxa şcolară a fost stabilită la 1000 lei lunar pe gimnaziu
unic autonom. Pentru oraşul Bucureşti taxa a fost de 1800 lei lunar. Pentru şcolile
din provincie taxa a fost fixată de directorii şcolilor respective, constituiţi în
comisie, care era prezidată de preşedintele Consiliului Interşcolar. Această taxă nu
putea depăşi suma de 1800 lei lunar. În anul şcolar 194 7-1948, taxele şcolare se
fixau, în conformitate cu dispoziţiile Legii 98/1945 13 , de consiliile de clasă şi
reprezentantul părinţilor prezidat de dirigintele clasei, pentru care se încheia un
proces-verbal, în care era trecut fiecare elev cu taxa pe care o plătea. Şcolile aveau
libertatea să stabilească taxele şcolare de frecvenţă proporţional cu starea
materială a părinţilor. În cazul în care părinţii aveau posibilitatea de plată, taxele
14
de frecvenţă puteau depăşi plafonul fixat mai sus . Erau scutiţi de taxe copiii
membrilor corpului didactic de toate ş;adele şi reduşi la un minimum de taxă
copiii funcţionarilor sau ai muncitorilor 5 .
·

11

Ibidem, d. 8/1945, f. 1.
Idem, fond Şcoala generală nr. 1 Oituz, d. 8611945, f. 59.
13
Publicată în M. Of. nr. 34 din 12 februarie 1945.
14
Arhivele Naţionale Bacău, fond Consiliullnterşcolar Bacău, d. 111947, f. 76.
15
Ibidem, d. 2/1947, f. Il.
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Prin decizia M.E.X- Direcţia Învăţământului secundar nr. 384024/1946 16
s-a stabilit faptul că, începând de la 1 septembrie 194 7, şcolile secundare teoretice
de băieţi şi fete să fie organizate după următoarele tipuri:
A. Gimnaziu unic cu trei clase I-III
1
B. Gimnaziu unic cu 6 clase I-III A, I-III B.
C. Gimnaziu unic cu 9 clase I-III A, I-III B, I-III C,
D. Gimnaziu unic cu 12 clase I-III A, I-III B, I-III C, I-III D
E. Gimnaziu unic cu 15 clase I-III A, I-III B, I-III C, I-III D, I-III E
II.
F. Liceu cu 5 clase IV-VIII
G. Liceu cu 1O clase IV-VIII F, IV-VIII G
H. Liceu cu 15 clase IV-VIII F, IV-VIII G, IV-VIII H
I. Liceu cu 20 clase IV-VIII F, IV-VIII G, IV-VIII H, IV-VIII I
III
J. Liceu tip F şi un gimnaziu unic tip A cu trei clase I-III = 8 clase
K. Liceu tip F şi 2 gimnazii unice tip B cu 6 clase I-III = 11 clase
L. Liceu tip F şi 3 gimnazii unice tip C cu 9 clase I-III = 14 clase
M. Liceu tip F şi 4 gimnazii unice tip D cu 12 clase I-III = 17 clase
N. Liceu tip F şi 5 gimnazii unice tip E cu 15 clase I-III = 20 clase
O. Liceu tip G (dublu cu 10 clase IV-VIII F, IV-VIII G) şi un gimnaziu
unic tip A cu trei clase I-III = 13 clase
P. Liceu tip G (dublu cu 10 clase IV-VIII F, IV-VIII G) şi 2 gimnazii
unice tip B cu 6 clase I-III = 16 clase
K. Liceu tip G (dublu cu 10 clase IV-VIII F, IV-VIII G) şi 3 gimnazii
unice tip C cu 9 clase I-III = 19 clase
R. Liceu tip G (dublu cu 10 clase IV-VIII F, IV-VIII G) şi 4 gimnazii
unice tip D cu 12 clase I-III = 22 clase
S. Liceu tip G (dublu cu 10 clase IV-VIII F, IV-VIII G) şi 5 gimnazii
unice tip E cu 15 clase I-III = 25 clase 17 •
În judeţul Bacău, la începutul anului 1948 fiinţau, în total, 24 de gimnazii
unice: 8 în oraşul Bacău, 3 în Târgu Ocna, restul în comunele: Moineşti,
Comăneşti, Dărmăneşti, Răcăciuni, Agăş, Căiuţi, Parincea, Gârleni, Racova,
Secuieni, Bereşti-Bistriţa şi Valea Rea. În oraşul Bacău gimnaziile unice au
funcţionat la: Liceul Teoretic de Băieţi Bacău, Liceul Teoretic de Fete Bacău,
Liceul Comercial de Băieţi Bacău, Liceul Industrial de Băieţi Bacău, Liceul
Industrial de Fete Bacău, Şcoala Normală de Băieţi Bacău, Şcoala Normală de
Fete Bacău şi Şcoala Urbană de Gospodărie gr. II Bacău. În Târgu Ocna, gimnazii
unice au existat la: Liceul Teoretic mixt "Oituz" , Liceul Industrial de Băieţi şi
Liceul Industrial de Fete. În anul şcolar 1945-1946, centrele rurale unde au
funcţionat gimnazii unice au fost: Parincea, Bereşti-Bistriţa, Racova, Gârleni,
Prăjeşti, Valea Rea, Tescani, Comăneşti, Moineşti, Oneşti, Agăş, Dărmăneşti,
16
17

Publicată în M. Of. nr. 289 din 13 decembrie 1946.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Consiliul Interşcolar Bacău, d. 111947, f. 121.
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Oituz, Răcăciuni 18 . În anul şcolar 194 7-1948, pe lângă cele de mai sus, s-au mai
adăugat gimnaziile unice de la Secuieni şi Căiuţi şi s-au desfiinţat cele de la
Prăjeşti, Tescani şi Oituz 19 . În mediul rural, gimnaziile unice au funcţionat în
localurile şcolilor primare, dar şi în alte localuri închiriate sau puse la dispoziţie în
mod gratuit de instituţii locale. Astfel, în comuna Răcăciuni gimnaziul unic a
funcţionat la Gimnaziul Industrial Răcăciuni; în comuna Căiuţi, într-un local al
Ministerului de Interne; Gimnaziul unic Comăneşti a funcţionat în clădirea cedată
de organizaţia Frontul Plugarilor în urma exproprierii moşiei Ghica-Comăneşti.
Gimnaziul unic Racova a funcţionat în localul Băncii Populare din localitate.
Gimnaziul unic Valea Rea a funcţionat într-un local cu 7 încăperi pus la dispoziţie
în mod gratuit de Prefectura Bacău până în februarie 1948, când a fost evacuat,
apoi a fost instalat în localul Judecătoriei Rurale. Ulterior a fost mutat într-o casă,
proprietate particulară a învăţătorului gimnaziului Gr. Craiu20 . Pentru Gimnaziul
unic din Oneşti s-au tacut mai multe propuneri privind localul unde să
funcţioneze. În anul şcolar 1945-1946 a fost propus localul Băncii Populare
Perchiul, apoi localul Preventoriului Ministerului Sănătăţii, în final hotărându-se
asupra localului grădiniţei de copii, oferit gratuit de organizaţia Apărarea
Patriotică din localitate. În afara acestui spaţiu, gimnaziului i s-a mai alocat şi o
sală în clădirea Băncii Populare. Grădiniţa de copii s-a mutat în localul
Preventoriului Ministerului Sănătăţii 21 .
În anul şcolar 1945-1945 au fost afiliate la Liceul Teoretic Oituz din Târgu
Ocna gimnaziile unice din comunele: Agăş, Comăneşti, Dărmăneşti, Moineşti,
Oneşti şi Oituz. De asemenea, gimnaziile unice din comunele Parincea, Racova,
Bereşti-Bistriţa, Tescani şi Valea Rea au fost afiliate la Liceul Comercial din
Bacău. Gimnaziul unic din Bereşti-Bistriţa a funcţionat în localul Şcolii primare
de fete, dar din lipsă de spaţiu suficient pentru funcţionarea şcolii primare şi a
gimnaziului unic, Gh.N. Popa, directorul Gimnaziului unic, Natalia V. Niţă,
director la Şcoala primară de fete, Mihai Despinescu, preşedintele Comitetului
şcolar al gimnaziului şi Ioan Şerban, secretarul gimnaziului, întruniţi în şedinţa
din 26 august 194 7, au stabilit să împartă localul de şcoală din comună astfel:
"Gimnaziul unic să ocupe etajul clădirii cu 7 camere; Şcoala primară de fete să
ocupe parterul cu 7 camere. Etajul clădirii intra în administraţia gimnaziului, care
pe măsura fondurilor disponibile trebuia să-şi facă toate reparaţiile şi amenajările
necesare bunului mers al învăţământului. În anul şcolar 194 7-1948, întrucât etajul
nu putea fi reparat din lipsă de fonduri, gimnaziul urma să funcţioneze cu clasele
în sala mare şi fosta cancelarie de la parter, care era repartizată Şcolii de fete.
Cancelaria gimnaziului a fost instalată tot în una din camerele Şcolii de fete" 22 . În
18
19

20
21

22

Idem,
Idem,
ldem,
Idem,
Idem,

fond
fond
fond
fond
fond

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, d. 1211946, f. 25.
Consiliul Interşcolar Bacău, d. 11194 7, f. 3.
Şcoala Generală Livezi, d. 6/1946, f. 22.
Gimnaziul Unic Oneşti, d. 190/1945, f. 19, 28.
Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, d. 431194 7, f. 20.
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anul 194 7 a fost oprită funcţionarea gimnaziului unic din comună, deoarece
directoarea Şcolii primare de fete a refuzat să-I mai găzduiască în localul acestei
şcoli. Astfel, dintr-o adresă a directorului Gimnaziului unic din Bereşti-Bistriţa
către preşedintele Consiliului Interşcolar Bacău aflăm: "în ziua de 29 martie 194 7,
învăţătoarea ?\atalia "Niţă, directoarea de la Şcoala primară de fete a încuiat uşa de
la sala unde funcţiona Gimnaziul unic, trimiţând elevii acasă şi motivând gestul
său prin afinnaţia că dânsa este stăpâna şcolii. Nu a dorit să primească elevii decât
în urma insistenţelor personalului Gimnaziului unic şi a primarului". De
asemenea, se solicita Consiliului Interşcolar să intervină la Ministerul Educaţiei
Naţionale pentru a stabili care din cele două direcţii are răspunderea localului şi la
23
cât să se limiteze fiecare . Nu cunoaştem motivele care au detenninat-o pe
directoare să recurgă la această măsură. După ce a aflat de sesizarea făcută la
Consiliul Interşcolar Bacău, precizează directorul Gimnaziului, "directoarea a
deschis uşa sălilor care găzduiesc Gimnaziul unic, dar cheile au rămas tot la
directoarea şcolii primare. Din cancelarie, care este comună celor două şcoli,
lipsesc multe obiecte care aparţin Gimnaziului unic, sertare deschise, uşi deschise,
geamuri sparte, în mai multe rânduri. Parterul şcolii are 7 camere, din care
Girnnaziul unic ocupă numai una" 24 . În urma acestei situaţii, Consiliul Interşcolar
a răspuns: " ... nu aveţi dreptul de a opri funcţionarea Gimnaziului unic în localul
Ministerului Educaţiei. Dacă refuzul dvs. se va repeta, vă vom raporta
Inspectoratului Iaşi şi Ministerului pentru sancţionare. Dacă localul ar fi al Şcolii
Primare, ceea ce nu este cazul, obligaţia de a găzdui Gimnaziul unic este legală şi
nu poate fi refuzată de dvs." 25
O altă situaţie ce merită menţionată a avut loc la Gimnaziul unic din
comuna Gârleni. În comună, Gimnaziul un"ic a fost înfiinţat în satul Racila prin
decizia ministerială nr. 336.81211945. A funcţionat primii doi ani în acest sat, sub
direcţia învăţătorului Ţarălungă, în localul şcolii primare. Faptul că Gimnaziul
unic nu a fost înfiinţat în reşedinţa de comună, adică în satul Gârleni, a trezit
nemulţumiri în rândul locuitorilor comunei. În urma acestei situaţii, Consiliul
Interşcolar Bacău a desfăşurat o anchetă care s-a concluzionat astfel: "Învăţătorul
prin stăruinţele personale făcute la Minister, fără avizul satului, aşa cum
prevedeau dispoziţiile de înfiinţare a gimnaziilor unice, a fixat locul gimnaziului
unic în Racila, unde dânsul este învăţător şi nu în Gârleni, comună mai mare, cu
mai multe posibilităţi de cazare ale elevilor şi de unde s-au recrutat majoritatea
elevilor înscrişi la Gimnaziul unic. De asemenea, directorul a impus elevilor taxe
mai mari decât cele obişnuite, fără a aduce vreo îmbunătăţire localului sau
întreţinerii şcolii. Procurarea manualelor se făcea de către director cu suprataxe
care nu erau contabilizate nicăieri. Din toate cercetările făcute la faţa locului de
către Consiliul Interşcolar Bacău, a reieşit faptul că Gimnaziul unic Racila a fost
23
24
25

Idem, fond Consiliullnterşcolar Bacău, d. 111947, f. 27.
Ibidem, d. 21194 7, f. 121.
Ibidem, d. 111947, f. 24.
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înfiinţat

aici pentru a fi la îndemâna directorului şi celor apropiaţi lui, şi anume
soţia şi preotul. Dar, pentru o mai bună funcţionare a gimnaziului unic din această
regiune şi pentru a răspunde cu adevărat la nevoilor locuitorilor, s-a dat curs
cererii locuitorilor satului Gârleni de a se muta gimnaziul unic de la Racila la
Gârleni. Drept avantaje erau: majoritatea elevilor fiind din Gârleni, Gimnaziul
unic ar fi la îndemâna locuitorilor care-I susţineau şi pentru care s-a creat; localul
şcolii primare din Gârleni era mai încăpător şi posibilităţile de cazare mai mari;
localitatea Gârleni, fiind poziţionată mai în centru, lângă calea ferată, se putea
încadra un corp didactic mai potrivit pentru gimnaziul unic. De asemenea, se
propunea numirea ca director al Gimnaziului unic Gârleni în persoana lui 1.
Arseni, directorul şcolii primare, care dorea să pună la dispoziţia Gimnaziului
unic şi o parte din locuinţa sa"26 .
În judeţul Bacău, la începutul anului şcolar 1945-1946, situaţia numerică a
elevilor claselor a IV-a care urmau să se înscrie în clasa I a gimnaziului unic a
fost: 27
Plasa
Dornnita Maria
Parincea
Scorţ_eni

Târgu Ocna
Moineşti
Bacău

Oraşul Bacău

Total general

Număr absolvenţi
Băieţi

355
337
453
632
602
510
226
3115

4 clase

Fete
328
292
428
630
611
475
205

Total
683
629
881
1262
1213
985
431

2969

6084

Şcohle

dm JUdeţul Bacău se găseau, la sfârşitul războmlm, într-o stare dtfictlă,
ca urmare a concentrărilor masive în război a cadrelor didactice, a evacuării
şcolilor, a transformării localurilor de şcoală în cantonamente militare şi a
condiţiilor materiale precare ale populaţiei. Acest lucru a făcut ca frecvenţa
copiilor la gimnaziile unice să fie scăzută, numărul elevilor înscrişi fiind mic faţă
totalul absolvenţilor de clasa a IV -a28 . Mai mult, copiii nu erau înscrişi nici la
cursul supraprimar. Gimnaziile unice nu au reuşit să cuprindă toţi absolvenţii
celor 4 clase primare din următoarele motive: lipsa localurilor de şcoală, cadre
didactice insuficiente, lipsa mobilierului, a materialului didactic corespunzător, în
multe cazuri părinţii elevilor neputând suporta nici măcar cheltuielile pentru
manuale şi rechizite şcolare. Astfel, în comuna Căiuţi Gimnaziul unic Mihai
Eminescu, înfiinţat în anul şcolar 1946-194 7, îşi desfăşura activitatea didactică
într-un local proprietatea Ministerului de Interne, o clădire spaţioasă, dar aflată în
construcţie, care găzduia în afara gimnaziului şi dispensarul comunei, grădiniţa de
copii, postul de jandarmi şi cantina. Într-un proces-verbal de inspecţie din luna
Idem, fond Inspectoratul şcolar al Judefului Bacău, d. 44/1947, f. 12.
Ibidem d. 8/1945, f. 2.
28
A se vedea Anexa nr. 1.
26

27
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mai 1948 se semnala: "Este dureros de remarcat lipsa mobilierului; copm stau
ghemuiţi în bănci pentru copii de clase primare, a materialului didactic şi a
încălţămintei ca şi a hainelor. Regiunea aceasta a fost greu încercată atât de pe
unna războiului cât şi a secetei. Impresionant este faptul că elevii vin de la mari
distanţe variind între 3-7 km zilnic; dorinţa de a se lumina biruie numai în
aparenţă oboseala" 29 .
La Gimnaziul Unic Grozeşti din comuna Oituz, numărul elevilor înscrişi
în anul şcolar 1946-1947 a fost de 3 în clasa I şi 2 în clasa a II-a. Deşi s-au făcut
din timp adrese oficiale şcolilor primare din comunele Oituz, Bogdăneşti şi Hârja,
prin care s-a cerut directorilor să îndemne părinţii să-şi înscrie copiii la gimnaziu,
neavând numărul legal de elevi, gimnaziul nu a mai putut funcţiona. De
asemenea, la Gimnaziul unic Bereşti-Bistriţa în anul şcolar 1946-1947 s-au
înregistrat un număr de 44 elevi retraşi din totalul de 58 de înscrişi 30 . La polul
opus s-a aflat Gimnaziul Unic din Moineşti. Acesta a funcţionat în localul Şcolii
primare de fete, ocupând 2 săli de clasă şi o cancelarie, iar în anul şcolar 19461947, 3 săli de clasă, 2 săli la Şcoala primară de fete şi una la Şcoala primară de
băieţi, aflată la 100 m. depărtare. A fost un gimnaziu mixt având clase separate de
fete şi băieţi. În anul şcolar 194 7-1948 a avut 6 clase, 3 de fete şi 3 de băieţi. În
anul 1946-194 7, pe lângă clasele I şi a II -a, Gimnaziul a cerut aprobare şi pentru
funcţionarea clasei a III-a de liceu extrabugetară mixtă. În anul 1947, prin raportul
nr. 424/194 7 al Inspectoratului Şcolar Regional Iaşi Bacău către Ministerul
Educaţiei, însoţit de un memoriu al părinţilor, se solicita aprobarea ca în anul
şcolar 194 7-1948 să funcţioneze pe lângă gimnaziul din localitate şi clasa a IV -a
extrabugetară. În acest raport Inspectoratul se arăta: "în anul 1946-194 7, clasa a
III-a extrabugetară a fost frecventată de 20 elevi, toţi fiind promovaţi în clasa a
IV -a. Pentru anul şcolar 194 7-1948, s-au mai înscris, până în prezent, încă 9 elevi
la aceeaşi clasă, adică în total 29 elevi. Având în vedere cele relatate de către
direcţia acestui gimnaziu şi ţinând seama că majoritatea elevilor sunt fii de
muncitori din Moineşti, suntem de părere a se aproba funcţionarea clasei a IV -a
extrabugetară pe lângă Gimnaziul unic din Moineşti, venindu-se direct în ajutorul
muncitorilor, care altfel, din lipsă de mijloace materiale, ar fi expuşi să nu-şi poată
da copiii să urmeze mai departe" 31 •
O altă situaţie ce merită menţionată a avut loc la Gimnaziul unic din
Secuieni, înfiinţat în anul şcolar 1946-194 7. Elevii care frecventau cursurile
Gimnaziului unic dimineaţa, erau obligaţi de directorul şcolii primare, Vasile
Paladi, să frecventeze după-amiaza şi cursul complementar. Până atunci, Vasile
Paladi nu reuşise să înfiinţeze cursul complementar la această şcoală, iar acum

29
30
31

Arhivele -:\aţionale Bacău, fond Şcoala generală Căiuţi, d. 17/1947, f. 7.
A se vedea Anexa nr. 1.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Inspectoratul şcolar al Judeţului Bacău, d. 44/1947 f. 4-7.
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încearca să profite de elevii de la gimnaziu spre a înfiinţa acest curs, elevii
nemaiavând timpul necesar pentru a-şi pregăti lecţiile 32 .
Pentru a preîntâmpina situaţii confuze, Ministerul Educaţiei :\aţionale a
dat ordinul nr. 39.489/1946: "Gimnaziul unic nu este o anexă a şcolii teoretice
după cum nici a şcolii primare. El nu este tot una cu şcoala supraprimară; el nu
pregăteşte pentru şcoala secundară; el este şcoala vârstei pentru prepubertate şi
preaptutudine, care pregăteşte în viaţă pentru viaţă. El este ultima verigă a şcolii
unice. Ciclul - programa lui astăzi acela a clasei 1-a de liceu teoretic va fi alta în
anul viitor şi organizarea lui va fi mult mai bună. Ţin să subliniez aceasta
deoarece învăţătorii ţin să apropie gimnaziul unic de şcoala supraprimară, iar
profesorii îl consideră ciclul inferior al liceului teoretic. Gimnaziul unic este o
şcoală cu totul alta decât a fost şi este până acum. Cadrele lui să se străduie să
înlăture toate tendinţele de acoperirea lui de către şcoala veche" 33 .
Gimnaziile unice s-au desfiinţat odată cu adoptarea reformei
învăţământului din 3 august 1948. A fost o măsură populistă luată în anii
premergători epocii comuniste cu scopul de a atrage spre educaţie "fii oamenilor
muncii" care nu aveau posibilitatea de a frecventa cursurile învăţământului
secundar. După adoptarea noii structuri de învăţământ, fostele gimnazii unice au
fost asimilate învăţământului elementar ciclul al II-lea, astfee 4 :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
32
33
34

Localitatea
Bacău

Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău

Târgu Ocna
Târgu Ocna
Târgu Ocna
Moineşti

Oneşti
Căiuţi

Valea Rea
Dărmăneşti
Comăneşti

Răcăciuni

Gârleni
Parincea
Rac ova

Denumire gimnaziu unic
Teoretic de băieţi
Teoretic de fete
Industrial de băieţi
Industrial de fete
Comercial de băieţi
Şcoala Normală de băieţi
Şcoala Normală de fete
Şcoala de gospodărie gr. II
Liceul Teoretic mixt
Liceul Industrial de fete
Liceul Industrial de băieţi
Gimnaziu unic
Gimnaziu unic
Gimnaziu unic
Gimnaziu unic
Gimnaziu unic
Gimnaziu unic
Gimnaziu unic
Girnnaziu unic
Gimnaziu unic
Gimnaziu unic
Liceul
Liceul
Liceul
Liceul
Liceul

Şcoala

la care se poate
gimnaziul unic
Şcoala nr. 2 băieţi
Şcoala nr. 1 fete
Şcoala nr. 1 băieţi
Şcoala nr. 2 fete
Şcoala nr. 4 băieţi
Şcoala nr. 6 băieţi
Şcoala nr. 5 fete
Şcoala nr. 4 fete
Şcoala nr. 1 băieţi
Şcoala nr. 1 fete
Şcoala nr. 2 băieţi
Şcoala de băieţi
Şcoala mixtă
Şcoala mixtă
Şcoala mixtă
Şcoala

de băieţi
de băieţi
Şcoala nr. 1 mixtă
Şcoala

Şcoala mixtă
Şcoala mixtă
Şcoala mixtă

ldem, fond Consiliullnterşcolar Bacău, d. 111947, f. 8.
Idem, fond Inspectoratul şcolar al Judeţului Bacău, d 12/1946, f. 17.
Ibidem, d. 96/1948, f. 4-5.
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alătura

22
23
24

Secuieni
Bercşti-Bistriţa
Agăş

..

Şcoala mixtă

i Gimnaziu unic
; Gimnaziu unic
i Gimnaziu unic

Şcoala

de

băieţi

Şcoala mixtă

Nr.
crt.
!.

ţăm

..

pot fi remarcate câteva caractenst1c1 poz1t1ve Şl negative
ale învăţământului românesc din această perioadă: promovarea obligatorie a
accesului populaţiei la educaţie, deoarece regimul comunist avea nevoie de cadre
calificate reclamate de noua dezvoltare a ţării; oferirea unor posibilităţi egale de
instruire pentru toţi; aceleaşi obiective, aceeaşi şcoală, aceleaşi conţinuturi,
manual unic; iniţierea campaniei de lichidare a analfabetismului; transformarea
şcolii într-un instrument de îndoctrinare a generaţiilor tinere cu ideologia
partidului.
Anexa nr. 1
Tabel cu situaţia şcolară a elevilor din gimnaziile unice din judeţul Bacău
La mvelul

Denumire
Liceul Teoretic
Ferdinand
Bacău

2.

Liceul Teoretic de
fete Bacău

3.

Liceul Comercial
de băieţi Bacău

4.

Liceul Industrial
de băieţi Bacău

5.

Liceul Ind. de fete
Principesa Maria
Bacău

Şc. Normală

6.

băieţi Ştefan

Mare

de
cel

Bacău

Şcoala Normală

7.

8.

de fete Domniţa
Elena Bacău
Şcoala Urbană de
Gospodărie gr. II
Bacău

9.

10.

Gimnaziul Ind. de
băieţi Iancu
Enescu Tg. Ocna
Gimnaziul
Industrial de fete
Târgu Ocna

Anii

Înscrişi

şcolari

1945-46
1946-47
1947-48
1945-46
1946-47
1947-48
1945-46
1946-47
1947-48
1945-46
1946-47
1947-48
1945-46
1946-47
1947-48
1945-46
1946-47
1947-48
1945-46
1946-47
1947-48
1945-46
1946-47
1947-48
1945-46
1946-47
1947-48
1945-46
1946-47
1947-48

240
375
520
286
321
470
86
142
177
99
123
114
99
148
158
60
86
III

86
151
203
31
45
45
68
55
66
39
47
70

Frecvenţi Promovaţi Corigenţi

240
349
469
283
312
440
74
116
160
83
106
87
81
118
141
60
84
90
84
145
187
22
40
32
48
41
60
36
35
45

208
337
468
265
291
412
62
101
143
65
101
69
67
97
117
48
83
77
84
140
184
13
31
18
37
31
59
22
24
26
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Repetenţi

1
1

25

o

1

1
16
21
32
9
13
16
18
5
18
8
19
22
4
1
12

o

o

1
2
9
9
8
4
3
1
12

4
1

Il

o

15

4

2

o
o
3
2
1

o
o
o
6
2
2
8

o

Il

o
o
6
7
7

o
2

Alte
situaţii*

6
26
51
3
9
30
12
26
17
16
17
27
18
30
17

o

2
21
2
6
16
9
5
13
20
14
6
3
12
25

Il.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

1945-46 121
Liceul Teoretic
1946-47 189
Oituz Târgu Ocna
1947-48 215
1945-46
66
Gimnaziul
1946-47
Industrial
86
Răcăciuni
1947-48
85
1945-46
57
GimnaziullJnic
1946-47 58
Agăş
1947-48
75
1945-46
57
Gimnaziul Cnic
1946-47
58
Bereşti-Bistriţa
1947-48
58
39
Gimnaziu!Unic 1946-47
Căiuţi
1947-48
80
1945-46 137
Gimnaziu!Unic
1946-47 180
Comăneşti
1947-48 216
1945-46
43
Gimnaziul Unic
1946-47
52
Dărmăneşti
1947-48
67
1945-46
40
Gimnaziul Unic
1946-47
32
Gârleni
1947-48
37
1945-46
87
Gimnaziul Unic
1946-47 180
Moineşti
1947-48 173
15
Gimnaziul Unic 1945-46
Oituz
1946-47
5
1945-46
63
Girnnaziul Unic
1946-47
73
Oneşti
1947-48
89
1945-46
33
GimnaziullJnic
1946-47
46
Parincea
1947-48
47
30
Gimnaziul Unic 1945-46
Prăjeşti
1946-47
30
1945-46
46
Gimnaziul Unic
1946-47
52
Rac o va
1947-48
71
1946-47
63
Girnnaziul unic
Secuieni
1947-48
52
1945-46
33
Gimnaziu1 Unic
Tescani
1946-47
31
1945-46 41
Girnnaziu!Unic
1946-47
65
Valea Rea
1947-48
86

!

* Elev1 retraş1, exmatnculaţ1, transferaţi, absenţi

117
168
198
56
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66
49
53
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14
42
29
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154
153
40
52
67
36
32
36
81
174
173
14

102
149
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53
52
43
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43
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32
14
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45
61
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31
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47
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1
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o
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o
8
9

o
3

o
o
o
o
1
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3
2
5
1
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o
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o
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4
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27
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2
7
3

o
5
5

o

1

9
13
3

o

o

o
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34
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12

o

7
2
5
2
3
5
5
13

3
1
10

1
4

o
o

o
o

13
7
1
1
7

1
2

o
10
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34
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49
decedaţi.
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9
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1
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1
6
6

o
1

o
o
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2
6
7
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1
9
9
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1
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L'~ PISTOLAR ROMÂN DI~ AMERICA
Î~ A TE:\'ŢIA SECURITĂŢII
Valentin VASILE

A romanian gunman from America in the Securitate attention
Summary
The romanian gunman Dan Iuga refused to return in Romania at the end of
1981. His gesture helped to increase the numbers of romanian athletes and
coaches who have chosen a new life in Western Europe and North America.
For three years he put pressure on romani an authorities through massmedia, letters and protests, including hunger strike. The support for family
reunification carne from the US politica! <ţdministration.
Securitatea has developed a series of measures and informative actions for
positive influence of Dan luga, in order his return.
The Securitate employees opened informatives surveillance files and
applied the usual methods for collecting data (informative network, telephone
wire tipping, the interception and control ofletters), but results were modest.
The communication between married couple was not interrupted, the
positive influence failed and surveillence of them not continued outside.
Keywords: sportiv, tir, Târgu Ocna, organe de securitate, USA
bine ţintit îţi aduce o pradă, un trofeu sau curmă un destin. A fi
devine o chestiune de supravieţuire.
Mirosul morţii propagat de armele de foc dispare când vorbim despre
folosirea pistoletului şi a puştii în poligoanele sportive. Nu răspândeşte moartea,
ci confirmă talentul unor trăgători în lovirea ţintelor.
Tirul sportiv, unanim recunoscut la nivel mondial, a reprezentat o
disciplină de tradiţie în spaţiul românesc, iar rezultatele internaţionale n-au
întârziat.
La Jocurile olimpice de la Helsinki (1952) trăgătoru1 Iosif Sârbu a câştigat
prima medalie olimpică de aur pentru România, la proba de puşcă 40 focuri
culcat.
Competiţii le ulterioare (campionate europene, campionate mondiale şi
jocuri olimpice) au confirmat valoarea ţintaşilor din ţara noastră; printre remarcaţi
s-a aflat şi târgocneanul Dan Iuga.
Sportivul s-a născut la 12 noiembrie 1945 în localitatea Tg. Ocna,
adăpostită într-un golf depresionar, bogată în sare şi ape minerale. Dan luga a
devenit campion naţional de juniori în 1964, în proba de pistol sport. Activitatea
sportivă a fost dublată de cea educaţională, absolvent al Facultăţii de Automatică
din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti (1970). Creşterea valorică era mai
Un

glonţ

ţinta glonţului

181
https://biblioteca-digitala.ro

rapidă

prin înregimentarea la cluburile departamentale (Steaua şi Dinamo
Bucureşti), iar tânărul de pe Valea Trotuşului a ales gruparea dinamovistă (gradul
de locotenent).
Performanţele sportive interne au atras, cu sine, includerea în lotul naţional
şi olimpic. Pe plan internaţional, în perioada 1969-197 4, a obţinut trei medalii de
aur (două titluri de campion european la pistol cu aer comprimat şi pistol viteză,
ediţiile 1972, 1975 şi un titlu de campion mondial la pistol calibru mare (1974),
trei medalii de argint (vicecampion european, în 1969, la pistol viteză, proba pe
echipe; medaliat cu argint la campionatul mondial, înl970, la pistol viteză, proba
pe echipe; vicecampion olimpic în proba individuală de pistol liber la Jocurile
Olimpice de la MUnchen, 1972) şi o medalie de bronz (pistol cu aer comprimat,
proba pe echipe, Campionatul European, 1971 ).
Menţionarea celor mai importante rezultate confirmă valoarea sportivă
deosebită, recunoscută inclusiv prin conferirea ordinului "Meritul Sportiv clasa a
II-a" conform decretului Consiliului de Stat nr. 528 din 2 octombrie 1973.
După retragerea sportivă a fost încadrat în structurile Ministerului de
Interne, gradul de căpitan, şi a ocupat funcţia de antrenor la secţia de tir a clubului
Dinamo Bucureşti. Interesul organelor de Securitate asupra ţintaşului moldav
apare, cu pregnanţă, după momentul refuzului reîntoarcerii în ţară ( 1981 ).
Calităţile profesionale şi adaptabilitatea socio-intelectuală a inginerului iau permis să-şi dezvolte o imagine internă şi internaţională stimabilă.
La propunerea Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport
(CNEFS) a efectuat deplasarea în Republica Federală Germană (RFG) pentru a
participa la reuniunea comitetului de pistoale a Confederaţiei Europene de Tir.
La finele lucrărilor, găzduite de oraşul Ludwigshafen, antrenorul
dinamovist l-a informat pe Gavrilă Barani, preşedintele federaţiei române de tir
sportiv, celălalt membru al delegaţiei, despre intenţia sa de a rămâne în Occident;
tentativele lui Barani pentru schimbarea deciziei antrenorului s-au dovedit inutile.
Efectele "dezertării" tiristului n-au întârziat; prin consultarea
corespondenţei purtată între structurile Securităţii, atât la nivel intern cât şi extern,
aflăm că Dan Iuga şi-a premeditat gestul; printr-o discreţie absolută şi cu ajutorul
unui alt sportiv, Marcel Roşea, a rămas în RFG, ulterior stabilindu-se în Statele
Unite ale Americii (SUA).
Dezerţiunea unui ofiţer din cadrul Ministerului de Interne (MI), conform
uzanţelor, ar fi atras deschiderea unui proces, însă nu şi în cazul Iuga; măsuri
concrete de condamnare sau demararea unor acţiuni juridice, din partea
instituţiilor statului, nu sunt menţionate în documentele Securităţii.
Structurile informative au fost sesizate şi au purces la acţiuni specifice:
deschiderea unui dosar de urmărire informativă, acţiuni de monitorizare şi de
influenţare a familiei, colectarea de date referitoare la activitatea individului
urmărit.
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De la momentul refuzului de reîntoarcere în ţară şi până la 1 octombrie
1983 informaţiile despre cazul Iuga, în arhivele Securităţii, au lipsit aproape cu
desăvârşire. Prin adresa nr. 00122226/1 octombrie 1983 a Departamentului
Securităţii Setatului către U~ O195/Bucureşti (contrainformaţii externe:
monitorizarea emigraţiei româneşti şi controlul ambasadelor ţării noastre) s-au
reconstituit o parte din acţiunile lui Dan Iuga.
A plecat din RFG în SUA şi a fost cooptat în colectivul tehnic al lotului
olimpic american de tir. Prin diverse canale de comunicare cu familia şi-a sfătuit
soţia să solicite aprobarea plecării din ţară, sub motivul reîntregirii familiei.
Refuzul autorităţilor române 1-au înfuriat pe fostul trăgător şi 1-au
detenninat să acţioneze pe căi mediatice, proteste şi ameninţări.
A expediat o serie de scrisori misiunii române la Organizaţia Naţiunilor
Unite (ONU) şi ambasadei de la Washington solicitând, de fiecare dată, aprobarea
plecării definitive a soţiei şi a celor două fiice în SUA, cu menţinerea cetăţeniei
române.
Dintr-o scrisoare expediată ambasadei, antrenorul luga solicita înţelegere,
în rezolvarea problemei familiale, arătând că "nu a întreprins nimic care ar putea
aduce prejudicii statului român sau relaţiilor internaţionale ale României" 1•
Conţinutul următoarelor misive s-au modificat pe măsură ce se refuza
constant emigrarea familiei; prin intermediul presei şi a convorbirilor telefonice
şi-a îndemnat soţia să solicite audienţe şi să redacteze memorii către conducerea
politică a ţării.
A afirmat că "este în stare de orice, până la sacrificiu, iar dacă statul român
are nevoie de un duşman îl va avea în persoana sa" ameninţând că se va deda la
acte scandaloase în public, greva foamei şi alte manifestări opoziţioniste la
competiţiile sportive internaţionale. Fugarul i-a comunicat soţiei sale că "va mai
apela încă odată la consulul român Geroşeanu, Ambasada RSR din SUA, după
care, dacă nu va reuşi, va trece "la acţiuni şi va spăla rufele în public" 2 .
Informaţiile primare, transmise în ţară de organele informative, redau,
inclusiv, denumirile conspirate pentru diferite obiective aflate în diverse faze de
interacţiune (Negoiu: New-York, Vadu: Washington, Scorpion: FBI, colonie:
SUA) şi reţinem sesizarea făcută de misiunea română la ONU către organele
poliţieneşti americane prin care erau semnalate intenţiile de manifestări violente
ale lui Dan Iuga 3 .

Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS), fond Serviciul de
Externe (SIE), dosar nr. 53128, f. 22.
2
Ibidem, f. 6.
3
Telegramă (14 octombrie 1983) "Expeditor: V ADU. Selectez: ca urmare a intervenţiei oficiale
făcute de misiunea noastră din Negoiu pe lângă secţia birou a clubului, în ziua de 14.10.1983 s-a
prezentat la Primăria din Vadu, Jack Shea de la biroul local al Scorpionului solicitând amănunte
referitoare la ameninţările teroriste făcute de turistul Dan Iuga la adresa primăriei şi a personalului
existent în colonie [SUA]". (Ibidem, f. Il).
1

Informaţii
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Amploarea cazului, prin intervenţia factorului mediatic, nu avea cum să fie
estompată; mai mult, presiunea exercitată de fostul sportiv era alimentată,
neoficial, şi de sprijinul acordat de autorităţile americane.
Un document al Securităţii, întocmit în mai 1984, referitor la prevenirea
acţiunilor ostile asupra delegaţiei române participante la Jocurile Olimpice de la
Los Angeles, consemna: "Fostul antrenor român Dan IUGA, stabilit ilegal în
străinătate în 1983, aflat în prezent în SUA, şi-a exprimat nemulţumirea în
legătură cu tergiversarea de către autorităţile române a rezolvării pozitive a cererii
soţiei sale de a emigra.
În scopul urgentării soluţionării acestei probleme a afirmat că are
promisiuni de sprijin din partea unei personalităţi politice influente din SUA şi a
unei persoane din anturajul soţiei preşedintelui Ronald Reagan.
În cazul în care cele solicitate nu vor fi rezolvate pozitiv până la Jocurile
Olimpice este decis să întreprindă acţiuni de protest şi să adreseze presei şi
organizaţiilor americane care luptă pentru drepturile omului. Împreună cu Direcţia
a IV -a acţionăm pentru influenţarea pozitivă a lui Dan luga şi familiei sale în
4
vederea renunţării la astfel de acţiuni" .
La 30 august 1984, printr-o notă infonnativă, Securitatea semnala faptul
că, oficial, autorităţile americane l-au atenţionat pe Dan luga să nu întreprindă
vreo acţiune împotriva delegaţiei române 5.
Străduinţele pistolarului român din America erau dublate de cele depuse de
Niculina luga, soţia acestuia. Economistă la IMGB Bucureşti şi mamă a două fete,
familistă convinsă, modestă şi cu ţinută morală adecvată în societate, a încercat pe
6
căi petiţionare să obţină aprobarea emigrării în SUA .
Fiecare gest şi orice reacţie manifestată public, mai mult sau mai puţin
zgomotos, au fost cunoscute de organele Securităţii. Supravegherea imediată, prin
deschiderea unui dosar de urmărire informativă (OUl), a constituit o primă măsură
securistică. Monitorizarea obiectivului a fost posibilă prin dirijarea sursei "Aura"
în vederea semnalării tuturor aspectelor rezultate din activitatea profesională
desfăşurată de Iuga Niculina; interceptarea corespondenţei primite şi transmise,
iar sursa "Margareta" relata aspectele de viaţă privată 7 .
Două rapoarte întocmite de lucrătorii omniprezentei instituţii au evidenţiat
acţiunile soţiei materializate prin conceperea şi expedierea de numeroase memorii
8
şi cereri către organele superioare de partid şi de stat . Răspunsurile succesiv
negative ale comisiei guvernamentale, care a instrumentat cazul "Iuga", au
4

ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 13346, voi. 23, f. 6v.
Ibidem, f. 72.
6
"S-a remarcat ca o persoană insistentă, certăreaţă şi ambiţioasă, foarte decisă a recurge la toate
mijloacele pentru a emigra, fapt pentru care a fost verificată la organele noastre în scopul
prevenirii săvârşirii de acte turbulente sau protestatare". (ACNSAS, Fond Informativ Bucureşti,
dosar nr. 221209, f. 28).
7
Ibidem, f. 2 (f/v).
8
Ibidem, f. 20.
5
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provocat reacţii de consternare şi disperare în familia trăgătorului: "în unna
respingerii cererii sale de către comisia guvernamentală ultima dată în luna martie
1984 a ameninţat cu faptul că va face "greva foamei" şi va adresa pe căi ilegale
unor posturi de radio străine şi organisme internaţionale şi în acelaşi timp va
încerca să acosteze conducerea superioară de stat şi de partid. Începând cu data de
1 august 1984 cea în cauză şi-a dat demisia de la IMGB, ultimul său loc de
muncă" 9 .
Corespondenţa purtată între diferite servicii şi direcţii ale Securităţii aduc
în prim-plan şi alte metode de verificare infonnativă, cum ar fi introducerea de
mijloace tehnice (interceptarea convorbirilor telefonice) la domiciliul părinţilor şi
la cel ocupat de soţie şi copii.
Familia Iuga nu a renunţat la ideea reîntregirii pe tărâmul Lumii ?'\oi şi
printr-o acţiune comună, desfăşurată pe două continente, au apelat la o formă de
protest radicală, greva foamei. Timp de zece zile (6-15 martie 1985) cei doi soţi
au refuzat orice tip de hrană şi au încercat să mediatizeze cât mai mult situaţia lor.
Gestul a produs reacţii, inclusiv la Bucureşti. La buletinele de ştiri ale
"Europei Libere" şi "Vocea Americii" s-a transmis: "California - sportivul de
origine română Daniel IUGA şi-a încheiat o grevă a foamei de 10 zile făcută în
paralel cu soţia sa Nina, aflată în România. Ei au luat această hotărâre, sâmbătă,
după ce autorităţile române i-au permis d-nei IUGA să depună cerere de emigrare.
Vorbind ieri părinţilor el şi -a exprimat speranţa că soţia şi cele două fiice ale sale
vor sosi în decurs de câteva săptămâni în Statele Unite după o despărţire de peste
trei ani" 10 .
Câteva precizări în recompunerea cazului sunt necesare. Plecarea
trăgătorului român în SUA nu a fost întâmplătoare şi înregimentarea în cadrul
lotului olimpic de tir sportiv american deloc surprinzătoare.
Valoarea sportivă şi capacităţile profesionale au fost remarcate de
specialiştii de peste ocean; în plus, politica recrutării de profesionişti români era
deja consacrată (vezi cazul "Bela şi Martha Karoly").
Şi, cum există o legătură oficială sau invizibilă între serviciile oferite şi
recompensa primită, la fel s-a întâmplat şi în cazul "Dan Iuga". Trăgătorul român
confirmă conexiunile existente între politic şi fenomenul sportiv prin mai multe
declaraţii acordate mass-mediei internaţionale: "refugiatul român este de părere că
rezolvarea situaţiei se datorează amplei publicităţi făcută acestui caz, precum şi
insistenţei cu care a fost unnărită problema de către reprezentanţi ai administraţiei
americane şi ai vieţii sportive din Statele Unite" 11 •
Pe plan infonnativ, Securitatea a decis închiderea DUI-ului Niculinei Iuga,
precum şi eliminarea din evidenţa operativă şi supraveghere informativă a susnumitei. Soluţionarea pozitivă a cererii a echivalat cu eliberarea paşapoartelor
9

Ibidem, f. 21.
Ibidem, f. 37.
11
Ibidem, f. 37v.

10
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soţiei

şi

fiicelor

şi

parasirea teritoriului României, la 24 aprilie 1985, cu
menţinerea cetăţeniei române.
Alte infonnaţii referitoare la antrenorul Dan Iuga apar în DUI-ul deschis
tatălui său, Valeriu Iuga. "În 1986 şi 1987 Iuga Valeriu şi soţia sa, Iuga Valeria,
au depus cereri pentru a se aproba plecarea în vizită la fiul lor în SUA. De fiecare
dată cererile lor au fost avizate negativ de către noi şi respectiv de Serviciul
Paşapoarte. La sfârşitul lunii decembrie 1987 sus-numiţii au depus un memoriu la
Serviciul Paşapoarte prin care solicită reanalizarea cererilor pe considerentul că
sunt bolnavi şi nu vor mai avea posibilitatea în viitor să efectueze o astfel de
călătorie. Propunem a se aproba avizarea pozitivă a cererii numitului IUGA
12
Valeriu de a pleca în vizită la fiul său în SUA" •
O ultimă informaţie, regăsită în dosarele Securităţii, se referă adresa
Direcţiei de Paşapoarte (28 aprilie 1988) prin care semnala că "Dan Iuga nu şi-a
reglementat situaţia faţă de statul român" 13 .

Concluzii
Lumea sportivă românească a fost afectată de măsurile politico-sociale
adoptate, în diferite intensităţi, în deceniul opt. Conservarea statutului profesional,
şi implicit o bunăstare materială părea mai uşor realizabilă în statele capitaliste.
Mirajul Occidentului, promisiunile concrete şi accederea în diverse poziţii
ierarhice i-au determinat pe mulţi sportivi şi tehnicieni să rămână în străinătate.
Cazul Bela şi Martha Karoly completat de cel al trăgătorului Dan luga au
reprezentat semnalul propagării fenomenului de emigrare sportiv din ultima
decadă a regimului comunist.
Implicarea factorului politic prin aplicarea unor planuri strategicoeconomice (obţinerea clauzei naţiunii cele mai favorizate şi respectarea drepturilor
omului) i-au permis familiei luga să se reunească, chiar şi în condiţiile
neclarificării raporturilor de muncă şi civile ale fostului ţintaş cu statul român.

12
13

ACNSAS, fond Informativ, dosar m. 210055, f. 8v.
ACNSAS, fond SIE, dosar m. 53128, f. 2v.
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GE~EALOGII ECLESIASTICE CATOLICE Î~ MOLDOVA*
Dr. Anton

Genealogics cclcsiastiquc catholique cn
Resumee

COŞA

~oldavic

Si on commence de la definition de la genealogie donnce par le
dictionnaire: "science speciale d 'histoire, qui etudie la naissance et 1' cvolution
des nations et des familles, les relations qui s'etablissent pendant un ccrtain âge,
aussi le râle qu'elles jouent pour le developpement des cvencments historiques",
on remarque le fait que "la recherche genealogique peut contribuer egalement ou
bien de plus, mais en tout cas, decidement, a une comprehension plus exacte, ou
plus detaillee des proces sus d 'une duree longue ou moyenne, de nature sociale,
economique juridique, religieuse, culturelle et morale". En plus, "la genealogie est
devenue une discipline scientifique, dont l 'utili te, specialement pour l' histoire
sociale, mais aussi pour celle politique et culturelle, sont substantielles". Par cette
etudes on se propose d' insister sur quelques aspects en ce qui concerne la
recherche sur les genealogies eclesiastique catholique en Moldavie.
Mots ele: genealogies eclesiastique catholique, :Yioldavie, Ieremia Valahul, Petru
Tocanel.
Istoria catolicilor şi a catolicismului din Moldova nu poate fi disociată de o
atentă analiză de genealogie. În cadrul acesteia genealogiile eclesiastice ocupă un
loc aparte. Stadiul actual al cercetărilor întreprinse în acest domeniu ne permite a
face constatarea că preocupările privind genealogiile eclesiastice catolice din
arealul moldovenesc lipsesc, deşi, studierea şi întocmirea unor genealogii
eclesiastice catolice prezintă o importanţă deosebită.
Paginile de faţă le dorim a fi o recuperare şi conservare în acelaşi timp a
memoriei a două figuri marcante ale comunităţii catolice din Moldova, anume
Fericitul Ieremia Valahul (1556-1625) şi pr. prof. dr. Petru Tocănel (1911-1992).

Fericitul Ieremia Valahul
(29 iunie 1556-5 martie 1625)
Într-o comunitate catolică mică din Moldova, numită (în biografiile
ulterioare ale Fericitului Ieremia) Tzatzo, (foarte probabil actuala localitate Sasca
- Suceava 1) se naşte pe 29 iunie 1556 Ion Costist, primul 2 dintre cei şase copii
(patru fraţi şi două surori) ai părinţilor Stoica Costist şi Margareta Bărbat.

* Comunicare prezentată la al Xl-lea Congres de Genealogie şi Heraldică, Iaşi, 20-23 septembrie
2001.
1
Cf. Vieţile Sfinţilor, vol. I, Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti, 1992, p. 286.
2
Ibidem.
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Mediul familial este unul sănătos şi evlavios. În mărturiile depuse la
procesul canonic privind beatificarea lui, fraţii, care trăiseră împreună cu Ieremia,
au redat în unanimitate amintirile edificatoare pe care el le-a păstrat întodeauna cu
mare dor despre familia şi patria sa.
Părinţii, buni creştini, sunt agricultori harnici, cu o stare materială
satisfăcătoare. Aici, în sânul familiei, micul Ion învaţă să muncească la câmp şi,
mai ales, învaţă să-l iubească pe Dumnezeu şi pe aproapele, în special pe cei
săraci, bolnavi şi neputincioşi. Familia, această primă şi fundamentală şcoală a
vieţii, l-a învăţat pe Ion că pâinea cea de toate zilele, darul Domnului, se câştigă în
sudoarea frunţii, cu abnegaţie şi spirit de sacrificiu.
Mama a fost cea care l-a învăţat adevărurile de bază ale credinţei şi
moralei creştine, sădindu-i în suflet o dragoste vie şi inefabilă pentru Cristos şi
Sfânta F ecioară 3 . Pe tot parcursul vieţii sale, viitorul frate capucin îşi va retrăi
acele clipe minunate când mama, cu o inimă plină de iubire, îl învăţa calea spre
cer. În casa simplă din sat sau pe câmpurile din jur, Ion învaţă simplitatea şi
exigenţele existenţei creştine, ca şi realităţile veşnice care ne înconjoară şi ne
pătrund încă din această viaţă.
Fericitul Ieremia a păstrat în mod cu totul deosebit în memorie exemplul şi
învătăturile mamei despre dragostea faţă de aproapele care duce lipsă. De multe
ori cerea să se dea de pomană săracilor cele mai bune lucruri, din iubire faţă de
Dumnezeu, deoarece sunt date lui Isus însuşi şi, îi plăcea să sublinieze cu emoţie
că acest lucru îl învaţase de la mama lui.
Tatăl, un om cinstit şi religios, a fost acela care într-o zi a dat un nou
imbold tânărului Ion în drumul spre chemarea călugărească. Lucrau amândoi la
câmp, când deodată trecu deasupra lor un stol de păsări, care se ridica din ce în ce
mai sus, ciripind şi înveselind oamenii şi natura. Înălţându-şi privirea, tatăl
Fericitului Ieremia, urmărindu-le cu privirea i-a spus acestuia: "Vezi acele păsări ce
urcă, urcă mereu spre cer? ... Ei bine, ele se aseamănă cu acei călugări care tocmai
ca şi păsările, liberi şi uşori, se înalţă spre paradis"4 .
Imagini şi sugestii ca acestea se imprimă uşor în fantezia unui tânăr şi îi
influenţează deciziile vieţii. Lucrul acesta s-a întâmplat şi cu Ion Stoica. Cuvintele
tatălui sunt ca o revelaţie pentru fiu 5 . Ele încep să lumineze o cale şi un gând ce
încolţise deja în sufletul său, calea dezlipirii de lume şi a dedicării totale şi
necondiţionate pentru cauza lui Dumnezeu.
Trebuie precizat aici că, atât cât rezultă din documente, părinţii nu i-au
sugerat şi nici nu 1-au îndemnat să aleagă calea vieţii călugăreşti. Totuşi aceştia, ca
şi fiul, au înţeles din ceea ce le-au predicat şi i-au învăţat misionarii că, alături de
viaţa creştină comună, există o altă cale de a-l sluji pe Dumnezeu şi la aceasta
începuse să se gândească tânărul lor fiu.
Cf. Almanahul "Presa Bună", Iaşi, 1994, p. 214.
/bidem.
5
Ibidem, p. 215.

3
4
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Întors acasă, Ion îi spuse mamei că vrea să unneze şi el acea cale spre cer,
pe care i-o sugerase zborul păsărilor. Vrea să devină călugăr. Mama însă se
întristează iniţial, gândindu-se la primejdiile prin care treceau misionarii şi
călugării în .\1oldova. Venindu-i în minte apoi descrierile misionarilor despre
mănăstirile şi despre lumea din Italia, i le transmite şi fiului ei, care va istorisi
ulterior de mai multe ori confraţilor şi prietenilor săi că fusese detenninat la un
atare pas de ceea ce îi spusese mama despre Italia: o ţară deosebită, "unde erau
creştini buni, unde toţi călugării erau sfinţi şi unde era papa, vicarul lui Cristos".
El a ascultat astfel de glasul Domnului care i s-a adresat, asemenea lui Abraham,
prin intennediul unei experienţe interioare, stimulate de convergenta unor semne
externe.
Cuvintele mamei 1-au fascinat pe tânărul Ion, care a descoperit că există un
loc ideal în această lume, un pământ binecuvântat, un loc 6 al creştinilor buni, un
loc al împlinirii viselor şi dorinţei sale de sfinţenie.
Alături de aceste aspecte, pe care viitorul călugăr Ieremia (numele pe care
7
şi-l va lua odată cu profesiunea solemnă la 8 mai 1579) le povestise deseori
confraţilor săi, şi pe care aceştia le-au relatat în Procesul Informator 8 iniţiat pentru
beatificarea lui de Arhiepiscopul de Napoli, Cardinalul Decio Carafa, la 20
septembrie 1625 şi reluat apoi în anul 1687, mărturiile epocii ne mai prezintă un
alt fapt senmificativ.
Fericitul Ieremia spunea că într-o zi, mergând la târg pentru a vinde
roadele pământului său, întâlnise un cerşetor bătrân căruia i-a dat de pomană
merindele sale şi care i-a spus: "Ion, tu vei ~erge peste munţi, într-o ţară care se
cheamă ltalia.Vei străbate o cale lungă şi vei avea multe de suferit. Dar să nu-ţi fie
frică, căci nu ţi se va întâmpla nici un rău. Ajuns la capătul călatoriei tale, vei intra
în serviciul unui domn mare; îl vei sluji cu iubire şi bucurie si vei fi recompensat
din abundenţă" 9 .
Ion era un tânăr ţăran, nu ştia nici să citească, nici să scrie, vorbea numai
limba ţinutului său, nu cunoştea drumul pe care trebuia să-I urmeze, era fără
mijloace şi fără un plan limpede atunci când şi-a părăsit patria şi familia pentru a
veni în Italia. Oare a plecat pentru că mama i-a sugerat acest lucru? S-a hotărât în
unna prezicerii acelui bătrân cerşetor? Dar pentru caracterul său, modelat în munca
la câmp, într-un realism sănătos, aceasta era o indicaţie prea vagă şi insuficientă
pentru o alegere atât de importantă. Cel care i-a dat atâta putere de decizie şi atâta
capacitate de rezistenţă nu putea fi decât Dumnezeu. El i-a vorbit în inimă
folosindu-se şi de cuvintele mamei şi de acelea ale bătrânului cerşetor. Era vorba
de o hotărâre pornită dintr-o mare iubire şi el a făcut tot posibilul s-o realizeze.

6

Ibidem.
Ibidem, p. 216.
8
Ibidem.
9
ibidem.
7
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Din relatările epocii am ales doar aceste fapte care, alături de altele,
fonnează contextul istoric în care se maturizează decizia sa de a părăsi casa şi
locurile natale pentru a se îndrepta spre acel loc privilegiat, unde el spera să-şi
realizeze aspiraţiile nobile şi sfinte pe care familia şi harul divin i le sădiseră în
suflet.
În limbajul simplu al mamei se reflecta desigur situaţia grea a minorităţii
catolice din Moldova strâmtorată de diverse presiuni. Italia, centrul catolicismului şi
reşedinţa vicarului lui Cristos, apărea în ochii ei ca o ţară ideală, unde era mult mai
uşor să fii un bun creştin şi să ajungi un călugăr sfânt. Desigur, mama lui Ion se
întâlnise cu misionarii conventuali, dintre care unii erau de origine italiană, şi care,
prin zelul lor, contribuiseră la formarea unei imagini ideale despre ţara lor de
ongmc.
Fiul Margaretei Barbat acumulase în sufletul său meditativ toate aceste
imbolduri, le asimilase foarte bine şi, în fine, le făcuse realizabile prin puterea
harului, atunci când a plecat de acasă. În acest pas riscant îl susţinea cuvântul lui
Cristos: "Cine părăseşte casă, fraţi, surori, mamă, tată pentru mine şi pentru
evanghelie, va primi însutit aici, dar nu fără prigoniri, şi viaţa vesnică în lumea
viitoare".
E imposibil să-1 însoţim în toate peripeţiile lungii sale călătorii. Dar a
trebuit să fie foarte grea, dacă el o dădea ca exemplu de încercări şi suferinţe
atunci când încuraja pe alţii să-şi poarte crucea, din iubire faţă de Dumnezeu.
Spunea că, "pentru a ajunge acolo unde ajunsese şi pentru a se mântui, suferise
foarte mult din ţara sa până aici, trebuise să facă tot felul de munci: să ajute ca
salahor, să lucreze pământul, să păzească animalele, să slujească la un medic şi la
un farmacist şi că numai două meserii nu le practicase niciodată: cea de paj şi cea
de călău". Răbda de foame. Era mereu într-o situaţie fără ieşire, dormea sub cerul
liber sau în vreo fânărie, risca de multe ori să fie ucis de tâlhari şi de turci.
Pleacă la vârsta de 18 ani, în anul 1574, din satul său natal, cu gândul de a
pomi mai departe, spre Italia. Trece Carpaţii prin pasul Trotuşului şi ajunge la
10
Braşov, apoi la Alba-Iulia , capitala Transilvaniei, reşedinţa principelui Ştefan
Bathory. Aici a fost constrâns să rămână aproape doi ani, în aşteptarea unei ocazii
potrivite pentru a merge mai departe. Experienţele dure avute până atunci în
călătorie 1-au determinat să nu se mai aventureze singur. Între timp şi-a câştigat
pâinea cea de toate zilele cărând cu spinarea pietre şi cărămizi la lucrările de
întărire a cetăţii, lucrări care în acel timp erau în plină desfăşurare şi erau
urgentate de atacurile întreprinse de turci.
Providenta nu a întârziat să-i deschidă o cale. Principele Ştefan Bathory,
fiind grav bolnav, chemase de la Bari pe celebrul medic Pietro Lo Iacono. Acesta,
după ce şi-a îndeplinit misiunea cu rezulate bune, se pregătea să se întoarcă la Bari
şi de aceea căuta un servitor care să-1 însoţească în călătorie. I-a fost indicat tânărul

°Cf.

1

Vieţile Sjin(ilor ... , p. 286.
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nostru Ion, care tocmai voia să ajungă în Italia. Medicul l-a luat cu bucurie în
slujba sa în anul 1576.
De la Alba-Iulia, trecând prin Belgrad, au ajuns la Ragusa, în Dalmaţia:
aproape 2000 km, pe căi nepracticabile. Le-au trebuit trei luni. Ion mergea pe jos, iar
medicul călare. Abia dacă putem înţelege ce înseamnă acest lucru. Au ajuns la
Ragusa şi de aici s-au îmbarcat pe o corabie de mărfuri care se îndrepta spre Bari,
unde Ion a fost lăsat liber de medicul Lo Iacono şi a fost luat ca ajutor la fannacia
lui Cezare Del Core 11 • Tânărul Ion ar fi trebuit să fie mulţumit, deorece ajunsese
în sfârşit la ţintă. Din păcate pentru el realităţile vieţii cotidiene îl vor dezamăgi
profund. Acestea nu erau deloc cele pe care le visase odinioară. Imaginea
pământului "cu buni creştini" se risipi curând prin experienţa directă a tânărului Ion
şi, nu întâmplător, apăru şi hotărârea de a se întoarce în ţara de origine.
Îşi luă rămas bun de la fannacistul Del Core şi se îndreptă spre port în
căutarea unei nave care să-l ducă la Ragusa. Dar aici interveni Dumnezeu, dirijând
cursul evenimentelor către un nou făgaş. Un alt bătrân misterios îl întâlni pe
tânărul Ion şi-1 convinse să se îndrepte spre Napoli. Se întoarse la farmacistul Del
Core şi îşi exprimă dorinţa de a merge la Xapoli. Acesta avea un frate şi o mătuşă
în capitala regatului. Cu o scrisoare de recomandare, trimise la ei pe credinciosul
său servitor şi-1 dădu în grija unui prieten care tocmai se îndrepta într-acolo.
Ajunse la Napoli în timpul Postului Mare al anului 1578. Era un timp cât se poate
de potrivit pentru a-şi forma o impresie bună despre cetate. În sfârşit, Ion părea să
fi găsit ţara "cu buni creştini".
La Bari făcuse cunoştinţă cu capucinii şi începuse să frecventeze bisericile
lor. La Napoli i se părea că ei sunt chiar acei "călugări sfinţi" despre care-i vorbise
odinioară mama şi se hotărî să intre în mănăstirea lor. Provincialul capucin,
părintele Urbane din Giffoni, primi pe tânărul aspirant, îl ascultă şi, după ce îi
spuse să mai vină la el a doua şi a treia oară pentru a-şi dovedi fermitatea în
hotărârea luată, îl primi în Ordin. L-a trimis la noviciatul din Sessa Aurunca
(Caserta) dându-i ca însoţitor un călugăr care se bucura de faima sfinţeniei, fratele
Pacifice da Salerno. Abia se întâlniră cei doi şi se înţeleseră imediat. Au legat din
acel moment o minunată prietenie spirituală care a durat toată viaţa. Fratele
Pacifica din Salerno, care va supravieţui prietenului său, va fi unul dintre martorii
cei mai autorizaţi la procesul de beatificare şi va relata, printre altele, că în timpul
primei călătorii făcute împreună, Ion, fără să clipească, dădu unui cerşetor întâlnit
pe drum pâinea şi brânza pe care o primise spre a-şi întări forţele în această
călătorie destul de lungă. Era în mai 1578.
Ion îmbrăcă haina capucină în mănăstirea din Sessa Aurunca şi primi
numele de Ieremia, cu care va intra în istorie. În anul următor, mai precis la 8 mai
1579, a făcut profesiunea religioasă, obligându-se să observe în toată viaţa sa
regula Fraţilor Minori. De la această dată şi până în anul 1584 primeşte diferite
11

Ibidem.
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misiuni în mai multe mănăstiri, printre care "Sfântul Efrem cel Vechi" din 1\apoli
şi cea din Pozzuoli. În anul 1585 îl aflăm în mănăstirea "Sfântul Efrem cel Nou",
având misiunea de a îngriji bolnavii în marea infinnerie a fraţilor. Aici ramâne
timp de 40 de ani neîntrerupţi, până la moartea sa petrecută la 5 martie 1625.
Fericitul Ieremia învăţase de la mama sa şi aprofundase apoi la şcoala Sf.
Francisc din Assisi să se dăruiască slujirii celor săraci, să-şi jertfească propria
viaţă pentru a le uşura lipsurile şi a-i ajuta. Tot ce putea aduna la mănăstire şi din
grădină, tot ce punea deoparte din ce i se dădea, totul era pus cu generozitate în
mâinile săracilor. Un martor de la procesul de beatificare spunea că "era atât de
mare milostivirea şi dragostea lui, încât era dispus să-şi dea şi ochii din cap pentru
alţii".

Voia nu numai ca săracilor să li se deschidă poarta mănăstirii, ci să fie
lăsaţi şi în grădină ca să poată lua în voie tot ceea ce găseau. El spunea că trebuie
să ne inspirăm din dărnicia Tatălui ceresc, dănd gratuit şi cu generozitate ceea ce
Dumnezeu oferă unora spre a fi transmis altora. Favoriţii săi erau săracii, cei de pe
unnă, cei care sufereau din cauza lipsei de cele necesare. Ku ţinea însă numai cu
unii, nu făcea deosebire între persoane, ci, la fel ca Isus în Evanghelie, se expunea
celor mai mari riscuri pentru a ajuta pe cei lipsiţi şi a chema pe cei bogaţi şi
puternici la respectarea dreptăţii. În acest scop nu pregeta să meargă în casele celor
bogaţi, ale nobililor şi chiar în palatul viceregelui din Napoli. Vizitele sale aveau
drept scop obţinerea de ajutoare şi intervenţia eficace în favoarea dezmoşteniţilor.
Când era cazul, nu omitea să denunţe nedreptăţile. Cel care-I cunoştea mai
bine decât toţi, călugărul Pacifica din Salerno, mărturiseşte că l-a văzut de mai
multe ori mustrându-i curajos pe cei care-şi neglijau îndatoririle publice, fără să
ţină seama cât de sus pus era respectivul. Avem motive să credem că printre
aceştia a fost şi atât de discutatul Pedro Giron, duce de Osuna şi vicerege de
Napoli. Călugărul Ieremia era în mănăstirea "Sfântul Efrem cel Nou", când
persoane de vază ale cetăţii, la sfârşitul lunii septembrie 1618, s-au reunit pentru a
cere Sf. Laurenţiu de Brindisi să fie, în faţa regelui Spaniei, Filip al III-lea,
purtătorul de cuvânt al poporului hărţuit şi oprimat de vicerege. Călugărul valah a
fost, cu siguranţă, printre aceia care I-au influenţat decisiv pe sfânt - şovăielnic şi
bolnav - să accepte grava şi delicata misiune.
Fiind un om cu suflet simplu, se ocupa în primul rând de cei mici şi se
ferea cu grijă să-i linguşească pe cei mari. Părintele Francesco Severini din
Napoli, duhovnicul său, superiorul şi primul său biograf, declară la proces din
experienţa avută personal că fratele călugăr Ieremia prefera totdeauna să se ocupe
de fraţii simpli, bolnavi, mai degrabă decât de superori, pentru că - spunea el
deschis- "aceştia sunt destul de bine îngrijiţi de ceilalţi călugări" 12 .

12

Fra Francesco Severini, Vita di fra Geremia Va/acea de!/" Ordine dei Frati Minori Capuccini
seri!la ... , ;../ apoli, 1670.
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Stătea

la dispoziţia tuturor acelora care aveau nevoie de un ajutor; se oferea
tuturor în mod spontan cu promptitudine dezinteresată. În mănăstire se spunea că
era mâna dreaptă a oricărui călugăr. Pentru el, iubirea lui Dumnezeu se concretiza
în iubirea pentru Isus Răstignit şi pentru Sfânta Fecioară. Cuvântul său obişnuit de
încurajare era acesta: "Să ne bizuim pe sângele lui Isus Cristos, vărsat pentru noi,
şi să ne încredem în Sfânta Fecioară, care este Măicuţa noastră!".
Într-o noapte, probabil în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului a
anului 1608, i-a apărut Sfânta Fecioară într-o strălucire suprafirească. Duhovnicul şi
primul său biograf relatează că acea apariţie minunată a lăsat reflexe de lumină
cerească atât de vizibile pe chipul umilului vizionar, încât acesta nu a putut
ascunde extraordinarul fenomen şi 1-a destăinuit prietenului său intim, fratele
Pacifica din Salerno.
Vestea nu a întârziat să se răspândească printre confraţii şi prietenii săi.
Principesa Isabella Delia Rovere a comandat unui pictor un tablou şi a vut grijă să
fie reprodus şi în sculpturi de lemn, în sute de exemplare. Sfânta Fecioară a
călugărului Ieremia a devenit populară în cetatea şi regatul Napoli.
Acelaşi biograf, părintele Francesco Severini 13 , subliniază că apariţia
Mariei a aprins şi mai mult iubirea călugărului Ieremia faţă de săraci şi suferinzi,
în care, începând de atunci, i-a fost mai uşor să vadă şi să slujească pe Fiul
Fecioarei Maria. Avem o altă dovadă şi în acest gând al său: "Îmi voi da chiar şi
ochii pentru cei săraci, pentru că săracii se roagă cu simplitate şi umilinţă;
rugăciunile lor sunt foarte plăcute Fecioarei Maria; Maica Domnului primeşte
rugăciunile celor săraci".
Astfel, el se plasa pe linia de echilibru pe care Ordinul Capucin o adoptase
încă din anul 1536 şi care în ultimele decenii ale secolului al XVI-lea se confirma în
confruntarea cu o tendinţă care accentua unilateral viaţa contemplativă. În
mănăstirea "Sfântul Efrem cel Nou", punct de întâlnire între călugări, ajungeau
ecourile misticismului predominant în Provinciile flamande şi intervenţiile
superiorilor care rechemau la viaţă ascetică solidă şi la activitate apostolică şi
caritativă. Opţiunea călugărului Ieremia pentru slujirea aproapelui mai degrabă
decât pentru extaz se plasa în acest context şi avea să contribuie la integritatea
carismei franciscane, înmugurită în îngrijirea leproşilor din secolul al XII-lea.
Alegerea sa se înscrie pe linia fundamentală a franciscanismului: iubirea faţă de
Tatăl ceresc în sacrificiul pentru fraţi, după exemplul lui Cristos.
El descria propriul său stil de viaţă când dădea unui confrate tânăr acest
sfat: "Frate, să nu pierzi timpul; osteneşte-te şi îndeplineşte-ţi cu sârguinţă datoria,
pentru că astfel iubeşti şi slujeşti pe Dumnezeu. Şi când îţi rămâne timp, retrage-te
şi roagă-te!"

13

Ibidem.
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Iubirea care-i inunda inima era izvorul unei bucurii senine care îi strălucea
pe faţă. Cei care-I priveau erau deseori auziţi exclamând: "0, ce faţă veselă, care
te mângâie! Într-adevăr e o faţă de sfânt!" Chiar austeritatea sa îmbrăca un chip de
sărbătoare. În întreaga sa comportare se vădeau nobleţea şi frumuseţea sufletului
său sincer şi curat. Mamele doreau fiicelor lor să aibă "surâsul luminos al fratelui
Ieremia".
La căpătâiul bolnavilor, veselia lui era raza de soare care mângâia şi uşura
suferinţele. Martorii de la procesul pentru beatificarea lui nu încetau să repete că
"făcea totul cu plăcere şi mare bucurie"; că "în faţa carităţii şi răbdării sale,
rămâneau foarte edificaţi, mai ales văzându-l mereu vesel şi mulţumit"; că dând
îngrijirea cea mai umilă bolnavilor, "o făcea spunând cuvinte afectuoase, aşa cum
obişnuiesc să facă mamele faţă de copiii lor în cazuri asemănătoare". Umorul său
sănătos reuşea să aplaneze tensiunile.
14
Mai bine de patruzeci de ani, călugărul Ieremia a slujit în infinneria
mănăstirii "Sfântul Efrem cel Nou", unde erau aduşi bolnavii mai gravi provenind
din mănăstirile provinciei şi din Regatul Napoli, din alte părţi ale Italiei şi chiar
străini. Erau aduşi aici datorită climei blânde şi a îngrijirilor ce li se dădeau cu
caritate şi competenţă. Ştim că mănăstirea dispunea de 160 de chilii şi că aproape
jumătate dintre ele erau ocupate de bolnavi. Un adevărat spital.
Călugării care au trăit în compania lui şi care au beneficiat de asistenţa lui se
grăbesc să aducă la procesul privind beatificarea lui laudele cele mai cunoscute şi mai
mişcătoare. Dragostea lui faţă de bolnavi este greu de descris. O dovedea atât de
sincer încât toţi îl admirau. Zi şi noapte slujea bolnavii şi îi mângâia ca un tată.
Arăta prin manifestări exterioare că toată fericirea îi consta în slujirea sărmanilor
infirmi, a celor cu răni, a celor care nu puteau să se ajute singuri.
O dragoste atât de deosebită, înmiresmată de o omenie delicată şi senină, nu
putea rămâne zăgăzuită între zidurile infirmeriei călugărilor. Mari şi mici, bogaţi şi
săraci, atunci când se îmbolnăveau, cereau cel puţin o vizită a călugărului valah, iar
superiorii nu puteau să-i refuze meritul sfintei ascultări într-o operă atât de sfântă şi
binefăcătoare. Din partea sa, călugărul Ieremia nu se cruţa, nu se uita la jertfe de
nici un fel. Şi aşa a şi murit, victimă a dragostei şi a ascultării, datorită unei vizite la
un bolnav.
Era la sfârşitul lui februarie 1625. Călugărul Ieremia, în vârstă de 69 de
ani, împreună cu călugărul Pacifica da Salerno - acelaşi cu care venise la
mănăstire - a fost trimis de superior la Torre del Greco pentru a-l vizita pe don
Giovanni Avalos, mare demnitar al Regatului, care era grav bolnav. Iarna acelui
an era excepţional de friguroasă, bătea un vânt foarte puternic, încât dezrădăcina
copacii. Ieremia a trebuit sa meargă pe jos mai bine de 12 km pe un drum biciuit
de vijelie. A ajuns la Torre del Greco epuizat şi ud până la piele. A doua zi, la

F. Toppi, Da/l' Oriente un testimone delia carită: il Venerabile Geremia da Valacchia, Roma,
1980, p. 189-206.
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întoarcerea în mănăstirea "Sfăntul Efrem cel ~ou", o pneumonie necruţătoare îi
15
doborî firea robustă. În seara de 5 martie 1625 muri liniştit pentru că ascultase şi
iubise pe fraţii săi până la a-şi da viaţa pentru ei.
În ziua imediat unnătoare trecerii lui în eternitate o mulţime de nedescris
se adună la biserica "Sfântul Efrem cel 1\ou". 1\'eputând-o stăpâni, călugării au
fost constrânşi să îngroape rămăşiţele slujitorului lui Dumnezeu pe ascuns, în
noaptea unnătoare.
La 20 septembrie a aceluiaşi an 1625 a început procesul pentru beatificarea
lui, iniţiat de către arhiepiscopul de Napoli, Cardinalul Decio Carafa. Au
participat numeroşi martori care au încredinţat istoriei documente de primă
importanţă despre viaţa şi virtuţile fratelui valah.
La 25 septembrie 1627, papa Urban al VIII-lea 16 a semnat începerea
cauzei şi numirea comisiei pentru desfăşurarea procesului apostolic. În anul 1631
Sfântul Scaun a reluat cauza şi a iniţiat o nouă fază, apoi procesul de beatificare a
călugărului Ieremia Valahul a avut o pauză vreme de câţiva ani buni, până în anul
1672.
La 29 decembrie 1674 este prezentată cauza la Congregaţia pentru Rituri 17
şi papa Clement al X-lea ordonă să se deschidă cazul. La 3 martie 1677 papa
Inocenţiu al XI-lea semna decretul de reînceperea cauzei. La 26 septembrie 1687
papa Inocenţiu al XI-lea 18 acceptă să vorbească despre eroicitatea virtuţilor
slujitorului lui Dumnezeu, Ieremia Valahul.
Aceste câteva date istorice au o mare însemnătate dacă ne gândim că în
acel timp, acest călugăr român era necunoscut pentru cei din ţara lui de origine.
O nouă pauză (de data aceasta din păcate cu mult mai lungă) va interveni
în procesul recunoaşterii sfinţeniei Fericitului Ieremia Valahul. Redescoperirea
călugărului Ieremia se conturează în mod progresiv, începând cu anul 1905, când,
românul Gheorghe Sion, cercetător pasionat de cărţi care priveau România,
găseşte într-un anticariat din Roma, o carte veche: Vita di Fra Geremia Va/acea
(Viaţa fratelui Ieremia Va/ahu/) 19 . Acestui cercetător i-a atras atenţia adjectivul
"Valahul" şi a cumpărat cartea fără nici un moment de ezitare.
În anul 1914 această carte (care este şi prima biografie a fratelui Ieremia)
scrisă de pr. Francesco Severini de 1\apoli, ajunsese în mâinile lui Nicolae Iorga,
cel care, pentru prima oară în spaţiul românesc, a scris despre Ieremia Valahul ca

Cf. Viaţa Fericitului Ieremia Valahul, Arhiepiscopia Romana-Catolică Bucureşti, 1988, p. 131.
Cf. Vieţile Sfinţilor ... , p. 287.
17
Cf. Sacra Rittuum Congragatio Neapolitana beat!ficationis et canonizationis Ven. Servi Fr.
Jeremiae a Valachia ... Positio super virtutibus, Roma, 1951.
18
Cf. Vieţile Sfinţilor ... , p. 287.
19
Fra Francesco Severini, op. cit.
15
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despre un sfânt 20 , într-un articol, publicat în două versiuni (unul în limba
~ -21 , ce 1-1
romana
a a lt ~m 1"tm b a firanceza-22) .
Interesul pentru călugărul Ieremia Valahul a luat avânt atunci când
Gheorghe Sion a donat cartea luată de la Roma bibliotecii Universităţii din Cluj.
Această carte a trecut prin mâinile unui preot în vârstă şi cult, pr. Ilie
Daianu, care după ce a citit-o, a scris iniţial un articol într-o revistă 23 , în anul
1926, urmat de alte scrieri 24 despre Feri citul Ieremia Valahut2 5 . După 1O ani, în
anul 1936, merge în Italia şi vizitează locurile pe unde a trăit călugărul Ieremia,
luând multe notiţe, pe care, din păcate, nu le-a publicat.
Între timp, diferiţi episcopi români şi nunţi apostoliei cer redeschiderea
cauzei de beatificare.
În relansarea şi creşterea interesului pentru călugărul Ieremia Valahul, un
rol deosebit l-a avut profesorul Grigore Manoilescu 26 . Acesta din urmă, în anul
1946, se duce în Italia unde găseşte o biografie modernă despre călugărul Ieremia
realizată de Severini sub îngrijirea marelui filozof, Francesco Orestano, Un Eroe
romeno in terra italiana (Un erou român pe pământ italian) 27 . Acesta din unnă
releva într-un mod sugestiv "adâncimea sufletului românesc, precum şi marea lui
afinitate cu sufletul latin şi italian"28
Această carte a reprezentat un nou punct de pornire în munca dificilă de
cunoaştere şi redescoperire a unui erou român în cele ale zidirii duhovniceşti. De
altfel, viaţa exemplară a Fericitului Ieremia fusese descrisă şi de Emmanuele da
Napoli 29 , în anul 1761, cu versuri dedicate lui în limbile greacă, latină, italiană,
ebraică şi chineză.

Grigore Manoilescu începe cercetările în biblioteci şi mănăstiri,
adresându-se tuturor celor care 1-ar fi putut ajuta cu ceva, persoane bisericeşti şi
civile, stimulându-i foarte mult pe fraţii capucini în a-i acorda atenţia cuvenită
slujitorului lui Dumnezeu, călugărul Ieremia.
Meritul cel mai mare al acestui profesor este acela de a fi găsit mormântul
călugărului, lucru care nu a fost deloc uşor, căci conventul în care fusese
20

Nicolae Iorga, Un sfânt român în Italia - .,San Geremia Va/acea", în "Analele Academiei
Române. Memoriile Secţiunii Istorice", seria II, tom. XXXVII, 1914-1915.
21
Ibidem.
22
Cf. "Academie Roumaine. Bulletin de la Section Historique", III, nr. 1, 1915, p. 127-133.
23
Ilie Dăianu, Sfântul românesc, în "Convorbiri literare", LVIII, nr. 5, Bucureşti, 1926, p. 330341.
24
ldem, Un sfânt pribeag român. Ieremia Va/acul. 1556-1625, Cluj, 1926, p. 1.
25
Idem, Un român sfânt din Quinquecento italian ... Fra Geremia Val/aco". (1556-1625), în
"Convorbiri Literare", LXX, NR. 1-5, 1937, p. 362-366.
26
Grigore Manoilescu, San Geremia Vallacco, Bucureşti, 1944.
27
Francesco Orestano, Un erou român al meleaguri/ar Italiei, Padova, 1956.
2
ij Dumitru Mărtinaş, Originea ceangăilor din Moldova, ediţia a II-a, Bacău, Editura "Symbol",
1998, p. 130.
29
Ernrnanuele Da Napoli, Vita de/ Venerabil Servo di Dio Frate Geremia da Vallachia, Napoli,
1761.
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înmonnântat, o dată cu trecerea anilor, suferise multe schimbări, chiar şi
arhitecturale. De aceea, cu mare greutate, şi ajutat de prof. Giulio Cremona,
descoperă în cele din urmă locul exact al monnântului.
La 16 iunie 194 7, obţine autorizaţiile civile şi bisericeşti necesare pentru a
putea efectua cercetări la monnântul călugărului Ieremia Valahul. Spre marea lor
bucurie găsesc un sarcofag de mannură unde, într-un sicriu de lemn, zăceau
rămăşiţele lui pământeşti. Lângă acest sicriu a fost descoperită şi o placă de
mannură pe care erau scrise următoarele cuvinte: "Hic iacct Fr. Ieremia a
Valacchia. Q. Obyt di V .Marty .MDXXV" 30 .
Semn al timpurilor: de această dată, românii înşişi au fost aceia care au
redeşteptat interesul Bisericii şi al ordinului pentru conaţionalul lor. E vorba de un
ortodox, profesorul Grigore Manoilescu, care i-a descoperit în 194 7 monnântul
căzut în uitare după ce mănăstirea "Sfântul Efrem cel Nou" fusese suprimată de
guvernul italian şi transformată în închisoare.
Dar numai în zilele noastre am avut bucuria de a auzi proclamat, la 18
decembrie 1959, de către Papa Ioan al XXIII-lea, eroismul virtuţilor venerabilului
Ieremia Valahul.
Papa Ioan al XXIII-lea, începând glorificarea lui, îl dădea ca semn de
speranţă în ceasul încercării pentru acea naţiune nobilă, singura în Orient, care
poartă în limbă şi în nume amprenta Romei.
La 13 decembrie 1961 osemintele sale sunt readuse la Napoli, după ce
fuseseră transferate la Roma, în biserica "Sfântul Laurenţiu din Brindisi".
La 30 octombrie 1983 31 , Sfântul Părinte Ioan Paulal-II-lea îl ridică la
cinstea altarelor, declarându-l fericit, în prezenţa a 70 000 de pelerini veniţi la
Roma din Italia şi din lumea întreagă. Cu această ocazie, unică în istoria
catolicilor români, papa Ioan Paul al II-lea 1-a caracterizat în mod solemn: "un
figlio delia Romania, la nobile nazione, che porta nella lingua e nel nome 1'
.
d'1 Rorna "32 .
tmpronta
Românii catolici şi ortodocşi împreună, în aceste ultime decenii, au
descoperit mesajul călugărului Ieremia Valahul şi s-au unit în jurul chipului său
care le sintetizează şi le exprimă tradiţia creştină şi aspiraţiile. În istoria lor
milenară, foarte bogată în valori de credinţă, fratele valah este până azi singurul
ridicat oficial la cinstea altarelor.
Iubit de catolici şi ortodocşi, umilul călugăr capucin, prin viaţa sa
deosebită apropie România, patria sa, de scaunul lui Petru şi o relansează pe
drumul ecumenismului. Aceasta este o scurtă istorisire a redescoperirii unui fiu al
României care nu a uitat niciodată de unde a plecat şi a purtat mereu în suflet
dorul după meleagurile natale. Fericitul Ieremia Valahul este în zilele noastre

30

31
32

T. Da Voltri, Ion Kostist: /' uomo che non va/eva andare al/' inferno, Genova, 1961, p. 293.
F. Toppi, Il beata Geremia Stoica da Valacchia, Napoli, 1983.
Cf. "L'Osservatore romano", CXXIII, nr. 252, 1983, p. 2.

199
https://biblioteca-digitala.ro

purtătorul

de cuvânt al lui Dumnezeu. El ne îndeamnă să lansăm o punte
între popoare şi Biserici pentru unirea acestora în numele lui Cristos.

simbolică

Pr. prof. dr. Petru Tocănel
(3 noiembrie 1911-1 decembrie 1992)
34
Pr. Petru Tocănel 33 s-a născut în ziua de 3 noiembrie 1911 în localitatea
Bărticeşti, judeţul Roman pe atunci, astăzi judeţul ~eamţ. În anul 1926 a intrat în
Ordinul Franciscanilor Conventuali 35 , Provincia "Sf. Iosif' din România. Între
anii 1924 şi 1931 a urmat studiile gimnaziale şi liceale, absolvind Seminarul din
Hălăuceşti şi Liceul "Samuil Vulcan" 36 din Beiuş. La tenninarea anului de
noviciat (la Săbăoani), la 20 iulie 1932, a făcut (în aceeaşi localitate) profesiunea
simplă 37 şi, în ziua de 20 august 1935, profesiunea solemnă la Luizi-Călugăra,
judeţul Bacău. Tot aici şi-a tenninat studiile de filozofie şi teologie între anii
1934-1938 în cadrul Colegiului "Sfântul Bonaventura" 38 , iar în ziua de 4 aprilie
193 7 a fost sfinţit preot în monumentala biserică romana-catolică din LuiziCălugăra, la vârsta de 25 de ani.
În 1938, unnând voinţa superiorilor săi, pr. Tocănel merge la Roma pentru
studii de specializare. Din cauza vicisitudinilor timpurilor, iniţial datorate mai cu
seamă celui de al II-lea Război Mondial, mai apoi comunismului, el avea să
rămână la Roma tot restul vieţii sale.
Aici, la Roma va urma pentru preotul Tocănel o prodigioasă carieră. Aici,
pr. Petru Tocănel a făcut diferite studii şi a obţinut mai multe titluri, printre care
amintim: în anul 1942 o diplomă în paleografie şi diplomatică, din partea
Arhivelor Statale din Roma; doctorat în utroque iure, adică în dreptul canonic şi
dreptul civil, obţinut în 1943, la Universitatea Pontificală Lateran, cu teza:
Organizatia iuridica Ecclesiae Romenae dissidentis 39 ; în anul 1944 doctoratul în
teologie la Universitatea Pontificală a Ordinului Franciscanilor Conventuali "San
Bonaventura", cu teza "Gli antichi vescovadi latini delia Moldavia e delia
Valacchia"40 (Vechile Episcopii din Moldova şi Valahia); diploma specială în
33

Domingo-Javier Andn!s, Rev.mo Praf Pietro Tocanel. ofm conv. Profila biografica,
accademico, scientifico e di servizio alfa Chiesa ne/la Curia Romana (1911-1981), în
"Apollinaris", LV, 3-4, Roma, 1982, p. 283-307.
34
Pr. Iosif Simon, Franciscanii minori conventuali. Provincia Sf Iosif din Moldova, Bacău,
Editura Serafica, 1998, p. 325.
35
Domingo-Javier Andn!s Gutierrez, Rev.mo Praf Pietro Tocanel, ofm conv. Profila biografica,
accademico, scientifico e di servizio alfa Chiesa nella Curia Romana (1911 -1981), în Plenitudo
Legis, Amor Veritatis. In memoriam. Petri Tocanel, curante Maximilian Pal, OFMConv., Iaşi,
Editura Sapienţia, 2002, p. 18-42.
36
Ibidem, p. 18.
37
Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, Necrolog (1600-2000), Iaşi, Editura Presa Bună, 2001, p. 239.
38
Domingo-Javier Andn!s Gutierrez, op. cit., p. 18.
39
Ibidem, p. 19.
40
Ibidem.
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dreptul oriental antic ( 1944), după absolvirea întregului curs de specializare
( 1939-1942) cu teza "De episcopatus officii amissione per renuntiationem ct
41
translationem in iure ecclesiastico orientali" ; diploma de avocat rotal ( 1944),
după frecventarea cursului de specializare ( 1940-1943) la Sacra Ro ta Romana,
tribunalul bisericesc suprem al Bisericii Catolice.
Activitatea ştiinţifico-literară a părintelui Tocănell\ 2 a de asemenea
prolifică. Printre activităţile ştiinţifice 43 se numără l 05 comentarii de legi şi
documente ecleziastice, 54 studii juridica-canonice şi istorice, 15 cărţi editate şi
nenumărate cursuri, l 05 teze de doctorat în drept canonic şi în utroque iure pe
care le-a condus personal, peste 200 de voturi şi sentinţe pentru dicasteriile Curiei
Romane, numeroase articole şi referate, majoritatea publicate în revista
44
"Apollinaris" . A fost cofondator şi membru al "Societe des Eglises
Orientales" 45 . Printre cărţile publicate am aminti doar "Storia delia Chiesa in
Romania" 46 , proiectată pentru 10 volume, dintre care numai două au fost publicate
în 1960 şi 1965.
Activitatea academică şi-a desfăşurat-o la Universitatea Pontificală "San
Bonaventura"47 din Roma [ca profesor de teologie morală şi drept canonic ( 19441948) precum şi profesor de drept public bisericesc (1948-1966)]; la Universitatea
Pontificală Lateran [ca profesor de drept oriental antic, drept bizantin şi
papilorogie juridică ( 1946-1974); profesor de metodologie istorica-juridică ( 19461981 ); profesor extraordinar de norme generale ale Codului de drept canonic
(1955); profesor ordinar al aceleaşi materii (1957 -1981) fiind şi decan al Facultăţii
de Drept Canonic între 1960-1963]; la Universitatea Pontifica1ă Urbaniană din
Roma [ca profesor de drept canonic oriental (1952-1981)].
Pr. Petru Tocănel 48 a avut diferite funcţii şi responsabilităţi atât la nivel de
Biserică Universală, cât şi la nivel de ordin călugăresc din care făcea parte.
În cadrul Ordinului Fraţilor Minori Conventuali 49 : profesor de teologie
50
morală şi drept canonic la Facultatea Pontificală "Sf. Bonaventura" din Roma
( 1944-1948), profesor de drept public ecleziastic la aceeaşi facultate ( 1948-1966);
''Ibidem.
2
'
Pr. Petru Tocăne1, Franciscanii minori conventuali şi limba română, în "Buna Vestire", XI, nr.
3, 1972, p. 9-43.
3
' Domingo-Javier Andres Gutierrcz, op. cit., p. 19-39.
44
Onorato Bucci, In memoriam. Pietro Tocanel (1911-1992), în "Apollinaris", LXV, nr. 3-4,
Roma, 1992, p. 771-774.
5
' Domingo-Javier Andres Gutierrez, op. cit, p. 42.
46
P. Pietro Tocane1 O.F.M.Conv., Storia delia Chiesa Cattolica in Romania, voi. 111. Il Vicariato
Apostolico e le Missioni dei Frati Minori Conventuali in Moldavia, parte prima, Padova, Edizioni
Messaggero, 1960
47
Onorato Bucci, op. cit.
4
H 1. Dumitriu-Snagov, Le Saint-Siege et la Roumanie Moderne. 1850-1866, voi. 48, Roma,
lJniversitâ Grcgoriana Editrice, 1982, p. 644.
49
Domingo-Javier Andres Gutierrez, op. cit, p. 39-40
50
Onorato Bucci, op. cit.
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prorector ( 194 7) şi apoi rector şi guardian (superior), pentru două mandate de trei
ani ( 1948-1954 ), al Colegiului "La Vigna" 51 din Roma; asistent general al
Ordinului fraţilor Minori Conventuali, pentru două mandate de şase ani ( 19541966); preşedintele Comisiei Juridice pentru Revizuirea Constituţiilor Ordinului
Fraţilor Minori Conventuali (1959-1966); rector onorific al Institutului Teologic
Romano-Catolic Franciscan - Roman (1991-).
În cadrul Curiei Romane 52 : membru al Comisiei de Supraveghere a
Tribunalelor Ecleziastice cu privire la Procesele Matrimoniale, în cadrul
Congregaţiei pentru Sacramente (1948); comisar deputat pentru apărarea
obligativităţii, în cadrul Congregaţiei pentru Sacramente ( 1949-1950); comisar
deputat pentru deciziile cu privire la căsătoriile valide, dar neconsumate, în cadrul
Congregaţiei pentru Sacramente ( 1951-1967); comisar deputat al obligativităţii,
din cadrul Sacra Romana Rota (1967-?1981); consultor al Congregaţiei pentru
Sacramente şi al Universităţilor de Studii ( 1951-1962; 1964-1967); membru al
Comisiei din cadrul Congregaţiei pentru Călugări cu privire la Clauzura
Călugăriţelor (1954-); consultor al Congregaţiei pentru Călugări şi Institute
Seculare (1955-1973 ); comisar deputat pentru tratarea cauzelor matrimoniale, în
cadrul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale ( 1956-1967); consultor al
Congregaţiei pentru Bisericile Orientale ( 1959-1970; 1972-1975); membru al
Comisiei Pontificale de Pregătire a Conci li ului Ecumenic Vatican II ( 1963 -1965);
consultor al Congregaţiei Propaganda Fide, adică pentru Evanghelizarea
Popoarelor (1960-1970; 1977-1981 ); consultor al Comisiei Pontificale pentru
Revizuirea Codului de Drept Canonic (1965-1981 ); consultor al Congregaţiei
Consistoriale, adică a Episcopilor (1965-1978); judecător în cadrul Congregaţiei
pentru Doctrina Credinţei (1967 -1969); consultor al Congregaţiei pentru Doctrina
Credinţei ( 1969-1981 ); votant al Tribunalului Suprem al Signaturii Apostolice
(1969-1981 ); consultor al Comisiei Pontificale pentru Revizuirea Codului de
Drept Canonic Oriental (1974-1978). A fost judecător prosinodal al Vicariatului
de Roma şi al jurisdicţiei sale (1948-1958); membru expert al Comisiei pentru
Pregătirea Primului Conciliu Roman (1958-1960); între 1963 şi 1965 a participat
ca expert la Conciliul Vatican II; cofondator şi membru al Societe des Eglises
Orientales; fondatorul Bibliotecii Române "Ieremia Valahul" 53 , în care a publicat
şi a îngrijit publicarea diferitelor opere.
Desigur, aceste funcţii şi responsabilităţi oglindesc personalitatea pr. prof.
dr. Petru Tocănel, ele vorbesc de la sine despre omul lui Dumnezeu, care a ştiut să
îmbine într-un mod minunat activitatea culturală cu viaţa spirituală pe care s-a
angajat să o trăiască prin vocaţia sa de frate franciscan pe urmele Sfântului
Francisc din Assisi.

51

52
53

Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 239.
Domingo-Javier Andres Gutierrez, op. cit, p. 40-41.
Ibidem, p. 42.
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De remarcat că responsabilităţile mai sus-menţionate, pentru pr. Petru
54
Tocănel , nu erau doar nişte funcţii onorifice, dar ele au pretins o muncă asiduă
de la care el nu s-a dat înapoi şi pentru care a dăruit întreaga-i viaţă. În această
privinţă pr. Lanfranco Serini 55 , fost ministru general al Ordinului Fraţilor .Minori
Conventuali, spunea: "Părintele Petru Tocănel este un franciscan al Provinciei din
România care nu a trădat niciodată dublul ideal de om dedicat Bisericii şi
ordinului care-şi iubea patria suferindă" 56 . Acelaşi pr. Serini mai spunea:
"Părintele Petru a trăit 81 de ani dedicându-se slujirii Bisericii şi ordinului, dar
mereu cu privirea îndreptată către provincia sa" 57 .
Preot auster cu sine, simplu şi retras, a iubit cu pasiune ţara sa natală şi
Provincia Franciscanilor Conventuali din România, pentru care cu trudă şi
sîrguinţă i-a donat o bibliotecă de circa 40.000 de volume 58 . Printre ele şi o
"Istorie a Bisericii Catolice din România" 59 în două volume (în limba italiană)
apărută la Padova, lucrare de referinţă pentru istoria catolicismului românesc.
60
?\umit rector (1991-1992) al Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan
de Grad Universitar din Roman, se întoarce la Roma pentru îngrijirea sănătăţii,
însă la 1 decembrie 1992 61 trece în eternitate, fiind înmormântat tot la Roma, în
cimitirul Verano, pe 3 decembrie 1992. Timp de 54 de ani 62 (1938-1992) trăise în
Cetatea Eternă.
A plecat din mijlocul nostru în tăcere, aşa cum trăise mereu, departe de
meleagurile moldave 63 . Dincolo de datele biografice evocate mai sus, amintesc
aici şi câteva din calităţile care fac din preotul Petru Tocănel un maestru de
înţelepciune şi virtute.
A fost un profesor64 inegalabil 65 . Despre aceasta dau mărturie cei 35 de ani
petrecuţi la catedră, timp în care şi-a maturizat pe deplin vocaţia sa de profesor.
54

Onorato Bucci, op. cit.
P. Lanfranco M. Serrini, P. Pietro Tocanel. Religioso francescano a servizio dell'Ordine, Assisi,
27 maggio 2002, în Plenitudo Legis, Amor Veritatis. In memoriam. Petri Tocanel, curante
.Maximilian Pal, OFMConv., Iaşi, Editura Sapienţia, 2002, p. 43-46.
56
Ibidem, p. 43.
57
Ibidem, p. 46.
58
Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 240.
59
P. Pietro Tocanel O.F ..M.Conv., Storia delia Chiesa Cattolica in Romania, voi. III. Il Vicariato
Apostolico ele Missioni dei Frati Minori Conventuali in Moldavia, parte prima, Padova, Edizioni
Messaggero, 1960; parte seconda, Padova, Edizioni Messaggero, 1965.
60
Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 240.
61
Cf. supra, nota nr. 55, p. 46.
62
Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 325.
63
Pr. .Maximilian Pal, Pr. Praf Dr. Petru Tocăne/, în Almanahul .. Presa Bună", Iaşi, 1994, p.
234.
64
Br. Anselm K.raus, Petrus Tocănel, als Professor, în Plenitudo Legis, Amor Veritatis. In
memoriam. Petri Tocanel, curante Maximilian Pal, OFMConv., Iaşi, Editura Sapienţia, 2002, p.
47-48.
65
Pr. Maximilian Pal, loc. cit., p. 234.
55
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A vea o bucurie deosebită să facă parte din Comisia de examinare a studenţilor pe
timpul sesiunilor de examen, timp în care avea posibilitatea să cunoască pe fiecare
student în parte, să dialogheze şi să le cunoască proiectele. Cele 150 de teze de
doctorat coordonate personal atestă încrederea studenţilor în calităţile sale de
îndrumător.

A fost un om de ştiinţă şi un specialist în ştiinţele juridice remarcabil 66 . :\u
întîmplător, Papa Paul al VI-lea (care 1-a ales printre colaboratorii săi cei mai de
68
seamă 67 ) a spus despre el: "e il piu grande giurista delia Chiesa" . O
69
demonstrează sutele de adnotări şi publicaţii din revista de drept canonic
Apollinaris (1942-1943) al cărei prodirector (1944-1946; 1971-1978); membru al
70
consiliului director (1962-1971) şi director ( 1978-1981) a fost. A fost cel care a
71
pregătit volumul Index rerum Apollinaris (1928-1978). Manifesta o rigoare
deosebită în analiza izvoarelor istorice şi juridice, conştient că nu poate exista o
istorie a dreptului fără prezenţa izvoarelor, care trebuie găsite printr-o cercetare
ştiinţifică amănunţită.

A fost un preot iubit de toţi cei care veneau să-i ceară sfatul de păstor
spiritual 72 . Ca o albină harnică a cules o bună parte din nectarul culturii orientale
73
şi occidentale pe care 1-a depozitat în bogata-i bibliotecă donată Institutului
Teologic Romana-Catolic Franciscan de Grad Universitar din Roman. A fost în
74
egală măsură un fiu al Sfântului Francisc şi un fiu al României , după cum
sugestiv a fost numit în ziua de 2 decembrie 1992.
Pentru noi a fost o datorie să comemorăm şi să cinstim un model de preot,
profesor şi om de ştiinţă care, timp de peste o jumătate de secol, fie la amvon, fie
la catedră sau la masa de lucru, a creat o şcoală a adevărului şi a libertăţii, cu o
tenacitate şi cu o dragoste negrăită, plină de bucurie şi speranţă pentru generaţiile
tinere.

66

Ibidem.
Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 240.
68
Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 325.
69
Domingo-Javier Andn!s Gutierrez, op. cit, p. 20-27.
70
Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 240.
71
Domingo-Javier Andn!s Gutierrez, op. cit, p. 40.
72
Pr. .\1aximilian Pal, loc. cit., p. 235.
73
Ibidem, p. 236.
74
Ibidem.
67
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APORTlJL :\"EGUSTORILOR ROMÂ:\"I ŞI SECUI DI:\" ARCUL
I:\"TRACARPATIC LA DEZVOLTAREA COMERŢULUI
DI:\"TRE TRAXSILVA:\"IA, MOLDOVA
ŞI ŢARA ROMÂ:\"EASCĂ

Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
The contributions of Romanian and Szcklers mcrchants from Intra
Carpathian Arch to thc dcvclopmcnt of commcrcc bctwecn Transylvania,
Moldavia and Tara Romaneasca
Summary
Districts Covasna and Harghita, from the perspective of geographical
position, played an important role throughout the history, being placed at the
crossroads that connected South-Eastem Transylvania to :Moldavia and Tara
Romaneasca, through many passages. Romanian and Szeklers merchants held a
significant role in the commercial links between these three provinces from Intra
Carpathian Arch.
The abundant economic relations between these three Romanian provinces
were accompanied by the numerous connections regarding every aspect of life:
cultural, spiritual and social existence, with benefic results on the communities
situated on both parts of the Carpathian Mountain.
Keywords: Romanian merchants, Szeklers merchants, trade, Transylvania,
Moldavia, Romanian Country
Prin poziţia lor geografică, judeţele Covasna şi Harghita au jucat un rol
important în decursul istoriei, fiind aşezate la întretăierea de drumuri ce leagă sudestul Transilvaniei de Moldova şi Muntenia, prin mai multe pasuri. Reţeaua
drumurilor, potecilor şi plaiurilor din zona Carpaţilor de curbură a avut o
însemnătate deosebită pentru menţinerea legăturilor economice, spirituale şi
naţionale dintre locuitorii celor două versante ale Carpaţilor. Pe numeroasele poteci
şi plaiuri ale Carpaţilor s-au întreţinut astfel şi legăturile dintre negustorii celor trei
ţări româneşti. Irnp~ortanţa unor aşezări, precum Sfântu Gheorghe, Ilieni, Târgu
Secuiesc, Breţcu, Intorsura Buzăului, Miercurea-Ciuc, Frumoasa, Gheorgheni,
Topliţa, Tulgheş, Bilbor, situate la confluenţa drumurilor care fac legătura între
Transilvania şi Moldova, va creşte în perioada de după secolul al XV -lea, de când
majoritatea acestor localităţi sunt cunoscute ca oraşe-târg (opidum). Trecătorile din
Carpaţii de curbură asigurau, prin "drumurile mari de vămi", "drumul Braşovului",
"drumurile ţării", legăturile dintre Transilvania, Moldova şi Ţara Românească 1•
N"egustori români şi aromâni sunt prezenţi în Odorheiu Secuiesc, unde, în anul 1600,
construiesc o biserică ortodoxă. Timp de câteva secole, oraşele Târgu Secuiesc şi
!3reţcu s-au judecat în legătură cu dreptul de cărăuşie a produselor prin pasul Oituz.
Inceputurile conflictului sunt consemnate documentar în anul 1562. Atunci, la
Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna şi Harghita. Istorie.
Editura Grai Românesc, Yiiercurea-Ciuc, 2003 (în continuare: Românii
din Covasna), p. 79.
1

Biserică. Şcoală. Cultură,
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plângerea breţcanilor, voievodul Transilvaniei, Sigismund Bathori, stabileşte
obligativitatea tuturor negustorilor străini din oraş de a depune marfa ce trebuie
transportată în Moldova în depozitele din oraş, unnând ca de aici să fie dusă mai
departe de către cărăuşii din Brcţcu. Tot ei transportau mărfurile ce veneau din
Moldova până la Târgu Secuiesc. Breţcanii s-au constituit chiar într-o breaslă a
cărăuşilor, atcstată încă la începutul secolului al XIX-lea 2 . Disputa dintre negustorii
români şi secui din Târgu Secuiesc şi cei din Breţcu privind ptivilegiile acordate de
principii şi voievozii Transilvaniei pentru efectuarea comerţului cu Moldova şi Ţara
Românească au continuat pe parcursul secolelor XVI-XIX. Astfel, la 1O februarie
1618, principele Gabriel Bethlen trimite un ordin oficialităţii scaunului
Treiscaune, prin care cere să-i apere pe locuitorii oraşului Târgu Secuiesc de cei
din oraşul Breţcu, cu privire la comercianţii veniţi din :violdova, sau cei care se
duc din Transilvania în Moldova3 . Peste un an, la 11 ianuarie 1619, acelaşi
principe solicită magistratului oraşului Târgu Secuiesc să-i fie prezentată
problema neînţelegerilor dintre oraşele Târgu secuiesc şi Breţcu privind
transportul mărfurilor în Moldova4 . La 15 iulie 1623, printr-un alt ordin, Gabriel
Bethlen, principele Transilvaniei, dispune Oficialităţii Scaunului Treiscaune, ca
locuitorii oraşului Tg. Secuiesc să nu fie sili~i ~ă dea cai de poştă mai departe de
oraşul
Breţcu, conform vechilor privilegii . In ianuarie 1628, judele regal al
scaunului Treiscaune şi cel al scaunului Mureş, aduc la cunoştinţă contractul
încheiat între oraşele Breţcu şi Tg. Secuiesc, privind împărţirea în mod egal a
transportului mărfurilor în şi din Moldova6 . Aceleaşi dispute au existat şi între
negustorii din Treiscaune şi cei braşoveni. Astfel, în anul 1679, oficialităţilor din
scaunele Treiscaune, Ciuc, Giurgeu şi Caşin, precum şi senatorilor din oraşul
Braşov şi inspectorilor de la vamă, li se transmite ordinul principelui Transilvaniei
referitor la soluţionarea plângerii locuitorilor oraşului Tg. Secuiesc, care trăiesc
din cărăuşie şi plătesc impozit din veniturile realizate din această activitate, prin
care se solicită să fie apăraţi faţă de comercianţii din Braşov, comercianţi care, în
drumul lor spre Moldova erau obligaţi să treacă prin oraşul Tg.,_ Secuiesc, iar
marfa lor să fie trecută numai prin vama din oraşul Breţcu 7 . In anul 171 O,
magistratul oraşului Braşov adresează o plângere guberniului Transilvaniei, prin
care se solicită să se ordone oficialităţii scaunului Treiscaune să plătească cele
2000 de câble de grâu, ca răsplată pentru valoarea a 59 de butoaie de vin vechi din
Ţara Românească, luate de curuţi din scaunul Treiscaune, în anul 1705, de la
locuitorii din Braşov 8 . Ordinul gubernial din anul 1728 stabilea sarcinile ce
reveneau scaunului Treiscaune privind întreţinerea pasului Oituz şi a pasului
Buzău, care făceau legătura cu Ţara Românească şi Moldova. în legătură cu pasul
Oituz, ordinul preciza că scaunul Treiscaune şi oraşul Braşov vor participa cu
două părţi, iar comitatul Alba cu o parte, la întreţinerea acestuia 9 . Printr-un alt
Ioan Lăcătuşu, Aportul negustorilor din Târgu Secuiesc şi Breţcu la dezvoltarea comerţului
dintre Transilvania şi Moldova, în "Arhiva Moldovei", nr. 111994, p. 185.
3
Arhivele Naţionale Covasna, fond Primăria oraşului Târgu Secuiesc, inv. nr. 5, d. 133, f. 1.
4
Ibidem, d. 138, f. 1-2.
5
Ibidem, d. 154, f. 1.
6
Ibidem, d. 171, f. 1.
7
Ibidem, d. 487, f. 1.
~ ldem, fond Scaunul Treiscaune, inv. 2, nr. 191, f. 1-2.
9
Ibidem, inv.1,d.9/1728,f.l.
2
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ordin gubemial, emis la 18 august 1756, în Sibiu, se aproba înţelegerile dintre
magistratul oraşului Braşov şi oficialităţile din Treiscaune în vederea
reglementării comerţului cu vite şi cereale, redarea dreptului oraşului Tg. Secuiesc
de a face comerţ cu Moldova, cu plata taxei cuvenite, unnând ca neînţelegerile cu
moldovenii să se rezolve de către gubemiul Transilvaniei 10 . Şi în secolul al XIXlea, negustorii şi cărăuşii breţcani, continuau demersurile pentru îmbunătăţirea
tarifelor percepute pentru activitatea comercială desfăşurată. Ca urmare a
intervenţiilor întreprinse, în 1805, printr-un ordin gubernial transmis oficialităţii
scaunului Treiscaune, se cerea un raport cu privire la mărirea preţului de transport
a cără uşilor din Breţcu 11 • După un deceniu, locuitorii oraşului Breţcu, adresează
gubemiului Transilvaniei o plângere prin care îşi exprimă nemulţumirea pentru
faptul că primesc prea puţin pentru transportul mărfurilor în Moldova, "cerând ca
măcar cu 12 florini să se ridice preţul" 12 • Prin alte ordine ale guberniului
Transilvaniei sunt stabilite sarcinile ce revin locuitorilor din oraşul Breţcu şi din
localităţile învecinate pentru repararea drumului vamal care duce spre Moldova 13
14
şi sunt confinnate vechile privilegii cu privire la transportul poştal . Strânsele
legături existente între Breţcu şi localităţile moldovene vecine sunt reflectate şi de
sprijinul acordat în cazul unor calamităţi. Consemnând marele incendiu din 1824 şi
apoi cel din 1839, care au mistuit oraşul distrugând 574 de case, documentele
menţionează ajutorul de 300 de baniţe de porumb acordat sinistraţilor de Alecu
Aslan, ispravnicul Bacăului, cât şi de alţi boieri din zonă. Tot atunci, Dimitrie
Cantacuzino, cel mai mare proprietar de pământ din Borzeşti, vine în ajutorul
oraşului Breţcu cu suma de 500 florini pentru începerea lucrărilor de reparare a
drumului din pasul Oituz 15 •
În cazul epidemiilor de ciumă sau a unor epizotii, din cauza cărora comerţul
dintre Transilvania, Moldova şi Ţara Românească era interzis, documentele
consemnează existenţa unor cazuri de contrabandă cu produse
alimentare. O
asemenea situaţie este redată în raportul staţiei de carantină din pasul Oituz, din
ianuarie 1807, transmis Comandamentului Regimentului secuiesc de graniţă nr. 2
Infanterie, referitor la "contrabanda cu bucate pe care au săvârşit-o românii din
oraşul Breţcu, organizaţi în grupuri de câte 30-40 de bărbaţi, şi dificulţăţile create
de această situaţie, în relaţiile cu autorităţile din Moldova" 16 • In raportul
comandantului Companiei nr. 11 grăniceri Breţcu, întocmit la 18 octombrie 1828,
şi transmis către Comenduirea Regimentu1ui Secuiesc de Graniţă nr. 2 Infanterie,
se relatează despre contrabanda cu sare din Moldova, de la Tg. Ocna, "prin munţii
Zsiros şi Ketskes " 17 • Din rapoarte, protocoale, depoziţii ale martorilor, sentinţe ale
Tribunalului Regimentului secuiesc de graniţă nr. 11 Cavalerie, întocmite în
perioada ianuarie-martie 1829, la Sf. Gheorghe, rezultă date referitoare la
10

Ibidem, d. 43/1756, f. 1-2.
Ibidem, inv. 1, nr. 122511805, f. 3-4.
12
Idem, fond Primăria oraşului Breţcu, Protoco1um Relationum Magistratus Oppidi Beretzk anno
1816, f. l.
13
Idem, fond Primăria oraşului Tg. Secuiesc, inv. nr. 5, d. 424, f. 1-2.
14
Ibidem, f. l.
15
Idem, fond Primăria oraşului Breţcu, Protocolum Relationum Magistratus Oppidi Beretzk anno
1836-1843 şi cel pentru anul 1848.
16
Idem, fond Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2/njanterie, cutia nr. XXVII/6 1807, f. 1-4.
17
Ibidem, cutia nr. LXXVII, nr.lll, f. l.
11
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procesele intentate grănicerilor Alexe Fabian şi Toma Fabian, acuzaţi de
complicitate la contrabanda cu vite, aduse din Moldova 18 . Pentru evitarea unor
asemenea practici, la nivelul conducerii celor două provincii româneşti exista o
bună colaborare. Astfel, prin ordinul gubemial transmis Oficialităţii scaunului
Treiscaune, în martie 1803, din Cluj, se comunică, pentru a fi adus la cunoştinţa
celor interesaţi, ordinul noului domnitor al Moldovei referitor la cumpărarea
vitelor din satele moldovene, de lângă graniţă. Pe baza prevederilor ordinului emis
în 21 ianuarie 1802, cei care cumpără vite din Moldova trebuie să aibă de la
oficialitatea locală un certificat din care să rezulte numărul animalelor cumpărate
şi localitatea proprietarului, deoarece fără aceste documente, vameşii şi ispravnicii
nu vor pennite ieşirea animalelor din ţară 19 . Prin adresa Oficiului districtual
vamal Braşov, din august 1817, transmisă comandantului Regimentului secuiesc
de graniţă nr. 2 Infanterie, din Tg. Secuiesc, se face cunoscut faptul că nicio
persoană din Transilvania nu poate importa vin d)n Ţara Românească şi Moldova,
20
fără a poseda un pennis emis de Tezaurariat . In sprijinul negustorilor ardeleni,
periodic era transmisă autorităţilor publice locale din Arcul Intracarpatic lista de
preţuri a produselor principale din pieţele unor oraşe din Ţara Românească şi
Moldova2 . Un rol deosebit în derularea relaţiilor comerciale între Transilvania,
Moldova şi Ţara Românească 1-a avut participarea la târguril~ periodice,
organizate în localităţile situate de o parte şi alta a munţilor Carpaţi. In acest sens
vorbeşte şi privilegiul acordat de Sigismund Bathory, voievodul Transilvaniei, în
aprilie 1590, prin care înştiinţează pe căpitanul Gheorghe Ravazdi de la Cetăţuia
(Varhegy, azi Leţ) şi pe juzii regali ai scaunelor Sepsi, Kezdi şi Orbai, că ia
apărarea oraşului Tg. Secuiesc privitor la beneficiile provenite din strângerea
vămii de la târgurile de ţară, care au fost aprobate la 6 mai 1588, în oraşul Aiud 22 .
Cu ocazia participării moldovenilor la aceste târguri aveau loc şi incidente mai
puţin plăcute. Despre un asemenea moment aflăm din documentul în care se
spune că, la cererea domnitorului Moldovei, principele Ghorghe Rakoczy II
ordonă magistratului oraşului Tg. Secuiesc, la 15 februarie 1649, să cerceteze
plângerea unui tânăr din Moldova care a venit în oraşul Tg. Secuiesc să cumpere
grâu, iar noaptea i s-au furat 100 de taleri. Se cere să i se facă dreptate 23 . Din alte
documente aflăm despre o serie de mărfuri care erau comercializate în târgurile
din zonă. Astfel, din procesul-verbal întocmit de Tabla Continuă, la 4 martie
1682, în oraşul Tg. Secuiesc, rezultă că locuitorii comunei Ruseni nu au vândut
niciodată la târgurile săptămânale peşte de Dunăre, fier şi bere, fără aprobarea
oraşului Tg. Secuiesc, iar pentru celelalte mărfuri vândute au plătit vamă 2 .
Relaţiile comerciale durabile dintre Transilvania, Moldova şi Ţara
Românească, cunoşteau multiple modalităţi de desfăşurare. Despre o asemenea
modalitate se vorbeşte şi în scrisoarea de adeverire, redactată la 11 iulie 1709, în
oraşul Braşov, prin care se confinnă faptul că Andrei Molnar din Valea Crişu1ui,
18
19

20
21
22
23
24

Ibidem, cutia nr. LXXVIII, nr. 2, f. 1-34.
Idem, fond Scaunul Treiscazme, nr. 1049/1803, V/6, f. 1-4.
Idem, fond Regimentul secuiesc de granifă nr. 2 lnfanterie, cutia nr. XLVI/93.
Idem, fond Scaunul Orbai, d. 2111829, f. 3.
Idem, fond Primăria oraşului Tg. Secuiesc, inv. nr. 5, doc. 45, f. 1.
Ibidem, inv. nr. 5, d. 328, inv. nr. 5, f. 1-2.
Ibidem, inv. nr. 5, d. 402, f. 1.
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scaunul Treiscaune, esţc Jmputemicitul familiei Apor în rapmiurile cu negustorii
2
din Tara Românească ). Intr-o altă scrisoare de mărturie, din septembrie 1838, se
confinnă faptul că mai mulţi locuitori din oraşul SF. Gheorghe sunt trimişi la
Bucureşti pentru a învăţa meserie, pc timp de trei ani 26 . Toate aceste relaţii
economice, erau însoţite de numeroase relaţii culturale, ecleziastice şi interumane,
având un rol benefic asupra comunităţilor de negustori români din zonă. Astfel, în
fosta localitate de sine stătătoare Simeria, numită în vechime Breaza, azi cartier al
municipiului Sfântu Gheorghe, a trăit o corpunitate românească distinctă, fonnată
din negustori care au avut biserică proprie. In 1839, românii din Sfântu Gheorghe
locuiau într-un catiicr separat, numit Sfântu Gheorghe Românesc ( Olah Szent
Gyorgy) 27 . ::\egustorii români din Târgu Secuiesc locuiau, în plin secol al XVIII-lea,
în cartierul românesc denumit, până în anul 1850, satul Canta, unde se afla şi biserica
lor, ridicată din piatră în anii 1731-1733, "în locul celei vechi de lemn". Românii,
"cu credinţa şi datinile lor", locuiau în Canta, dar ţineau "bolte" în centrul oraşului,
prcdominând prin număr şi intensitatea negoţului celelalte comunităţi ale
28
negustorilor sârbi şi armeni .
Marele incendiu din 1843 a distrus o parte din oraşul Târgu Secuiesc,
printre care şi Arhivele. În urma acestui incendiu, biserica a fost refăcută prin
contribuţia negustorilor români din localitate, în frunte cu gocimanul Petru Birt,
un "binefăcător" local, cum este numit chiar în epocă, la care s-au adăugat alte
donaţii din Braşov, Săcele, Breţcu, Cernatu de Sus. O cerere de ajutor este
adresată şi unui mai vechi ctitor al acestei biserici, braşoveanul Enache Jipa, în
care se spune "că lucrarea cea sfântă a strămoşilor să nu o lase a pătimi
stricăciune şi pustiire". O nouă lucrare de renovare a clădirii bisericii s-a realizat
în anul 1846, când biserica a fost refăcută din temelii cu contribuţia negustorilor
Nicolae Cristov, Voina Macelaru, Fulop Samu, Szos (Suciu) Ferencz şi a altor
donatori anonimi din Braşov, Săcele, Cernatu de Jos. Un mare sprijinitor al
bisericii a fost ne~ustorul local Ioan Frâncu, căruia protopopul Ioan Petric i-a
adresat mulţumiri . Un mare negustor român, care atunci "domina comerţul în
zona pasului Oituz ", era Gheorghe :\egoiescu, care Plin competenţa şi omenia sa
"a atras respectul tuturor locuitorilor judeţului". In 1833 sunt menţionaţi în
Breţcu şi marii negustori români: Manoli Gurguy, Stan Marin, Kaslandi Petru,
Ştefan Ignaty şi mulţi meseriaşi români: morari, cizmari etc. Cu toate că iniţial
conducerea oraşului s-a opus prezenţei în localitate a stabilimentului industrial al
fraţilor ~ica, protocoalele din Breţcu menţionează în anii 1845-1846 mina şi
topitoria "fi-aţi/ar Nica ". Un rol important în viaţa economică locală şi în
derularea legăturilor economice cu "Regatul" I-au avut comercianţii breţcani din
familiile Gociman, Puşcariu, Teacă, Spânu, Păvălucă, Ganea, Boroş, Coltofeanu,
Tărlungeanu, Fenechiu şi mulţi alţii, o bună parte dintre ei stabilindu-se în oraşele
de peste Carpaţi 30 . Despre activitatea celor mai importanţi dintre aceştia, relatează
25

Idem, fond Apor, fa se. VI/951, f. 1.
Idem, fond Primăria oraşului Sf Gheorghe, IV11112 şi 1172.
27
Românii din Covasna, p. 368.
28
\ttaria ;\cgreanu, Românii din Târgu Secuiesc şi satele Învecinate, după condica bisericii
ortodoxe din Tg. Secuiesc, Bucureşti, 1943, p. 75.
29
ibidem, p. 78.
311
Românii din Covasna, p. 248.
26
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intelectualul bucureştean Nicolae Păvălucă, în paginile sale despre istoria
românilor de pe meleagurile natale: "Mulţi dintre românii din Bre{cu au fost mari
comercianţi în Regatul României, asţfel: Vasile Dimian, din Galaţi, tatăl
avocatului cu acelaşi nume; Damian Popescu, din Brăila; familia Boroş, în
Bucureşti; Radu Stancic, în Bucureşti; 1. Borănescu, în Piteşti; Ghiţă Gosman, în
Focşani. În Bucureşti, înainte de război, erau două hoteluri deţinute, unul de un
Gociman şi unul de un Sofronie din Breţcu. Cel mai mare şi mai prestigios om de
afaceri breţcan a fost Niţă Coltofeanu din Galaţi. El avea, înainte de Primul
Război Mondial, cea mai mare firmă de import de mă1juri. Această firmă
Coltofeanu şi Dobreanu era atât de cunoscută, încât în manualele de la şcolile
comerciale se dedădeau teme de rezolvat privitoare la operaţiunile acestei firme.
O altă reuşită e cea a lui Ghiţă Goşman din Focşani. A fugit din Breţcu, pe
delături, ca să nu facă armata la unguri. Era cam pe la începutul acestui secol
[sec. XX]. Din băiat de prăvălie a ajuns să aibă pe la începutul Primului Război
Mondial unul din cele mai mari magazine de coloniale din Focşani. Fraţii Boroş
aveau înainte de război 3 cofetării în Bucureşti şi una la Poiana Ţapului" 31 .
După aşezarea lor la Gheorgheni şi Frumoasa, între anii 1637-1762,
armenii au contribuit foarte mult la intensificarea activităţii comerciale şi
meşteşugăreşti din zonă şi la intensificarea activităţii comerciale între
Transilvania, Moldova şi Ţara Românească 32 . O contribuţie însemnată la
dezvoltarea localităţii Covasna a constituit-o construirea căii ferate Braşov- Târgu
Secuiesc. În aqul 1892, în apropierea gării s-a construit o mare piaţă de depozitare
a mărfurilor. Intre timp, a fost înfiinţată Societatea Transilvană de Exploatare
Forestieră, societate pe acţiuni, care îşi avea spaţiile industriale la Comandău (cea
mai estică localitate a Transilvaniei, pe teritoriul căreia se află Vârful Lăcăuţi 1017 m) şi îşi întinde căile ferate de munte pentru exploatarea pădurilor, pe o
distanţă de 197 km, în munţii Vrancei, activitate economică de anvergură, care a
angrenat un mare număr de oameni, de pe ambele versante ale Carpaţilor, cu toate
33
implicaţiile pozitive asupra românilor şi românităţii .
De menţionat rolul negustorilor români din Târgu Secuiesc, Breţcu,
Tulgheş, Frumoasa, Sfântu Gheorghe şi celelalte localităţi din Arcul Intracarpatic,
alături şi împreună cu vestiţii oieri din zonă, cunoscuţi sub numele de "bârsanii
din secuime", în susţinerea bisericilor ortodoxe şi greco-catolice, a şcolilor
confesionale în limba română, în circulaţia cărţilor bisericeşti şi a altor publicaţii
româneşti, în sprijinirea Asociaţiunii Astra, într-un cuvânt, a identităţii
confesionale, lingvistice şi culturale, într-un mediu multietnic şi pluriconfesional,
care, de cele mai multe ori, nu susţinea menţinerea şi afirmarea identităţii
româneşti.

Ioan Lăcătuşu, Pagini regăsite. Breţcanul Nicolae Păvălucă despre istoria românilor de pe
meleagurile natale (1), în Condeiul Ardelean, nr. 12(47), 19-25 octombrie 2007, p. 5.
32
Românii din Covasna, p. 507 şi 518.
33
Ioan Lăcătuşu, Luminiţa Comea, Ioan Luca, Personalităţi ale oraşului Covasna, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2010, p. 47.
31
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MOLDOVA CANTEMIREŞTILOR
REFLECTATĂ ÎN ÎNSEMNĂRILE DE PE CĂRŢI
Dr. Elena CHIABURU
The Cantemirs Moldavia Presented in Notes on Books
Summary
The study presents some aspects from social, economica!, political,
religious and cultural life during the last years of the XVII1h and the beginning of
the XVIII 111 century, a period dominated by Cantemirs (Constantin Cantemir and
the two sons, Antioh and Dimitrie, princes of Moldavia). The originality comes
from the facts that the information are taken from the si des of the pages - used by
priests of the Romanian books- especially (most of them) religious books.
Keywords: Moldavia, the XVII 1h century, the XVIII1h century, Constantin
Cantemir, Antioh Cantemir, Dimitrie Cantemir, religious book.
După

la începutul epocii fanarioţilor, istoria Moldovei a fost
dominată de Cantemireşti: Constantin şi cei doi fii ai săi, Antioh şi Dimitrie,
alături de care se plasează rudele lor. Mihai Racoviţă, boier de ţară cu sânge
cantacuzinesc, a fost ginerele bătrânului Constantin şi cumnatul lui Antioh şi
Dimitrie, iar Constantin Duca, cu a cărui fiică, Maria, Dimitrie a fost logodit o
scurtă perioadă de timp, era chiar unchiul lui după mamă, dar omul lui Constantin
Brîncoveanu. Printre aceştia s-a mai strecurat pe tron Nicolae Mavrocordat, omul
turcilor, care însă îi va înlocui pe toţi, deschizând şirul domnilor fanarioţi. Pe plan
extern, sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui de-al XVIII-lea s-a
caracterizat printr-o situaţie politico-militară complicată, marcată de combaterea
expansiunii otomane în Europa, de marele război nordic, de creşterea influenţei
Rusiei şi scăderea prestigiului militar al Franţei pe continent 1•
Subiectul acestei lucrări s-a născut prin analogia cu o cunoscută
comunicare făcută de Nicolae Iorga în anul 1921 la Academia Română, în care
marele istoric a introdus în istoriografia românească o sintagmă devenită celebră:
Istoria ţării prin cei mici. Cu acel prilej, Iorga afirma că alături de istoria oficială
există o alta, "care nu e compusă, ci numai înseilată, notată incidental şi sporadic,
de cei modeşti şi puţin cărturari uneori, cari nu se gândesc nici la un patron, nici la
un public, ci pun pe hârte ce ştiu, din simplul impuls instinctiv de a nu lăsa ca
faptele să se piardă, ori din nevoia de a face şi pe alţii necunoscuţi, martori ai
1
suferinţelor, isprăvilor şi întîmplătoarelor bucurii ale lor" .
1685

şi până

Istoria românilor, voi. V: O epocă de Înnoiri În spirit european (1601-1711 1 1716), coord.
Virgil Cândea, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, pp. 296 şi 331; Ecaterina Ţarălungă,
Dimitrie Cantemir. Contribuţii documentare la un portret, Bucureşti, Editura Minerva, 1989,
passim.
2
Istoria ţării prin cei mici, în Rl, Anul VII (1921 ), nr. 1-3, p. 26.
1
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Acea pmte a studiului lui :\icolae Iorga, în care este cuprinsă şi perioada
ce constituie subiectul nostru, se bazează pe menţiunile strecurate de copişti în
cuprinsul documentelor de cancelarie, a actelor de vânzare-cumpărare, pe
scrisorile diverşilor dregători sau persoane pa11iculare, şi mai puţin pc însemnările
de pc cărţi, pc care istoricul le-a folosit mai mult pentru a ilustra întâmplările din
secolul XVIII înainte.
În consecinţă, studiul nostru întregeşte într-o anumită măsură segmentul
neabordat de ::\icolae Iorga, pentru a contura o imagine cât mai completă a epocii
în care au trăit Cantemircştii. Abordarea va fi cronologică, iar referirile se vor
face atât la spaţiul moldovenesc, cât şi la cel vecin, polonez şi rus, de care
Cantemireştii au fost legaţi într-un fel sau altul. Temeiul documentar este oferit
de însemnările făcute pc manuscrisele şi tipăriturile din Tara \1oldovei până la
1712, primul an întreg de domnie al celui dintâi fanariot, ::\ icolae \1avrocordat.
Constantin Cantemir a domnit între iunie 1685 şi ma1tic 1693. La 23
octombrie 1685, Isac, ginerele lui Hurghiş, a cumpărat o Liturghie "de la feciorul
popii Ilie, din averea lui, şi a înnoit-o şi a scris-o cu mâna lui, şi să-i fie pomană
lui şi părinţilor săi. În zilele lui Ion Constantin şi Cantemir voievod, domn al Tării
Moldovei". După numai o săptămână, la 31 octombrie, ieromonahul Veniiamin
"eclisiarhu, ficior lui Dumitru ot Mogoşeşti" tennina de citit "această carte ce se
cheamă Ezdroa" < ... >. S-a sfârşit în zilele lui Constantin Cantemir voievod" 3 .
Primul an al domniei lui Constantin Cantemir a fost marcat de o iarnă
lungă, ieromonahul Ion de la Piatra :\eamţ notând pe o Psaltire ms. (1583) la 25
aprilie 1686 ca "să să ştie când au nins după Sveti Gheorghie". La 11 decembrie
1686, popa Ion din Dorohoi moştenea nişte cărţi care i-au revenit lui din cauză că
atunci când s-a însurat nu primise de la părinţi cele cuvenite să-şi facă nuntă:
"Molitvenicul, Liturghie e Ciasloveţă tipărite şi un Testament, dici acestă cărţi sau venit lui popa Ion la împarştină. Dici lui nu i s-au dat parte să-şi facă nuntă.
< ... şi> această carte, anume Ţveatna i s-au venit. Păntru acec să să ştie, altul din
fraţii lor şi a lui să n-aibă a ceră, că n-au nici o treabă, numai ficiorilor lui popa
Ioan, anume: Vasilie, Irina, Ilena, Iosip, Gavril. Ici acestu zapis s-au făcut la
parştină lor dennainte omeni buni. Şi noi, fraţi ne-am tocmit ca să n-aibă unul la
alat a cerc. De asta face ştirea. < ... > A scris Constantin diac din Ţara \1oldovci,
4
din târg din Dorohoi, fiul lui Griga Vovcenschi" . La 22 iunie 1689, "nehamicul şi
multpăcătosul Gavril diac ot Bălţătcşti", "cu vrere Părintelui şi cu agiutoriul Fiului
şi cu săvărşitul Duhului Svăntu, am scris această carte ce să cheamă Letopisăf cel
împărătescu de la împărăţăia lui Theodosie cel \1ic, cu cheltuiala dumisali
giupînului Ion Eordachie Cantacozino, snă Toadcr Eordachie vel vistiemic şi o am
săvărşit după răpăosare dumisalc visticmicului < ... >, întru zileli lui Costantin
voievod, ce au fost dintru mila lui Dumnezău domnu Tărăi \1oldovei. Ce mă rog
svinţilor părinţi şi dumilorvoastrc gramatici, cetind şi îndreptaţi, iar < ... > nu mă
5
blăstămaţi, ca să fiţi iertaţi de Domnul Dumnezeu" .
Ioan Caproşu, Elena Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. Un
corpus. voi. 1, Iaşi, Editura "Demiurg", 2008, p. 305.
4
Ibidem. pp. 306-307.
3

5

Caproşu, Chiaburu, Însemnări de pe căr{i vechi, p. 315
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Caracteristice domniei lui Constantin Cantemir au fost campaniile pc care
polonezii le-au organizat între anii 1685 şi 1691 prin ~oldova spre Dunăre. Se
ştie că după asediu! Vienei, în 1686, polonii au năvălit în Tara ~oldovei, luându-1
cu dânşii pe mitropolitul Dosoftei, iar însemnările de pe căt1i au surprins aceste
întâmplări. Vom spune mai întâi că, cu un an înainte, mitropolitul Dosoftei a
cumpărat cartea lui Iohannes :\auclerus, Istoria universala (Tubingen, 1544) şi a
dăruit-o doctorului Iacob Pilarino: ,,Letopiseţ foarte adevărat, cu 2 văleaturi, şi cu
cel pravoslavnic, şi cu cel lătinesc < ... > au fost cumpărat de mitropolitul Dositheu,
iar apoi însuşi sfinţia sa 1-au dăruit jupânului doftorului Iacov Pilarin, când au fost
la Iaşi cu oastea, la anul 1685; şi apoi doftorull-au dăruit lu Costandin Catacuzino
stolnic" 6 .
Odată cu mitropolitul ~oldovei, au fost şi alţi pribegi în Polonia. La 19
aprilie 1686, Apostol Catargiul fost mare comis şi jupâneasa lui, Catrina, "au
cumpărat la Liov, cându au fostu pribegi în Tara Leşască <un Octoih, Liov,
7152> şi 1-au dat la beserică în dial, la Tupilaţ, care o au făcut dumnalor, ce este la
ţănutul Sucevei" . La 31 iulie 1687, Iacov fost patriarh al Constantinopolului îi
scria din Iaşi lui Ioan Cariofil mare logofăt "despre pornirea annatelor polone spre
Iaşi, părăsirea Iaşului de către domniţele şi soţiile boierilor şi prădăciunilor
cazacilor la Orhei" 7 .
Fireşte, oamenii fugeau din calea oştilor. Între 1 septenibrie 1688 şi 31
august 1689 (7197), Todcraşco fiul lui ::\acul stolnic a cumpărat un Apostol
(Lwow, 1666) pe care 1-a donat bisericii din Rotopăneşti, "când au fost cu
bejeniile la Cănpulungu < ... >,vă dni Constantin Cantemir vodă" 8 .
Dar chiar şi în vremuri tulburi, oamenii găseau răgazul să citească şi să
scrie pc marginea cărţilor. Pentru a-şi face cunoscută stăpânirea asupra Cronicii
polone, spătarul Pătraşco Costin scria la 22 februarie 1687: "să se ştii a cui-i
această carte, a dumisale spătarului Pătraşco Costin. Şi au fostu spătar în dzilile
lui Constantin vodă şi hatman era Velicico". "Theodosie logofăt ot Cozia" scria
pe nişte Vieţi de sfinţi (Iaşi, 1682-1686), între 1689 septembrie l şi 1690 august
31 (7198), că "această carte ce să cheamă Prolog iastc a mea cumpărată în bani
gata talcri 3" 9 .
Constantin Cantemir, la 13 iunie 1690, dăruia "această sfântă carte ce se
cheamă Pali a diathnichi, adecă Biblia de liagia viache şi liagia nouă, < ... > mie,
Ursului protopopului de la bcsearica domniască din Curte, de pe Poartă, unde este
hramul Svânta Troiţă, < ... > să-i hie pomană mării sale vecinică, în al şiascle anu a
domnii sale" 10 .
În anul 1691, la 31 ianuarie, "în zilele binecinstitorului şi de Hristos
iubitorului Io Constantin Cantimir voievod", "Selevestru iennonah de la sfânta
mănăstire de la Hârlău, unde iastă hramul :\aştirea .\1aicii Precistii" tennina de
scris "acestea, adecă Minunile Preasfintei Născătoarei de Dumnedzău şi Pururea
6

Ibidem, p. 303.
Ibidem, pp. 306, 312.
x Ibidem. pp. 313-314.
9
Ibidem, pp. 315,378.
10
Ihidem, pp. 315-316.
7
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Ficioară Mariia şi Viaţa Sfântului şi Preacuviosului Părintelui nostru Vasilie cel
Nou < ... >. Şi să ştiţi fraţilor şi iubiţii lui Hristos, că acesta sfânt are o carte mare
care-i tipamică pre limba grecească, că au făcut multe minuni. Iară noi am scris
numai cestea pre scurt. < ... >. Şi am scris această sfântă carte la Agapiia cea
veche". La sfârşitul anului, în 15 decembrie, "au murit dumnealui bade Lupul
jicnicier, < ... > duminecă spre luni la 12 ceasuri. Costandin Scarlat postelnic,
priateni pentru dragoste frăţească au ostenit" de au scris pe o o Biblie (Bucureşti,
1688). A doua zi, la 16 decembrie, Nicolae Vasilevici episcopul necanonic al
Rădăuţului hirotonit de mitropolitul Dosoftei în Polonia, "o Pravilă mică a Putnii
<Îndreptarea legii, Târgovişte, 1643> ci-au fost la mine, datu-o-am la Cîmpul
Lungu pre mâna lui Mândrilă, fiind protopop, cu Ghiorghii Trianchi. Să se ştii".
La 3 ianuarie 1692, "popa Ştefan şi cu preautasa mea, cu Rucsanda", cumpărau
Cartea românească de învăţătură (Iaşi, 1643), "cându am fostu preotu la biserica
unde esti hramul lui Sfetii Dimitrie în târgu în Bârlad. Şi om cupăratu de la
Gligorie vătavul în Stătieşti, ca să-mi fie mie pomană şi preautesăi meli şi
cuconilor noştri şi ciia ce-a ceti de pe dînsa, amin" 1 •
În acest timp, mitropolitul Dosoftei trăia în exil, la Strij, unde fusese dus
împreună cu bunurile Mitropoliei Moldovei şi moaştele Sfântului Ioan cel Nou de
la Suceava luate pradă de război de regele Jan Sobieski, dar păstra legăturile cu
Ţările Române. Dosoftei luase în Polonia şi câteva Vieţi de Sfinţi tipărite la Iaşi
între anii 1682-1686, din care la 5 martie 1687 a dăruit "acestu sfântu Prologari
< ... > carei sfinţi ea sa, cu multă trudî şi ostineală le-au scos pre limba românească
di pri a greceştii limbă şi sloveneşti, < ... > mie, unui păcătos ce-a fost slugă sfinţiii
sali, Simion, ca să fie pomană sfinţii sale". La 8 iunie 1687, "în Striji, pe când mă
aflam între străini, din pricina vremurilor nepaşnice", mitropolitul a trimis un
exemplar la schitul Petrid de lângă Turda şi unul "svintei Mitropolii de Belgrad, la
Ţara Rumănească de Ardealu". Ierarhul a mai dăruit Vieţile sfinţilor "cumnatului
Şerbului şi femeii sale, surora mea, cu sănătate şi blagoslovenie", împreună cu o
Psaltire de-nţăles. După 1688, ierarhul a primit de la domnul Ţării Româneşti,
Constantin Brâncoveanu, Biblia tipărită în acel an la Bucureşti: "dăruitu-s-au
această Biblie de măriia sa Ioan Costandin al doilea Basarab voievod, domnul şi
oblăduitorul Ţării Munteneşti, sfinţii sale părintelui chir Dosoftei mitropolit Ţărâi
Moldovei". La 1 ianuarie 1692, Orânduielile sau poruncile Sfinţilor Apostoli, ms.
(1692), azi în biblioteca bisericii Sfânta Sofia din Kiev, Ms. 232 (61) erau
terminate de scris de mitropolit: "s-a copiat acum de mine, smeritul Dosoftei
moldoveanul, din izvod grecesc < ... >, în oraşul Stryi". Într-un alt loc, ierarhul
completa informaţia: "Orânduielile sau poruncile Sfinţilor Apostoli <au fost>
tălmăcite din greceşte sau elineşte, dintr-un foarte bun izvor, în limba rusă < ... >, la
Stryi, în castel, pe lângă Sfântul Ioan de la Suceava, Marele Mucenic al lui
Hristos" . La 16 mai 1692, neobositul mitropolit "acum a treia oară am scris din
grecească, elină, aceste Sfinte epistole al Sfântului Sfinţitului Mucenic Ignatie
Teoforul < ... >,în cetatea Stryi, în casa regelui, în castel, lângă sfintele moaşte ale
Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou din Suceava". În anul 1693, la 6 iulie,

11

Ibidem, pp. 317-318,320.
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mitropolitul făcea "sfârşitul Cuvîntărilor Sfântului nostru Părinte Ioan Gură de
Aur. Din limba grecească în ruseşte le-am tradus eu, smeritul Dosoftei, în necazul
pribegiei mele, cât am putut, cuvânt de cuvânt. Să mă iertaţi, sfinţi părinţi şi fraţi
care veţi citi, şi sî îndreptaţi greşelile. Rogu-vă, primiţi milostiv umilul lucru al
mâinilor mele şi iertaţi-mă pe mine, nevrednicul rob. Scris în Stryi, în casa
regelui" 12 .
Revenind la situaţia din Moldova, în martie 1693 a murit Constantin
Cantemir, ultimul domn pământean care şi-a găsit sfârşitul pe tron. Deşi data
morţii se consideră a fi 13 1 23 martie 1693, după unele surse, sau 17 martie după
altele 13 , un anonim a notat plin de răutate pe o Psaltire ms. (1583): "să să ştie
când au murit Constantin Cantimir vodă şi au fost într-acel an 70 de orânduiale pe
ţară, fără ilişuri şi fără sulgiuri şi fără alte mărunţişuri. Şi mai pre urmă au scos şi
hărtii în ţară, hărtiia de 6 ughi. Şi întru această pomană s-au westăvitu-sa şi mărie
4
sa, veşnica lui pomenire, în anul 7201 <1693>, luna martie 6 .
A urmat domnia de o lună a lui Dimitrie Cantemir, pe care turcii nu 1-au
confirmat şi au numit în scaun pe Constantin Duca, ginerele lui Constantin
Brâncoveanu. Domnia acestuia a fost scurtă şi pusă mai mult sub tutela domnului
muntean. Ţara, devastată de luptele dintre poloni şi turco-tătari, ajunsese la mare
sărăcie dar, din punctul de vedere care ne interesează aici, Constantin (Duculeţ) a
fost unul dintre cei mai distinşi învăţaţi din secolul XVII, un elenist cu pregătire
filosofică a cărui cultură era lăudată unanim de contemporani 15 . În anul 1694
primind cărţi tipărite de Constantin Brâncoveanu în Ţara Românească, domnul lea dăruit mai departe: "această sfânta Evanghelie mi-au dăruit măriia sa domnul
nostru Io Costandin Duca voievod, domnul Ţării Moldovei, mie, cumnatu mării
sale, Neculai Costin hatrnanului, din care Evanghelie i-au trimis mării sale dar
socrul mării sale Io Costandinu Băsărabu voievoda, domnul Ţării Rumâneşti < ... >.
S-au datu la biserica lui Svete Ionu la Măj, care iaste făcută de strămoşu nostru
Barnovschie vodă, să ne fie nouă pomană mie, Neculai Costin, şi femei mele,
Ilenii, fata răposatului Duca voievoda". La 20 martie 1694, "noi, Costantin Duca
voievoda, să să pomeniască" a mai dăruit o Evanghelie greco-române tipărită la
Snagov în 1693, Bisericii Domneşti din Bârlad, în timp ce la 24 mai 1694, "ciastă
sfăntă şi dumnezeiască Evanghelie, Lupului Costachi, Constantin Cantacuzino
stolnicul o dăruiaşte" 16 •
La 8 mai 1694, episcopul necanonic Nicolae Vasilevici primea "această
sfântă carte ce se cheamă Tălcovanie sfintei Evanghelie" de la "dumialui Dumitru
şi cu soţul dumisale Marie ot Strii, ca să le fie pomană în veaci de veaci neclătită
din sfânta Episcopie din Rădăuţi, < ... > întru zilele preluminatului şi cinstitului crai
Ioan tretii, iar în Moldova au fost domn Ioan Constantin voievod Duca voievoda.
Eu sângur cu mâna mia cea păcătoasă, smerenii Nicolai Vasilivici episcop
12

Ibidem, p. 317-321.
Istoria românilor, voi. V: O epocă de Înnoiri, p. 302; Dudaş, Memoria vechilor cărţi, p. 83.
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Caproşu, Chiaburu, Însemnări de pe cărţi vechi, p. 322.
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Demostene Russo, Studii istorice greco-române. Opere postume, tom. II, Bucureşti, Fundaţia
Pentru Literatură şi Artă "Regele Carol II", 1939, p. 423, nota 1.
16
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Radovschi, am scris". La 23 august 1694, popa Simeon de la Caşin "au cumpărat
această svântă carte ce să cheamă Praxiu românesc, când au fost egumcn la
mănăstirea Vizantiia. Şi am dat pe dînsa 4 lei bătuţi, în zilele lui Io Costantin
Duca voicvod Tării .Moldovei. < ... > Şi am dat la bramul Cinstitci şi de Viiaţă
17
Făcătoarei Cruci, ca să fie pomană, mie şi părinţilor miei" .
Constantin Duca a fost înlocuit în scaun de cumnatul său, Antioh
Cantemir, schimbarea fiind notată pc o Carte românească de Învăţătură (Iaşi,
1643) de la bis. Sf. Dimitrie din Bârlad, de un scriitor cam neştiutor: "de când au
venit Antioh sân Cantimir şi au scos pc Dumitraşco (sic !) sân Duca voievod, au
umblat vcleatul 7204" 18 .
Până la sosirea lui Antioh Cantemir, ţara a fost condusă aproape o lună de
o căimăcămie din care făceau parte logofătul Tudosie Dubău, hatmanul Lupu
Bogdan şi vistiernicul Iordache Ruset. Celui dintâi, la o dată pe care nu o
cunoaştem cu precizie, mitropolitul Dosoftei îi trimitea din exil un exemplar din
Vieţile sfintilor pe care le tipărise la Iaşi între anii 1682-1686: "cinstitului şi
blagoslovitului dumisale marele logofăt Tcodosic Dubău să se dea cu multă
sănătate şi să nu fim uitaţi în străinătate" 19 •
Despre soarta cărţilor în vreme de război scria Iftimic Bobinca din
Suceava la 7 iulie 1695: "această sfântă Evanghelie esti den târgui Sucevii, de la
Sfânta Prepodobnaa Paraschieva, şi au fost de mâna lui Gavril Pădure dată. S-au
spart târgulu Sucevii; apoi fiind Pădure în Cămpulungu bejenar s-au socotitu
cu nepotul său Sandul şi i-au dat-o această sfântă Evanghelie pre mâna
preutului Vasilie de la besearica den sus, unde iaste hramul Uspenii, în
Cămpulungu, tij şi o cruce ferecată cu argintu, însă s-au dat să fie în besearică,
iar nu 1-alta. Iar când var fi pace, să fie voinic Gavril Pădure să o ie, sau
nepoţii lui, să le ducă la hramu de unde iaste dată, iar nime să nu oprească,
să zică că-i dată de tot". Ca la orice contract de învoială, au existat martori: "şi
când s-au datu sfânta Evanghelie şi sfânta cruce s-au tămplat Ghiorghie abăgerul
şi vomic Siretului şi Gheorghi tij ot Siret şi Alexa lăcătuşul. Şi eu, Iftimic Bobinca
den Suceava am scris cu credinţă să nu zică nime că-i zalojită". Starea fizică a
cărţii era următoarea: "iar Evanghelie iaste fericată cu argintu cu patru
evanghelişti şi tablă în mijlocu şi cinci ţănte tot de argintu" 20 .
.Moldovenii trăitori la sfârşitul de secol XVII şi început de secol XVIII
erau la curent cu situaţia politică din ţările vecine. La 17 iulie 1697, atunci când
vindeau Vieţile sfinţilor (laşi, 1682--1686) cu doi lei, "părintelui de la Păbuşeni,
unde iaşte hramul a Sfântului părintelui nostru, Sfânt11l ?\icolai", "Darie Pavăl cu
fămeia sa Ileana", ştiau că trăiesc "în zilile lui A vgust crai di Tara Lcşască, iară
domnul de Tara .Moldovii Antiohii Costantin voicvod" 21 .
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IX
19

lhidem. pp. 324-325.
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La 20 februarie 1698, icromonahul Varlaam de la mănăstirea Biscricani
"mnogo griaşni", primea "această carte pre românie ce este Tălcul Lâturghia (Iaşi,
1697) < ... >dată pomană de crcaştinul domnu Ioan Antiohie voicvod" 22 .
Un eveniment internaţional impm1ant care a coincis cu domnia lui Antioh
Cantemir a fost ocuparea cetăţii Camcniţa de către turci. De pc o Biblie
(Bucureşti, 1688), de la mănăstirea Dobruşa, ţinutul Soroca, aflăm că la "leat 7207
<1698> octombrie 20, au ieşit turcii din Camcniţ şi au dat-o leşilor" 23 . La 13
septembrie 1699 a fost o eclipsă de soare, pe care contemporanii au asociat-o cu
ocuparea cetăţii Cameniţa: "în zilele lui Antioh Constantin voicvodul şi domnul
Ţării ~oldovci, s-au întunecat soarele, miercuri la 6 [şase] ceasuri den zi. Şi întracela ceas, într-aceiaşi zi, au ieşit turcii din Camcniţa şi au intrat leşii, şi au dat
lcşilor cetălile ţării care le ţin. Atunci, într-acel an, au căzut iarnă mare peste sat,
să să ştie" 2 , a notat un anonim mai târziu, după anul 1721, pe TU cui evangheliei,
ms., f. 265, din F.C.V.R. Şchcii Braşovului, inv. 40. Se observă că iarna anului
1699-1700 a fost lungă şi grea, cu omăt mare până la Duminica Tomii, adică o
săptămână după Paşti, fapt pe care popa Isac a considerat că trebuie să-1
însemneze pe un Sbornic ms.: "să se ştie de cându-i iarna cea re, cându am mărsu
la bcs(e)râcă pe omătu, într-o săptămână după Paşti. Atunci am fost eu, popa Isac
la Săuceşti. Să se ştie că atunci s-au împăcat turcii cu nemţii şi cu leşii de au ieşit
din Cameniţi, în zilile blagocistivul Ion Anton voievod, vălet 7208
<1699>septembrie 8 dini". În acea iarnă, ierei Isac a asistat şi la un fenomen
interesant, o reflecţie a soarelui în apă pe care a notat-o pe altă filă a Sbornicului
său: "când a fost în Săuccşti pe apă crucea, când soarele razele sale le-a slobozit în
mijloc" 25 .
~itropolitul Sava, în vremea căruia s-a tipărit Divanul sau gâlceava
înţeleptului cu lumea (Iaşi, 1698), 1-a dăruit chiar în anul apariţiei mănăstirii
Putna, locul său de postrig: "această carte, Gălceava lumii cu înţeleptul s-au dat în
tepar în dzilcle noastre, Sava mitropolit Moldaviii şi-am dat-o la sânta mănăstire
Putna". Însuşi Dimitrie Cantemir a oferit cartea rudelor şi prietenilor. Una a dat-o
la 1 septembrie 1699, logofătului doilea Ştefan Luca, pe care îl va trimite peste
ani, în 1711, la Luţk, în Volhinia, să încheie în numele domnului tratatul de
alianţă cu ţarul Petru I: "această carte îmi iaste de dar din cărţile ce-au izvodit
mărie sa Dimitrie vodă, vă dni Ion Antioh Cantemir voievod". Alta a trimis-o
cumnatului său Gheorghe, fiul domnului Şerban Cantacuzino, retras la Braşov
după moartea tatălui. Probabil că prin intcnnediul lui Gheorghe Cantacuzino s-au
trimis exemplare unor cărturari şi feţe bisericeşti din diverse părţi, deoarece
secretarul său, Ion logofătul, a trimis Divanul egumenului mănăstirii Sinaia.
Divanul a fost dăruit de tipograful Athanasie lui Antim Ivireanul, mitropolitul
Tării Româneşti. Ulterior, cartea a ajuns la Cosma, monah athonit de la Vatoped,
care i-a dat-o lui Mitrofan de Xissa, pe vremea când era egumenul mănăstirii
Cotroceni, iar de la acesta, probabil, a ajuns la mănăstirea Dionisiu de la ~untele
22
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Athos, unde se păstrează şi azi 26 . Lucrul a fost posibil deoarece tipografii primeau
un număr de exemplare imprimate, ca parte a plăţii cuvenite pentru munca
prestată. În afară de acestea, puteau să tipărească alte exemplare pe hârtie
cumpărată de dânşii, pe care le puteau vinde sau dona.
Un moldovean vestit, plecat în altă parte a lumii, scria la 27 iulie 1698:
"această Precuvântare a lui Gyllius a fost tradusă din limba latină în cea greacă de
mine, Nicolae spătarul, în vestita Moscova, făcând plăcerea scumpului prieten
Georgios Kastriotes, şi să fie spre aducere aminte" 27 . La puţină vreme, între 1698
septembrie 1 şi 1699 august 31 (7207), "păcătosul Ghienadie iennonah" ţinea să
şi avertizeze contemporanii că "această Leasfinţă iaste a mea, făcută cu toată
cheltuiala mea, iar nu a mănăstirii < ... > căci că părinţii nu le-a priimit să fie
cu cheltuiala mănăstirii, netrebuindu-le, ce au rămas ale meale. Ce unde mi să
va îngrupa păcătosul mi eu trup, acolo să rămâie în veac de pomeană" 28 . La 19
ianuarie 1699, "robul lui Dumnezeu Tafan cu soţia sa Varvara şi cu fiiul său
Toma" cumpărau "această carte, numită Tetraevanghel, pentru iertarea păcatelor
lor şi a părinţilor lor şi au dat-o la hramul Naşterii Domnului Dumnezeului şi
Mântuitorului nostru Isus Hristos" 29 . La fel ca multe însemnări, şi aceasta
continuă cu un blestem. A vându-şi originea în canoanele Bisericii primare,
însemnările cu blestem sunt importante surse de informaţii istorice, deoarece
constituie forme vechi de contracte de donaţie sau de vânzare-cumpărare, oferă
infonnaţii privitoare la dreptul de ctitorie, au importanta funcţie de a atesta
circulaţia cărţii în timp şi în spaţiu, tranzacţiile şi posesorii, contribuind în mod
considerabil la reconstituirea unor momente culturale din trecut. Din punctul de
vedere care ne interesează aici, blestemând, Tafan şi Varvara ne spun, de fapt,
care erau modalităţile de înstrăinare a unei cărţi şi cine erau posibilii răufăcători:
"iar cine va lua această carte sau o va vinde de la sfântul loc şi o va muta, fie preot
sau diacon, ori dintre oamenii simpli, să fie blestemat < ... > în acest veac şi în cel
viitor. Iar cine va citi pe ea, acela să fie dator a ruga pe Domnul Dumnezeu pentru
el, pentru soţia lui, pentru copiii lui şi pentru întregul lui popor, amin" 30 . La 2 mai
1699, "aceste Mineae (Buzău, 1698), le aduce şi le închină pentru pomană sfintei
şi dumnezeieştii mănăstiri ce să cheamă Bisăricanii, unde este hramul
Blagovi~tenie, în Ţara Moldovei, dumnealui Costandin Catacuzino biv vel
stolnic" 1•
La 12 ianuarie 1700, preotul Savva de la Tanacu intermedia donaţia unui
Tetraevanghel: "această sfântă Evanghelie s-au dat la mănăstire Carnii de titurii
Tănăcesii, pentru vecinica pomeniri, şi cine ar faci vre o greşală ca să o vândă
Aurora Ilieş, Marieta Adam, Date noi despre circulaţia şi cititorii operei lui Dimitrie Cantemir,
Divanul sau gîlceava înţeleptului cu lumea, în "Studii. Revistă de istorie", tom. 26 (1973), nr. 5, p.
1001-1 002; Virgil Cândea, Un cărturar român la întîlnirea a trei lumi: Dimitrie Cantemir.
Evoluţia interpretărilor, în "Academica", anullll, nr. 1 (35), septembrie 1993, p. 7.
27
Caproşu, Chiaburu, Însemnări de pe cărţi vechi vechi, p. 330.
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pentru dobânda lui, să fii suptu blestemul lui Sfeti Arhanghel, în veci de veci.
Cu mâna me s-au dat". Furtul cărţilor era un păcat extrem de grav din punctul de
vedere al mentalităţii ortodoxe, dar observăm că exista o diferenţă semantică între
însuşirea cărţii pentru sine, cu sensul, probabil, de luare în stăpânire pentru uzul
propriu şi vânzarea preţiosului obiect spre a obţine venituri ilicite.
La 20 ianuarie 1700, "popa lui Ion ot Şărboteşti sin Ursul" primea "această
carte, anume Molitfelnic pruncescu" de la "preutul ~eculai cu Antonie ot Şchcia
să fie pomană lui şi părinţilor lui. < ... > Văleat 7208, Io Duca voievod". La 1
martie 1700, "robul Domnului, Vasilie Cantacuzino vel spatar" scria că "acest
Molitvelnic (Buzău, 1699) l-am cumpărat noi". O însemnare curioasă s-a făcut la
22 martie 1700 pe un Nou Testament (Alba Iulia, 1648) fost la biserica Sf.
Arhangheli din Frătăuţii Vechi, j. Suceava, "acest Praxiu l-am cumpărat pre banii
noştri şi o am dat-o sfintei besăricii noastre, unde esti hramul Pocrovul Maicii
Domnului. Shimonah Mina biv episcop Radavţi" 32 . La Rădăuţi, nu cunoaştem
un episcop numit Mina, dar însemnarea sugerează că ar putea fi vorba de un ierarh
retras din scaun şi călugărit în shima mare. Îndoiala persistă, totuşi, din cauză că,
potrivit regulilor monahale, cel călugărit ar fi trebuit să aibă un nume care să
înceapă cu litera M. Or, în epocă, singurul episcop al Rădăuţului cu asemenea
nume a fost Misail, care în anul 1700 era în scaunul episcopiei de Roman, nu
retras la mănăstire.
În ultima zi a anului 1700, la 31 august, "oamini din Liteni, cari sânt pi
Şomuz, anumi Toadir Rusu cu ficiorii lui şi cu tot neamul lor şi cu tot satu" au
cumpărat o Evanghelie (Snagov, 1697) "şi au dat-o la biserică, unde să prăznuieşti
Ierarhul Nicolae şi au dat-o pomană să fie pentru suflitile lor". Intre 1700
septembrie 1 şi 1701 august 31 (7209), un anonim scrie pe un Octoih, ca "să se
ştie de când am învăţat eu carte la Neamţu; atunce era un diac domnesc şi învăţa
la 7 glasuri" 33 .
Sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui de-al XVIII-lea a fost
agitat de războaie, iar Ţara Moldovei a fost implicată în evenimentele din
vecinătate. În anul 1700 Dimitrie Cantemir se afla în Moldova şi 1-a asistat pe
fratele său Antioh la primirea ambasadorului regelui Poloniei la Poartă, Rafael
Lesczynski, tatăl viitorului rege Stanislav I, în trecerea acestuia pe la Iaşi, în drum
spre Constantinopol, unde urma să ratifice tratatul de pace de la Carlovăţ. Dintr-o
copie după Poema poiană despre Moldova şi Ţara Românească a lui Miron
Costin din anul 1886, scrisă după Ms. nr. 1348 din 1700 de la Biblioteca
Czartoryski din Cracovia, aflăm că solului i "s-a dăruit această carte la Iaşi, în
timpul soliei la turci, pentru informare asupra Ţării Moldovei, de către domnul
Wargalowschi pisarul domnului Constantin Cantemir", la 1O septembrie 34 .
După numai câteva zile, la 14/24 septembrie 1700, Antioh Cantemir a fost
mazilit şi înlocuit cu Constantin Duca. Chiar la începutul domniei acestuia, la 21
noiembrie 1700, "aceastea sfinte Mineia (Buzău, 1698) le-au adus dumnealui
Caproşu, Chiaburu, Însemnări de pe cărţi vechi vechi, pp. 334, 355-356.
Ibidem, pp. 335-336.
34
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Vasilie Cantacuzino spătariul, carele sânt date de dumnealui ctitorul Constandin
Cantacuzino biv vei stolnic de Tara Românească, şi le-au dat sfintei mănăstiri
Bisericanii, unde iaste hramul Bunăvestirea a .\-1aicei Prccistei, Sfintele
Blagoveştenii, întru dzilele blagociastivului domnu Ioan Constandin Duca
35
voievodu, în Tara Y1oldovei" . De multe ori, datele însemnărilor, nu spun prea
mult cititorului laicizat de astăzi, dar citirea cu atenţie relevă faptul că ele
corespund unor sărbători creştin-ortodoxe mari sau duminieilor, adică atunci când
autorii lor nu lucrau şi aveau câte un moment de răgaz să scrie şi să citească ori
când mergeau la slujbă la biserică şi toţi membrii comunităţii erau prezenţi pentru
a putea consemna donaţiile. La 21 noiembrie, când Vasile Cantacuzino a dat
cărţile mănăstirii Biscricani, se serbează Intrarea Y1aicii Domnului în Biserică sau
Yovidenia.
Înzestrarea bisericilor şi mănăstirilor cu cărţi era o parte componentă a
actului de ctitorie, ce conferea donatorilor dreptul de a proteja lăcaşurile ctitorite,
iar acestora anumite obligaţii. În um1a unui asemenea act, edificiile de cult
deveneau stăpânitoarele cărţilor donate, având dreptul de folosinţă asupra lor, dar
nu le puteau înstrăina fără consimţămîntul ctitorilor sau al descendenţilor
acestora. La 20 ianuarie 1701, fostul hatman Antiohie Jora dăruia mănăstirii
floreşti un rând de Mineie tipărite la Buzău de episcopul Mitrofan plecat din
Moldova: "aceaste svintc cărţi ce-s numite 12 Mineaie datu-le-au la svănta
măn(ă)stirc Antiohic biv hatman, Floreştii, unde iaste hramul Mareli Proroc Ilie,
să fie întru pomană şi pomeniri părinţilor săi, Gavril Jora şi monahie Thcodora şi
altor fraţi ai săi carii sintu şi întru sănătate şi spăscnie celor vii, anume:
Antiohiei, jena ego Catrina i chiad ih ego Toder al Catrinei, Safta, :\eculai,
Ghiorghie, Y1arga, llinca, Antiohie, Iosup, Enache". Ca un veritabil ctitor, marele
boier impunea câteva reguli de pomenire şi de folosire a daniei sale: "şi vă
rugăm să hiţi cu nevoinţă la ceteale, să nu-l cetcască în taină pentru grabă, ce a
veli glas", adică în întregime, în biserică şi cu voce tare. În virtutea dreptului de
ctitorie, donatorul dobândea un drept de protecţie al aşezământului înzestrat sub
fonna apărării bunurilor donate, motiv pentru care, Antiohie Jora "le-au dat cu
afurisenie mari, cini s-ar ispiti a le lua să li fure sau să le jăcuiască de la svânta
mănăstiri, oricini ar hi, să hie afurisit unul ca aceli, şi sub blăstămul Svintelor
Săboare de la );'echiia, şi Sveati Ilie să-I detune cu straşnică moarte care are
Svinţia sa putearc de la Dumnedzău dată, şi parte lui să fie cu Iuda" 36 . Aşa cum
arătam anterior, dacă sânt disociate de caracterul mistic, blestemele denotă
instruirea celor care scriu, afuriscniile cele mai straşnice fiind veritabile mostre
de cultură teologică, pe de o parte, de drept civil şi canonic, pe de alta.
Între 1701 septembrie 1 şi 1702 august 31 (721 0), un anume Aprodul
dădea de ştire "de rândul ccstei cărţi, precum adică cu, fratele :\iculii, după
moartea frate-meu :'\iculii, am găsit această sfântă carte anume Tr(folog, în mânile
popii lui Ion, din Babele, că el au luat-o den beserică Prapa-doamnci Paraschiva,
şi au despărţit cartia unde au fost pus-o frate-meu :'\icula. De seamă la Dumnezeu
35
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carele au lăsat frate-meu ca să nu să despa11ă de biserică. Şi au şi
pm1ând-o den sat în sat. Şi neaflîndu-se meşteri să o direagă, s-au găsit
acest preut, anume Teodosie, ca să o direagă, şi am dat-o lui să ş-o direagă şi să
fie a lui până la moartia lui, şi să pomenească prc părinţii noştri şi fraţii noştri
<unncază înşiruirea>, să aibă a să pomeni până la moartia lui, că lui am dat-o, iară
în biserica unde va merge, să ş-o ici să hie de slujbă şi nouă de pomenire. Iară să
nu se afle nimeni să o ici dcn mâna lui, căci a dat-o Aprodul, înainte a oameni
buni şi bătrâni. Sânt martori IIagi Paraschiv, unchiu-meu Chiriac croitoriu,
Alexandru şi alţi mulţi" 37 . \1onahul Pahomic de la mănăstirea :\'camţ nota pc un
Minei pe luna August, ms. (sec. XV[), ca "să se ştie <că este> a sfintei mănăstiri
de la :\'eamţ", îndemnând: "o, frate, fereşte-te de rău şi fă binele. Cercetează
lumea şi alung-o şi leapădă-te de dânsa". "Ieromonahul Daniil fost eclesiarh, în
zilele binecinstitorului Ioan Duca voievod, în anul 721 O" scria şi el pe o
Psaltichie, ms. (1545), la fel cu ":\'ecuţi sân Artenii Ghiniţi ot Orhei", care avea
un Molitvenic (laşi, 1680) 38 .
:\'icolaie Gheanghca ne spune că în timpul celei de-a doua domnii a lui
Constantin Duca au năvălit tătarii şi a fost nevoit să fugă din calea lor: "să să ştie
de când ne-am băjănit de tătari în zilele măriei sale, lui Duca vodă şi }lm venit la
9
mănăstire \1oldaviţa. V(ă)let 7211 <1702> octomvric 16" 3 . Intre 1702
septembrie 1 şi 1703 august 31 ("anul de la Facerea lumii 7211 "), icrei Apostol
Şerban a legat "această carte care se cheamă Triod Penticostar < ... >, în zilele lui
Ion Constantin Duca voievod"; ieromonahul Ghenadie dăruia "această carte Cheia
înţelesului (Bucureşti, 1678) < ... > jupânului Ducăi cămăraşului", "Theodosie
diacul"scria pe un Octoih ms. (1595 - 1606) că "cela ce va străca acest ispisoc să
fie proclet de 318 ... ", iar un Octoih ms. (sec. XVIII) "este a Tazlăului, să să ştie
< ... >. Cine i-a lua-o să fie proclet şi afurisit" 40 .
Constantin Duca a fost urmat în scaun de :Mihai Racoviţă (1703 - 1705),
ginerele lui Constantin Cantemir. În această vreme, în Transilvania, la Ocna
Sibiului în 1703 s-a copiat prima dată cartea lui Dimitrie Cantemir, Divanul sau
gâlceava înţeleptului cu lumea (Iaşi, 1698), pentru care cunoaştem astăzi destule
41
copii manuscrise răspândite pe întreaga arie românească . În :Moldova, la 8 mai
1704, preutul Apostol Şărban vindea Triodul pe care am văzut anterior că l-a
legat, "dumisale vornicului Apostol Talpeş ca să fie dumisale pomană şi pre noi
încă să ne pomenească Dumnedzău întru împărăJia sa. Şi au datu-o svintei bcserici
di Părvcşti, unde iaste hramul Sventi :\'icolaiu"' 2 . De pc o Evanghelie gr. --rom.
(Bucureşti, 1693), de la biserica Tuturor Sfinţilor (Banu) din Iaşi aflăm "când au
răposat Rubina, băneasa dumisale lui Savin vei ban, fevruarie 2, în zilele
criştinului şi bun domnul nostru Ioan Mihai Răcoviţă voivod. Pristăvindu-să în
de
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laş, s-au adus în Rădăni la sfânta bisărică a dumilor sali. Au îngropat-o l( e )t 7213
<1705> fev(ruarie) 4 zile"43 .
La 13 februarie 1705, "a venit căderea din domnie a mult iubitorului de
Dumnezeu şi preastrălucitului şi plinului de bunătate şi de iubire, a domnului
domn Ioan ~ihail Racoviţă voievod, domn şi stăpânitor a toată Moldovalahia. A
cărui reîntoarcere să se facă, Hristoase împărate, prin rugăciunile Sfintei Tale
~aice şi a Sfântului nostru Părinte Hrisostom patriarhul, cât mai repede şi în mod
strălucit". La 4 martie 1705, diaconul Parthenie de la mănăstirea Putna a scris şi el
pe o Leastviţă, ms. (1472), de la m-rea Putna " ... ca să ştie < ... > de când s-a
schimbat domnia, din zilele lui ~ihail vodă" 44 Racoviţă cu Antioh Cantemir. În
timpul acestei domnii a lui Antioh Cantemir, la 13 noiembrie 1705, preotul Pascal
scria că are Divanul lui Dimitrie Cantemir, "să se ştie". La 7 februarie 1706, "Si're
kniga est Trihd dal Antiohie Jora vel logofătu svintei mănăstiri unde iaste hramul
~aicii Preaceste, carea locul i mănăstirea să chiamă ~ăgariul; au dat-o dumnealui
danie ca să fie dumisale şi giupâneasăi dumisa1e Catrinii şi cuconilor dumisale
Toader, :\ecula, Irinei, Safta i ves rod ego, şi maica dumisale, care iaste pristăvită,
45
monahia Teodora" . Alt personaj istoric cunoscut al epocii, marele ban Savin, zis
Smucilă, ctitorul bisericii Banu din Iaşi, apare în însemnările anului 1706
înzestrându-şi ctitoria: la l martie, cu un Tipic, ms. (1641 ), pe care "Savin vei ban
1-au dat besericii mele din Ieşi", iar la 2 aprilie, "această svântă carte (Liturghie
sl., Lwow, 1691 ), o am cumpărat-o Savin vel ban şi o au dat-o la biserica sa, care
o au făcut den temelie în târgu în laş, unde-i hramul Adormirii Precistii, în 15 zîle
46
a lui avgust, ce o au făcut pentru sufletul a tot neamul său" .
Uşor dezorientat, "Răzmiriţi Brah căpitanul de dărăbani" scria la 16 martie
1706 pe un Apostol (Buzău, 1704), "în Iaşi,< ... > în zilele lui Io Antioh Constantin
voievod, în prima domnie" că l-a cumpărat "şi am dăruit-o sfintei besiaricii la
sfânta mănăstiria la Necoriţă drepti iertarea păcatelor noastria şi a părinţilor noştri,
fiind astrucaţi la această sfântă mănăstiria. Iară care s-ar ispiti să o ia de la sfânta
mănăstiria sau să o furia să fie treclet şi poclet (sic!) şi anatema şi neiartat de
Dumnezău şi de Maica Precista şi de toţi sfinţii. Iară preoţii carii vor fi la această
sfântă besiarică să aibă a ruga pre milostivul Dumnezău pentru iertarea păcatialor
noastria, ca să dobândim îm.părăţiia ceriului cu toţi pravoslavnicii creştini întru
vecii netrecuţi şi nesfârşiţi" 4 . La 7 iunie 1706, spătarul Pătraşco Costin scria pe
Cronica leşească: "această carte este a dumisale Pătraşco, fiiul dumisali lui Miron
Costin logofătului. Deci, să se ştie când au fostu dumnealui spătar în dzileli lui
Costantin vod(ă) < ... >. Az, Pătraşco Costin spătar, iscal, pri dni Io Antioh
Constantin voevoda". Tot atunci, Ştefan Pădure lega "această carte ce să cheamă
Cronic leşesc < ... >, cu toată cheltuila dumisali blagorodnic :Nicolai Costin vei
vomic Dolnei Zemli". La 17 august 1706, "Ghiorghii Abăza dichiu ot svânta
mitropolie", "multpăcătosul smerit întru ieromonaşi", cumpăra Noul Testament
43
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(Bucureşti, 1703) "dereptu 4 lei, în zilele măriei sale Io Antioh voievoda şi păstor
48
tunnii lui Hristos arhiepiscop Misail, mitropolit de Suceavă" .
La 30 noiembrie 1706, în satul Vama U. Suceava), preotul făcea un
inventar al cărţilor şi odoarelor bisericii, scriind pe un Sbornic ms.: "izvod de
cărţile svintii beserici din Vamă, câte au fost cându au stătut prăut ficiorul lui
Zmucilă Gligorie: 1 Evanghelie, 2 Apostole, 1 Psaltire, 2 Lăturghii străcate, 2
Molitvenice, 1 Ceaslovăţ, 1 Menei, 1 Octaih, 1 Evanghelie rumănească, 1 Psalom
ruptu, 2 stihare, 1 păreche de naracleaţe cam rele, 2 cruci de lemn zugrăvite şi
mare < ... > să se ştie". Tot cam pe atunci, la o dată stabilită de Petre P. Panaitescu
la sfârşitul sec. XVII - începutul sec. XVIII, "eu, popa -:\iculae, dau sama în casa
lui Dumitru giudele, Dumitru şi Ostahoe, Ion a Chirii şi Zantu, Petrea şi popa
Maxim de sama cărţilor bisericei: o Citelnă rumănească şi sîrbească, Prascău
(sic!), Miniiu Ocotariu (sic!), Psaltiru şi o Liturghie pomeană în biserica cea
slavenească, Molitvenic sârbăscu, Molitvenic românescu, Propovedanie Pocalips.
4
De toate fac 11 sprădzece cărţile satului. Pisal pop Macsim Moldovan" 9 .
Pentru Eustatie diacul din satul Huşi U. Suceava) a fost importantă slujba
pe care a avut-o în vremea lui Antioh Cantemir: "am fost cu Iamandi, capichehaia
Moldovii, la Baba, la Iusuf paşea, serascher. Şi domnu au fost în Moldova
Antiohie Cantemir voievod, a 2-a domnie. Văleat 7215 dichemvrie 8 dni, 1706"50 .
În ultimele zile ale domniei lui Antioh Cantemir, la 30 iunie 1707, o ,,Adunare şi
strângire a multor istorii, tălmăcire de pi grecie de Pătraşcă Danovici al 3-lea
logofăt, şi pe unnă <a fost> prescrisă cu cheltuiala lui Dimitrii Ursachi
stolnicul" 51 .
După Antioh Cantemir a domnit iarăşi Mihai Racoviţă, între iulie 1707 şi
octombrie 1709. În timpul acestuia, la 29 ianuarie 1708, "scris-am eu, Ioniţe, pre
această carte, anume Osmoglasnic, fiind într-o vreme la mine", la 7 martie 1708,
"am scris în hiltă eu, Ghiorghie Talpăş, şi cine n-a şti, n-a citi", pe un Triod, ms.
(sec. XVII-XVIII), iar la 22 martie, "ieromonahul Danil, egumen de la Salca",
scria în slavonă pe un Triod - Penticostar, ms. din 1564, ca "acest Triod înflorit
este al părintelui meu, ieroshimonah Ioan, sihastru de la Salca". Între anii 1708 şi
1730, Lupu diac al capichehaielor domnilor Ţării Moldovei pe lângă seraschierii
din cetăţile Tighina şi Hotin, fiul lui Vasile uricar, a purtat cu sine, la Iaşi, Tighina
şi Hotin, Divanul lui Dimitrie Cantemir şi îl împrumuta amatorilor de lecturi în
locurile unde îl purtau poruncile domneşti.
La 13 februarie 1709, însuşi Mihai Racoviţă, ",această sfântă Evanghelie
dat-o-am besericii domniei mele care am zidit-o acii în Ieşi pe locul Vămii, unde-i
hramul Înviere Sfântului Lazar, ca să fie domnii nostre de pomenire". Ctitor fiind,
domnul punea condiţii: "dar aceasta zicem: cine s-ar ispiti, ori cu schimb ori în
sila sa, a lua această sfântă Evanghelie de la această beserică, ori mireni, ori din
cinul besericesc, să-i fie pârâşul tuspatru Sfinţii Evanghelişti la straşnicul giudeţ a
lui Hristos, şi să aibă parte cu Iuda şi cu trecletul Arie. Io Mihai Racoviţă
4
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voievod''. La 15 martie 1709, un anume Vasile dădea de ştire că "această svântă
P.wltire a cumpărat-o Chiril într-un leu bătut de la un popă din Flm·cşti ca să-i fie
pomană părinţilor şi cuconilor lui, iar cine s-ar ispiti să o ia să fie afurisitu de 300
şi 18 Oteţ şi de \1aica Precista să fie blăstămat" 52 .
Yrihai Racoviţă a fost înlocuit de ~icolae Yravrocordat, schimbarea fiind
notată de icrei Gheorghi din satul Băiceni, care chiar atunci a cumpărat o carte de
la "prcutiasa răposatului preotului Ursului, carele au fost potropop ot Iaşi < ... >.
Scris-am când au vinit Ioan ~ee ulai voivod ş-au intrat în laş, (miercuri, în luna
ianuarie 25 zile), în dzioa lui Svcti Gligori Bogoslov, 7218 <1710>". La 23 martie
1710, "în zilele domnului Ioan ~cculac Alexandru voicvoda", "smcritul
icromonah Jsaiia egumin ot ~cmţu" a dat să se lege un Tipic ms., din cauză "că
era răsipită. ~oi am nevoit de s-au tocmit, iar cheltuiala au fost a svintei
mănăstiri". La 24 aprilie, un anume Tăisie scria pe un Minei cu sinaxar pe luna
noiembrie, ms. (1449), azi la \1-rca ~oul ::\camţ, R. \1oldova: "am cumpărat un
policandru, în zilele părintelui arhiepiscop Pahomie Romanschie, să-mi tic
pomană, în zilele lui \1ihaiu vodă". Se pare că Tăisie nu aflase de schimbarea
domnului, în aprilie fiind în scaun ::\icolae Mavrocordat. La 6 mai 171 O, "cu voia
Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, s-a legat şi s-a înnoit
această carte pc nume Octoih, în zilele bine-credinciosului şi de Hristos
iubitorului domnului nostru ::\ccolai Alexandru voievod. J\ legat-o pc aceasta un
diac pe nume Onofrei din Putna, cu osârdia egumenului J\tanasie din \1oldoviţa".
După o lună, la 6 iunie 171 O, "Leatopiseţul ]arîi Moldovei de la Aaron vodî
încoace, de unde este părâsitu de Ureachc vornicul de Tara de Gios, scos de Miron
Costin vornicul de Tara de Gios, în oraş în Iaşu < ... >, în zilele măriii sale
luminat ului domn Io ?\'icolae voievod, s-au scris" 53 •
La 14 noiembrie 171 O, "Luca piariul ot Cămpulung" a cumpărat o
"Trovanghelie < ... > şi au dat la Dorna, bescricii la Sventâi Petru şi Pavăl hramul,
să-i fie pomană părinţălor şi lui < ... >. Şi au dat şi un Ohtaih cu optu glasuri şi un
Ceaslovăţ prosticel şi o Leturghie. În zilele mării sale lui ::\"icolai vodă, să se ştie".
Menţiunea a făcut-o popa !sac mult mai târziu: "când am scris trecusă trii zeci de
ani şi 2 doi (sic!)", probabil cu prilejul refacerii legăturilor căqilor respective: "şi
Mihail lui Asenii mi-au plătit de am direas Ohtaiu şi Leturghie şi Ceaslovăţul, să-i
fie pomană părinţilor şi lui Mihail şi soţul său Mărie, copiilor lui, în vcacc de veci,
54
amin" .
"Dumitraşcu, nepot lui monah Partenie ot măn(ă)stirea dumisali lui Buhuşu
vel logofăt", a cumpărat o Evanghelie (Bucureşti, 1693) chiar la schimbarea
domnului :\icolae Mavrocordat cu Dimitrie Cantemir. "Însă cu îndemnarea
părintelui Partenic am cumpărat-o < ... > de la preotcasa Acsinie a priotului
lordachea snă popa Ion Sarea din Ocnă < ... >. Şi am cumparat-o în zilele
preînălţatului domn lo Dimitrie Cantimir voievoda aşcş cându vinic de la
------------'" Caproşu, Chiaburu, Însemnări de pe curţi vechi, pp. 384-385; Ilieş, Adam, Divanul, pp. J 005,
1012-1013.
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Ţarigrad. Şi era la Bărladu. Şi umbla văletul 7219 <1710> dec(hemvrie) 5" . La
1O decembrie 171 O, Dimitrie Cantemir intra în Iaşi.
Cu doar puţine zile înainte ca în Moldova să înceapă tulburările războiului
rus o-turc, la 5 martie 1711, într-un moment de tihnă, popa Ştefan Coţman,
protopop de Tutova, scria pe un volum din Dosoftei, Vieţile sfinţilor (Iaşi, 16821686) că este al lui. "Ce, unde s-ar rătăci, să să ştii că este a lui, şi 1-au cumpărat în
4 lei noi" 56 .
Venirea ţarului Petru cel Mare în Moldova şi bătălia de la Stănileşti nu
aveau cum trece neobservate: "să să ştie de când au vinit Petre împărat în
Moldova de s-au bătut cu turcii şi s-au dus Dumitraşcu vodă cu dânsul şi au prădat
57
tătarăi ţara. Leat 7219" . Mai explicit în legătură cu întâmplarea a fost preotul
Miron: "cinstit şi al nostru bun prieten F. M. (îţi scriu) să ştii de când au venit
muscalii în Ţara Moldovei şi s-au lovit cu turcii în (Stănileşti) pe Prut şi s-au bătut
3 zile şi 3 nopţi şi când a fost a patra (zi) ei nu s-au întors, ş-au venit tătarii ş-au
prădat Ţara Moldovei. Şi eu, preotul Miron, am fost în Codru Tigheciului,
înconjuraţi de tătari, 12 săptămâni, (în) căşi de pădure, până când oastea
moschicească a lovit Brăila ş-au bătut-o şi s-au dus moscalii în ţara lor, şi a venit
domn nou în scaun Neculae voievod. 7219". Preotul Dumitru din satul Străoani a
cumpărat un Octoih (Râmnic, 1706), "cându au venit împăratul Moscului de s-au
bătut cu turcii. Şi au îmblat văletul 7220". La 15 iulie 1712, Andrei diacul scria şi
el pe Cartea românească de învăţătură (Iaşi, 1643) din Pribeşti (j. Vaslui): "să se
ştie cându au venit moscalii în Ţara Moldovii şi s-au bătut cu turcii pe Prut la
Stănileşti, dreptu Huşu, şi au prădat tătarii Ţara Moldovei şi era domnu în Ieşi
Dumitraşcul vodă, şi s-au dus cu moscalii. Şi s-au bătut vara, în Postul Sân
Petrului. Şi îmbla veleat 7219" 58 .
După plecarea lui Dimitrie Cantemir, între 1711 septembrie 1 şi 1712
august 31 (7220), pe un manuscris slavon fost la Mitropolia din Cernăuţi s-a notat
"să se ştie când au venit Ioan Şeptilici biv stolnic ... pârcălabul la sfânta mănăstire
la Moldoviţa, cu folăritul" 59 , o dare asupra stânelor, similară căşăritului din
Muntenia.
Ţara se găsea într-o situaţie dramatică de pe urma jafurilor turco-tătare din
vara anului 1711, cu o boierime aflată în mare parte în refugiu şi mulţi locuitori
băjeniţi. La 8 119 noiembrie, tronul Moldovei a fost ocupat de Nicolae
Mavrocordat, care a rămas aici până la 25 decembrie 1715 1 5 ianuarie 1716. Cum
se întâmpla de multe ori în !impul invaziilor străine, năvălitorii furau cărţile din
biserici. In decembrie 1712, Indreptarea legii (Târgovişte, 1652), "fiindu robită de
tătari cându au vinit moscalii în ţară, om găsit-o eu, greşitul şi multpăcătosul robul
sfinţii tale, Lupaşco, o am răscumpărat-o de la un tătar, şi de la mine o au
55

55

Ibidem, pp. 388-389.
Ibidem, p. 390.
57
Ibidem, p. 388.
58
Caproşu, Chiaburu, Însemnări de pe cărţi vechi, pp. 389-392.
59
Ibidem, p. 391.
56
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răscumpărat-o ierei Ion. Deci, aşe am cădzut cu rugăminte (să mă) pominească pe
mine, Lupaşco şi (soţul) mieu, Sanda" 60 .
Într-o asemenea vreme, la 19 ianuarie 1712, diacul Ghiorghiţă, fiul popii
Vasilie din Cîmpulung cugeta pe marginea Psaltirii voroneţene, ms. (sec. XVI,
azi Ms. rom. nr. 693 de la BAR Bucureşti): "iar toţi oamenii de s-ar pricepe întâi
cum să pricep apoi, n-ar greşi nici dănăoară". În fine, anul 1712 a avut o iarnă
lungă, în "iunie în 4 zile, au căzut omăt mare pe Ceahlău, azi marţi< ... >. Atunci sau sfinţit şi beserica în Timişeşti" 61 •

Sfârşitul

*

*

*

secolului al XVII-lea şi începutul celui de-al XVIII-lea a fost
dominat de Cantemireşti, chiar dacă printre ei s-au intercalat domniile lui
Constantin Duca, Mihai Racoviţă şi Nicolae Mavrocordat. Perioada a fost agitată
din punct de vedere social-politic, cu cedarea cetăţii Cameniţa către turci,
năvălirile tătarilor, bătălia de la Stănileşti, dar a fost bogată din punct de vedere
cultural. Dacă mitropolitul Dosoftei îşi încheia opera, iar episcopul Mitrofan,
mare cărturar şi tipograf se muta în Ţara Românească, apărea în schimb Dimitrie
Cantemir; tipografiile de la mănăstirile Cetaţuia şi Sf. Sava din Iaşi scoteau cărţi
pentru întreaga Ortodoxie a vremii, iar Miron şi Nicolae Costin îşi scriu cronicile;
feţele bisericeşti cumpărau cărţi ori le scriau cu mâna pe cele trebuincioase, în
timp ce marii învăţaţi făceau schimb în toate părţile. Toate acestea, alături de
diverse scene de viaţă privată, întâmplări personale ori calamităţi naturale sunt
consemnate pe marginea cărţilor tipărite sau manuscrise aflate în Moldova în
epocă. Limba în care se scrie este într-o măsură însemnată româna, dar slavona
continuă să fie folosită, mai ales în zona imprecaţiilor şi a datei. Modul de datare a
însemnărilor oferă un indiciu de cultură al scriitorilor, care aveau oarece
cunoştinţe de cronologie medievală.
Însemnările au o încărcătură emoţională mai pronunţată decât alte
categorii de izvoare, din cauză că autorii lor devin observatori care semnalează
fapte şi consemnează date ce nu surprind poate, fenomenul istoric în ansamblu,
dar mijlocesc, ceea ce alte izvoare istorice oferă cu zgârcenie şi de obicei indirect,
contactul cu viaţa cotidiană, cu receptarea diferitelor evenimente de către
contemporani.

60
61

Ibidem, p. 393.
Ibidem, pp. 391-392.
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IMAGINI ALE FEMINITĂŢII
ÎN OPERA LUI DIMITRIE CANTEMIR
Dr. Liliana TROFIN
Images of femininity in the work of Dimitrie Cantemir
Summary
In an era where social construction of the relationship man - man belongs
to the horizon male, she becomes a discreet presence in society but not
anonymous. Blamed or praised jurisdictions woman captures a crowd of moralists
increasing unable to see their own faults. This is captured and Dimitrie Cantemir
in his work describing the status of women in society and traditions concerning its
rules of conduct. Fine shy and spirit of observation which he demonstrates when
describing the historical details. But beyond the edge of moralistic see how
passionate nature comes to surface, and some considerations must be viewed with
reluctance.
Keywords: society, women, social status, moral norms, virtue, sin.
Ca peste tot în Europa medievală şi în Principatul Moldovei conţinutul şi
ritmurile vieţii femeii au fost orânduite de dreptul civil şi de cel bisericesc, cadrul
de manifestare fiind cu precădere familia/mănăstirea 1. "Imaginea bărbatului
dominant şi a femeii dominate şi supuse s-a impus şi în cultura română ortodoxă,
Biserica jucând un rol important în perpetuarea până în ziua de azi a acestei
imagini stereotipe. O femeie se află în prima parte a vieţii sub ascultarea taţilor
sau a fraţilor, apoi sub ascultarea soţilor" - afirmă Constanţa Ghiţulescu în studiul
Evul mediu românesc şi istoria femeii (secolele XVII-XVIII). "În caz de văduvie,
continuă autoarea, ea revine în propria familie, unde trebuie să se supună din nou
taţilor sau fraţilor. Revolta împotriva acestei dominaţii nu există, iar starea de
inferioritate devine deseori o armă redutabilă în lupta împotriva lumii masculine",
conchide aceasta 2 . Şi asta în pofida faptului că întemeietorul creştinismului a
propovăduit egalitatea oamenilor, indiferent de rasă, avere sau sex. În mod curios,
această şansă de emancipare a femeilor a fost refuzată de scriitorii şi teologii
creştini, precum şi de liderii Bisericii, interesaţi fiind mai mult de găsirea unor
argumente în favoarea justificării ofenselor, inechităţilor şi abuzurilor îndreptate
împotriva acestora. Cert este că după multe eforturi depuse în acest sens ei au
1
Harald Kleinschmidt, Understanding the Middle Ages: the transformation of ideas and attitudes
in the Medieval world, Boydell & Brewer, 2000, pp. 124-140; Ute E. Eisen, Women officeholders
in early Christianity: epigraphical and literary studies, Liturgica! Press, 2000, pp. 50-62;
Elizabeth A. Clark, Women, Gender, and the Study of. Christian History,
http://www.tfmvi.hr/clanci/Zene/02_ Clark.pdf, accesat online 26.09.2011; Conor McCarthy, Love,
sex and marriage in the Middle Ages: a sourcebook, Routledge, 2004, pp. 31-32.
2
Constanţa Ghiţulescu, Evul mediu românesc şi istoria femeii (secolele XVJI - XVJIJ), în volumul
Direcţii şi teme de cercetare în studiile de gen din România. Atelier. Colegiul Noua Europă.
Bucureşti. 5 iulie 2002. Volum coordonat de. Ionela Băluţă şi Ioana Cîrstocea, pp. 27-61 (în
special p. 44 ), http://www.nec.ro/fundatialnec/publications/dir_ teme.pdf, accesat online
26.09.20 Il .
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ajuns la un consens care gravita în jurul leit motivului căderii Evei în păcat, deşi
puteau mai lesne apela la modelul Noii Eve 3 . În concordanţă cu mentalitatea
timpului responsabilitatea păcatului originar adusă în discuţie de teologi justifica
punerea sub tutelă masculină a femeii şi privarea ei de drepturi de către jurişti. În
timp ce Adam şi urmaşii săi pe linie masculină erau exoneraţi fără prea multe
comentarii, egalitatea dintre sexe avea să existe doar în faţa lui Dumnezeu, nu însă
în familie sau societate. Fără a insista asupra statutului inferior al femeii în cadrul
comunităţii 4 , statut consfinţit am văzut de Biserica creştină, nu putem să trecem cu
vederea prăpastia care separă femeia "ideală" imaginată de teologi şi jurişti de
femeia "reală" a cărei viaţă se desfăşura într-un spaţiu al aşteptărilor, al dorinţei
fără obiect şi al întâlnirilor dintre eros şi thanatos.
Spre deosebire de alţi intelectuali care nu sunt preocupaţi de avatarurile
femeii în societate, animaţi fiind de alte interese, eruditul domn al Moldovei,
Dimitrie Cantemir evidenţiază în lucrările sale nu numai virtuţile, păcatele şi
defectele înaintaşilor sau contemporanilor săi, ci şi paradigma tradiţională
reprezentată de raportul dintre principiul feminin şi masculin. Deşi nu avem
destule elemente ca să-1 includem în tagma misoginilor, ştim însă cu certitudine că
împărtăşea viziunea creştină cu privire la neascultarea Evei: ,,Fereşte-te deci de
acest blând şi viclean duşman apropiat şi obişnuit care are chipul unui prieten, ca
nu cumva, aşa cum a înşelat odinioară pe Eva, care, amăgită de aspectul frumos
al fructului oprit, nu numai că a mâncat din el, dar 1-a înşelat şi pe Adam,
bărbatul ei, ca şi el să mănânce- tot aşa să te înşele pofta şi pe tine" 5 . Că dă
dovadă de subiectivitate, nu încape nici o îndoială, Cantemir fiind departe de
imaginea monarhului ideal pe care o promovează insistent în scrierile sale.
Sentinţelor morale 6 li se opun natura sa pătimaşă şi petrecerile de pomină de pe
malurile Bosforului la care luase nu o dată parte în tinereţea-i tumultuoasă, prilej

3
John S. Grabowski, Sex and virtue: an introduction to sexual ethics, CUA Press, 2003, pp. 38-48;
Judith L. Kovacs, 1 Corinthians: interpreted by early Christian commentatorspp, Wm. B.
Eerdmans Publishing, 2005, 115-117; Elizabeth Ann C1ark, Women in the early church, Liturgica!
Press, 1983, pp. 38-47; Patricia Cox Miller, Women in early Christianity: translations from Greek
texts, CUA Press, 2005, pp. 1-14 (v. Introduction); Ross Shepard Kraemer, Her share of the
blessings: women's religions among pagans, Jews, and Christians in the Greco-Roman world,
Oxford University Press, 1994, passim (v. cap. 13)- http://books.google.ro/, accesat online 27-092011.
4
Barbara H. Rosenwein, Lester K. Little, Debating the Middle Ages: issues and readings, WileyBlackwell, 1998, pp. 257, 260, 265; Lawrence Fine, Judaism in practice: from the Middle Ages
through the early modern period, Princeton University Press, 2001, pp. 106-110; lan N. Wood,
Church and chronicle in the Middle Ages: essays presented to John Taylor, Continuum
International Publishing Group, 1991, pp. 219-228; Pauline Stafford, Anneke B. Mulder-Bakker,
Gendering the Middle Ages, Wiley-Blackwell, 2002, pp. 83-87.
5
Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul a lui Ioan Dimitrie
Constantin Voievod, ed. îngrijită şi studiu introductiv de Virgil Cândea, Bucureşti, E.P.L., 1969, p.
364,
http://www. if.asm.md/biblioteca!Dimitrie%20Cantemir%20%20Divanul%20%28ed. %20critica%2
Obilingva%20romana-romana%20veche%29, pdf. accesat online 30.09.2011.
6
Haralambie Corbu. Dimitrie Cantemir şi problema sincretismului cultural-spiritual. Câteva
repere, în Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, nr. 3, 2008, pp. 43-47,
http://www.akademos.asm.mdlfiles/Academos_3 _ 2008 _ O.pdf, accesat online 26.09.2011.
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cu care barierele invizibile care despărţeau cultura creştină de cea orientală
dis păreau ca prin fannec în acordurile muzicii 7•
Aşa stând lucrurile nu ne mai miră faptul că din postura de moralist
Cantemir profită de subiectul oferit de lupta pentru tronul Moldovei, satirizând
necruţător mariajul aranjat de Corb (Constantin Brâncoveanu) dintre Struţocămilă
(Mihail Racoviţă) şi frumoasa Helga, cea care-i fermecase pe toţi fiii de boieri.
Gelos pe reuşita rivalului său şi dominat de setea de răzbunare, Cantemir se
întrece parcă pe sine atunci când prezentă nunta acestuia prin intermediul antitezei
dintre masculul hibrid şi perfecţinea fizică a femeii care suceşte minţile celorlalte
jigănii 8 . Însă dincolo de îmbinarea reuşită a alegoriei şi fanteziei în vederea
transfigurării absurdului cotidian sau de maliţiozitatea şi lipsa de modestie a
Inorogului (Dimitrie Cantemir), surprindem totuşi la acesta o anumită sensibilitate
faţă de urmaşele Evei şi un dezvoltat simţ estetic, asociat acum cu calomnia
(mireasa este lipsită de puritate) 9 . Cu certitudine, farmecul şi senzualitatea Helgăi
pot seduce până şi grotescul fizic masculin, fapt scos în relief cu mult umor de
autorul Istoriei ieroglife. Adevărata victimă a răfuielii politice nu este în cazul de
faţă Helga ci soţul încornorat, care nici nu bănuieşte că jumătatea lui a călcat
7

Divanul, ed. cit., p. XVIII (vezi Studiul introductiv).
"( •.. ) O, Doamne şi loJi cereştiţ, lucru ca acesta cum şi în ce chip a-l suferi afi putut? Unde ieste
cumpăna ceriului cu carea trageJi şi aşedzafi fundul pământului? O, dreptate sfântă, pune-fi
îndreptariul şi vedzi strâmbe şi cârjobe lucrurile norocului, ghibul, gâtui, flocos pieptul, botioase
genunchele, catalige picioarele, dinfoasă fălcile, ciute urechile, puchinoşi ochii, suciţi muşchii,
întinse vinele, lăboase copitele Cămilei, cu suleget trupul, cu albă pielifa, cu negri şi mângâioşi
ochii, cu supfiri degtifelele, cu roşioare unghişoarele, cu molceluşe vinişoarele, cu iscusit
mijlocelul şi cu rătungior grămăgiorul Helgii, ce potrivire, ce asămănare şi ce alăturare are? O.
noroc orb şi surd, o, tiran nemilostiv şi păgân fără lege, o, giudeţ strâmb şi făfarnic, pravilă
strâmbă şi fără canaane! Ascultafi, morţilor şi privi fi, viilor: Cămila cu Helge să împreună, filul şi
şoarecele să cunună şi dealul cu valea să iau de mână. Ce ureche au audzit, ce ochiu au vădzut
sau ce gură din veci lucru ca acesta au povestit? (Tacă, dară, pripitorile unde cântă ursitorile, că
nici neam cu neam, nici chip cu chip, nici feliu cu feliu a potrivi caută, ce numai ce va face şi
lucreadză ce-i place)" - http://cantemir.asm.md/files/u 1/istoria _ierog1ifica_ vo1_l.pdf, accesat
online 25.09.2011; Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică în douăsprezece părfi împărJită,
aşijderea cu 700 de sentenfii frumos împodobită, iară la sfârşit cu a numerelor străine tâlcuitoare
scară. Text ticluit şi adversarie de G. Pienescu, Editura 100+1, Gramar, Bucureşti, 2001, p. 67.
9
"Tofi ibovnicii şi pătimaşii dragostii Helgii într-acesta chip în toate sujlările şi răzsujlările lor,
ca finicii în focul lor murind şi iarăşi înviind, norocul tot precum au ştiut ş-au giucat giocul (căci
tofi cereştii durerile peminteni/or simpt şi să mi/ostivăsc, numai norocul, dacă-şi întoarce fafa,
nici a jeli ştie, nici a să milostivi poate), şi precum câteodată frica vulturului pre iepure după
broască mărită, aşe voia norocului pre Helge după Cămilă au măritat"; vezi şi imnul nupţial
cântat de un alai nedemn: "ţinfarii cu .fluiere, grierii cu surle, albinele cu cimpoi cântec de nuntă
cântând, muşiţele în aer şi furnicile pre pământ mari şi lungi danfuri rădicară, iară broaştele
toate împreună cu broatecii... Prundul Evfrathului mărgăritarul naşte,/ Cămila din iarbă cele
scumpe paşte./ Mâna Afroditii cunună împleteşte,/ Evfrathul Evropii nou lucru scorneşte./Din cele
cu soldzi Helgile iveşte./ Norocul ce va toate biruieşte./ Cununa împletită norocul o tinde,/ Capul
fără crieri cu mâna o prinde./ O, Helge ficioară, frumoasă nevastă,/ Nevastă ficioară, ficioară
nevastă,/ Cămila să ragă, tâlcul nu-nţăleagă.l Margă la Athina ce iesle s-aleagă./Ficioară
nevastă, nevastă ficioară,l Peste şese vremi roadă să-i coboară/Fulgerul, fierul, focul mistuiască./
Patul nevăpsit nu să mai slăvască "/ - Ibidem; Mihaela Pop, O definiJie negativă a autorităJii
politice româneşti de la începutul secolului al XVIII-lea (Disolufia imaginii voievodului in Istoria
Ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir, în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, Bucureşti, 2006,
pp. 103-125, http://filosofie. unibuc.ro/Anale/anale_ 2006.pdf, accesat online 25.09.2011.
8
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strâmb înainte de căsătorie 10 . La urma urmei Struţocămila (etalon al prostiei şi al
urâţeniei) merită din plin dezonoarea care i se face întrucât râvneşte, în opinia
Inorogului, la o femeie nespus de frumoasă, cu mult peste statutul său. Cât
priveşte expresiile "traghelaful chitelii",
"hirişă himera jigăniilor" şi
"irmafroditul păsărilor" vehiculate de Cantemir prin intermediul Lupului
(Bogdan hatmanul), ştim că acestea aveau darul să sublinieze incapacitatea
hibridului încornorat de a domni pe motiv că nu avea calităţile necesare 11 •
Chiar dacă frumuseţea feminină era supusă unor rigori sociale foarte
stricte, iar etalarea ei era cenzurată după căsătorie, Cantemir se simte parcă obligat
să amintească acest fapt într-un alt context, arătând că numai tinerele necăsătorite
îşi puteau expune părul fără constrângeri, în timp ce soţiile nu aveau această
libertate. Cea care încălca această regulă în public era rău privită de comunitate,
fiind asociată de Biserică cu trufia şi desfrâul: "nu socotesc nimic mai de ruşine
decât să se vadă părul la o femeie măritată sau văduvă şi se consideră o vină
foarte mare descoperirea capului unei femei în public... " 12 •
Pentru Cantemir frumuseţea femeilor de rând o umbrea de departe pe cea a
boieroaicelor însă o punea pe picior de egalitate cu desfrânarea şi amiciţia cu
Bachus. Ambele categorii au însă mare grijă să iasă pe uliţă foarte rar sau să-şi
expună viciile în văzul lumii 13 . Aparenţele trebuiau păstrate cu orice preţ pentru ca
vecinii să nu aibă prilej de cleveteală pe seama soţului. De notat că propria
Despre puritatea sexuală feminine vezi Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei 1 tradusă după
originalul latin de Gh. Guţu; introducere de Maria Holban; comentariu istoric de N. Stoicescu;
studiu cartografic de Vintilă Mihăilescu; indice de Ioana Constantinescu; nota asupra ediţiei de D.
M. Pippidi. - Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1973, pp. 325-327: "Căci, dacă fiica lor s-a
aflat fecioară, nu numai că toate sunt bune, dar şi părinţii sunt ospătaţi cu o masă strălucită, la care,
după ce mănâncă al doilea fel de bucate, se arată fiecăruia pe un taler cămaşa cu semnele fecioriei,
pe care toţi obişnuiesc să pună un mic dar. Dar aceasta se întâmplă numai la oamenii de rând, căci
la cei mai de sus nu pot să vadă cămaşa decât socrii. Iar dacă fiica lor s-a făcut de ocară din
pricina unei împreunări neîngăduite, mirele îşi adună a doua zi prietenii apropiaţi. cărora le
arată că şi-a găsit mireasa spurcată (cu acest cuvânt numesc ei femeile necinstite). Aceştia aduc
pentru ea cea mai proastă căruţă şi, cu hamuri rupte, înhamă în locul cailor pe părinţii ei şi-i
silesc cu bătaia să-şi ducă înapoi acasă, ca pe o curvă, fiica aşezată în caruţă. Nimănui nu-i este
îngăduit să împiedice acest lucru pe drum şi dacă cineva ar cuteza să slobozească pe părinţi,
acela ar fi pedepsit nu numai cu bătaia, ci şi de către judecător, ca un călcător al legii şi al
obiceiurilor ţării. Bărbatul opreşte toată zestrea. şi, dacă el a făcut cheltuieli cu nunta, le primeşte
îndărăt, la porunca judecătorului, de la pa rin ţii care nu şi-au păzit fata. Aşa se întâmplă printre
ţărani cu oamenii aceia sărmani; dar nu şi printre boieri care îşi priveghează fetele mult mai
îndeaproape, aşa că nu li se poate întâmpla lesne asemenea lucru. Când află că fata lor s-a găsit
spurcată, răscumpără necinstea fiicei lor cu o zestre mai mare în sate sau bani; iar dacă ginerele nu
se mulţumeşte în nici un chip cu aceasta, îşi iau fata acasă şi dau mirelui slobozenie să se însoare
cu alta".
11
Idem, Istoria ieroglifică, p. 56.
12
Idem, Descriptio Moldaviae, pp. 310-311.
13
"Cu toate că femeile nu stau ascunse faţă de bărbaţi cu aceeaşi băgare de seamă ca la turci, cu
toate acestea, dacă sunt cât de cât de neam bun, ies rareori afară din casele lor. Jupânesele
boierilor au, ce-i drept, o înfăţişare plăcută, dar cu frumuseţea stau mult În urma nevestelor
oamenilor de rând. Căci acestea au chipul mai frumos, Însă sunt în cea mai mare parte
desfrânate. Unele beau pe acasă mult vin; dar în adunări rareori vezi o femeie beată: căci o
femeie este socotită cu atât mai vrednică de cinste, cu cât mănâncă şi bea mai puţin la ospeţe. De
aceea rar va vedea-o cineva ducând îmbucătura la gură sau deschizându-şi buzele atât ca să i se
poată vedea dinţii; ea îşi vâră îmbucătura în gură cât poate mai în taină" - Ibidem.
10
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gospodărie este în această epocă un "spaţiu feminin datorită sarcinilor domestice
atribuite femeii, dar şi pentru că devine, prin intermediul Bisericii şi al lumii
masculine, un spaţiu de rec/uziune" 14 • Mai remarcăm şi precizarea făcută de

eruditul domn referitoare la neacoperirea feţii de către femeile moldave, având
drept criteriu de comparaţie statutul femeii în lumea islamică 15 • De aceea,
profităm de ocazie şi aducem în discuţie în cele ce urmează comportamentul fiicei
profetului care-1 intrigă atât de mult pe moralistul nostru domn în lucrarea
Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane. Ironizând "prea alesele isprăvi"
ale Fatmei arată că aceasta moştenise senzualitatea tatălui său 16 , fapt dovedit de
satisfacerea unui număr impresionant de soldaţi (vreo câteva mii). Drept răsplată
ea a fost plătită, iar suma obţinută a fost donată persoanelor nevoiaşe şi lăcaşelor
de cult, ne informează Cantemir 17 . Surprinzător, acest lucru nu era socotit un
păcat, ci o ofrandă pioasă adusă lui Allah: "De aceea muhammedanii cred foarte

tare că prin nici o milostenie nu este îmblânzit Dumnezeu aşa de mult ca frin
aceea câştigată cu vânzarea propriului său trup, deşi adulterul este interzis" 1 • Şi
continuă: "Astfel, dacă vreunul care s-a lepădat de lume (monah), dar mai cu
seamă din secta budallah (adică a celor ce se prefac a fi nebuni), va pofti din
inimă vreo femeie pe uliţa cetăţii şi va începe a o ruga Allah eşkîne (adică "De
dragul lui Dumnezeu", iar nu pentru sine însuşi), ca să-i împlinească spurcata lui
dorinţă, ea va fi obligată să-i facă acest serviciu ~i să-i satisfacă pofta, socotind şi

crezând că acel lucru îi va fi ei de mare merit" 1 • Este o practică care aminteşte
într-o oarecare măsură~ de prostituţia sacră antică, care-şi avea originile în
ritualurile de fertilitate. In acest caz preotesele intrau în comuniune cu divinitatea
prin intermediul iubirii cu un străin, iar câştigurile erau administrate de marele

Constanta Ghiţulescu, op. cit., p. 46.
Supra nota 12.
16
Despre legendele populare legate de marele potenţial sexual al profetului vezi la Dimitrie
Cantemir, Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane, cartea întâi, capitolul X http://www. if.asm.md!biblioteca!Sistemul_si _intocmirea_ religiei_muhamedane. pdf, accesat online
27 -09- 20 Il: ,,Senzualitatea lui. Drept minune socotesc ei faptul că atîta patimă avea, încât,
împreunîndu-se, putea suporta asupra sa puterea şi acţiunea a treizeci de bărbaţi şi putea satisface
un număr egal de femei într-o singură noapte. Odată se afla cu oştirea sa împotriva unor arabi
răsculaţi şi, trecând şase luni de când oştenii nu se întorseseră pe la casele lor, au început să
cârtească şi să spună că nu mai pot să-şi înfrâneze pofta trupească, de aceea, sau să-i lase să plece
pe la casele lor, sau să le îngăduie să se împreuneze cu femei străine în pământ străin. Muhanuned,
socotind că, pe de o parte, în Curan se porunceşte să nu se spurce în pământ străin, deci cu captivii
lor, iar pe de altă parte înţelegând, prin descoperire, că victoria asupra protivnicilor se va petrece în
curând, a respins amândouă cererile, însă a spus că va întreba la noapte pe Dumnezeu ce se cuvine
să facă. Luminându-se de ziuă, a întrebat care este numărul celor ce doresc cu nerăbdare
împreunarea cu femeile lor ? Şi s-au aflat până la 5000 de bărbaţi. Se oferă ca o femeie oştirii.
Atunci chemându-i la el, le-a spus că are poruncă de la Dumnezeu (departe fie de noi o asemenea
hulire a lui Dumnezeu) ca, f'ară să calce poruncile Curanului, el însuşi oferindu-şi propriul sau trup
să le potolească pofta. Şi astfel, 1 fiindu-i ridicate (zic ei) preasfintele haine şi poalele cămăşii, i-a
satisfăcut pe toţi fără întrerupere, dar prin aceasta nu s-a obosit, nici nu a păţit ceva rău". Pentru
alte detalii April Harper, Caroline Proctor, Medieval sexuality: a casebook, Routledge, 2008, p.
182.
17
Dimitrie Cantemir, op. cit., loc. cit.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
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preot20 . Şi într-un caz şi în celălalt sexualitatea are un caracter sacrosant iar
ofranda adusă este bine primită de divinitate. Fără pretenţia de a epuiza subiectul
în totalitate, închidem paranteza, lăsând în urmă isprăvile Fatmei şi supunem
atenţiei un alt subiect atins de domnul Moldovei, respectiv ipostazele malefice ale
feminităţii. Dar să vedem despre ce este vorba în cele ce urmează.
În lucrarea Descriptio Moldaviae autorul menţionează mai multe credinţe
care populau universul mitic al moldovenilor. Dintre fiinţele fabuloase care
păşeau în chip nevăzut alături de muritorii de rând se remarcă Zânele, Drăgaica,
Stahiile, Frumoasele, Sânzâienele, Miază-Noapte şi Striga21 • Firesc, ne-am putea
întreba ce au aceste spirite în comun? La prima vedere, răspunsul e simplu:
imortalitatea, marea forţă de seducţie, arbitrariul şi atitudinea punitivă. La o
analiză atentă vedem că lucrurile stau altfel şi asta dincolo de motivaţiile de natură
antropologică cu ajutorul cărora speci~liştii umanizează comportamentul acestor
daimoni feminini pentru a-l înţelege. In mod cert, acestor fiinţe nu li se poate
stabili un profil precis, din cauza numeroaselor variante folclorice ajunse până la
noi. Nu este cazul, aici, să lămurim această chestiune, dar suntem datori să
precizăm că aceste credinţe întregesc patrimoniul spiritual românesc. Mai notăm
că recursul lui Cantemir la Tradiţie trebuie pus în relaţie directă cu păstrarea
identităţii, care într-o accepţiune mai largă înseamnă moştenire istorică şi
memorie colectivă. În acest context amintim şi portretul femeii habotnice care deşi
nu îmbrăcă schisma monahală renunţă de bună voie să mănânce carne toată
viaţa22 . Această calitate de păstrătoare a Tradiţiei o aveau şi "femeile
trăncănitoare", în speţă, bocitoarele profesioniste, care aveau în spate o carieră
~ d 1
m e ungata~23 .
In finalul demersului nostru, putem spune că sensibilitatea marelui cărturar
îmbracă multiple faţete, iar una dintre acestea vizează eternul feminin, şi asta în
pofida tonului moralist ce răzbate din textele sale. Este fără îndoială un spirit
rafinat care dovedeşte o bună înţelegere a naturii umane, percepând trecutul,
prezentul şi viitorul omului creat de Dumnzeu ca pe un prezent continuu în
transformare.

20
Levitic 18, 3, 24-25; Anselm C. Hagedorn, Andrew Mein, Aspects of Amos: Exegesis and
Interpretation, Continuum International Publishing Group, 2010, pp. 65-67; Robert A. Oden, The
Bible without theology: the theological tradition and alternatives to it, University of Illinois Press,
2000, pp. 135-153; Averii Cameron, Amelie Kuhrt, Images ofwomen in antiquity, second edition,
Routledge, 1993, p. 274; Mathew Kuefler, The manly eunuch: masculinity, gender ambiguity, and
Christian ideology in late antiquity, University of Chicago Press, 2001, pp. 381-382.
21
Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, pp. 340-343.
22
Ibidem, pp. 340-341.
23
Ibidem, pp. 330-333.
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VENITUL CÂNTARULUI PE TERITORIUL MOLDOVEI DIN
SECOLUL AL XVIII-LEA PÂNĂ ÎN
PRIMA JL'MĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
Constantin TOF AN
Le revenu de la balance romaine sur le territoire de la Moldavie du XVIII-e
siecle jusqu'a la moitie du XIX-e siecle
Resumee
Dans cette etude, l' auteur analyse l' evolution du "revenu de la balance
romaine" des les premieres mentions documentaires et jusqu'â la premiere moitie
du XIX-e siecle.
Ce revenu, qui faisait partie de la categorie des taxes commerciales,
representait une petit taxe douee â apprecier le poids des marchandises et avait
connu une dinamique ascendante. Ainsi, si la taxe de pesage ou "cantariatica",
comme la nommaient les sources historiques de la periode respective, est restee
constante, les revenus realises par l'encaissement de cette taxe ont augmente
toujours, en demontrant une dinamique ascendante du commerce de la Moldavie
de cette epoque.
En analysant les revenus obtenus par l'encaissement de cette taxe, on peut
etablir 1'hierarchie des activites commerciales dans diverses villes et bourgs de
Moldavie, et aussi la dinamique ascendante des activites commerciales de la
periode envisagee.
Dans la deuxieme moitie du XVIII-e siecle, la Monastere et l'Hâpital
"Saint Spiridon" de Jassy ont re~u le droit d'exploiter en propre benefice ce
revenu provenant de Jassy et aussi des autres bourgs moldaves.
Dans d'autre localites telles ·Botoşani, Focşani, Galaţi et Chişinău
l'encaissement du revenu de la balance romaine a ete donne â d'autres
etablissements religieux appartenant au territoire de la Moldavie.
Dans les petits bourgs du territoire moldave, ce revenu a ete exploite par
les proprietaires locaux.
Mots ele: taxes commerciales, Moldavie, XVIII-e siecle, XIX-e siecle
Una din multele taxe comerciale percepute pe teritoriul Moldovei, încă de
la începutrile sistemului vamal moldovenesc, a fost şi venitul cântarului.
Venitul cântarului a fost menţionat încă de la începuturile sistemului
vamal moldovenesc medieval şi a făcut parte din categoria vămilor, alături de
vama mare, cea mică, numărătoarea şi brudina, conform aprecierii lui Alexandru
Gonţa 1 • Astfel, pe l mai 1384, Petru I Muşat a donat venitul cântarului din Siret
Alexandru 1. Gonţa, Oraşul moldovenesc in veacul al XV-lea, în "Studii de istorie medievală",
editat de Maria Mgdalena Szekely şi Ştefan S. Gorovei, Editura Dosoftei, laşi, 1998, pp. 147-166.
1
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călugărilor

predicatori de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din această
localitate 2 . Menţiunea a fost interpretată ca fiind o consemnare indirectă a
existenţei unei vămi percepută în funcţie de greutate, în localitatea Siret, la acea
dată. Din acest moment până la sfârşitul perioadei de evoluţie a sistemului vamal
moldovenesc, în vamă s-au desfăşurat operaţiuni de cântărire, care aveau drept
scop stabilirea cu exactitate a sumelor datorate de negustori vămii. Pentru
operaţiunea de cântărire a fost percepută o taxă suplimentară, care, deşi a fost
modică, a adus venituri destul de mari, mai ales în Iaşi, capitala Moldovei.
Dacă această mică taxă de cântărire a existat şi a fost percepută cu
siguranţă în întreaga perioadă medievală, menţiuni certe le-am identificat
începând cu secolul al XVIII-lea. În secolul al XVIII-lea şi în primele trei decenii
ale secolului al XIX-lea, venitul cântarului a fost menţionat în numeroase rânduri,
fiind legat de operaţiunea de cântărire a mărfurilor, atât în Vamă cât şi în afara
acesteia. Venitul cântarului provenea din taxa de cântărire, denumită cantariatica,
care era stabilită în funcţie de cantitatea de marfă cântărită. Negustorii aveau
dreptul să posede cântare cu care se puteau cântări cel mult 40 de ocale de marfă,
sau 51,64 de kilograme 3 , peste această cantitate trebuind să folosească cântarele
de la Vamă sau pe acelea ale beneficiarilor acestui venit. Astfel, în 1742, domnul
Moldovei porunceşte ca negustorii turci care cumpărau unt la Galaţi, dar şi unt şi
ceară la Bârlad, să cântărească marfa cumpărată numai cu cântarul Vămii.
Probabil au fost două argumente, primul pentru a opri abuzurile negustorilor turci
şi litigiile care apăreau la aceste tranzacţii şi, al doilea, pentru a obţine venituri
suplimentare prin achitarea cantariaticii sau a taxei de cântărire la fiecare
4
tranzacţie realizată .
Pe 10 septembrie 1754 este menţionată Maria, văduva lui Ion, cantaragiu
din vamă, care nu avea copii şi lăsa casa proprie prin testament lui Stratul pârcălab
şi soţiei sale Maria5 . Chiar dacă la momentul respectiv, Ion, cantaragiu din vamă,
era decedat, informaţia demonstrează că la început taxa de cântărire era încasată
de slujitorii vămii, fiind un venit al acesteia.
Pe 21 ianuarie 1757, Constantin Mihail Cehan Racoviţă dăruieşte
Mănăstirii Sfântul Spiridon din Iaşi venitul cântarului din Târgui Făinii. Tarifele
erau următoarele: câte 1 ban de sacul cu făină sau pentru pentru cântărirea unei
cantităţi de 50 de oca de grăunţe (64,55 kg) de grâu, mălai, orz sau de făină
vărsată 6 .
Pe 25 iunie 1757, Scarlat Grigore Ghica întăreşte dreptul Mănăstirii
Sfântul Spiridon din Iaşi de a lua "Venitul cântariului din pâinea ce se vinde în
Documenta Romaniae Historica, vol. 1, ed. de C. Cihodaru, Ion Caproşu şi Leon Şimanschi,
Editura Academiei R.S. România, 1975, pp. 1-2, nr. 1.
3
O oca folosită în Moldova pentru cţtărirea greutăţii avea 1, 291 kg; Nicolae Stoicescu, Cum
măsurau strămoşii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, pp. 272, 277.
4
Nicolae Iorga, Studii şi documente, vol. Vl/2, p. 325, 351.
5
Documente privitoare la istoria oraşului laşi, vol. V, Acte interne (1741-1755), Editura Dosoftei,
Iaşi, 2001, pp. 529-530, nr. 808.
6
Ibidem, vol. VI, Acte interne (1756-1770), 2004, pp. 64-65, nr. 73.
2
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Iaşi",

confinnând dania făcută de Constantin Cehan Racoviţă. Tarifele erau cele
stabilite pe 21 ianuarie 1757, câte "un ban pentru sacul de făină sau grăunţe de
grâu, mălai, orz, ovăs, popuşoi, secară sau pentru 50 de oca" în cazul când
produsele respective erau vându te vărsate sau vrac 7. Din acest an, venitul
cântarului realizat din încasarea taxei de cântărire sau a "cantariaticii", atât din
Iaşi dar şi din alte tâguri ale Moldovei, a fost încasat de aşezământul religios şi
medical de la Sfântul Spiridon din Iaşi. Veniturile încasate atât din această taxă,
dar şi din alte surse au fost administrate de epitropii mănăstirii, care aveau
obligaţia să prezinte anual o "samă" a veniturilor şi cheltuielilor, cu alte cuvinte
gestiunea anuală a acestora. În acelaşi timp, din acest moment, aproape că nu
există an din secolul al XVIII-lea în care donaţia acestui venit să nu fie întărită,
confirmată şi extinsă din nou acestei mănăstiri.
Pe 14 mai 1758, Scarlat Grigore Ghica acordă egumenului mănăstirii
Galata, dreptul de a lua printre altele şi venitul cântarului târgului Chişinău, pentru
Biserica Sfântului Mormânt, conform unor "hrisoave ce ne-au arătat de la alţi
domni". Domnul ordonă vameşilor "de Chişinău să nu se amestice la venitul
cântarului" 8 . Şi această informaţie ate stă faptul că la început operaţiunea de
cântărire şi perceperea taxei respective a fost făcută în vamă, fiind un drept al
vameşilor. Numai în felul acesta are sens avertismentul adresat vameşilor din
Chişinău "să nu se amestece" în încasarea acestui venit.
Pe 24 noiembrie 1758, Ioan Theodor Călmaşul confirmă mănăstirii Sfântul
Spiridon dreptul de a încasa venitul cântarului din Iaşi din Târgui Făinii acordat
de Constantin Racoviţă şi de Scarlat Ghica. Conform acestei danii, era stabilită o
taxă de 1,5 bani pentru cântărirea unui sac de grăunţe sau făină "de tot sacul de
orice fel de pâine ce s-ar vinde aice în Iaşi sau în Târgui Făinii, grăunţă sau făină,
adecă grâu mălaiu, popuşoi, orzu, ovăs, secară", iar pentru ceralele şi făina
vărsată, cu oca sau cu măsura, merţa sau baniţa, mănăstirea avea dreptul de a lua
câte 1,5 bani pentru 50 oca cântări te sau măsurate cu orice fel de unitate de
9
măsură de la cumpărători .
Pe 18 iulie 1762, Grigore Ioan Calimah confirmă din nou mănăstirii
Sfântul Spiridon din Iaşi venitul cântarului din cereale dar şi din făină. Taxa de
cântărire era cea fixată anterior, 1,5 bani pentru 50 de oca sau pentru un sac de
cereale, dar şi de făină plătită de cumpărători în Târgui Făinii 10 . Pe 8 decembrie
1766, Grigore Alexandru Ghica dăruieşte Mănăstirii Agapia 100 de lei în fiecare
an din venitul cântarului din Iaşi, pe care cei de la Agapia îl vor lua de la epitropii
Mănăstirii Sfântul Spiridon din Iaşi, care dispunea de acest venit. Suma de bani
trebuia achitată în două rate, 50 de lei la Sfântul Gheorghe şi 50 de lei la Sfântul
Dumitru 11 •
7

Ibidem, pp. 85-86, nr. 98.
Ibidem, pp. 131-132, nr. 151.
9
Ibidem, pp. 149-150, nr. 171.
10
Ibidem, pp. 414-415, nr. 458.
11
Ibidem, nr. 756.
8
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Pe 15 noiembrie 1766, Grigore Alexandru Ghica, reglementează încasarea
venitului cântarului din diferite localităţi ale Moldovei. Confonn acestui
privilegiu, venitul cântarului de la Galaţi era încasat de mănăstirile Precista şi
Sfântul Dumitru din oraşul respectiv, cel de la Focşani a fost donat Mănăstirii
Precista de acolo, de la Chişinău Mănăstirii Galata, iar cel de la Botoşani,
Mănăstirii Sfântul 1\eculai din oraş. Mănăstirii Sfântul Spiridon din Iaşi, în
conformitate cu vechile acte de donaţie, i s-a dăruit cântarul de la Vama din Iaşi,
care era mai mare de 40 de oca, dar şi de la târgurile din Suceava, Neamţ, Roman,
Bacău, Tecuci, Vaslui, Fălciu, Greceni, Codru, Lăpuşna, Orhei, Soroca, Cernăuţi,
Hârlău, Dorohoi şi Târgu Frumos. Epitropii acestei mănăstiri din Iaşi trebuiau să
cumpere cântare şi să stabilească cantaragii proprii care să încaseze aceste
venituri. Epitropii trebuiau să dea Mănăstirii Agapia câte 100 de lei în fiecare an
din acest venit. Suma de bani trebuia achitată în două rate de câte 50 de lei, la
Sfântul Gheorghe şi la Sfântul Dumitru. Cantariatica, sau taxa de cântărire, era
fixată la 2,5 lei pentru 1000 de oca de ceară, revenind 1 ban pentru 1O oca, de 60
de bani pentru un poloboc de miere sau de unt, iar pentru alte mărfuri, cântărite cu
"trăsura" (căruţa), pentru 44 de oca câte 6 bani. Achitarea taxei de cântărire era
împărţită între vânzător şi cumpărător. Pentru marfa care era adusă în Vamă,
numai pentru stabilirea vămii, pentru folosinţa vameşilor nu era achitată nici o
taxă de cântărire. Cantaragiii vămii aveau dreptul de a încasa numai 20 de bani
pentru fiecare car de marfă întrat în V ama Domnească. Vameşii şi cantaragii
vămii nu aveau dreptul să se amestece în încasarea acestui venit care aparţinea
Mănăstirii Sfântul Spiridon. Negustorii din prăvălii aveau dreptul de a ţine pentru
folosinţă propriile cântare, cu o capacitate de cântărire până în 40 de oca, iar cele
care erau mai mari puteau fi confiscate de epitropii mănăstirii. Dacă pentru marfa
care era pentru folosinţa vămii nu se achita cantariatica, pentru marfa vândută
direct în vamă trebuia să se încaseze această taxă în folosul mănăstirii 12 .
Pe 8 decembrie 1766, Grigore Alexandru Ghica dăruieşte Mănăstirii
Agapia câte 100 de lei anual din venitul cântarului din Iaşi. Banii trebuiau luaţi de
la epitropii Mănăstirii Sfântul Spiridon din Iaşi, căreia i-a fost dăruit acest venit,
câte 50 de lei la Sfântul Gheorghe şi Sfântul Dumitru 13 . Aceleaşi prevederi
referitoare la încasarea venitului cântarului din diferite localităţi ale Moldovei din
privilegiul acordat pe 15 noiembrie 1766 de Grigore Alexandru Ghica au fost
reluate într-o formă identică de Grigore Ion Calimah în privilegiul din 29 mai
176i 4 .
În 1771, Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi a obţinut 540 de lei şi 60 de
bani din exploatarea "în credinţă" a venitului cântarului din Iaşi. Sumele de bani
provenite din acest venit au fost strânse de Iane, mumgiu, grec de origine, din Iaşi,
în timp ce suma cu care a fost arendat venitul cântarului de la Soroca, dar şi alte

12

Ibidem, pp. 651-653, nr. 747.
Ibidem, nr. 576.
14
Ibidem, pp. 686-688, p. 783.

13
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15

taxe de acolo, a fost înregistrată în "sama" anului viitor • Putem considera că
aeastă sumă de 540 de lei care a fost strânsă în credinţă de Iane, mumgiul din Iaşi,
reprezintă cea mai mare parte din veniturile strânse în Iaşi, în afara banilor plătiţi
pentru cei care au strâns efectiv această taxă. Nu dispunem de infonnaţii
referitoare la tipurile şi cantităţile de mărfuri care au fost comercializate şi pentru
care a fost achitată "cantariatica", din care a rezultat venitul strâns, dar putem face
nişte calcule ipotetice. Cum un leu era în perioada respectivă egal cu 120 de bani,
cei 540 de lei reprezentau 64800 de bani. Conform privilegiului din 15 noiembrie
1766 care stabilea cantariatica pentru anumite categorii de mărfuri, această sumă
putea să provină de la cântări rea a 648000 oca de ceară, sau 1080 poloboace cu
miere, sau 253333 oca de cereale sau făină vărsată, sau din cântărirea cu tot cu
căruţa a 486400 de oca de mărfuri. Cu siguranţa cei 540 de lei au fost strânşi din
taxele pentru cântărirea unor categorii diferite de mărfuri, dar pe care nu le
cunoaştem şi nu le putem stabili la nivelul informaţiei disponibile. Toate aceste
cantităţi de mărfuri comercializate în Iaşi şi de la care provenea cantariatica
demonstrează un comerţ destul de activ, în ciuda războiului şi a ocupaţiei militare
ţariste.

În anul 1772, Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi a obţinut din venitul
cântarului suma de 756 lei. Dintre aceştia 637 de lei şi 60 de bani au fost obţinuţi
din cântarul din Iaşi, fiind adminstrat de Iane, mumgiu, în "credinţă", 42 de lei şi
60 de bani din cântarul Romanului, administrat tot în "credinţă" de Pascal, grec şi
26 de lei din cântarul Sucevei, tot în "credinţă", de Coste, grec. Toate sumele de
bani obţinute din venitul cântarului din aceste localităţi au fost obţinute între 1
ianuarie 1772 şi 1 ianuarie 1773 şi au fost exploatate în "credinţă", adică în
administraţie proprie, prin intermediul slujbaşilor personali, iar veniturile obţinute
au revenit integral mănăstirii, cel puţin cele care au fost înregistrate. Fără îndoială
cei care au încasat aceste venituri au trebuit să fie plătiţi de către mănăstire, la care
s-au adăugat cheltuielile făcute cu întreţinerea şi repararea cântarelor din diferite
localităţi, care reveneau de drept beneficiarului acestui venit, adică mănăstirii.
Sunt foarte mici veniturile obţinute în fosta capitală a Moldovei, Suceava, în
comparaţie cu cele din Iaşi, ceea ce demonstrează cât de redusă era activitatea
comercială în fosta capitală a Moldovei din secolele XV -XVI în comparaţie cu
cea din Iaşi dar şi cu cea din Roman. Astfel, dacă din exploatarea cântarului din
Roman a fost obţinută suma de 42 de lei, din exploatarea celui de la Suceava au
fost obţinuţi doar 26 de lei. De altfel, nu peste mult timp, Suceava a fost anexată,
împreună cu cea mai mare parte a ţinutului omonim, de catre Imperiul habsburgic.
Venitul cântarului de la Soroca, Movilău şi Raşcov a fost arendat lui
Neculai Sârghie, căpitan, de la 1 decembrie 1771 până la 1 decembrie 1772, cu
suma de 50 de lei, dar veniturile obţinute au fost înregistrate în "sama" anului
1772. În ceeea ce priveşte originea etnică a celor care au arendat venitul
cântarului, cei mai mulţi dintre ei au fost greci, dar există şi un autohton, acesta
fiind N eculai Sârghie, căpitan, arendaşul acestui venit de la Soroca, Movilău şi
15
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Raşcov.

De altfel, şi în anii următori, până în 1778, Neculai Sârghie, căpitan, "a
monopolizat" arendarea acestui venit din cele trei localităţi dintre Prut şi ~istru.
Şi în anumiţi ani după 1778, căpitanul 1\'eculai Sârghie a arendat aceste venituri
din localităţile respective. O altă constatare valabilă din nou până la sfârşitul
secolului XVIII, este şi faptul că venitul cântarului din cele trei localităţi, la care
s-au adăugat alte venituri mărunte, a fost arendat tot timpul împreună. În ceea ce
priveşte originea socială, arendaşii sau administratorii acestui venit provin din
rândul unor negustori, meşteşugari sau slujbaşi mărunţi, deoarece nefiind obţinute
venituri consistente, marii negustori sau înalţii dregători nu erau interesaţi în
afacere 16 .
În 1772, epitropii Mănăstirii Sfântul Spiridon au înregistrat cheltuirea
unei sume de 25 de lei pentru cumpărarea unui cântar în Iaşi şi care a fost dat lui
Iane, mumgiu, împreună cu celelalte cântare ale mănăstirii. Tot în acelaşi an a fost
cumpărat un cântar, cu 15 lei, care a fost dat în primire lui Neculai Sârghii,
căpitan, de la Saraca. Cele două cântare au fost date: cel din Iaşi administratorului
acestui venit al mănăstirii şi cel de al doilea arendaşului de la Soroca 17 .
În anul 1773, Mănăstirea Sfântul Spiridon a încasat din arendarea venitului
cântarului din diferite localităţi ale Moldovei suma de 718 lei şi 87 de bani. În
mod firesc cea mai mare sumă a fost obţinută din venitul cântarului din oraşul
Iaşi, în valoare de 585 lei şi 87 bani, fiind administrat în credinţă de Iane,
mumgiu, 60 de lei de la cântarul de la Roman, administrat în credinţă de Pascali,
grec, 23 de lei de la cântarul Sucevei, administrat în credinţă de Constantin, grec
şi 50 de lei de la cântarul de la Saraca şi Movilău, arendat lui Neculai Sîrghie,
18
căpitan. De altfel, ultimul dintre aceştia va arenda şi pârcălăbia de la Soro ca . Tot
în 1773, mănăstirea a cumpărat, cu 18 lei, un cântar care a fost dat în primire lui
Neculai Sârghie, căpitan, alături de un altul existent din anul anterior. Această
achiziţie demonstrează încă o dată că mănăstirea era obligată, conform
privilegiilor acordate, să asigure un număr corespunzător de cântare, întreţinerea
şi verificarea metrologică a acestora 19 .
În 1774, Mănăstirea Sfântul Spiridon, a încasat din venitul cântarului o
sumă mult mai mică de numai 583 lei şi 27 bani, din care 400 de lei din venitul
cântarului Iaşului dat în credinţă lui Iane, mumgiu, 60 de lei din venitul cântarului
de la Roman dat în credinţă lui Pascali, grecul, 23 de lei din venitul cântarului de
la Suceava, dat în credinţă lui "Constandin grecu ot Suceava", 50 de lei din
arendarea acestui venit de la Saraca şi Movilău, şi 50 de lei din arendarea
venitului cântarului de la Tecuci lui Constandin vătaf. Micşorarea veniturilor
obţinute din administrarea acestei taxe, reprezintă o consecinţă directă a războiului
rusa-turc dintre anii 1768-1774, care a dus la restrângerea comerţului pe teritoriul
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Moldovei. Şi în acest an, cei care administrează sunt în majoritatea lor de origine
greacă 20 .
În 1775, în Condica Vistieriei Moldovei este înscris faptul că Mănăstirea
Sfântul Spiridon avea dreptul de a încasa venitul cântarelor din întreaga ţară cu
excepţia celor donate altor mănăstire'.
În 1775, Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi a încasat din venitul
cântarului 705 lei, din care 51 O lei din venitul cântarului din Iaşi fiind arendat de
Iane, mumgiul, de la 1 februarie 1775 până la 1 februarie 1776, 105 lei din
cântarul Romanului, arendat de Constantin, bacal, din Roman, 80 de lei din
cântarul de la Movilău şi Soroca arendat de Neculai Sârghie, căpitan, restanţă din
anul anterior, 25 de lei din cântarul de la Movilău şi Soroca, arendat de la 1
ianuarie 1775 până la 1 ianuarie 1776, 50 de lei din cântarul Bârladului, arendat
de vameşul Petrachi de la Bârlad. Se poate observa o uşoară creştere a venitului
cântarului în acest an faţă de anul anterior, situaţie determinată de încheierea păcii
. 1
1 ·22
ŞI re uarea comerţu m .
Tot în acel an, 1775, Mănăstirea Sfântul Spiridon a cheltuit 112 lei şi 33
bani pe 5 cântare "ce s-au cumpărat de la Ţarigradu", revenind în medie câte 22
de lei şi 6 bani. Probabil vechile cântare ori au fost distruse ori au dispărut în
timpul războiului 23 .
Pe 1 septembrie 1776 în noua Condică a Visteriei Moldovei este trecut şi
venitul cântarului din diferite localităţi ale Moldovei. Astfel cantariatica era
stabilită la 6 bani pentru cântărirea a 44 de oca de marfă, iar pentru mai puţin de
44 de oca taxa era stabilită în mod proporţional, 3 bani pentru cântărirea a 100 de
oca de sare şi 6 bani pentru cântărirea a 59 oca de fier, iar pentru marfa vîndută
negustorul va plăti după greutate. Pentru marfa· vândută direct în vamă nu mai era
plătită decât vama domnească, iar cantariatica era desfiinţată. Era desfiinţată şi
taxa de 20 bani pentru fiecare car de marfă care întra în vamă şi încasată de
cantaragii vămii. Fiecare negustor sau prăvăliaş avea dreptul să deţină propriul
cântar, care putea să cântărească până la 40 de oca, dar cântarele cu care se putea
cântări mai mult de 40 de oca erau interzise, fiind permise numai celor care
beneficiau de acest venit al cântarului. În ceea ce priveşte venitul cântarului din
Iaşi, acesta aparţinea, la fel ca înainte, Mănăstirii Sfântul Spiridon, celelalte
nefiind menţionate 24 .
În decembrie 1776, Grigore Ghica stabileşte printre altele dreptul
Mănăstirii şi Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi de a lua venitul cântarului după
hrisivul domniei 25 . În 1776, Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi a încasat 71 O lei
din venitul cântarului din diferite localităţi. Dintre aceştia, 420 de lei pe acest an
au provenit din arendarea venitului cântarului din Iaşi, între 1 februarie 1776 şi 1
20
21
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februarie 1777 de către Iane, mumgiu, 60 de lei din venitul cântarului de la Tecuci
pe acest an arendat între 1 aprilie 1776-1 aprilie 1777 de lani, slugă, 80 de lei din
venitul cântarului de la Bârlad arendat vameşului Petrachi, 60 de lei din venitul
cântarului de la Soroca şi Movilău arendat între 1 ianuarie 1776-1 ianuarie 1777
26
căpitanului Sârghie N eculai . Din nou prevederile referitoare la nivelul
cantariaticii şi venitul cântarului, inclusiv cele care se referă la modalităţile de
încasare, au fost reluate şi în Condica Visteriei din 1 aprilie 1777 27 . Şi în acest an
cei mai mulţi arendaşi sunt de origine greacă, mulţi dintre aceştia fiind întâlniţi
atât în anii anteriori dar şi în cei următori.
În 1777, au fost încasaţi de către Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi din
venitul cântarului din diferite localităţi suma de 985 de lei, mai mare decât cea
obţinută din anul anterior. Din această sumă, 500 de lei proveneau din arendarea
venitului cântarului din Iaşi de către Iani, mumgiul, de la 1 februarie 1777, 215 lei
din venitul cântaru1ui de la Bârlad de către Constantin, grecul de acolo, de la 1
ianuarie, 95 de lei din venitul cântarului de la Roman de la 1 aprilie, 90 de lei din
venitul cântarului de la Tecuci tot de la 1 aprilie 1777 de Constantin, logofătul de
acolo 28 .
În 1777, au fost încasaţi 120 de lei din arendarea de către Coste Papafil,
cămăraş de Ocnă a venitului horilcii şi a cântarului de la Târgu Ocna. În acest caz,
banii care proveneau efectiv din venitul cântarului erau colectaţi din taxa pe
cântărirea sării, care avea un tarif de 3 bani pentru 100 de oca. Banii au fost
29
încasaţi mult mai târziu, fiind evidenţiaţi în "Sama Cheltuielilor" din 1783 .
În 1778, Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi a încasat suma de 850 de lei
din venitul cântarului din întreaga Moldovă. Astfel, din arendarea, începând cu
februarie, a venitului cântarului din Iaşi, lui Iani, mumgiu, mănăstirea i-a încasat
450 de lei din arendarea venitului cântarului din Bârlad, din iunie lui Constantin,
grec de acolo, 100 de lei numai într-o jumătate de an, din venitul cântarului de la
Roman arendat lui Constantin, băcal, grec de acolo, de la 1 aprilie, suma de 100
de lei, 80 de lei din arendarea acestui venit de la Tecuci lui Constantin, logofăt,
probabil un mărunt slujbaş local, 100 de lei din arendarea acestui venit de la
Soroca, Movilău şi Raşcov, 20 de lei din arendarea acestui venit din Huşi de către
Gheorghe, hangiu şi 20 de lei din cântarul de la Târgu Frumos arendat lui Lupul,
căpitan. Pe baza acestor cifre se poate observa că în cele mai multe din localităţile
Moldovei sumele obţinute prin achitarea taxei de cântărire erau foarte mici în
raport cu alte venituri. Fac excepţie veniturile obţinute în Iaşi, situaţie explicabilă
prin activitatea comercială complexă desfăşurată în acest oraş. În ceea ce priveşte
originea etnică şi socială a arendaşilor acestui venit se poate observa, că în afară
de trei arendaşi de origine certă greacă, cei din Iaşi, Bârlad şi Roman, ceilalţi sunt
români. Şi în acest an cei care arendează acest venit sunt mici negustori,
26
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meşteşugari şi slujbaşi

de condiţie modestă care doresc să-şi rotunjească veniturile
prin arendarea acestui venit. Cu certitudine nici în cele trei cazuri în care arenda
era mai mare, persoanele respective nu erau foarte bogate. Tot în acel an 1778 a
fost cumpărat, cu 100 de lei de Lupul, căpitan, un cântar foarte mare "ca de 1000
de oca" care trebuia să rămână mănăstirii, iar suma cheltuită nu trebuia să fie
scăzută din suma cumpărăturii. Această informaţie demonstrează că existau şi
erau folosite încă din secolul al XVIII-lea, cântare mari cu care puteau fi cântărite
30
cantităţi mari de mărfuri de peste o tonă .
Tot în acest an, a fost menţionată suma de 120 de lei încasaţi de la
Spiridon, gramaticul, pentru arenda vânzării horilcii şi a cântarului de la Târgu
Ocna, cele două venituri fiind arendate împreună, iar stolnicul Constantin Balş
restituie suma de 40 de lei luaţi de la Mănăstirea Sfântul Spiridon ca să cumpere
un cântar, dar care nu a mai fost achiziţionae'.
Aşa cum am arătat, beneficiarul venitului cântarului avea obligaţia de a
cumpăra un număr suficient de cântare, să le întreţină, să le repare şi să facă
"aiarul" adică ceea ce astăzi numim verificarea metrologică. Unele dintre aceste
cântare erau foarte mari, cum au fost cele cumpărate în 1778 de Lupul, căpitan de
la Târgu Frumos, care a cumpărat un cântar cu o capacitate de cântărire de 1000
de oca şi de Nicolae Balş, paharnic, care a cumpărat un cântar cu o capacitate de
cântărire de 1200 de oca. Aceste cântare foarte mari, cu o capacitate de cântărire
foarte mare, au rămas în proprietatea Mănăstirii Sfântul Spiridon 32 .
În 1779, Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi a încasat 958 de lei din
arendarea venitului cântarului. Din arendarea venitului cântarului din Iaşi, lui
David, căpitan, de la 1 februarie 1779, au fost obţinuţi 500 de lei; 150 de lei s-au
obţinut din arendarea venitului cântarului din Bârlad de la 1 iunie de către o
cunoştinţă mai veche a noastră, Constantin, grec din localitatea respectivă; 120 de
lei din arendarea venitului cântarului din Roman de la 23 aprilie (sfântul
Gheorghe) de căte Constantin, bacal grec, 80 de lei din arendarea venitului
cântarului din Tecuci de pe 13 aprilie de către Badea, băcal, 80 de lei din
arendarea venitului cântarului din Soroca, Movilău şi Raşcov lui Anastase, amăut
şi cel de la Huşi de la 23 aprilie (Sfântul Gheorghe) de către Irimie, căpitan. Şi în
acest an arendaşii acestui venit al Mănăstirii Sfântul Spiridon din Iaşi au fost şi
români şi greci. Printre greci au fost cei doi Constantin din Roman şi Bacău deşi
au numele scris sub formă românească, probabil epitropii mănăstirii cunoşteau
bine originea etnică a celor doi. În ceea ce priveşte pe Anastase amăut arendaşul
de la Soroca, Movilău şi Raşcov, acesta probabil a fost tot de la sud de Dunăre,
albanez sau grec, pentru că din rândurile acestora s-au recrutat amăuţii în această
perioadă. De origine românească au fost ceilalţi: David, Badea şi Irimie. Pe lângă
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forma românească a numelor , aceştia dacă ar fi fost greci cu nume schimbate s-ar
fi menţionat în document, ca la ceilaţi doi, originea etnică 33 .
Tot în 1779, este menţionat faptul că datorită prezenţei "aşcherliilor",
adică a ostaşilor turci la Soroca, Movilău şi Raşcov, nu a putut fi strâns venitul
cântarului din aceste localităţi. Din această cauză epitropii Mănăstirii Sfântul
Spiridon din Iaşi au scăzut suma de 24 de lei lui Anastase, amăut. În acest an,
Mănăstirea Sfântul Spiridon a cumpărat un număr de 8 cântare. Acestea au costat
sume relativ mari de bani. Cele două cântare, cumpărate împreună cu stareţul de la
Sfântul Spiridon, părintele Irinopoleus, au costat, împreună, 63 de lei, din care
unul mai mare şi altul mai mic au fost date lui Geavid, căpitan, arendaşul acestui
venit de la Iaşi, iar 36 de lei au costat cele două cântare cumpărate împreună cu
Anasatase Scorţescu şi trimise lui Anastase, amăut, arendaşul de la Soroca,
Movilău şi Raşcov. În total cântarele cumpărate în anul 1779 de către mănăstire
au costat 99 de lei, o investiţie relativ importantă din punct de vedere financiar 34 .
În 1779 sunt menţionate în "sama" Mănăstirii Sfântul Spiridon diverse
restanţe din anii anteriori din venitul cântarului. Astfel, au fost achitaţi 120 de lei
din venitul horelcii şi a cântarului de la ocnă, adică de la Târgu Ocna, încă din
1776, la care se adaugă sumele pe ultimul sfert din venitul cântarului pe anul
1779, de la Iaşi, 125 de 1ee 5.
În 1780 a fost obţinută suma de 1055 de lei, mai mare cu 97 de lei decât în
anul anterior. Din arendarea acestui venit din Iaşi de la 1 februarie 1780 de către
Geavid căpitan au fost obţinuţi 530 de lei, adică jumătate din întreaga sumă. Alţi
160 de lei au fost obţinuţi din cântarul Bârladului arendat de Constantin, grec din
localitatea respectivă, de la 1 iunie, din care în acest an a fost încasată suma de 80
de lei, restul de 80 de lei rămânând rămăşiţă. 120 de lei s-au obţinut din cântarul
Romanului arendat de la 23 aprilie de către Constantin, bacal din localitate, 70 de
lei de la târgui Otacului arendat tot de la 23 aprilie de către Badea, bacal din
localitate, 40 de lei de la Irimie, căpitan, de la 23 aprilie 1780, 85 de lei din acest,
venit de la Soroca, Movilău şi Raşcov care au fost arendate lui Anastase, amăut
din 30 iulie. La acestea se adaugă 80 de lei din venitul horilcii şi a cântarului de la
Ocnă (Târgu Ocna) de la Spiridon gramăticul. În ultimul caz, banii obţinuţi din
cele două "venituri" a fost trecuţi împreună într-o singură cifră. Dacă Geavid,
căpitan, Anastase, amăut şi Constantin, grecul din Bârlad erau probabil de origine
greacă, cel puţin după nume, tot la fel au fost şi Badea, băcal, Irimie, căpitan, care
probabil erau de origine românească. În cazul în care ultimii arendaşi ar fi fost de
origine greacă, cei care au întocmit "sama" mănăstirii ar fi trecut probabil şi
"calificativul" etnic, ca în cazul arendaşului de la Bârlad 36 .
Tot în acest an au fost cheltuiţi 9 lei şi 30 de bani pentru aiarul cântarelor
mănăstirii, pentru făcutul "cuielor la cântare fiindu stricate". În cazul de faţă este
33
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specificată

efectiv semnificaţia termenului de atar, aceea de reparaţie a două
componente de la cântare care s-au stricat37 .
Tot în acest an, au fost încasate aşa numitele "rămăşiţe" sau restanţe din
anii anteriori: 120 de lei din venitul cântarului şi a horilcii de la Ocnă din anul
1776 de la Coste Papafil, cămăraş de Ocnă, dar şi achitarea integrală a sumei
38
datorată din acest venit de la Târgu Ocna din anul 1779 .
În 1781, mănăstirea a încasat din arendarea acestui venit 1055 de lei. Din
această sumă, 550 de lei provin de la arendarea venitului cântarului din Iaşi lui
hagi Gheorghiu, băcalu, din februarie 1781, 160 de lei din arendarea acestui venit
din Bârlad lui Constantin, grecul din localitate, 130 de lei din arendarea venitului
cântarului de la Roman din iunie 1781, 75 de lei de la Tecuci de către Dumitru
Papastamului de acolo, 50 de lei din arendarea acestui venit de la Huşi lui Irimie,
căpitan, din 23 aprilie, şi 90 de lei obţinuţi din arendarea acestui venit de la
Soroca, Movilău şi Raşcov lui Anastase, amăutu. Din arendarea venitului
cântarului şi a horilcii de la Ocnă (Târgu Ocna) au fost obţinuţi doar 20 de lei,
strânşi în credinţă de Hriste Avram, deoarece s-a stabilit că Spiridon gramăticul a
fost "încărcat" în 1780. Şi în acest an, apar "rămăşiţe" din anii anteriori din acest
venit încasaţi în acest an, ceea ce demonstrează că arendaşii plăteau la început
doar o anumită sumă, restul fiind plătit din încasările făcute. Astfel, din
,.rămăşiţa" anului 1780 au fost încasaţi 85 de lei de la Anastasi, amăut, din
"cântarul" de la Soroca, 80 de lei de la Constandin, grecul din cântarul de la
Bârlad, 30 de lei de la medelnicerul Dumitrachi din venitul cântarului şi rachiului
de la Ocnă din 1779 şi 80 de lei din rămăşiţa aceluiaşi venit de la Ocnă din 1780.
Şi în acest an după capitala Moldovei, localitatea cu cea mai intensă activitate
comercială a fost Bârladul, urmată de Roman. În acest an apare un arendaş nou
faţă de cei din anii trecuţi, Dumitru Papastamuli, care arendează venitul cântarului
de la Tecuci şi care este cu siguranţă grec de origine 39 .
Tot în anul 1781, a mai fost menţionată la cheltuielile mănăstirii
reducerea cu 60 de lei a sumei de 80 de lei datorată de Spiridon, gramăticul de la
Ocnă, demonstrându-se că venitul cântarului şi a rachiului nu a putut aduce mai
mult de 20 de lei, fiind strâns în credinţă de Hriste Avram 40 . Tot în acest an au
fost înregistrate mai multe "rămăşiţe" sau restanţe din venit, cum ar fi 120 de lei
din venitul cântarului de la Ocnă pe anii 1776 şi 1777, 50 de lei de la Lupul,
căpitan, din venitul de la Târgu Frumos şi 40 de lei datoraţi de Constandin Balş,
banul, din anul1778, reprezentând banii daţi de mănăstire pentru cumpărarea unui
cântar la Galaţi, când era pârcălab în această localitate, achiziţie care nu a fost
41
efectuată •
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Astfel, în 1782, a fost încasată suma de 1075 de lei din venitul cântarului.
Din această sumă 560 de lei provin din arendarea venitului cântarului din Iaşi de
la 1 februarie de către Tănasi Ranga, cupeţ, 160 de la arendarea acestui venit din
Bârlad de la 1 iunie de către Costandin, băcal de acolo, 130 de lei din arendarea
acestui venit de la 23 aprilie de Ion Ciocan de acolo, 85 de lei din arendarea
acestui venit de la Tecuci de către Dumitru Papa Stanului de la 23 aprilie, 50 de
lei de la Huşi din 23 aprilie de către Irimie Cloşcă, căpitan, 90 de lei de către
Neculai Sârghii, căpitan de la 1 iunie de la Soroca, Movilău şi Raşcov. Tot din
acest an, provine suma de 30 de lei din arendarea venitului cântarului şi rachiul de
la Ocnă şi o sumă modestă din arendarea venitului cântarului şi a mortasipiei din
42
Târgu Frumos . În acelaşi an, Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi a cheltuit 18
43
lei pentru cumpărarea unui cântar în Iaşi . Tot atunci au fost înregistrate mai
multe "rămăşiţe" sau restanţe din anii anteriori, cum ar fi 120 de lei din venitul
rachiului şi a cântarului de la Ocnă, bani aflaţi la Coste Papafil, cămăraş la ocnă,
pe anul 1776, 60 de lei din venitul horilcii şi a cântarului de la Ocnă din 1777 şi
120 de lei din venitul cântarului şi a horilcii de la Ocnă din 1778, 50 de lei din
venitul de la Târgu Frumos pe 1778, mai vechea sumă de 40 de lei de la
Constantin Balş daţi de mănăstire pentru a cumpăra un cântar, achiziţie care nu a
mai fost efectuată, 55 de lei de la Anastase, amăut, din venitul cântarului de la
Soroca, Movilău şi Raşcov din 1785, afară de 35 de lei daţi lui Neculai Sârghie,
~
.
44
capitan .
În 1783, Mănăstirea Sfântul Spiridon a obţinut suma de 1271 de lei din
arendarea venitului cântarului, din care 600 de lei provin din arendarea acestui
venit lui baş cihodar de la 1 februarie, 221 de lei din arendarea acestui venit de la
Roman, de către Naum şi Dumitrachi de la 23 aprilie 1783, 220 de lei din
arendarea acestui venit de la Bârlad de către Constandin, băcal, de le 1 iunie 1783,
55 de lei de la Huşi de la Irimie Cloşcă de la 23 aprilie 1783, 85 de lei din
arendarea venitului cântarului de la Soroca, Movilău şi Raşcov de către Neculai
Sârghii, căpitan, de la 1 iulie. Alături de această sumă, de 1271, s-au obţinut 50 de
lei din venitul cântarului, dar şi din mortasipia de la Târgu Frumos, arendate de
Lupul, căpitan, 30 de lei din venitul cântarului şi al rachiului de la Ocnă arendat
de Rast şi Avram 45 .
Tot în 1783, Mănăstirea Sfântul Spiridon a cheltuit suma de 45 de lei şi 9
bani pentru cărţile domneşti pentru veniturile mănăstirii, adică pentru copiile după
documentele de danie care atestau dreptul mănăstirii de a încasa taxele respective.
Din aceşti bani au fost cheltuiţi 9 lei pentru cartea cântarului, dar şi divictarului
din Iaşi, 8 lei pentru cartea cântarului, dar şi mortasipiei de la Tecuci, 5 lei pentru
cartea cântarului din Huşi, 6 lei pentru cea din Soroca şi tot atâta pentru cea din
Bârlad. Remarcăm existenţa unor diferenţe destul de mari între costul diferitelor
42
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"cărţi domneşti

ale cântarului", cele mai mari fiind cele de la Iaşi şi Tecuci, în
comparaţie cu celelalte copii. În acelaşi timp, au fost restituiţi 20 de lei lui Vasili
Găluşcă, care a cumpărat venitul cântarului de la Bârlad, dar peste 1O zile a venit
alt "muşteriu care a cumpărat cu 220 de lei", ca mănăstirea să nu iasă în pierdere a
46
fost acceptată noua ofertă şi s-a dat această sumă primului cumpărător .
Tot în 1783, a fost consemnată, printre alte "rămăşiţe" sau restanţe, una
mai veche, din 1776, în valoare de 120 de lei "din venitul horelcii şi cântarului ot
Ocnă", încărcaţi în sama anului 1778, 60 de lei din acelaşi venit al "holercii şi
cântarului ot Ocnă" din 1777 şi 120 de lei din "venitul holercii şi a cântarului" pe
anul 1778, 50 de lei din venitul de la Târgu Frumos, care puteau să provină, măcar
parţial, din venitul cântarului din aceată localitate, 55 de lei din venitul cântarului
de la Soroca din 1781, datoraţi de Anastase, arnăutul, în afară de 35 de lei daţi
prin "mâna", adică prin intermediul căpitanului Neculai Sârghie 47 .
În anul 1784, au fost obţinuţi, prin arendarea venitului cântarului de către
Mănăstirea Sfântul Spiridon, 1360 de lei. Din această sumă, 600 de lei au fost
obţinuţi din arendarea venitului cântarului din Iaşi de către Murat armanul
(armeanul) de la 1 februarie 1784, 250 de lei din acest venit de la Bârlad arendat
de Constandin, grecul, tot atât de la venitul cântarului din Roman arendat de
Necola, grecul, dar de la 23 aprilie, 90 de lei de venitul cântarului de la Tecuci, tot
de la 23 aprilie, încasaţi de părintele arhimandrit, 100 de lei din venitul cântarului
de la Soroca, Movilău şi Raşcov arendat de Alexa, armanu de la 1 iunie, 70 de lei
din acest venit de la Huşi arendat de Neculai Cloşcă, căpitan, de la 23 aprilie, 30
de lei din venitul cântarului şi rachiului "ot ocnă" şi o mai veche sumă de 55 de lei
din anul 1781 datoraţi de Anastase, arnăutu, din venitul cântarului de la Soroc a48 .
Tot în acest an este trecută în "sama" mănăstirii suma de 5 lei cheltuiţi cu care
"s-a tocmit", probabil reparat, cântarul din Roman, 200 de lei "s-au iertat lui
Spiridon, gramătic, fiind om sărac, care bani erau rămăşiţa din anii 1777 şi 1778",
40 de lei daţi lui Constantin Balş ca să cumpere un cântar când era pârcălab la
Galaţi şi nu a făcut nimic, 55 de lei proveniţi din cântarul de la Soroca din "Sama
anului 1781" iertaţi lui Anastase, arnăut, deoarece a decedat49 . În aceste cazuri, cei
care controlau veniturile mănăstirii au considerat că sumele respective erau practic
pierdute şi s-a renunţat la încasarea lor. În acelaşi timp, ele au fost trecute atât la
posibile venituri, dar şi la restanţe care au fost şterse.
În august 1785, într-un nou aşezământ al lui Alexandru Ioan Mavrocordat
acordat Mănăstirii şi Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi, au fost reluate, pe lângă
alte prevederi, acelea referitoare la cantariatică sau taxa de cântărire şi venitul
cântarului din diferitele localităţi ale Moldovei. Astfel, mănăstirea şi spitalul
încasau venitul cântarului din toate târgurile din ţară, cu excepţia venitului
cântarului de la Botoşani, Chişinău şi Focşani, donat altor mănăstiri. În ceea ce
46
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priveşte

cantariatica sau taxa de cântărire, aceasta a fost fixată, după cum arată
condica Visteriei cu pecete domnească, la 6 bani pentru 44 de oca indiferent de
marfă, iar la o cantitate mai mică să se facă un procent, 3 bani pentru 100 de o ca
de sare şi din nou 6 bani pentru 59 oca de fier. Pentru marfa care nu este vândută,
cantariatica trebuia plătită de proprietar dacă dorea să o cântărească. Beneficiarii
acestui venit aveau obligaţia să facă "aiar cântarelor", să le regleze. Pentru marfa
cântărită în vama domnească pentru achitarea taxelor vamale, nu trebuia achitată
cantariatica. Dacă proprietarul mărfii vindea marfa în vama domnească, atunci,
cantariatica era plătită de cumpărător. Cantaragii vămii nu mai aveau dreptul să
încaseze cei 20 de bani de fiecare car cu marfă care întra în Vamă. Beneficiarul
acestui venit avea dreptul de a confisca toate cântarele cu o capacitate de cântărire
mai mare de 40 de oca. Fiecare negustor sau bacal (prăvăliaş) avea dreptul însă să
50
deţină pentru folosinţa proprie cântare până în 40 de oca .
În 1785, Mănăstirea Sfântul Spiridon a încasat din arendarea venitului
cântarului suma de 1395 de lei. Din această sumă 650 de lei a fost obţinută din
arendarea acestui venit din Iaşi, de către acealaşi Murat, armanu de la 1 februarie,
250 de lei din arendarea acestui venit din Bârlad de la 1 iunie de către Constandin,
grecul de acolo, 200 de lei din arendarea venitului cântarului din Roman lui
Mihalachi Carage de la 23 aprilie, 120 de lei din arendarea acestui venit de la
Soroca, Movilău şi Raşcov tot de la 23 aprilie, 90 de lei de la Tecuci lui Matei,
dascălul, de la 23 aprilie, 30 de lei din venitul cântarului şi rachiului de la Târgu
Ocna arendat de Hriste Avram de la 1 ianuarie 51 . Tot în acest an au fost cheltuiţi
30 de lei pe un cântar necesar activităţii de cântărire din Iaşi 52 .
În 1786, Mănăstirea Sfântul Spiridon a obţinut suma de 2125 de lei din
arendarea ventului cântarului. Din această sumă, 900 de lei provenea din
arendarea venitului cântarului din Iaşi de Vasile Carp, sulger, de la 1 februarie,
160 de lei din arendarea acestui venit de la Roman de către Coste Caluda de la 23
aprilie, 125 de la Soro ca, Movilău şi Raşcov de către N eculai Sârghie, căpitan, de
la 1 mai, 100 de lei de la Tecuci lui Gheorghe Ioan de la 23 aprilie, 90 de lei de la
Huşi arendat lui Irimie Cloşcă, căpitan, de la 23 aprilie, 25 de lei de la Bacău
arendat lui Andrei Bileni de la 1 martie, 20 de lei de la Fălticeni (Fulticeni)
arendat de Toma, vameş, de la 23 aprilie şi 30 de lei din ventul cântarului şi
rachiului de la Ocnă 53 . În acest an, Mănăstirea Sfântul Spiridon a dat suma de 70
de lei lui Marcar, armanul, care a arendat venitul cântarului din Iaşi pe anul 1786
şi i s-a reziliat contractul, deoarece a venit un alt client care a oferit o sumă mai
54
mare
Pe 1O septembrie 1787, Alexandru Ipsilanti a confirmat anaforaua marilor
boieri asupra cercetării veniturilor şi cheltuielilor Mănăstirii Aron vodă în
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perioada cât a fost egumen Teofil şi Sama mănăstirii de venituri şi cheltuieli de pe
Il august 1787. În "Sama" acestui an este menţionat faptul că mănăstirea a
cheltuit 4 lei pentru un cântar în 1777 55 .
În 1787, Mănăstirea Sfântul Spiridon a încasat suma de 541 lei din
cântarul de la Iaşi "strâns în credinţă" de Alexandru Miţovicu de la 1 februarie
1787 şi 556 lei şi 90 de bani din venitul cântarelor din celelalte localităţi. Din
ultima sumă de bani, 243 de lei şi 90 de bani proveneu din arendarea cântarului de
la Bârlad de Coste, bacalu de acolo, din mai 1787, 80 de lei din arendarea
cântarului de la Roman de Coste Caluda din 23 aprilie 1787, 130 de lei de la
Movilău, Soroca şi Raşcov de la Neculai Sârghie, căpitan, din 23 aprilie 1787, 40
de la Huşi de Irimie (Cloşcă), căpitan, şi 30 de lei din venitul cântarului şi al
rachiului de la Ocnă arendat tot de Hriste Avram în 1787. În acest an nu este
menţionată nici o sumă de bani încasată din venitul cântarului de la Tecuci, dar
este menţionată suma de 460 de lei obţinută din venitul de la Tecuci cu tot cu
mortasipie de la Matei, dascălul. Considerăm că în această sumă de bani de 460 de
lei din venitul Tecuciului, sunt trecuţi şi banii din aredarea cântarului din
localitate. Cum această persoană, Matei, dascălul, a arendat tot venitul obţinut la
Tecuci - moşia, cântarul şi mortasipia - aceste venituri nu au mai fost evidenţiate
separat 56 . În total, în 1787, au fost obţinuţi din arendarea acestui venit 1097 de lei
şi 90 de bani, doar jumătate din veniturile din anul anterior. Reducerea atât de
importantă a veniturilor obţinute din arendarea cântarului, o adevărată prăbuşire a
acestora, de către Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi a fost determinată de
declanşarea războiului ruso-austro-turc dintre anii 1787-1792 şi restrângerea
activităţilor comerciale pe teritoriul Moldovei.
În 1788, suma obţinută din venitul cântarului de către Mănăstirea Sfântul
Spiridon din Iaşi a fost numai de 520, din aceşti bani 350 de lei au fost obţinuţi
din arendarea venitului cântarului din Iaşi de Lazăr Tulumbagiu de la 1 ianuarie,
40 de lei din venitul cântarului de la Roman arendat de Coste Caluda de la 23
aprilie şi 1O lei din venitul cântarului de la Fălticeni arendat lui Tulumbagiu de
acolo din 23 aprilie şi 130 de lei din arendarea venitului cântarului de la Soroca,
Movilău şi Raşcov. O anumită sumă de bani a fost încasată din veniturile de la
Târgu Frumos, pe moşia, mortasipia, dar şi cântarul. Veniturile obţinute în acest
an la Târgu Frumos au fost de 11 O lei, dar ce a fost obţinut din venitul cântarului
nu poate fi precizat. Din următoarele localităţi Bârlad, Huşi, Tecuci şi Bacău nu a
fost încasată nici o sumă de bani, deoarece populaţia a fost în bejenie. În cazul
Tecuciului este menţionată suma de 400 de lei din arenda moşiei şi a mortasipiei,
adică din taxarea activităţii comerciale locale 57 .
În 1789, din arendarea venitului cântarului a fost obţinută suma de 850 de
lei. Dintre aceştia 500 de lei au fost obţinuţi din arendarea venitului cântarului din
Iaşi de către Lazăr Tulumbagiu de la 1 ianuarie, 50 de lei din arendarea venitului
55
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cântarului de la Huşi de către Vasilachi de la 1 ianuarie, 120 de lei din arendarea
venitul cântarului de la Soroca, Movilău şi Raşcov de către Neculai Sârghie,
căpitan, din 23 aprilie, 30 de lei din arendarea venitului cântarului de la Fîlticeni
lui Costel Caleongiu de la 23 aprile. Alte sume de bani care au provenit şi din
arendarea acstui venit sunt din cei de 250 de lei de la Târ~ul Frumos, atât din
cântar dar şi din mortasipie arenda te de Lupul, căpitan 8 . Astfel, în 1790,
Mănăstirea Sfântul Spiridon a încasat din arendarea venitului cântarului din
diferite oraşe şi târguri suma de 2821 de lei şi 60 de bani începând cu 1 ianuarie
1790. Cea mai mare sumă a fost obţinută prin arendarea acestui venit din Iaşi cu
1560 de lei de către Vasile Cheleş de la 1 ianuarie, urmat de Roman cu 400 de lei
de către Costea Caluda de la 23 aprilie, de Huşi cu 100 de lei de către Vasilachi
din oraşul respectiv de la 1 septembrie, 505 lei de la Soroca, Movilău, Raşcov,
Bălţi lui Zaharia, căpitan, de la 23 aprilie, Fălticeni (Fulticeni) cu 76 de lei de
către Caleongi de la 23 aprilie, Târgu Ocna cu 50 de lei de către Hriste (Cristea)
din localitate de le 23 aprilie, Bârladul cu 50 de lei de către Coste Grecu de la 23
aprilie, Bacău cu 30 de lei de către Gheorghie Grecu tot de la 23 aprilie, Târgui
Neamţ şi Piatra cu 50 de lei, însă de la 1 septembrie, iar de la Târgu Frumos nu
am putut stabili suma, deoarece au fost comasate toate veniturile într-o singură
cifră. Se poate observa că doar în cazul venitului cântarului din Iaşi arendarea s-a
făcut pentru întregul an calendaristic, de la 1 ianuarie 1790 la 1 ianuarie 1791, iar
pentru cele mai multe din localităţi arendarea s-a făcut pentru o perioadă de 7 luni.
Intr-un singur caz, venitul cântarului de la Târgu Neamţ şi Piatra Neamţ,
arendarea a fost făcută pentru o perioadă de patru luni. În ceea ce priveşte originea
etnică, ne permitem doar simple supoziţii. Astfel, Coste Caluda, Hriste, Gheorghie
Grecu şi Coste Grecu sunt aproape cu siguranţă de origine greacă, cel puţin la a
doua generaţie, în cazul ultimilor doi, dar ceilalţi au fost autohtoni 59 . Putem face o
ierarhizare a activităţii comerciale desfăşurate în aceste localităţi pornind de la
cuantumul acestui venit. Astfel, în localităţile în care acest venit al cântarului a
fost arendat cu cele mai mari sume, s-au desfăşurat fără îndoială cele mai
importante tranzacţii comerciale, cel puţin în ceea ce priveşte cantităţile de
mărfuri. Tot în acest an, este menţionat faptul că Mănăstirea Sfântul Spiridon a
cheltuit 2 lei cu un slujitor trimis la Roman pentru cântarul Neamţului (Târgu
Neamţ), probabil pentru a încasa venitul din această localitate 60 .
Între 1 ianuarie 1791 şi 1 ianuarie 1792, Mănăstirea Sfântul Spiridon din
Iaşi a obţinut din arendarea venitului cântarului din diferite localităţi, începând cu
data de 1 ianuarie, suma de 2960 de lei. Cea mai mare parte din această sumă a
fost obţinută din arendarea venitul cântarului oraşului Iaşi cu 2715 lei de la 1
ianuarie de către Vasile Cheleş, 455 de lei de la Roman dar de la 23 aprilie de
către Dancul, cupeţ, 130 de la Huşi şi Fălciu de la 1 ianuarie de către Ion Durac,
100 de lei de la Bârlad de la 23 aprilie de către Coste, pitar, 300 de lei de la
58

Ibidem, nr. 517.
Idem, voi. IX, nr. 3.
60
/dem, voi. IX, nr. 4.

59

248
https://biblioteca-digitala.ro

Soroca, Movilău, Raşcov şi Bălţi de la 23 aprilie de către Luca, făclier, 30 de lei
pentru Târgu Ocna de la 23 aprilie de către Ştefan, ginerele popii Ianachi, 80 de
lei pentru Fălticeni dar de la 1 octombrie de către Costea, bacal, 50 de lei de la
Piatra şi Târgu Neamţ, în acest ultim caz, arendat tot de la 1 octombrie a anului
respectiv tot de către Costea, bacal. Pentru Târgu Frumos, sumele de bani obţinute
din venitul cântarului şi a mortasipiei în valoare de 400 de lei sunt calculate la un
loc, probabil împreună cu arenda moşiei. Putem estima valorile reale ale arenzii
venitului cântarului în acele localităţi în care arendarea s-a făcut mai târziu şi
sumele obţinute nu au fost adunate la venitul calculat iniţial pentru anul întreg.
Astfel, la Roman, arenda putea urca până la aproape 600 de lei, la Bârlad la
aproximativ 125 de lei, la cele trei târguri Soroca, Movilău şi Raşcov la 375 de lei,
iar de la Piatra şi Târgu Neamţ putea să urce până la 200 de lei.
Trebuie să mai avem în vedere alte două aspecte. Sumele enumerate
reprezintă doar veniturile obţinute de aşezământul de la Sfântul Spiridon prin
arendare la diverse persoane şi nu veniturile totale încasate care au fost strânse de
cei care au arendat acest venit. Al doilea aspect pe care trebuie să-I avem în
vedere este şi faptul că, deşi par mici sau relativ modeste, acestea erau obţinute
prin aplicarea unei taxe de cântărire sau a unei "cantariatici", care nu depăşea un
ban pentru o cantitate destul de mare de produse cum ar fi cereale, făină, sare,
fier 6 .
Arendarea venitului cântarului din diferite localităţi a fost făcută de
persoane de condiţie socială şi materială modestă sau cel mult medie, mici
dregători şi slujbaşi sau diferiţi orăşeni recrutaţi probabil din rândurile
negustorilor. În unele cazuri este vorba de mici meşteşugari care au reuşit să
strângă suma de multe ori modestă necesara arendării în speranţa unui câştig. În
cazul oraşului Iaşi, cei care au arendat venitul cântarului au trebuit să plătescă
sume relativ importante, fiind probabil oameni înstăriţi.
De la 1 ianuarie 1793 până la 1 ianuarie 1794, a fost obţinută, prin
arendarea venitului cântarului din diferite localităţi, suma de 3205 lei, din care
prin arendarea venitului cântarului din ianuarie, la Iaşi a fost obţinută suma de
2200 lei, la Huşi 200 de lei. În alte localităţi arendarea a fost făcută de la 23 aprilie
fiind obţinute următoarele sume: la Roman 150 de lei, Bârlad 125 de lei, Soroca,
Movilău şi Raşcov suma obţinută a fost de 3000 de lei, Fălticeni 80 de lei, la
Piatra 70 de lei, la Târgu Ocna 30 de lei, la Hârlău 30 de lei, la Orhei 20 de lei.
S-a amai adăugat venitul cântarului de la Bacău din anii 1789 şi 1790 de 132 lei şi
60 de bani, şi cel de la Soroca din anul 1790 de 50 de lei.
Se pot trage concluzii interesante referitoare la importanţa comerţului din
diferite localităţi ale Moldovei, pornind de la veniturile încasate în aceste
localităţi, deoarece cantariatica a fost aceeaşi pe tot teritoriul Moldovei. În acest
an nu au mai fost menţionaţi arendaşii acestui venit62 .
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Cântarele trebuiau să fie cumpărate şi verificate, operaţiuni pentru care se
cheltuiau sume importante. În anumite documente este menţionat aiarul
cântarului. Astfel, în 1792, au fost cheltuiţi 100 de lei pe un aiar de cântar de către
Mănăstirea şi Spitalul Sfântul Spiridon, sumă destul de mare şi care demonstrează
63
că reparaţiile efectuate au fost semnificative .
Pe 25 iulie 1793, Mihail Constantin Şuţu a confirmat Spitalului Sfăntul
Spiridon din Iaşi, venitul cântarului din Moineşti, confonn condicii de la vistierie
autentificată cu pecetea domnească. Astfel, cantariatica fost fixată la 6 bani pentru
44 de oca indiferent de marfă cu excepţia fierului care pentru 29 de oca era plătită
o taxă de 6 bani. În cazul în care marfa cântărită avea mai puţin de 44 de oca, se
64
calcula o taxa mult mai mică de 3 bani pentru 100 de oca . Cantariatica era
achitată chiar şi pentru simpla cântărire a mărfii rară să fie vândută. Pentru marfa
comercializată în vama domnescă trebuia să achite cantariatica cumpărătorul, dar
pentru simpla cântărie a mărfii în acest loc nu era plătită nici o taxă. Negustorii
particulari puteau să aibă propriile cântare, dar numai până la 40 de oca, cele care
depăşeau această greutate la cântărire erau confiscate de cei care deţineau acest
65
venit. Deţinătorul acestui venit avea obligaţia de a face "aiarul" cântarului .
Putem observa faptul că localităţile în care aşezământul de la Sfântul Spiridon
avea dreptul de a încasa acest venit erau cele mai importante de pe teritoriul
Moldovei, în primul rând din punct de vedere comercial, venitul cântarului fiind
legat de activitatea din vamă, ajungând prin donaţie domnească în proprietatea
acestui aşezământ. În târgurile mici, înfiinţate recent pe moşiile boiereşti, acest
venit aparţinea proprietarului local. Astfel, în aprilie 1793, epitropii Mănăstirii şi
Spitalului Sfântul Spiridon recunosc dreptul lui Constantin Paladi de a strânge
printre altele şi venitul cântarului din Ştefăneşti, deoarece este proprietarul acestui
târg 66 .
Pe 1 septembrie 1793, este trecută suma de 43 de lei în cheltuielile
Mănăstirii Sfântul Spiridon pentru "întocmitul cântarului" din Iaşi la "aiar", sumă
comparabilă cu veniturile obţinute prin arendarea "cântarului" din localităţi mai
mici. Mănăstirea era obligată la verificarea cântarelor, conform hrisoavelor de
danie domnească, dar era în acelaşi timp interesată în funcţionarea acestora şi
67
încasarea veniturilor respective .
Între 1 ianuarie 1794 şi 1 ianuarie 1795, Mănăstirea Sfântul Spiridon a
obţinut din arendarea venitului cântarului din diverse localităţi ale Moldovei suma
de 5985 de lei, din care din arendarea venitului cântarului din Iaşi a fost obţinută
suma de 2200 de lei, aproape jumătate din aceste venituri colectate pe întreaga
ţară. În celelalte localităţi, din arendatrea acestui venit au fost obţinute sume mult
mai mici, cum ar fi 440 de lei pentru Huşi, dar pentru o perioadă de 2 ani, până la
63
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Sfântul Gheorghe 1795, 330 pentru Bârlad, 239 de lei Roman, 300 de lei pentru
Soroca, Movilău, Raşcov şi Bălţi, 80 de lei pentru Fălticeni, 50 de lei Târgu
Neamţ şi Piatra, 60 de lei pentru Bacău, 34 de lei pentru Târgu Ocna, 30 de lei
pentru Hârlău, 30 de lei pentru Orhei, 7 lei pentru venitul cântarului din Vaslui.
S-au mai adăugat 170 de lei din venitul cântarului de la Bârlad, rămaşi de anul
trecut 68 . În acest an, mănăstirea a cheltuit suma de 330 de lei pentru cumpărea a
69
două cântare şi 100 de lei pentru repararea cântarelor timp de 2 ani .
Între 1 mai 1795 şi sfârşitul lunii octombrie 1796, Mănăstirea Sfântul
Spiridon din Iaşi a obţinut următoarele sume de bani din arendarea venitului
cântarului: din oraşul Bârlad a fost obţinută suma de 740 de lei, câte 370 de lei în
fiecare an, 520 de lei din venitul cântarului de la Roman (250 de lei în primul an şi
270 în al doilea an până la Sfântul Gheorghe 1797), 630 de lei pentru arendarea
acestui venit de la târgurile Soroca, Movilău, Raşcov, Bălţi (300 de lei în primul
an, 330 de lei în al doilea an până la Sfântul Gheorghe 1797), Fălticeni timp de
doi ani 160 de lei, câte 80 de lei în fiecare an, în al doilea an arendarea s-a făcut
tot până la Sfântul Gheorghe 1797, 138 de lei şi 15 bani pentru cântarul Petrii şi
Târgu Neamţ (58 de lei şi 15 bani în primul an, 80 în al doilea an până la Sfântul
Gheorghe 1797), 200 de lei din arendarea cântarului de la Bacău şi de la Târgu
Ocna, din care 88 de lei în primul an şi 112 lei în al doilea an, probabil tot până la
Sfântul Gheorghe 1797, 200 de lei pentru arendarea cântarului de la Huşi pe un
singur an, de la 1 ianuarie 1796 la 1 ianuarie 1797, 84 de lei din cântarul Hârlăului
(40 de lei în primul an şi 44 de lei în al doilea an până la sfântul Gheorghe 1797),
70 de lei de la Orhei tot pentru o perioadă de doi ani până la Sfântul Gheorghe
1797. La fel că şi în ceilalţi ani, cea mai mare sumă de bani a fost obţinută de la
Iaşi, adică 2050 de lei pe un singur an de la 1 ianuarie 1796 până la 1 ianuarie
1797.
Pe lângă venitul cântarului din Iaşi, situaţie firească de altfel, un venit
destul de mare, mai ales în comparaţie cu alte târguri din Moldova, a fost obţinut
în Bârlad, Roman şi Huşi. Se poate stabili în felul acesta o ierarhie a activităţii
comerciale în oraşele şi târgurile Moldovei în aceşti ani la fel ca şi în alţi ani
pentru care avem informaţii de acest gen 70 . Astfel, la 1 mai 1795, a fost cumpărat
71
un cântar cu 33 de lei pentru "Târgui Pietrii" (Piatra Neamţ) . Din toate aceste
informaţii reiese că beneficiarul acestui venit avea obligaţia atât a cumpărării cât
şi a întreţinerii permanente a acestora. Mănăstirea a fost obligată să realizeze pe
lângă reparaţiile obişnuite şi ceea ce s-a numit "aiarul" acestora.
Intre noiembrie 1796-noiembrie 1797, într-o perioadă de 13 luni,
Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi a obţinut din arendarea venitului cântarului
3453 de lei, dintre care 2050 de lei venitul cântarului din Iaşi, 370 de lei de la
Bârlad, 200 de lei de la Huşi, 155 de lei de la Roman, 80 de lei de la Fălticeni, 330
68
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de lei de la Soroca, Movilău, Raşcov şi Bălţi, 142 de la Bacău şi a Ocnii (Târgu
Ocna), 60 de lei de la Piatra Neamţi şi Târgu Neamţ, 36 de la Hârlău şi 30 de lei
de la Orhei 72 . Şi din infonnaţiile referitoare la valoarea venitului cântarului din
acest an ne putem da seama de amploarea activităţii comerciale din diferitele
localităţi ale Moldovei, se poate realiza o imagine a ierarhiei acestei actvităţi.
Între decembrie 1797 -noiembrie 1798, Mănăstirea Sfântul Spiridon dintrun total venituri de 34404 lei, a obţinut din arendarea venitului cântarului 3076
lei. Astfel, din arendarea venitului cântarului de la Iaşi au fost obţinuţi 1700 de lei,
370 de la Bârlad, 200 de la Huşi, 160 de lei de la Roman, 330 de lei de la Soroca,
Movilău, Raşcov şi Bălţi, 100 de la Bacău şi Târgu Ocna, 35 de lei de la Hârlău,
30 de lei de la Orhei şi 21 de lei de la Vaslui pe 3 ani. Şi în acest an s-a păstrat
ierarhia din anii anteriori 73 a valorilor venitului cântarului pentru oraşele şi
târgurile Moldovei. Tot în această perioadă, între cheltuielile Mănăstirii Sfântul
Spiridon de 4564 7 şi 12 bani, este înregistrată şi suma de 1O lei plătită lui telal
74
başa pentru cântarul Iaşilor .
Între decembrie 1798-sfârşitul lui noiembrie 1799, Mănăstirea Sfântul
Spiridon a încasat din arendarea venitului cântarelor din diferite localităţi ale
Moldovei suma de 3405 de lei. Au fost încasate prin arendarea cântarului de la
Iaşi 2100 de lei, 3 70 de la Bârlad, 200 de lei de la Huşi, 100 de lei de la Roman,
300 de la Soroca, Movilău, Raşcov şi Bălţi, 60 de lei de la Fălticeni, 80 de la
Bacău şi Ocna, 60 de lei de la Piatra (Neamţ) şi Neamţului (Târgui Neamţ), 30 de
lei de la Hârlău, 18 lei de la Orhei, 7 lei de la Vaslui. S-a mai adăugat suma de 40
de lei din venitul cântarului târgului Ştefăneşti arendat pe 6 ani de la 23 aprilie
1793. Suma de 3405 lei obţnută prin arendarea venitului cântarului pe anul
respectiv reprezenta mai mult de 10% din veniturile mănăstirii, de 32068 pe anul
respectiv, fără să luăm în calcul rămăşiţa de 21882 din anul anterior 75 . Tot în
această perioadă au fost cumpărate de câtre mănăstire două cântare, destinate
activităţii din oraşul Iaşi, cu 38 şi respectiv 30 de lei 76 .
Pe 1 decembrie 1799, Constantin Alexandru Ipsilanti confirmă printr-un
nou privilegiu daniile şi scutirile de dări acordate Mănăstirii şi Spitalului Sfântul
Spiridon din Iaşi. Astfel, s-a stabilit ca venitul cântarului din unnătoarele târguri,
cum ar fi Galaţi, Focşani, Chişinău a fost dat altor mănăstiri cu diferite hrisoave
domneşti, iar de la celelalte târguri acest venit trebuia să-1 ia Mănăstirea Sfântul
Spiridon, conform Condicii Vistierii cu pecete gospod (domnească). A fost fixată
din nou valoarea cantariaticii, adică a taxei de cântărire, la 6 bani pentru 44 oca
indiferent de marfă, iar pentru o cantitate mai mică de 42 de oca, trebuia să se
încaseze o taxă proporţională cu acea cantitate de la cumpărător. Pentru cântărirea
a 100 de oca de sare, era percepută o cantariatică de 3 bani, iar pentru 59 oca de
72
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"hier" (fier), era percepută o cantariatică de 6 bani. Pentru marfa care nu era de
vânzare, proprietarul plătea numai în cazul în care dorea cântărirea acesteia.
Pentru marfa cântărită în vamă, pentru care se plătea vama domnească,
cantariatica era achitată de cumpărător. Ceilalţi negustori, inclusiv bacalii, aveau
dreptul de a dispune de cântare cu care se puteau cântări maximum 40 de oca,
nimeni neavând dreptul de a poseda cântare mai mari de 40 de oca în afara
beneficiarilor acestui venit. Iar de la cei care aveau cântare mai mari de 40 de oca,
mănăstirea avea dreptul de a încasa 20 de bani de fiecare car cu marfă, sumă care
înainte era luată de cantaragiul vămii, atunci când marfa intra în vama
domnească 77 .
În anul următor de arendare, decembrie 1799-noiembrie 1800, ultimul an
din secolul al XVIII-lea, Mănăstirea Sfântul Spiridon a obţinut 4245 de lei din
arendarea venitului cântarelor din diferite târguri ale Moldovei. Cea mai mare
sumă de 2900 de lei a fost obţinută prin arendarea venitului cântarului de la Iaşi,
370 de la Bârlad, 200 de la Huşi, 150 de la Roman, 330 de lei de la Movilău,
Soroca, Raşcov şi Bălţi, 60 de lei de la Fălticeni, 80 de lei de la Bacău şi Ocna, 40
de lei de la Ştefăneşti, 18 lei de la Orhei, 7 lei de la Vaslui. Suma de 4245 de lei,
obţinută prin arendarea venitului cântarului din diferite localităţi ale Moldovei,
reprezenta mai mult de 10% din veniturile de 32653 de lei ale mănăstirii, ob~inute
în acest an, fără a lua în calcul rămăşiţa de 27786 lei rămaşi din anul anterior 8 .
Putem observa o creştere constantă a sumelor de bani obţinute de
Mănăstirea Sfântul Spiridon prin arendarea acestui venit în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea.
De la începutul secolului al XIX-lea, provin numeroase informaţii
referitoare la peceperea acestui venit în târgurile mici proprietate particulară.
Astfel, "iratul cântarului" constituia în mod firesc venitul proprietarului moşiei
respective. Numai acesta avea dreptul de a poseda cântare pentru cantităţi mai
mari de 40 de oca de mărfuri. Între locuitorii din târg şi proprieterii acestor târguri
s-au semnat diferite înţelegeri, prin care locuitorii recunoşteau dreptul unic al
proprieterilor de a deţine cântare mai mari de 40 de oca. Se obligau să folosească
numai cântarul proprietarului pentru efectuarea operaţiunilor de cântărire, inclusiv
pentru mărfurile proprii. În mod evident în aceste înţelegeri erau trecute taxele
pentru cântărire, care erau diferite de la caz la caz. În anumite situaţii aceste taxe
erau mult mai mari pe moşii decât în oraşele mai mari, stâmind, în felul acesta,
nemulţumirea locuitorilor.
În oraşele mai importante, venitul cântarului a devenit după 1834 un
monopol al eforiilor respective, devenind venituri publice. Cum, în perioada
anterioară, acest venit a aparţinut unor aşezăminte religioase, au fost plătite
despăgubiri sau acordate anumite sume anuale bisericilor respective 79 .
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În 1819, se fixează venitul cântarului la 6 bani pntru 44 de ocale "orice fel
de marfă ar fi", se decide ca cei care administrau cântarele anual "să facă aiar
cântarelor adică să le îndrepteze". Alte persoane decât cei "miluiţi"cu acest venit
nu aveau dreptul de a poseda şi folosi cântare mai mari de 40 de oca. Cel care
deţinea prin danie domnească acest venit avea dreptul "de a le lua sub zaptul său",
adică de a le confisca. De fapt, reglementarea din 1819 nu face altceva decât să
reia pe cele din secolul anterior referitoare la acest venit din oraşul Iaşi.
Şi în acest secol venitul cântarului a continuat să aducă venituri
importante, existânt o creştere pennanentă a sumelor încasate din exploatarea
acestuia. Chiar dacă, cântăritul a devenit un venit public, acesta a continuat să fie
arendat. Astfel, în 1833, cântăritul aducea Eforiei din oraşul Iaşi, suma de 130000
de lei, iar în anii 1860-1862 arendarea acestui venit a fost făcută pentru suma de
numai 75000 de lei, arendaşul dispunând de 16 cântare 80 . În celelalte oraşe ale
Moldovei veniturile provenite din cântărit au crescut faţă de secolul anterior, dar
ele erau mult mai mici decât cele din Iaşi 81 .
Chiar dacă în perioada analizată, venitul cântarului a fost cu mult inferior
celorlalte taxe încasate, acesta a cunoscut o creştere permanentă atât în a doua
jumătatea a secolului al XVIII-lea, dar şi în prima jumătate a secolului următor.
Cum sumele strânse din venitul cântarului care au provenit din taxa de
cântărire pe anumite produse comercializate (cereale şi derivate, sare, ceară, miere
de albine, fier sau alte produse) a crescut permanent, poate fi stabilită o legătură
directă între dinamica ascendentă a acestui venit şi cea a comerţului Moldovei din
această perioadă. Studierea acestei taxe este importantă deoarece pot fi stabilite
concluzii interesante referitoare la ierarhia activităţii comerciale din diferite oraşe
şi târguri ale Moldovei în perioada analizată.

xo Ibidem, p. 274.

Ibidem, p. 273. În anul 1841 în Bacău a fost încasată, din exploatarea acestui venit, suma de
3425 de lei.
81

254
https://biblioteca-digitala.ro

FABRICA SCHEIN-PLOLL-PETRil"A,
PRIMA FABRICĂ PRODUCĂTOARE DE BERE DI~ GALAŢI.
REPERE ISTORICE (1842-1934)
Dr. Adrian POHRIB

First beer factory from Galaţi, Schein-Ploll-Petrina.
Historical marks (1842-1934)
Summary
The article makes a brief account of the major events (the "cornerstones" )
ofthe history ofthe first beer factory from Galaţi, Schein-Ploll-Petrina, which was
among the first beer factories of the Old Kingdom. In 1883, the factory exhibited
its products at the "Cooperative Exhibition", in Bucharest, and it was awarded the
"Golden Medal". Next year, it participated in the Exhibition of Agriculture and
Industry from Bucharest and it won the "Honors Diploma" and the "Golden
Medal". The documents reveal that Marcu Schein-Ploll-Ştefan Petrina Factory
passed through all the specific stages of development of a beer factory, starting
with the stage of manufacture, continuing with the use of steam-powered
machines until finally it was equipped with modern systems of production, hence
becoming a major beer producer. lts ability to the new economica!, social and
historical conditions, to avail of the technological innovations from its field made
possible its survival during the first three decades of the XX-th century, when
most of the other similar factories were closed. Unfortunately, at the end of the
third decade ofthe XX-th century, the factory started to decline, until its complete
closure, which took place during the next decade.
Keywords: factory, beer, Galaţi, XIX-XX centuries, production statistics, trade

1842. Este atestată documentar prima fabrică de bere din Galaţi, întemeiată
de către Marcu Schein în anul 1842 . Dr. Nicolae Stavrescu, vicepreşedinte al
Consiliului de Igienă al oraşului Galaţi, cu ocazia unui raport din anul 1907,
nominalizează Fabrica de bere Ştefan Petrina (fostă Schein-Ploll) ca fiind cea mai
veche fabrică de profil din România (Moldova şi Ţara Românească) 2 , afirmaţie
susţinută şi de profesorul G. Codreanu cu ocazia întocmirii, în anul 1908, a unei
monografii a fabrici lor din Galaţi 3 .

N. Suţu, Noţiuni statistice asupra Moldovei, Iaşi, 1849, în "Opere economice", Ed. Ştiinţifică,
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1845. Recensământul fiscal din 1845 înregistrează la Galaţi mesena de
" b erar"4 .
1859. Printr-un ordin al .Ministerului din Lăuntru către Municipalitatea
Galaţi se aprobă înfiinţarea unor taxe locale pe bere şi tutun, în valoare de 20 de
parale pentru vadra de bere 5 , respectiv oca de tutun moldovenesc, al căror venit
urma să fie utilizat pentru întreţinerea a două şcoli noi din Galaţi. De asemenea, se
6
solicita "deşteptarea muşteriilor" în vederea "antreprizuirii" .
1863. În deceniul al şaselea al secolului al XIX-lea iau fiinţă încă trei fabrici
de bere. Astfel, statistica lui D.P. Marţian menţionează patru fabrici de bere care
prelucrau anual materii prime, orz şi hamei în valoare de 120.600 lei, producând
bere în valoare de 247.200 lei. Acestea însă, având câte cinci-şase lucrători fiecare
7
şi neîntrebuinţând maşinile, le putem considera manufacturi .
1866. La 20 august 1866, printr-o ordonanţă, Primăria oraşului Galaţi scotea
la licitaţie publică în zilele de 2, 3 şi 4 octombrie antrepriza taxei asupra berii
produsă local sau achiziţionată din import în vederea consumului 8 .
Antreprenoriatul asupra taxei pe bere a fost adjudecat pentru o perioadă de trei
ani, începând cu anul 1867, lui Ilie Doiciu, contra sumei de 17 .O 12 lei/an (licitaţia
a început de la suma de 6.000 lei). În contractul încheiat cu Primăria se menţiona,
la capitolul "Condiţii", următoarele: "Se dă mie antreprenorul a percepe câte 20
parale la cursul fiscului de toată vadra de bere ce se va fabrica la maşinile sau
cazanele fabricilor din oraş. Măsurarea cazanelor în care se fabrică bere se va face
în cele dintâi zile a<le> lunii ianuarie, o dată pentru întreg anul, sau la ocaziune,
când vreunul din fabricanţi şi-ar preface cazanul, bineînţelegându-se că
măsurătoarea va fi făcută în asistenţa unui membru comunal, a unui fabricant
rânduit de Primărie 9 şi <a> unui altul din partea fabricanţilor. La această lucrare
va fi prezent proprietarul fabricii, sau rânduitul din partea sa, şi un agent
poliţienesc, constatarea astfel făcută de unanimitate sau majoritate se va considera
de adevărată. Din câtimea berii ce vor conţine cazanele se va scădea zece la sută
pentru fiertură în folosul fabricantului şi pentru restul eu, antreprenorul, voi lua
E. Mihăly, S. Mihăly, Contribuţii la istoria meşteşuguri/ar din Galaţi în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, în "Danubius", voi. II-III, Galaţi, 1969, p. 156. Autorii nominalizează ca
sursă: Arh. St. laşi, tr. 1423, op. 1619, m. 951, f. 233-286.
5
În măsurile epocii moderne, în Moldova, 1 vadră (1 O ocale) avea capacitatea de 15,20 litri (vezi
Nicolae Stoicescu, Cum măsurau strămoşii, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, pp. 175-176, cota
11223).
6
Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian Iordache, Viorica Solomon, Tezaur documentar gălăţean,
Bucureşti, 1988, p. 102 (vezi şi Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, d. 12/1860,
fila 1).
7
Anale statistice, an IV, m. 13-16 din 1863, pp. 124-125.
8
Evenimentul a fost popularizat şi prin intermediul "Gazetei de Focşani", numerele 31, 41 şi
45/1866.
9
Din partea Primăriei a fost numit delegat fabricantul local de bere Franz Libich, iar din partea
producătorilor, lţic Ianculovici.
4
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taxa arătată mai sus cu analoghie pe fiecare vadră". În mod surprinzător, nu exista
o favorizare a producătorilor indigeni sau din ţară, atât ei, cât şi importatorii de
bere, fiind taxaţi cu 20 de parale vadra de bere (o vadră de bere era socotită ca 1O
oca). La scurt timp de la adjudecarea licitaţiei, mai precis la 20 martie 1867, el
delegă drepturile de contractare către Mihalache Z. Ionescu, întrucât Doiciu nu
virase nicio sumă în contul Primăriei, care se confrunta cu reale dificultăţi în plata
salariilor sergenţilor de oraş, profesorilor şi a fumiturilor necesare funcţionării în
bune condiţii a spitalelor şi şcolilor 10 . Remarcăm, cu ocazia licitării antreprizei,
menţionarea numelor fabricanţilor de bere, cinci la număr: Marcu Şein (Schien),
August Vaigant, Iţic Moise, Iţic Ianculovici şi Franz Libich (Liebech) 11 •
1882. Într-o statistică industrială realizată în anul 1882, regăsim în cadrul
Circumscripţiei a III-a Fabrica de bere (în mod evident este vorba despre fabrica
de bere Ploll, care era amplasată în această circumscripţie), cu o medie a
lucrătorilor/zi de 15 angajaţi şi o producţie anulă de 2.000 hectolitri, costul anual
al berii produse în acest stabiliment ridicându-se la 140.000 lei 12 • Cu titlu
informativ, la acea dată mai funcţiona o fabrică de bere în Circumscripţia I-a, mai
mică, cu 1O angajaţi, o producţie de 1.000 hectolitri şi o valoare a produselor de
70.000 lei, astfel încât centralizatorul stabilimentelor industriale consemnează
existenţa în oraş a 2 fabrici de bere, cu un număr total de 25 angajaţi, care
produceau anual 3.000 de hectolitri de bere, în valoare totală de 210.000 lei 13 .
1883. Fabrica de bere Ploll participă la Expoziţia Cooperativă din Bucureşti,
14
unde a fost medaliată cu "Medalia de Aur" .
1884. Fabrica de bere Ploll participă la Expoziţia de Agricultură şi Industrie
din Bucureşti, unde a fost premiată cu "Diploma de Onoare" şi "Medalia de
A ur "15 .
1885. Într-o altă statistică realizată în anul 1885 regăsim cele două fabrici cu
un număr total de 30 de angajaţi, o capacitate de producţie de 3.124 hectolitri, în
valoare de 100.500. În mod evident, fabrica Ploll era cea mai puternică - 25 de
angajaţi, cu o producţie anuală de 2.500 hectolitri 16 • Din păcate, cele două
statistici nu conţin referinţe la dotarea cu utilaje.
1887. La începutul secolului al XX-lea G. Codreanu arată că în una din
aceste fabrici, Ploll, urmaşul lui Marcu Schein, "a introdus aparate noi, care se
mişcau cu ajutorul aburului" 17 . Paul Păltănea, abordând dezvoltarea economică a
Arhivele ~aţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, d. 7311886, filele 1, 8, 19, 27, 32.
Ibidem, filele 25-26.
12
Ibidem, d. 3311882, fila 11.
13
Ibidem, filele 15, 18.
14
G. Codreanu, op. cit., pp.151-160.
15
Ibidem.
16
Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, d. 41/1885, filele 7, 9, 12.
17
Emeric Mihă.ly, Sara Mihă.ly, Din istoria industriei alimentare din Galaţi în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, în "Danubius", voi. 1, Galaţi, 1967, p. 233 (autorii citează ca sursă G.
10
11
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oraşului Galaţi

în perioada 1862-1878, afirmă că după preluarea fabricii de bere
din "Vadul Cazărmii" de la fraţii "Sein"-Schein de către familia Ploll, aceasta din
urmă o înzestrează cu "maşini cu aburi", devenind a doua mare fabrică din ţară,
după cea a lui Oppler de la Bucureşti" 18 .
În anul 1887, continuă autorul citat, Ştefan Petrino, ginerele lui Ploll
"reorganizează cu desăvârşire fabrica, înzestrând-o cu maşini noi şi sistematice" 19 •
Evident, această activitate de înnoire a utilajelor a avut drept urmare salvarea
fabricii de bere de la faliment, întrucât celelalte fabrici concurente, rămânând la
stadiul manufacturier, au fost eliminate de pe piaţă, astfel că într-o lucrare de la
sfârşitul secolului la XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, apare nominalizată
o singură fabrică de bere, cea a lui Ploll, preluată ulterior de Ştefan Petrino. În
ultimul caz avem însă de-a face cu o întreprindere mecanizată, inclusă în cadrul
marii industrii.
1891. La 17 iulie 1891, Amalia Ploll, fabricant de bere, cum ea însăşi se
intitulează, domiciliată în Galaţi str. Cazărmii, cvartalul al III-lea, legalizează o
chitanţă prin care confirmă faptul că a primit de la fratele său Carl H. Oppler,
domiciliat în Bucureşti suma de 26.666 lei, reprezentând rata ce se cuvenea a fi
plătită conform actului de partaj încheiat între cei doi fraţi în urma decesului
tatălui lor, W. H. Oppler, cu menţiunea că suma totală ce trebuia achitată Amaliei
Ploll, văduvă la acea dată, se ridica la 160.000 lei 20 .
Istoricul Moise N. Pacu consemnează la sfârşitul secolului al XIX-lea, mai
precis în anul 1891, existenţa la Galaţi a 47 fabrici şi anume: "4 de făină (mori cu
abur), 2 pentru tăiatullemnelor (ferăstraie cu abur), 4 de lumânări de stearină, 5 de
săpun, 1 de bere, 2 de vax, 1 de frânghii, 1 de dopuri de plută, 4 de apă gazoasă, 1
de cărămidă, 1 de var, 1 de piei, 2 de rahat, 2 de tahan şi halva, 3 de macaroane, 1
de băuturi spirtoase, 1 tumătorie, 3 de pălării, 1 de tricouri, 1 de pescării afumate,
1 de lumânări de ceară, 1 de curăţit orz, 1 de tăbăcărie, 1 de vopsit stofe, 1 de
ciocolată de cicoare, 1 de scaune de lemn sistem Marsilia". În ceea ce priveşte
fabrica de bere, consemnează ca proprietar pe Amalia Ploll. Ideea este reluată la
nominalizarea patentarilor industriaşi şi meseriaşi din oraşul Galaţi, unde
nominalizează, de asemenea, 1 singur patentar industriaş în domeniul fabricării
berii, fiind vorba în mod evident despre fabrica de bere Ploll 21 .
Codreanu, Monografia fabrici/ar din Galaţi, Galaţi, 1908, p. 155, Moise Pacu, op. cit., p. 260,
Ancheta industrială din 1901-1902, voi. 1, pp. 17-33).
18
Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918, ediţia a doua, Ed. Partener,
Galaţi, 2008, p. 112.
19
Emeric Mihăly, Sara Mihăly, op. cit., p. 233 (autorii citează ca sursă G. Codreanu, Monografia
fabrici/ar din Galaţi, Galaţi, 1908, p. 155; Moise Pacu, Cartea judeţului Covurlui. Note
geografice, istorice şi îndeosebi statistice, Bucureşti, Stabilimentul grafic I.V. Socecu, 1891, p.
260; Ancheta industrială din 1901-1902, voi. 1, p. 17-33).
20
Arhivele Naţionale Galaţi, Tribunalul judeţului Covurlui. Secţia 1-a Acte autentice, nr.
1142/1891.
21
Moise N. Pacu, op. cit., pp. 260-261.
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1892. Amalia Ploii, născută Opler, devenită Ploii în unna căsătoriei cu Josef
Ploii, instituie ca dotă la căsătoria fiicei sale, Carolina Wilhelmina Ploii, cu Ştefan
Petrina suma de 133.000 lei din totalul de 160.000 de lei, care i se cuvenea de la
Carol Opler, fratele său din Bucureşti, în unna dezbaterii moştenirii defunctului
tată Wilhelm Hoeflich Opler. În schimb, cei doi se angajau să plătească anual sau
semestrial binefăcătoarei suma de 4000 de lei ca rentă pentru tot restul vieţii 22 .
1893. La 14 aprilie 1893, Amalia Ploii închiriază ginerelui său, Ştefan
Petrina (Pecina), fabrica de bere pentru o durată de 5 ani, , "dimpreună cu toate
acaretele aflate pe ea, precum case de locuinţă şi alte imobile în care este instalată
fabrica, cu grădina şi beciurile fabricii, toate maşinile şi ustensilele fabricii, vase
mari şi mici, precum şi căruţele ei" 23 . Prin contract, Ştefan Petrina se obliga ca
actul comercial să fie exercitat sub firma "Amalia Ploii". La aceeaşi dată, Amalia
Ploi se împrumută de la ginerele său cu suma de 40.000 lei, în vederea efectuării
de reparaţii capitale la fabrica de bere (este vorba despre construcţia unei clădiri în
24
patru etaje cu destinaţia de uscătoare), ipotecând împrumul cu fabrica . La data
de 21 decembrie 1893, firma este reînmatriculată cu denumirea "Ama/ia Ploii"fabrică de bere cu abur, la rubrica numele proprietarului fiind nominalizat Ştefan
Petrina25 .
1895. La data de 12 octombrie 1895, Amalia Ploii dispune Tribunalului
Judeţului Covurlui. Secţia 1-a autentificarea următorului act de vânzarecumpărare: "Subsemnata Amalia Ploii, văduvă, rentieră, domiciliată în oraşul
Galaţi, declar şi recunosc prin prezentul act că nesilită de nimeni, ci din a mea
bunăvoinţă şi liberul meu consimţământ, am vândut ginerelui meu, Ştefan Petrina,
comersant, tot din Galaţi, imobilul meu «Fabrica de bere» situată în acest oraş
Galaţi, strada Vadul Cazărmii, cu tot terenul şi grădina ei, după stăpânirea şi
megieşiile ei actuale, toate acaretele şi construcţiile vechi şi noi aflate pe teren,
maşinăriile fabricii şi toate ustensilele ei, vase mari şi mici aflate în fabrică,
precum şi toate celelalte unelte necesare exploatării şi funcţionării acestei fabrici,
imobil care-mi este căzut ca moştenire de la defunctul meu părinte Wilhelm
Hoeflich Oppler, în baza actului de partaj intervenit între mine şi ceilalţi
<moştenitori> ai numitului defunct cu ocazia împărţirii averii succesorale, act care
s-a autentificat de Tribunalul Ilfov la nr. 5163 din 16 iulie 1891.
Preţul vânzării acestui imobil s-a fixat de noi la suma de 130.000 lei, care mi
s-a achitat în modul următor ... (urmează prezentarea sumelor scăzute din suma
totală, datorită unor creanţe şi ipoteci). În total, deci, în modul descris mai sus,
primind de la dl. cumpărător din preţul vânzării suma de 78.400 lei, restul de
Arhivele Naţionale Galaţi, Tribunalul judeţului Covurlui. Secţia I-a Acte autentice, nr.
431/1892.
23
Ibidem, nr. 98811895.
24
Ibidem, nr. 67111893.
25
Arhivele Naţionale Galaţi, Tribunalul judeţului Covurlui Secţia 1-a. Registre de înscrierea
firmelor individuale, d. 111891-1894, fila 89.
22
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51.600 mi se achită în felul următor: 30.000 am primit în numerar astăzi, în
momentul fonnării şi subscrierii actului, iar restul de 21.600 lei am convenit a mi
se achita de către dl. cumpărător la ultimul august 1896, pentru care D-sa mi-a
eliberat o osebită cambie. Achitarea acestei sume se va considera şi dobândi prin
remiterea creanţei şi prin eliberarea din partea-mi a unei declaraţii autentice,
constatând primirea şi achitarea acestui rest de preţ.
Achitându-mi, deci, integral preţul convenit de lei 130.000 de către dl.
cumpărător, îl declar de absolut proprietar asupra imobilului ce am vândut pe
\care-I va stăpâni ca un bun şi irevocabil proprietar împreună cu unnaşii săi,
întrucât nu-mi rezerv niciun drept de răscumpărare sau revendicare, şi-1 pun în
stăpânire chiar de astăzi, pentru care i-am remis şi vechile titluri de proprietate.
26
Făcut astăzi, 12 octombrie 1895, în oraşul Galaţi" . Actul a fost semnat la
domiciliul Amaliei Ploll, care, fiind bolnavă (paralizată) şi în imposibilitate de a
se deplasa, a formulat o cerere în acest sens preşedintelui Tribunalului Covurlui.
La actul de vânzare prezentat mai sus, regăsim anexate două certificate
emise de Comisariatul de Poliţie al despărţiturii a III-a din Galaţi 27 , care cuprind
descrierea semnalmentelor celor două părţi: Amalia Ploll - "Certificat. În unna
cererii adresate acestui oficiu, şi înregistrată la nr. 5250, certificăm că d-na Amalia
Ploll de ani 40, de naţionalitate germană, văduvă, profesia casnică, la stat cam
măruntă, părul castaniu, faţa şatenă, ochii albaştri, poartă ochelari, nasul, gura
potrivite, sprâncenele castanii, un neg în partea stângă a obrazului, carte ştie,
domiciliază în această despărţire, strada Vadul Cazărmii şi este personal
cunoscută nouă ... "; Ştefan Petrina - "Certificat. În urma cereri adresate acestui
oficiu, şi înregistrată la nr. 5249, certificăm că dl. Ştefan Petrina, de naţionalitate
boem, de ani 39, căsătorit, profesia fabricant de bere, la stat cam înalt, părul
sprâncenele şi mustăţile blonde, faţa blondă, ochii căprui, poartă barbă, nasul,
gura potrivite, semne particulare pleş în cap, carte ştie, domiciliază în strada
Vadul Cazărmii din această despărţire ... "
Reprezentativ este şi Actul recognitiv, de asemenea anexat: " În anul 1892,
luna martie în 1O, fiica mea, Caro lina Wilhelmine, trecând în căsătorie cu ginerele
meu, Ştefan Petrina, cu actul dota! care s-a autentificat de onor Tribunal de
Covurlui la nr. 431 şi transcris la nr. 5111892, i -am constituit ca dotă suma de
133.000 lei, restul sumei ce mi se cuvenea de la fratele meu Karl Oppler, ca
succesiune a defunctului meu părinte Wilhelm Hoeflich Oppler, precum şi
porţiunea ce mi s-ar cuveni din averea de împărţit între mine şi coerţii defunctului
Arhivele Naţionale Galaţi, Tribunalul judeţului Covurlui. Secţia l-a Acte autentice, m.
188111895.
27
Conform Regulamentului Organic ( 1832), s-a pus problema organizării poliţieneşti
administrative a oraşului Galaţi după sistemul rusesc, astfel, pentru o mai bună organizare oraşul a
fost împărţit în cinci "ciastii" (despărţituri), pe vopsele (alb-negru, alb-roş, alb-verde, alb-galben
închis, negru-alb), conduse de câte un comisar, fiecare ceas tie fiind împărţită la rându-i în câte 2
sau 3 epistate (vezi Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia "Planuri", nr. 1841 ).
26
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meu părinte, constituită din diferitele proprietăţi neîmpărţite, procese şi creanţe, în
schimbul cărora, prin menţionatul act dotal, am pus îndatorire ginerelui meu,
Ştefan Petrina, şi soţului fiicei mele Carolina Wilhehnine, precum şi fiicei mele ca
să-mi servească o rendită viageră de câte 4000 lei pre fiecare an, plătibilă o dată
pe an sau în două rate trimestriale. Această rendită viageră am primit-o de la fiica
mea, Carolina Wilhelmine, şi de la ginerele meu, Ştefan Petrina, regulat, la
termenele stipulate prin zisul act dotal, până la 1O martie anul curent 1895, iar
spre credinţă dau prezentul act de recunoaştere şi descărcare. Făcut astăzi, 19
octombrie 1895, în oraşul Galaţi" 28 •
1896. La data de 25 septembrie 1896, Amalia Ploll primeşte de la ginerele
său, Ştefan Petrina, suma de 21.600 lei reprezentând ultima tranşă care trebuia
achitată, astfel încât, începând de la această dată, el devine proprietar cu drepturi
depline asupra fabricii de bere care avea să-i poarte numele în continuare. Din
păcate, un certificat medical eliberat de dr. Nebuneli, medicul circumscripţiei,
confirmă starea precară a sănătăţii Amaliei Ploll, care era în continuare ţintuită la
pat, astfel încât perfectarea actelor s-a efectuat, şi de această dată, la domiciliul
. 29
acesteia .
Anul 1896 trebuie reţinut ca an de referinţă în conturarea proprietăţii lui
Ştefan Petrina asupra fostei Fabrici de bere Ploll, deoarece în acelaşi an, în aceeaşi
zi, el achiziţionează şi partea de proprietate care revenea legal lui Victor J. Plol1 30 ,
fiul Amaliei şi al lui Josef Ploll: " La 17 octombrie 1895, muma mea Amalia
Ploll, cu actul de vânzare-cumpărare autentificat de onor Tribunal Covurlui Secţia
I-a la nr. 1881 şi transcris la nr. 753, a vândut ginerelui său şi cumnatului meu pe
preţ de 130.000 lei imobilul său numit «Fabrica de bere», imobil situat în acest
oraş Galaţi, strada Vadul Cazărmii, cu tot terenul fabricii şi grădina ei, după
stăpânirea şi megieşiile astăzi în fiinţă, toate acaretele şi construcţiile vechi şi noi
aflate pe teren, maşinăriile fabricii cu toate ustensilele ei, vase mari şi mici aflate
în fabrică, precum şi toate celelalte unelte necesare exploatării şi funcţionării
acestei fabrici, imobil venit în proprietatea mamei mele, Amalia Ploll, ca
moştenire de la defunctul ei părinte Wilhelm Hoeflich Oppler, în baza actului de
partaj autentificat de Tribunalul Ilfov. Secţia Notariat la nr. 5163/1891, intervenit
între D-sa şi ceilalţi coerţi ai numitului defunct cu ocazia împărţirii averii
succesorale; şi deoarece muma mea, prin acel act, a vândut parte din teren,
construcţii de pe acel teren şi cea mai mare parte din maşinăriile şi ustensilele
fabricii, care erau dreapta proprietate a defunctului meu părinte Josef Ploll, parte
Arhivele Naţionale Galaţi, Tribunalul Judeţului Covurlui. Secţia 1-a Acte autentice,
1882/1895.
29
Ibidem, nr. 1690/1896.
30
Radu Volbură, în Anuarul oraşului Galaţi şi judeţului Covurlui 1936-1938, Galaţi, 1938, p.
consemnează faptul că Ploll Victor era proprietarul Hotelului "Athenee Palace", situat în
Fraternităţii nr. 4. Conform Ghidului Galaţi/ar, editura Tipografia "Argus", Galaţi, 1938, p.
avea o capacitate de 80 de camere (cota 11272).
28
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nr.

84,
str.
56,

la care eu succed ca fiu legitim; apoi pentru curmarea oricărui litigiu ce eventual
s-ar fi născut între mine şi cumnatul meu Ştefan Petrina, cumpărătorul acestor
imobile, prin prezentul act declar că vând d-lui Ştefan Petrina, drept suma de
19.000 lei, porţiunea cuvenită mie de la defunctul meu părinte, şi care se află
încorporată cu teren şi fabrică în zisul imobil, fonnând un singur trup şi o singură
fabrică, şi deci nu mai am, şi nu voi mai avea, nicio pretenţiune, atât contra d-lui
Ştefan Petrina, cumpărătorul imobilului, cât şi asupra mumei mele sau a celorlalţi
moştenitori ai ei pentru vânzarea făcută, deoarece, primind odată pentru totdeauna
valoarea succesiunii şi recunoscând ca bună şi validă vânzarea făcută, îi confer
dreptul de absolut şi irevocabil proprietar asupra porţiunii mele ce mi se cuvine în
aceste imobile în schimbul sumei de 19.000 lei, pe care am primit-o astăzi la
facerea şi subscrierea prezentului act. .. " 31 • În mod surprinzător, la încheierea
tranzacţiei, nici Amalia Ploll, nici Victor Ploll, în vârstă de doar 25 de ani, nu s-au
putut deplasa la Tribunal în vederea autentificării actului, solicitând legalizarea
acestuia la domiciliu (mama era paralizată parţial, iar fiul, conform unui certificat,
era ţintuit la pat datorită unui acces de febră intermitentă).
1897. Tabloul statistic al comunei Galaţi din plasa Siret, judeţul Covurlui
32
consemnează existenţa la Galaţi a unei singure fabrici de bere , fapt confirmat şi
de un plan întocmit în acelaşi an de inginerul AL E. Manciulescu, care
nominalizează în legenda planului o singură fabrică de bere în Galaţi, amplasată în
Vadul Cazarmei, fiind vorba în mod evident de fabrica de bere Ştefan Petrina 33 .
1898. Grădina Ploll, situată în vecinătatea fabricii de bere, avea un restaurant
cu un sortiment variat de mezeluri proaspete, bere albă şi neagră. Tot aici se jucau
popice, exista un bufet şi un pavilion cu grătar. Se servea noua bere neagră dublă
Parter, care era servită şi clienţilor altor grădini de vară, precum cea de pe str.
34
Traian, sau ai Berăriei Splendid din Piaţa Regală .
1907. În luna septembrie 1907 moare Ştefan Petrina35 . Cu ocazia întocmirii
unui raport referitor la starea de igienă a oraşului în anul 1907, doctorul Nicolae
Stavrescu, în urma unui control efectuat la Fabrica de bere "Ştefan Petrina",
menţionează: "E prima fabrică de bere din România, ca vechime. Este aşezată în
susul Dunării. În vecinătatea fabricii se depozitează gunoaiele pe care Primăria le
trimitea aici, şi care, odată cu malul ce se mănâncă de valurile Dunării, sunt luate
la vale în cursul ei, însă şi fabrica, prin situarea ei pe un teren fugitiv, e expusă cu
vremea a se prăvăli. Lăsând aceste consideraţiuni generale la o parte, voi spune
Arhivele Naţionale Galaţi, Tribunalul Judeţului Covurlui. Secţia I-a Acte autentice, nr.
169111896.
32
Cezar Bejan, Alexandru Duţă .. , op. cit., p. 273.
33
Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia "Planuri", nr. 113.
34
Elena-lngrid Bahamat, Timp liber şi mondenitate în Galaţii sfârşitului de secol XIX şi
începutului de secol XX, în "Danubius", nr. XXVII, Galaţi, 2009, pp. 102-103. Autorul
menţionează ca sursă "Galaţii", im XVII, nr. 4438 (74), Galaţi, 2 aprilie 1898, p. 3.
35
Arhivele Naţionale Galaţi, Tribunalul judeţului Covurlui. Secţia I-a Acte autentice, nr.
5744/1926.
31
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că,

între altele, camera unde este instalat bazinul destinat pentru germinarea
orzului e mică şi, prin felul cum e construită, improprie unei aeraţii puternice,
absolut necesară pentru îndepărtarea gazului carbonic ce se produce în timpul
genninaţiei ... De asemenea, în camera unde se face fierberea hameiului, cazanul
unde se află malţul să fie acoperit, spre a fi ferit de a-şi găsi adăpost tot praful şi
toate murdăriile şi gunoaiele şi pânzele de păianjeni ce sunt pe tavan. Ar fi fost de
dorit ca în pivniţă toate depozitele de gheaţă să fie înconjurate de câte un şănţuleţ,
pentru ca apa ce rezultă din topirea gheţii să nu se răspândească pe toată suprafaţa
ei, ci să dea o anumită direcţie de scurgere. În schimb, condiţiile de preparare a
berii sunt, astfel că nu pot suferi o critică majoră. Sunt 8-14 lucrători" 3 .
1908. Într-un plan al oraşului, întocmit de inginerul George Anastasiu, este
reprezentată şi fabrica de bere, amplasată vis-a-vis de Cazarma de Infanterie, în
vecinătatea fabricii de var "G. Hristu", amplasată pe malul Dunării, în partea de
sud a fabricii de bere 37 .
G. Codreanu, profesor, întocmeşte o Monografie a fabrici/ar din Galaţi,
ocazie cu care prezintă şi fabrica de bere Ştefan Petrina. Autorul afirmă că fabrica
de bere şi malţ a fost fondată în anul 1842, fiind una din cele mai vechi fabrici din
ţară, dacă nu chiar cea mai veche. Profesorul Codreanu arată că în una din aceste
fabrici, Ploll, urmaşul lui Marcu Schein, "a introdus aparate noi, care se mişcau cu
ajutorul aburului". În anul 1887, continuă autorul citat, Ştefan Petrino, ginerele lui
Ploll, "reorganizează cu desăvârşire fabrica, înzestrând-o cu maşini noi şi
sistematice". Ştefan Petrina a îndeplinit înainte de căsătorie funcţia de director al
fabricii, autorul prezentându-1 ca "un om special în materie, înzestrat cu cunoştinţe
teoretice, precum şi cu o practică îndelungată la diferite fabrici din străinătate, şi
în special din Boemia". Fabrica de bere este descrisă astfel: "Localul. Localul este
o construcţie proprie şi este situat într-o poziţie din cele mai pitoreşti. Aşezată pe
unul din dealurile ce face parte din şirurile de deal ale Ţiglinei, domină cu vederea
toată valea Dunării pierzându-se privirea vizitatorilor până în munţii Dobrogei.
Alipită de fabrică este şi o mare grădină, într-o vreme foarte mult vizitată de
publicul gălăţean, având fabrica aici şi un debit de desfacere a berii în detail.
Localul fabricii este prevăzut cu săli speciale în diferite caturi pentru usagiul
fabricaţiunei, şi anume:
1. magazie pentru depozitatul orzului;
2. 2 bazinuri şi subsol, în care se pune orzul la muiat;
3. 2 săli foarte mari pentru pus orzul la încolţit;
4. cuptorul, construcţia cea mai nouă, pentru uscatul orzului;
5. sălile pentru uscatul orzului încolţit, uscare făcută cu calorifere şi la o
temperatură foarte ridicată, orzul astfel preparat poartă numele de slată;

36
37

Nicolae Stavrescu, op. cit., pp. 55-56.
Arhivele :\'aţionale Galaţi, colecţia Planuri, nr. 3.
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6. după prepararea slatei se trece în sălile unde se curăţă de colţi şi barbii şi
de praful de pe ea;
7. sălile în care se prepară hameiul, articol principal în fabricaţiunea berei;
8. morile pentru măcinat slata, moara aceasta este o invenţie nouă, sistem
boem "Nowak & John" din Praga.
Întregul acest compartiment al localului fabricii, deja destul de spaţios, nu
cuprinde decât săli şi aparate pentru preparea slatei sau a orzului ce intră în
fabricaţiune. După aceasta unnează un alt compartiment în care sunt instalate
maşinăriile, şi anume: un cazan sferic, de o capacitate de 5.500 litri şi o cadă de
fier de o capacitate dublă, cadă ce poartă numele de Maischbotich, cadă cu fund
dublul, primul găurit, în care se distilează berea, având instalat în mijlocul căzii un
mestecător, sistem tot boem Rirwerk. La cadă e anexată o Appleiterungsbatterie
cu 6 canale pentru scurs, sistem Nischea, din Moravia, şi anume din Brun. Din
aceste aparate berea trece apoi într-un nou aparat, Hopfensseige, în care se curăţă
de hamei şi apoi, cu ajutorul pompelor, e trasă în răcitor. În acest compartiment
este instalat şi motorul de 12 cai putere şi aparatele de curăţire a butoaielor în care
se pune berea pentru darea ei în consumaţie.
După acestea, localul cuprinde al treilea apartament, care cuprinde
răcitoarele, nişte rezervoare enorme Kuhlschifle. Din aceste rezervoare berea se
prelinge pe nişte cilindri scobiţi, care fac parte dintr-un aparat numit
Biereseirungsaparat, pe suprafaţa cărora berea se răceşte şi trece apoi în căzile de
fermentaţie, căzi care sunt multe la număr şi toate de o capacitate foarte mare.
Din aceste căzi berea, prin ţevi, e dusă în beciuri. Vizitarea acestor beciuri
constituie o plăcere atât ca construcţie, cât şi ca curăţenie. Ele sunt sistematic
construite, au costat peste 80.000 lei şi sunt prevăzute cu toate aparatele pentru
scos cu uşurinţă butoaiele din ele. În alăturare de beci sunt gheţării enorme. Sunt
patru beciuri de acestea, care cuprind un colosal număr de butoaie, conţinând
fabricaţiuni de bere din diverse timpuri ale anului. De asemenea, în beciuri se mai
găsesc şi diferite aparate pentru filtrarea şi limpezirea berii. Apoi urmează al
patrulea compartiment în care sunt instalaţiile pentru umplut sticlele de bere.
Atelierul de dogărie. La fabrică mai este alipit şi un atelier pentru dogărie,
care confecţionează butoaiele necesare pentru desfacerea berii.
Administratia. Administraţia generală a fabricii o are d-na Carolina Ştefan
Petrina, care e ajutată în conducerea comercială a fabricii de dl. Otto Petrina,
absolvent al Şcolii Comerciale din Boemia, nepot al defunctului Ştefan Petrina,
iar în conducerea părţii tehnice, d-na Petrina e secondată de un maistru special, dl.
Nowacek, originar din Boemia, care lucrează în fabrică cu ajutorul a peste 25
lucrători permanenţi, mai toţi români.
Producţiunea. În aceste condiţiuni, fabrica produce până la 10.000
hectolitri de bere pe an, iar malţ între 50-60 vagoane.
Consumatia. Consumaţia acestui produs o face în oraş şi în ţară. În oraş
fabrica are şi debite speciale proprii, plus clienţii.
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Material prim . .\1atcrial prim în fabricaţiune nu întrebuinţează decât orzul,
pe care fabrica şi-! procură din ţară, şi hameiul, pe care-I importă din Boemia, şi
anume din Satz, unde se produce hamei în mare cantitate.
Expoziţii. Astfel organizată, fabrica a luat parte la diferite expoziţiuni, între
care se citează Expoziţia Cooperativă din Bucureşti, din 1883, la care fabrica a
fost medaliată cu "Medalia de Aur" şi la Expoziţia de Agricultură şi Industrie din
Bucureşti, din anul 1884, la care fabrica a fost premiată cu "Diploma de Onoare"
şi "Medalia de Aur". Avantajele legii pentru încurajarea industriei naţionale,
fabrica nu le are.
Suferinţele ce îndură această fabrică provin numai din cauza nepavării
străzii în care este aşezată fabrica, şi aceasta numai din nechibzuinţă. ~umai de la
1877 şi până în prezent fabrica a plătit comunei, sub titlul de taxă de accize, peste
70.000 lei. Cu toate acestea, în aceşti 25 de ani, un crâmpei de stradă nu s-a făcut
prin faţa fabricii pentru a-i uşura transportul produselor ei, atât la gară, cât şi la
clienţi, în oraş. Acestei nepăsări se datoreşte şi faptul că grădina şi localul de debit
de pe lângă fabrică nu sunt vizitate de public, căci pe această stradă ori este noroi,
de nu o poţi frecventa, ori praf, de scoate ochii celor ce se apropie de local. În
aceste condiţiuni, natural că e greu fabricii de a progresa, căci tot câştigul e nevoit
a-l pierde în cheltuieli zadarnice. Fabrica trebuie să întreţină un serviciu de
transport al ei propriu, un garaj separat pentru trebuinţele fabricii, ca trăsuri,
personal etc. Toate acestea consumă o mare parte din veniturile fabricii şi o ţin pe
loc" 38 .
1909. La data de 8 decembrie 1909, Carolina Şt. Petrina intervine pe lângă
Primăria oraşului Galaţi, cu ocazia întocmirii nomenclaturii străzilor din oraş, ca
denumirea str. Fabrica Ploii să fie schimbată în str. Fabrica Petrina sau str.
Petrina, iar Vadul Cazărmii să poarte numele Vadul Fabricii Petrina sau Vadul
Petrina, angajându-se să suporte contravaloarea confecţionării tăbliţelor cu noile
denumiri 39 . Consiliul Comunal, în şedinţa din 8 ianuarie 191 O, a decis că
propunerea unna să fie avută în vedere cu ocazia luării în discuţie a unei viitoare
nomenclaturi a străzilor40 •
1910. Importanţa pe care o ocupa fabrica de bere Ploll în viaţa economică a
urbei este reflectată de documente. Astfel, în Recensământul din anul 191 O apare
menţionată str. Fabrica Ploii, fabrica în sine fiind recenzată la nr. 10 cu
menţiunea "Moşt. Şt. Petrina" 41 . La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
38

G. Codreanu, op. cit., pp. 151-160.
Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, d. 15/1898-1913, fila 81.
40
Ibidem, fila 82.
41
Ibidem, fila 220. În anul 1884, în cadrul unei şedinţe desfăşurate la 14 decembrie, Consiliul
Comunal stabileşte denumirea străzilor în oraşul Galaţi, ocazie cu care întâlnim recenzate str.
Cazărmii, respectiv, str. Vadul Cazărmii, străzi situate în circumscripţia a III-a (fabrica Ploll era
situată în str. Vadul Cazărmii), vezi şi idem, d. 85/1884-1888, fila 7, d. 105/1886, fila 36, şi
Primăria oraşului Galaţi, Indicatorul străzilor din oraşul Galaţi, Galaţi, 191 O (cota 1/260). Ghidul
39
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secolului al XX-lea, fabr :ca dispunea de un motor de 12 CP, de instalaţii moderne
(cuptoare, cazane, malaxoare), avea pennanent 25 de lucrători şi producea (în
1907-1908) 10.000-12.000 hectolitri de bere. În anii unnători producţia de bere a
42
scăzut foarte mult, ajungând, în 1909-1910, la 2.150 hectolitri .
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1909 decembrie 8, Galaţi . Scrisoarea prin care Carolina Şt. Petrina intervine pe lângă Primăria
ca denumirea str. Fabrica Ploi/ să fie schimbată în str. Fabrica Petrina sau str.
Petrina, iar Vadul Cazărmii să poarte numele Vadul Fabricii Petrina sau Vadul Petrina 43 .

oraşului Galaţi

Ga laţilor,

editura Tipografia "Argus", Galaţi , 1938, consemnează existenţa străzii Fabrica Ploll în
a III-a, fiind delimitată de str. Militară, respectiv Română (p. 14).
42
Emeric Mihăly, Sara Mihăly, Dezvoltarea industriei alimentare ... , p. 201 (autorii menţionează
ca sursă fondul de arhivă Primăria oraşului Galaţi , d. 326/ 1911, fila 18).
43
Arhivele Naţionale Galaţi , Primăria oraşului Galaţi, d. 15/ 1898-1913, fila 81
circumscripţia
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1911. Într-o situaţie întocmită de Primăria oraşului Galaţi la 24 martie 1911
este menţionată o singură fabrică de bere în oraş, proprietatea succesorilor lui Şt.
Petrina44 .
1913. Carolina Şt. Petrina achiziţionează la 28 octombrie 1913, de la
moştenitorii defunctului L. Goldenberg, imobilul situat în Galaţi, str. Brăilei nr. 3
(fost 12), colţ cu str. Gh. Asachi, local în care va funcţiona ulterior Berăria Select,
ca punct de desfacere a berii proprii. Imobilul achiziţionat contra sumei de 34.000
lei const.:.. '1tr-un imobil cu două etaje, la parter prăvălii, unde ulterior a fost
amenajată berăria, iar la etaje locuinţe 45 .
1923. Expresie a potenţei financiare de care se bucura familia Petrina, în
anul 1923 Carolina Şt. Petrina achiziţionează de la Dumitru Rădulescu şi
Theodosiu Th. Ioniţiu un imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Panduri nr. 16, (fost
52) 46 •
1924. La data de 25 februarie 1924, Carolina Ştefan Petrina, ca tutore al
minorului Alexandru Ştefan Petrina, împreună cu moştenitorii legali ai lui Ştefan
Petrina: Iosefina Alfred Dahinten, Valeria Herman Stransky, Magdalena Ştefan
Petrina, Ana Ştefan Petrina şi Maria Ştefan Petrina, în calitate de coproprietari şi
continuatori ai firmei comerciale fabrica de bere "Ştefan Petrina" din Galaţi,
împuternicesc cu puteri depline pe Ştefan Ştefan Petrina 47 , maiorul Alfred
Dahinten şi Otto Petrina în vederea administrării averii indivize rămase de pe
urma defunctului Ştefan Petrina. În baza acestei procuri generale, mandatanţii
puteau semna orice documente, sub rezerva că actele care implicau anumite
angajamente, respectiv încasările de la instituţii publice sau bănci particulare să
fie semnate de cel puţin doi dintre cei trei mandatanţi. În ceea ce priveşte celelalte
operaţiuni care nu angajau firma, problemele de administraţie interioară, încasările
zilnice din vânzări, corespondenţa curentă reprezentarea în faţa instanţelor de
judecată, fiscale şi administrative, reprezentarea putea fi delegată unui singur
mandatar48 . Câteva luni mai târziu, la 19 iunie 1924, Ştefan Ştefan Petrina şi
maiorul Alfred Dahinten sunt mandataţi de moştenitorii defunctului Ştefan Petrina
să semneze contractarea unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei de la Creditul
Industrial Bucureşti, garantând împrumutul prin ipotecarea fabricii de bere
(terenuri, clădiri şi utilaje) 49 . Procura a fost valabilă doar doi ani, pentru că,
Cezar Bej an, Alexandru Duţă ... , op. cit., p. 31 O (vezi şi Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria
d. 326/1911, fila 18, concept).
45
Arhivele Naţionale Galaţi, Tribunalul judeţului Covurlui. Secţia 1-a Acte autentice, nr.
2247/1913.
46
Ibidem, nr. 5067/1923.
47
În anul 1924 Ştefan George Şt. Petrina se căsătoreşte cu Aurelia P. Ionescu (vezi actul dota) care
a precedat căsătoria - Arhivele Naţionale Galaţi, Tribunalul judeţului Covurlui. Secţia 1-a Acte
autentice, nr. 4861/1924).
48
Arhivele Naţionale Galaţi, Tribunalul judeţului Covurlui. Secţia 1-a Acte autentice, nr.
789/1924.
49
Ibidem, nr. 2721/1924.
44
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începând cu anul 1926, întreaga avere va fi administrată exclusiv de Carolina
Petrina 50 .
1926. Într-un act de notorietate se certifică faptul că Petrina Şt. Carolina este
soţia lui Ştefan Petrina, decedat în luna septembrie 1907, şi că era proprietarul
imobilului din str. fabrica Ploll nr. 2, imobil care număra 30 de încăperi,
însumând o suprafaţă de 2.800 m.p. 51
În acelaşi an, Carolina Şt. Petrina, cu autorizarea moştenitorilor legali,
contractează un împrumut de la Banca Comercială Românească - Agenţia Galaţi,
ipotecând proprietăţile pe care le deţinea în Galaţi şi Bucureşti, contra sumei de
4.033.11 O lei. De remarcat că o ipotecă similară fusese contractată în favoarea
Societăţii Naţionale Creditul industrial Bucureşti pentru suma de 2.000.000,
împrumut contractat în anul 1924. Cu ocazia ipotecării proprietăţii este realizat un
inventar al instalaţiilor fabricii de bere, malţ şi gheaţă, ocazie cu care sunt luate în
evidenţă următoarele bunuri: "Sala de maşini: 1 motor Linzerschiwswertf de 95
C.P., 1 motor Deutz cu benzină grea de 35 C.P., 1 dinam de 20 KW., 65 elemente
acumulatori 27 amp., 1 instalaţie frigoriferă de 100.000 calorii; Sala de fabricaţie:
instalaţie pentru fierberea berii 55 hectolitri, 1 cazan aburi 31 m.c., 1 maşină aburi
8 C.P.; În beciuri: 18 lanuri pentru fennentaţie capacitate totală 500 hectolitri, 30
zăcători (butoaie pentru depozitare) 900 hectolitri, 15 tancuri porţelan 2300
hectolitri; În poduri: elevatoare, transportoare, maşini de curăţat sladul şi orzul cu
motorul de electric şi transmisiunile; În ateliere: mecanică şi fierărie cu scule
52
pentru diversele reparaţiuni şi o dogărie" .
1927. Gh. N. Munteanu-Bârlad menţionează că, "cea mai veche fabrică de
bere şi malţ, din anul 1842, este Fabrica Ploll, astăzi "C. S. Petrina" 53 , capital
investit 5.500.000 lei. În anii din urmă a fost prevăzută cu noi instalaţii moderne,
54
ocupând 35 de lucrători" .
Printr-un act de notorietate, datat 12 ianuarie 1927, se confirmă faptul că de
pe urma defunctului Ştefan Petrina au rămas ca moştenitori Carolina Petrina,
soţia, şi copii: Ştefan Şt. Petrina; Iosefina Ştefan Petrina, căsătorită Dahinten;
Valeria Şt. Petrina, căsătorită Stransky, Maria Şt. Petrina, căsătorită Pâclea; Ana
Şt. Petrina; Magdalena Şt. Petrina; Alexandru Şt. Petrina 55 şi Amalia Şt. Petrina.
Aceasta din urmă s-a căsătorit cu un alt fabricant de bere din Brăila, Rudolf
Miiler56 , cu care a avut doi copii Aurelia şi Cornelia Miiler (în anul 1927 Amalia
50

Ibidem, nr. 554/1926.
Ibidem, nr. 5744/1926.
52
Ibidem, nr. 1521/1926.
53
În mod evident autorul face referire la Carolina Ştefan Petrina, fiica Amaliei Ploii.
54
Gh. X Munteanu-Bârlad, Galaţii, Galaţi, <1927>, p. 148.
55
Un document consemnează faptul că în anul 1927 Alexandru Şt. Petrina era sergent în cadrul
Grupului de Aviaţie al oraşului Cluj (vezi Arhivele i\aţionale Galaţi, Tribunalul judeţului
Covurlui. Sectia 1-a Acte autentice, nr. 798/1927.
56
Rudolf Mtiler a deţinut şi o fabrică de şampanie înfiinţată în anul 1884 la Brăila, sub firma
"Mtiler et Co.". După moartea fondatorului fabrica a trecut în proprietatea W. Reiss. În 1906 s-a
51
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57

Şt. Petrina, .Miiler prin căsătorie, era decedată , tutore al copiilor fiind soţul
acestcia) 58 . Un alt act de notorietate din luna unnătoare notifică faptul că Amalia
şi Iosef Ploll au avut copii pc Carolina Wilhelmina Ploll (căsătorită cu Ştefan
59
Petrina), respectiv pe Victor Ploll .
Anul 1927 consemnează pentru prima oară, datorită dificultăţilor de natură
financiară, vânzarea unei suprafeţe de teren de 2.800 m.p. din incinta fabricii,
împreună cu clădirile aflate pe acesta, către Casa Centrală a Asigurărilor Sociale.
Actul de vânzare menţionează înstrăinarea, contra sumei de 3.000.000 lei, a unui
imobil compus din două corpuri de clădire, unul recent construit în baza
autorizaţiei emisă de Primăria municipiului Galaţi nr. 121129 din 15 august 1921,
compus din subsol parter şi etaj, şi o căsuţă mai veche aflată pe latura dinspre
strada Vadul Cazănnii 60 . Proprietatea înstrăinată a venit în proprietatea familiei
prin achiziţionări succesive în anii 1900, 1912, 1919 şi 1920 61 . De asemenea, în
luna octombrie, Carolinei Şt. Petrina dă procură unui avocat din Bucureşti în
vederea scoaterii la vânzare a proprietăţilor din Bucureşti achiziţionate în anul
1922, este vorba despre imobilele din str. Panduri nr. 16, respectiv strada Viilor
nr. 77, contra sumei de 3.000.000 lei, respectiv 1.600.000 lei, proprietăţi destul de
importante, astfel numai primul imobil avea o suprafaţă aferentă de 12.842 m.p. 62
La 12 decembrie 1927, moştenitorii lui Ştefan Petrina de legă pe mama lor să
le reprezinte interesele pe lângă societăţile de asigurare "Generala" şi "Dacia
Română" în vederea constatării daunelor provocate fabricii de bere şi lichidarea

format o societate în comandită cu participarea lui M. Kohan şi succesorii W. Reiss, care, a
transferat fabrica la Galaţi, pe str. Zimbrului. După ce a fost instalată aici, ea producea anual
30.000 - 40.000 de sticle de şampanie şi vermut, având permanent 1 maistru şi 1O lucrători.
Produsele fabricii au fost desfăcute atât în ţară, cât şi în străinătate - în Anglia, China şi Japonia
(vezi Emeric Mihaly, Sara Mihaly, Dezvoltarea industriei alimentare ... , pp. 200-201).
57
Ama !ia M tiler a decedat la 14 ianuarie 1916.
58
Arhivele Naţionale Galaţi, Tribunalul judeţului Covurlui. Secţia I-a Acte autentice, nr.
130/1927.
59
Ibidem nr. 246/1927.
60
Ibidem, nr. 374/1927. În casa în care a locuit familia Petrina, Casa Centrală a Asigurărilor
Sociale a instalat iniţial Casa de odihnă a asiguraţilor bătrâni, iar mai apoi Spitalul de Chirurgie
"Grigore Trancu-Iaşi" (vezi imagini/planuri ale proprietăţii înstrăinate în fondul arhivistic
Primăria oraşului Galaţi, d. 106/1939).
61
Vezi actele autentificate de Tribunalul judeţului Covurlui. Secţia I-a Acte autentice, nr.
65111900, 240411912, 322/1919, 2179/1920. Vânzarea a intervenit în condiţiile în care Carolina
Petrina trebuia să achite un împrumut către Banca Comercială Română - Agenţia Galaţi în valoare
de 2.000.000 lei. Documentul consemnează adresele de domiciliu ale moştenitorilor lui Ştefan
Petrina: Carolina Petrina, Ştefan Şt. Petrina, Magdalena Şt. Petrina, Ana Şt Petrina în Galaţi str.
Fabrica Ploll nr. 1O, Josefina Alfred Dahinten, Galaţi, str. Elenea Doamna nr. 6, Valeria Herman
Stranschi, corn Lunea Bradului, judeţul Mureş şi Maria Traian Pâclea, str. Mazilu nr. 13, Buzău.
62
Arhivele ~aţionale Galaţi, Tribunalul judeţului Covurlui. Secţia I-a Acte autentice, nr.
3608/1927.
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1936,

Galaţi .

Planul de

situaţie

al Casei Ştefan Petrina, devenită ulterior Spitalul de Chirurgie
"Grigore Trancu Iaşi " 64

1928. Într-un plan al oraşului, întocmit de inginerul M. Gheorghiade, este
reprezentată şi fabrica de bere, amplasată vis-a-vis de cazărmile Regimentului de
Infanterie nr. 11 Siret 65 .
63
64

Ibidem, nr. 4429/ 1927.
Idem, Primăria oraşului Galaţi, d. 10611939, fila 6.
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1929. Strada Fabrica Ploll apare şi în nomenclatura străzilor din anul 1929,
fabrica de bere fiind recenzată la nr. 12, cu menţiunea la rubrica proprietarului
Rubi <Bubi> Petrina 66 .
1932. Pe un plan al oraşului Galaţi întocmit de Serviciul Tehnic al Primăriei,
pe vechiul amplasament al fabricii de bere este nominalizat Spitalul Trancu Iaşi 67 .

-

1939, Galaţi . Fotografia Casei

Ştefan

Petrina, devenită ulterior Spitalul de Chirurgie "Grigore
Trancu Iaşi" 68

1934. Dintr-o declaraţie a Carolinei Şt. Petrina, autentificată de Tribunalul
Judeţului Covurlui la 26 mai 1934, rezultă că fiul ei, Ştefan Şt. Petrina, decedat la
acea dată, avusese o strânsă legătură de prietenie şi de afaceri cu Mihail Penescu.
Astfel, în anul 1920, cei doi au achiziţionat împreună un autocamion Austra-Fiat
cu o capacitate de 5 tone de la garajul Năel din Bucureşti, contra sumei de
163.500 lei, în vederea efectuării de transporturi de la fabrica de bere. Începând cu
anul 1923, cei doi au exercitat comerţul cu bere în localul proprietate din str.
Brăilei - Berăria Splendid până în anul 1927, an după care Carolina Şt. Petrina îl
împutemiceşte pe Mihail Penescu să conducă destinele fabricii de bere, mai precis
65
66
67
68

Idem, colecţia Planuri, nr. 119, 120.
Idem, Primăria oraşului Galaţi, d. 42/ 1929, fi la 6 1.
Idem, colecţia Planuri, nr. 124.
Idem, Primăria oraş ului Galaţi, d. 106/ 1939, fila 7.
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de a efectua încasări şi plăţi de la clienţi, în condiţiile în care fiul ei Ştefan Şt.
Petrina era grav bolnav. Începând cu anul 1930 Carolina Petrina a închiriat fabrica
de gheaţă, amplasată în cm1ea fabricii de bere, lui ~ihail Penescu şi Bidu Teodor,
69
ambii invalizi de război .
1938. Confonn Anuarului oraşului Galaţi, existau în oraş cinci depozite de
70
bere, fără a fi nominalizată nicio fabrică .
1941. Revizuirea numerotării clădirilor in municipiul Galati. Lucrări in
vederea recensământului din anul 1941 consemnează faptul că str. Fabrica Ploll
şi-a schimbat denumirea în str. Ioan Nistor, fără a fi recenzată fabrica de bere sau
71
un membru al familiei Ploll-Petrina .
1948. Îndreptarul statistic al judeţului Covurlui. Rezultatele provizorii ale
Recensământului

agricol şi al populaţiei de la 25 ianuarie 1948 şi ale
inventarierii intreprinderilor industriale, comerciale şi de transport din octombrie
1947, nu consemnează prezenţa la Galaţi a niciunei fabrici de bere 72 . De altfel, un

plan al oraşului, întocmit la 30 noiembrie 1948, care marchează exproprierile în
vederea sistematizării oraşului, nominalizează pe vechiul amplasament al fabricii
de bere Spitalul Casei Munch, care era inclus în zonele supuse expropnern,
urmând a fi construit un bulevard paralel cu Faleza Dunării 73 .

*
* *
Din datele expuse mai sus, rezultă că fabrica de bere Marcu Schein-PlollŞtefan Petrina a parcurs toate stadiile dezvoltării, începând de la cel de
manufactură, continuând cu dotarea cu maşini cu aburi, şi in fine dotarea cu
mijloace moderne de producţie, care o includ in categoria marilor intreprinderi.
Practic această adaptabilitate la noile condiţii economice, sociale şi istorice,
respectiv asimilarea inovaţiilor tehnologice in domeniu i-au asigurat
supravieţuirea şi in primele trei decenii ale secolului al XX-lea, in condiţiile in
care celelalte intreprinderi cu profil similar au dispărut. Din păcate, sfârşitul
deceniului trei al secolului al XX-lea marchează inceputul declinului fabricii,
proces definitivat in cursul deceniului următor.
Idem, Tribunalul judeţului Covurlui. Secţia 1-a Acte autentice, nr. 1354/1934.
Radu Volbură, Anuarul oraşului Galaţi şi judeţului Covurlui 1936-1938, Galaţi, 1938, p. 64-65.
Depozitele nominalizate de autor: Azuga, str. Colonel Boyle m. 24; Bragadiru, str. Eliade
Rădulescu nr. 22; Luther S.A., str. Şalupei nr. 2; Muhler B. str. Democraţiei m. 5; Ripiceni Jimca,
str. Grădina Veche.
71
Arhivele :"\aţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, d. 21411941, fila 2. Pe str. Ioan ~istror
figurează recenzat la nr. 1O Spitalul Trancu Iaşi.
72
Institutul Central de Statistică, Îndreptarul statistic al judeţului Covurlui, Bucureşti, 1948.
73
Arhivele ~aţionale Galaţi, colecţia Planuri, nr. 128. Într-un plan, întocmit în anul 1949 de E.
Botezatu, regăsim o singură menţiune pentru zona respectivă şi anume Spital, fără alte informaţii
suplimentare (colecţia Planuri, nr. 365).
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CO:\CEPŢIA POLITICĂ A Lt..;I VASILE GH. MORŢU:\

Dr. Jean CIUTĂ
Vasile Gh. Mortun's Politica! View
Summary
The author of this paper tries to update Ioan Nadejde's views about the
biography and family genealogy of :vforţun family - contained in the magazine of
Graphic Arts Institute "Speranta" - Bucharest, 1923.
Nadejde, a close partner of Vasile Morţun at "Contemporanul" magazine
prepared and printed the paper at the urging friend, using the help of some
specialists, investigating the documentary sources of the time.
Keywords: genealogy, politician, jornalist, the Morţun's family
A doua jumătate a secolului al XIX-lea şi primele decenii ale secolului al
XX-lea s-au caracterizat prin consolidarea statelor naţionale şi constituirea de noi
naţiuni statale, înregistrându-se progrese evidente, dar şi accentuarea unor
contradicţii, atât la nivelul marilor puteri europene, cât şi a statelor mici şi
mijlocii. Ideile politice alternau între spiritual conservator-liberal şi socialdemocrat.
ROMÂNIA - rezultată din unificarea parţial-statală, se situa pe linia
politică oarecum amalgamată, a disputelor inerente între conservatorismliberalism şi social-democrat. După obţinerea independenţei absolute de stat din
1877-1878 şi recunoaşterea acesteia de către principalele puteri europene într-un
regat constituţional, direcţiile politicii interne şi externe româneşti vizau întregirea
statal-naţională şi consolidarea poziţiilor economice privind eludarea unor
antagonisme de natură a fi provocat stări sociale răscolitoare-violente. În multe
privinţe, spiritul politic românesc oscila după modelele occidentale, fie de
influenţă franco-saxonă, fie de influenţă austro-prusacă. În subsidiar, pătrundeau,
pe unele căi, şi frânturi de influenţă ruso-ţariste.
Într-un atare context geo-politic nu era deloc uşor a te fi strecurat printre
meandrele diverselor orientări, spre a servi cauzele comunităţii româneşti şi în
mod firesc şi cauzele celui care avea capacitatea şi curajul să se fi avântat în
politică. Conservatorii nutreau pentru menţinerea poziţiilor lor favorabile, uneori
de tip medieval, liberalii doreau reforme care să le aducă avantaje, dar şi o nuanţă
de emancipare a vulgului, care constituia în fapt, temelia, talpa ţării, iar
presupusele "plante exotice" de tip social-democrat se doreau şi ele a fi fost
dezvoltate. Într-un astfel de cadru eterogen trebuia multă flexibilitate pentru a fi
evitat sinuosităţile politice inerente.
Un astfel de OM a fost VASILE GH. MORŢUN, care s-a confruntat cu
orientările politice ale epocii în care a trăit şi a acţionat (1880-1919). AcestaVasile Gh. Morţun se născuse la Roman, la data de 30 noiembrie 1860, coborâtor
din tatăl său Iordachi Morţun şi al mamei sale Ecaterina, fiica lui Dimitrie Polizu.
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Dintr-un început apare o inadvertenţă de prenume al tatălui care s-a răsfrânt
oarecum şi asupra fiului- Vasile: dacă tatăl s-a numit Iordachi (după cum suntem
1
informaţi din lucrarea lui Ioan Xădejde) , cum se explică faptul că iniţiala
prenumelui este Gh. - de la Gheorghe şi nu I de la Iordachi? Aprofundând
genealogia Morţuneştilor din aceeaşi lucrare, am constatat (p. 86) că şi în alte
situaţii se confunda, la aceea dată, Gheorghe cu Iordachi. Ioan l\'ădejde invocă
cercetări serioase spunând că, s-a servit la întocmirea lucrării de manuscrisele
Academiei Române, ale Arhivelor Statului din Bucureşti şi Iaşi, unde în ultimul
caz, directorul Sever Zotta - genealogist bucovinean - i-a acordat sprijin în
cercetările efectuate. După toate acele investigaţii ştiinţifice rezultă că Morţuneştii
erau veniţi din Cămărzanii şi Budeniţa Hotinului-Bucovinei răspândiţi în partea
Centrală a Moldovei în mai multe ramuri genealogice înrudite mai de aproape sau
mai de departe (Din notiţele lui Ghiţă Chirileanu, Morţuneştii se aflau şi la
Suceava, Bacău, Hârlău; Iordachi, Alexandru, Costachi la Roman, Gr. Moqun la
Bacău; Iordachi Lupu-Morţun la Arămeşti ţinutul Neamţ, apoi, Roman 2 ). Insuşi
faptul că, în 1883, tatăl- Iordachi l-a chemat pe fiul- Vasile- să vină de la Paris
la Roman, autorizându-1 de a se fi căsătorit cu Cornelia N. Morţun din Bacău
(vară de gradul III cu Vasile G. Morţun) 3 explică parţial că, înrudirile nu
excludeau relaţiile matrimoniale, cauzate, poate şi de păstrarea situaţiei materiale
pe care o deţineau nevoind să le înstrăineze 4 .
Studiile liceale - Vasile Gh. Morţun - le-a început la Institutul Academic
din Iaşi, încheindu-le la Paris, la Colegiul Saint-Barbe, urmând apoi şi la
Bruxelles Facultatea de litere şi filozofie, fără o finalitate anume, deoarece nu
urmărea o desăvârşire profesională. Timpul cât a rezidat la Paris a fost unul dintre
fondatorii cercului socialist român şi a revistei "Dacia Viitoare", de orientare
social-democratică.

În 1884, la Bucureşti, V.Gh. Morţun s-a văzut confruntat divergent în
unele probleme mai mult politice decât literare cu Eminescu şi Creangă,
divergenţa era şi cu un anume substrat politic. Datorită unor mici diferende de
opinii, Morţun a fost nevoit să se fi mutat la Iaşi, în 1885, unde-şi va fi desfăşurat
o activitate prolifică la revista "Contemporanul", răspunzând de partea literară a
acesteia. Posibilele neînţelegeri Eminescu-Morţun s-ar fi datorat, probabil şi
faptului că Eminescu se afla sub influenţa maioresciană, fiind redactor la ziarul
"Timpul" de orientare conservatoare şi cu o anumită reminiscenţă antirusească,
ceea ce 1-a determinat pe Eminescu să nu fi evocat nici într-un vers eroismul
ostaşilor români din războiul de independenţă. Cu toată perspicacitatea geniului
său înnăscut şi creator, lui Eminescu îi displăcea, uneori, avatarurile politice care
contorsionau cu starea morală şi materială a poporului român.

Ioan Nădejde, V G. Morţun - biografia şi genealogia familiei Morţun, Institutul de Arte grafice
1923, p. 3.
2
Ibidem, pp. IV-VI.
3
Ibidem, p. 4
4
Ibidem, p. 86
1

"Speranţa", Bucureşti,
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Vasile Gh. Morţun n-a cutezat să-I înfrunte pe Eminescu, în plan literar,
dar în plan politic s-a încumetat să-şi spună deschis părerea. Personal, nu aş crede
că, principiile politice a lui Morţun (votul universal, cluburile ţărăneşti, legea
repaosului duminical, înfiinţarea şi activitatea Casei rurale etc.) să nu fi avut, la un
moment dat şi adeziunea eminesciană. Meritul politic al lui Vasile Gh. Morţun
rezidă în principal în aceea că, a reuşit să înţeleagă necesitatea luptei unitare a
poporului român în jurul ideilor social-democrate şi liberale nepunând stavile, de
netrecut, dintre cele două orientări politice.
Mai întâi, V.Gh. Morţun, în 1888, s-a ales deputat la social-democraţi în
colegiul al II-lea din Roman, Ioan Nădejde tot deputat social-democrat de Iaşi şi
Lascăr Veniamin, de asemenea, acesta, fiind originar din Bacău, într-o perioadă şi
directorul Liceului "Ferdinand I" (1903-1907). Aceştia şi alţii în frunte şi cu
V.Gh. Morţun au contribuit, în 1893, la înfiinţarea Partidului Social-Democrat al
Muncitorilor din România (PMSDR). Şase ani mai târziu însă, în 1899, aripa
anarhistă a PSDMR-ului de sub conducerea bulgarului Cristian Rakowsky
(cominternist) deviază de la principiile pure ale social-democraţiei, ceea ce l-a
determinat pe Vasile Gh. Morţun, ca şi alţii, să părăsească PSDMR-ul ("trădarea
generoşilor") trecând cu arme şi bagaje în rândurile Partidului Naţional Liberal.
Atitudinea nu se caracterizează drept camelionism - ci o orientare raţională în
politica ţării. În 1901, V.Gh. Morţun, a candidat şi a fost ales tot la colegiul al IIlea Roman, de data aceasta în calitate de liberal, pentru ca în anul următor, 1902,
să fi fost ales vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, iar pe linie de guvern a
devenit ministru al Lucrărilor Publice, funcţie în care a emis reforma legii
drumurilor, reorganizarea căilor ferate şi îmbunătăţirea navigaţiei fluviale şi
maritime, fapte ce au fost recunoscute şi de I.G. Duca în ziarul liberal "Viitorul"
de la 1 august 1919, cu ocazia funeraliilor lui Vasile Gh. Morţun desfăşurate la
conacul său (care nu prea semăna a conac) de la Broşteni-Bahna-Jud. Neamţ (pe
atunci, Jud. Romani
În 1907- anul răscoale lor ţărăneşti - provocate şi stimulate de aripa
anarhistă a social-democraţiei a lui Cristian Rakowsky şi a "prietenilor ruşi", V.G.
Morţun, ca ministru al Lucrărilor Publice în guvernul prezidat de I.I.C. Brătianu, a
căutat pe toate căile să fi restabilit ordinea, iar dacă totuşi au existat şi unele
victime, acestea s-au datorat, în parte, incitaţiilor violente ale unor provocatori
rakowskyeni. De reţinut că, proprietăţile de la Broşteni-Bahna-Neamţ nu prea au
fost afectate de revolte ţărăneşti, în afara unor negustori evrei, care au fost nevoiţi
să fi distrus condicele cu datorii ale ţăranilor. De fapt, ecoul celor 11 mii şi a
mesajului lui Nicolae Iorga, "Dumnezeu să-i ierte", publicat în "Neamul
românesc" au fost mai mult reactualizate cu o anumită ostentaţie, după 1944, de
către comunişti; restul, rămânând doar literatură istorică reinterpretabilă.
În nenumăratele sale intervenţii şi interpelări din Parlamentul României,
V. Gh. Morţun s-a dovedit a fi fost un redutabil adversar al conservatorilor,
denumiţi îndreptăţit- ciocoi şi boieri.
5

Ibidem, p. 9.
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În 1912, împreună cu Ionel Brătianu, Morţun a stăruit pentru aducerea
muncitorilor industriali în partidul liberal pe baza programului de reforme
privitoare la chestiunea muncitorească. În 1913, în Balcani izbucnise războaiele
bulgaro-sârbo-greco otomano-macedonean; România era interesată să-şi apere
enclavele româneşti (aromânii, macedo-românii, istro-românii, megleno-românii).
În împrejurările istorice date, V.Gh. Morţun s-a considerat mobilizat, chiar dacă
depăşise vârsta de 50 de ani, înscriindu-se soldat-voluntar în Regimentul "14
Infanterie" - Roman, obţine îndată gradul de sergent şi participă efectiv la
campania din Bulgaria, chiar dacă ostilităţi combatante nu au fost efectiv
desfăşurate. Pacea încheiată în 1913, la Bucureşti, acorda României partea de sud
a Dobrogei - Cadrilaterul - reprezentând un început fast de realizare a unităţii
naţionale româneşti. Din timpul campaniei în Bulgaria, Morţun înregistrează şi o
nostimadă militară: în timp ce mărşăluia peste Dunăre, un ostaş mai hâtru de
glume, văzându-1 pe Morţun dezinvolt mărşăluind fără a fi purtat raniţă, puşcă şi
echipament militar îl apostrofează: - "Hei coane Vasilică, ce-ai zice dacă ţi-aş da
eu raniţa, arma şi echipamentul meu, ai mai fi aşa de vesel ?", la care Morţun a
replicat: -"De bună seamă, dacă şi tu mi-ai lua cei 30 de ani care-i am mai mult ca
tine", la care toată compania a râs şi aplaudat6 .
Legat de genealogia şi activitatea morţuneştilor în zona RomanuluiBroşteni-Bahna-Arămeşti-Urzici-Liliac - Ioan Nădejde surprinde în lucrarea sa şi
o altă nostimadă: Iordachi sau Gheorghe Morţun - tatăl lui Vasile Gh. Morţun,
practicaseră agricultura la verii lui din Cămărzani (Basarabia) devenind cel mai
desăvârşit agricultor din Moldova. Lumea îl poreclea Liliac, informează un
stănepot de-a lui Manolache Morţun, un anume Sunguro( denumire atribuită
localităţii - Arămeşti-boiereşti, care nu se confundă cu Arămeşti-răzeşi localitate alăturată. Liliac, fiindcă Iordachi Morţun din cerdacul de la Cuciulaţi
observa şi inspecta moşiile noaptea, precum animalul - mamifer insectivor, careşi adulmecă noaptea hrana. Liliac a rămas denumirea localităţii (Arămeşti
boiereşti) pe moşia căreia Morţuneştii - în speţă - Iordachi (Gheorghe) şi apoi
Vasile aduseseră un număr de clăcaşi din localităţile învecinate: Cârligi, Aldeşti,
Popeşti, Tuleşti, Hărmăneşti etc., folosindu-i la muncile agricole, iar treptat i-a
împământenit dându-le mici suprafeţe pentru a-şi fi întemeiat propriile gospodării,
mai ales după reformele agrare din 1864.
Răspândiţi în aproape întreaga Moldovă, de sorginte - bucovineni,
Morţuneştii au constituit repere benefice pentru propăşirea ţării, iar Vasile G.
Morţun s-a remarcat şi ca un om politic cu vederi înaintate.
Privitor la concepţia politică a lui Vasile Gh. Morţun, părerile sunt
împărţite ca despre fiecare om politic sau politician din trecut ca şi din zilele
noastre. Oricum, poziţia politică a lui Vasile Gh. Morţun pare a fi fost
contradictorie şi aceasta nu atât datorită temperamentului său năvalnic, cât mai
6

Ibidem, p. 110.
Eugen Sungurof, stănepot de soră a lui Manolachi Morţun. Probabil că, mulţi localnici nu cunosc
adevărata provenienţă a denumirii localităţii, Liliac, crezându-se că ar fi provenit de la arbustul cu
flori plăcut mirositoare, ceea ce nu este adevărat.
7
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mult condiţiilor epocn Istorice în care a trăit şi activat. Morţun a avut idei
progresiste, dar şi anumite reticenţe politice. Fiind totuşi un mare proprietar
funciar el era nemijlocit legat de interesele boierimii radicale, deşi se considera a
nu fi fost un boier sadea, ci mai degrabă un boiemaş) potrivinic arendaşilor ciocoi pe care-i zeflemesea ori de câte ori avea ocazia.
Influenţat de ideile social-democraţiei franceze s-a orientat iniţial spre un
socialism-marxist cu toate că, Arthur Gorovei îl caracteriza în "Viata
românească" 8 ca pe un necunoscător al teoriei marxiste, fiind împins spre
socialism mai mult din motive sentimentale, decât din raţiune. El, socotea şi cu
deplin temeiu că, în România, la acea dată, problema arzătoare la ordinea zilei nu
ar fi fost cea a proletariatului care era insuficient dezvoltat şi maturizat, ci, a
ţăranului, dat fiind caracterul preponderant agrar al economiei româneşti.
9
După C. Graur , Morţun n-a fost niciodată socialist în sens doctrinar marxist, fiind mişcat mai mult de umanitarismul revoluţiei franceze şi potrivit
temperamentului său şi de poporanismul rusesc, care se îmbina cu dragostea lui
pentru ţărani. Revista "L'independance roumaine" de la 1 august 1919, apărută, tot
10
ocazionată de moartea lui V.Gh. Morţun titra printre altele , "Înflăcărat de un
ideal de dreptate (Morţun - n.ns.) absolut şi egal pentru toţi, s-a găsit mai întâi
atras, ca atâţia alţi entuziaşti din generaţia sa, către mişcarea socialistă căreia i-a
consacrat timp de ani activitatea lui de publicist fin şi talentul său oratoric
remarcabil". Morţun nu făcea discursuri pedante, nu încerca să explice teoria plusvalorii din Marx şi Engels, ci vorbea pe înţelesul tuturor, ascunzând scheletul de
oţel al teoriei abstracte sub mănuşi elegante.
Vasile Gh. Morţun a afirmat deseori că este de provenienţă boierească, dar
din boieri săraci la origine: "Copiii bunicului meu, aşa cum preciza în declaraţia
intitulată "fapta neagră" publicată în revista "Muncitorul" din 1887, nr. 3,
noiembrie, p. 15 11 , umblau desculţi şi dacă azi sunt bogaţi, e pentru că s-au hrănit
şi ei din munca omenească nu totdeauna corect plătită.
Trecerea de la PSDMR, la PNL deşi a stâmit multe polemici în epocă se
explică prin aceea că Morţun a avut premoniţia că social-democraţia căzută sub
obrocul lui Christian Rakowsky n-avea viitor în România.
Aşa-zisa "trădare a generoşilor" fluturată cu multă emfază de literatura
istorică comunistă a fost de fapt un fiasco dovedit în timp de realităţile ulterioare.
Vasile Gh. Morţun a avut intuiţia omului politic realist de a fi sesizat că singurele
reforme care ar fi avut menirea să fi scos ţara din marasmul în care se afla erau
cele burgheza-liberale.
Înregimentat în rândurile Partidului Naţional Liberal, Morţun a perseverat
în ideile sale demonstrând (ceea ce spunem noi, ar fi valabil şi astăzi) că,
preceptele doctrinare ale liberalismului nu contravin celor social-democrate, ci
"Viaţa Românească", anul V, din 5 mai 1923 (deci, după moartea lui V.G. Morţun în articolul
Din alte vremuri
9
Apud. Ioan ~ădejde, op. cit. p. 12; C. Graur, ziarist, 1880-1940, p. 13.
10
Ibidem, p. 13.
11
Ibidem, p. 15
8
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tocmai se complinesc, dacă se urmăreşte cu adevărat unitatea şi progresul naţiunii
române. Preceptul latin, "natura non facit saltus" se aplică şi la societate, afinna
Morţun la intrarea în rândurile liberalilor. Şi într-adevăr, măsurile luate sau
sprijinite de Morţun în guvernările liberale (fie, ca ministru al Lucrărilor Publice
sau interne sau vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor) au fost pe deplin benefice
poporului român. Foarte concludente ni se par aprecierile lui I.G. Duca, privitor la
concepţia politică a lui V.Gh. Morţun, care afirmă că "în ziua în care patimile vor
amuţi se va recunoaşte rolul covârşitor jucat de Morţun la înfăptuirea celor două
mari reforme: votul universal şi exproprierea" 12 . Subscriem şi noi la aceste
aprec1en.
Dar, Vasile Gh. Morţun cunoscător şi al relaţiilor intra-europene, avea şi
viziuni de politică externă. Împătimit pentru relaţiile cu Franţa nu se îndepărta nici
de Anglia, iar faţă de Germania şi Rusia avea unele reticenţe îndreptăţite.
În 1914, V .Gh. Morţun era ministru de interne şi în acea calitate a fost, în
1916, în guvernul brătienist-liberal care a declarat război Austro-Ungariei şi
Germaniei, iar în timpul evacuării guvernului din capitala vremelnic cotropită de
beligeranţi, Morţun şi ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, a prezidat, la Iaşi, cele
două reforme mari: votul universal şi noua lege agrară, în numele Constituantei.
În aceste ipostaze V.Gh. Morţun a contribuit şi la îndeplinirea idealului
suprem al românilor - unitatea naţională - prin întemeierea României Mari.
În ziarul "Izbânda" de la 12 iunie 1919, deci cu puţin timp înainte de
moarte, un redactor, M. Burileanu 13 a realizat un interviu în Parcul Cişmigiu, care
este de fapt testamentul politic al lui V.Gh. Morţun. În acel interviu, Morţun
condarnnă tendinţa expansionistă a imperialismului german, critică Liga
Naţiunilor, caracterizată ca o utopie (cam ceea ce este astăzi O.N.U. - n.ns) şi
anticipează faptul că, România era, în continuare, ameninţată de cele două
primejdii: cea rusă şi cea germană, puteri care, spunea Morţun, nu-şi spuseseră
încă ultimul cuvânt în urma primului război mondial. O premoniţie reală, care, din
păcate, s-a şi adeverit după numai două decenii, redemonstrând claritatea viziunii
experimentatului om politic.
ROMÂNIA RE ÎNTREGITĂ şi îmbunătăţirea soartei ţărănimii erau
împlinirile mult dorite de V.Gh. Morţun, care-şi începea, la 30 iulie 1919, odihna
veşnică în jurul conacului de la Broşteni-Bahna-Neamţ (pe atunci jud. Roman).
Băhnenii, recunoscători convivului său, i-au dat numele comunei - Bahna
- în acea de Vasile Gh. Morţun. Însuşi autorul acestor rânduri a fost născut şi a
copilărit în comuna Vasile Gh. Morţun. Comunismul a înlăturat ostentativ
denumirea acordată, odată şi cu profanarea osemintelor din mormântul marelui
Om politic.

12

13

Ibidem, p. 31.
Ibidem, pp. 11, 32-34.
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VLAŞCA ÎN RĂZBOIGL REÎNTREGIRII
Flămânda 18-20 septembrie 1916
Ancu DAMIAN
The

Vlaşca

land in the First World War
Summary

Using the "Flămânda" manoeuvre the Great Roumanian General Staff
intended to force the crossing of 5-6 divisions over the Danube, divisions that
were supposed to advance towards Flămânda-Acadinlar-Kurtbunar, while the
Roumanian troops in Dobrogea would initiate their attack at Cobadin-Kurtbunar,
this way surrounding the enemy troups at the North Danube.
The flood of the Danube meadow caused by a tremendous downpour, the
weak progress of the attack lead by the Dobrogea Army and the starting of a
powerful offensive by the Central Powers in Transilvania determined the abortion
of the operation and the retreat of the Roumanian troops in the North Danube,
action started on the night of September 20 1h/ 21 st and concluded on the day of
September 21 51 •
The failure of this military operation had terribly consequences for the
future development of the war, especially as its development caused the
abandoning of the initial campaign plan by moving the target and the main effort
from one battle-front to the other.
Keywords: First World War, Vlaşca, 1916
Înfrângerile suferite de armatele române pe frontul dobrogean şi pierderea
Turtucaiei, au reactivat pericolul unui atac inamic asupra Bucureştiului, astfel că
la 27 august 1916 regele Ferdinand îşi arata îngrijorarea în legătură cu o asemenea
eventualitate. La 29 august generalul Crăiniceanu, comandantul Armatei a II-a,
raporta Marelui Cartier General la ordinul confidenţial şi personal din 27 august
1916 al regelui, următoarele: "Cred că inamicul nu poate cugeta o trecere a
Dunării în sectorul Capitalei, înainte de a se desfiinţa armata noastră din
Dobrogea şi a cuceri tot malul Dunării, cel puţin până la Cernavodă inclusiv, cu
podul Carol 1-iu. Această armată i-ar cădea neapărat în spate, iar pentru a o
menţine şi masca i-ar trebui o a doua armată, ce nu poate avea" Romănia 1• De
aceeaşi parte era, la 27 august 1916, şi generalul Averescu, comandantul Armatei
a III-a când raporta: "Am avut deja Înalta cinste să arăt Majestăţii Voastre că,
atât cât vom avea trupe în stare de a lupta în Dobrogea, o trecere a Dunării este

Arhivele Naţionale, fond Casa Regală, d. 53/1916, f. 29 (în continuare Casa Regală);
evenimentele din noiembrie 1919 aveau să contrazică părerea generalului Crăiniceanu
1
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cel puţin pentru moment, adică atât timp cât bulgarii ar
deţine în acest eşicher numai de forţele ce au fost semnalate " 2 .
Comandamentul român lua în calcul, totuşi, posibilitatea trecerii Dunării
de către inamic, motiv pentru care la 25 august 1916 a luat hotărârea ca Divizia a
12-a să nu mai fie transportată în Dobrogea şi să fie debarcată la Sud de
Bucureşti, în zona Budeni, iar la 27 august 1916 a constituit Corpul 5 Annată din
Diviziile 12, 10 şi 15, pus în subordinea Annatei a III-a" ... cu misiunea de a se
opune la o eventuală încercare de trecere a Dunării în sectorul balta Greaca lacul Bojan (iezerul Moştiştea)" 3 . Cu începere de la 28.08.1916 Divizia a 12-a a
intrat cu toate forţele în zona de supraveghere pe Dunăre, dispunând Regimentul
62 în sectorul Argeş - 1 km. Vest Chimogi, Regimentul 70 Infanterie în sectorul
Chimogi - Balta Greaca, iar Brigada 23 Infanterie între Balta Greaca- Pietrele.
Acoperirea militară a zonei vlăscene, era asigurată, la sfârşitul lui august
1916, de Corpul VI Armată, condus de generalul Gheorghe Văleanu, cu Cartierul
general la Călugăreni. Divizia a-16-a, cu generalul C. Anastasiadi şi Cartierul
general la Dăiţa, apăra Dunărea între Izlaz şi Slobozia Oinacu; între Izlaz şi râul
Vedea se afla Brigada 43 mixtă cu 8 batalioane, 5 baterii şi un escadron (trei
baterii de 78 mm şi două baterii de 87 mm); între Malu şi Giurgiu se afla Brigada
44 mixtă cu 6 batalioane, 1 escadron şi 4 baterii (din Regimentul 15 Artilerie);
între râul Vedea şi Malu se afla Brigada 2 Călăraşi cu 8 escadroane, în vreme ce
zona Oinacu - Belu (Prundu) era acoperit de 2 batalioane de miliţii (Ilfov şi
Muscel). Rezerva Diviziei a 16-a o asigura Brigada 42 mixtă, dislocată în zona
Frasinu - Dăiţa - Daia - Onceşti - Ghizdaru. Corpul VI Armată avea în rezervă
Divizia a-18-a în zona Putineiu - Gogoşari - Răleşti, Regimentul 1O Vânători,
Regimentul 13 artilerie care formau Detaşamentul colonel Stoica şi regimentul 2
Artilerie grea care avea în dotare 13 baterii, dispuse după cum urmează: 6 baterii
de 105 mm (2 la dispoziţia Grupului Giurgiu, 1 în zona Slobozia - Flori ca, 1 la
Malu Roşu, 2 în zona Onceşti - Frăteşti, 4 baterii de 75 mm, model 1880, la
dispoziţia aceluiaşi grup; 2 baterii 105 mm la Bălănoaia şi 1 baterie de 21 O mm pe
4
Dealul Miului .
Presiunile tot mai puternice ale bulgarilor în Dobrogea 1-au făcut pe
generalul Crăiniceanu să preconizeze, încă de la 20 august 1916, o debarcare
românească la sud de Dunăre, în paralel cu atacul la care trebuia "să fie supus
flancul drept al inamicului", pentru realizarea forţelor superioare, precizându-se
că s-ar putea lua unele trupe din Armata a-III-a şi chiar din Armata a-IV-a. "În
plus, o demonstraţiune de trecere a Dunării în sus de Rusciuc, dacă ar.fi posibilă,
ar fi de mare ajutor pentru operaţiune "5 .
foarte

improbabilă,

Casa Regală, d. 111916, f. 1
România în anii războiului mondial 1916-1919, voi. I, Monitorul Oficial al Imprimeriilor
Statului, Imprimeria i'.'aţională, Bucureşti, 1934, p. 580 (în continuare RRM)
4
RRM, I, p. 432-433
5
RRM, I, p. 616-617
2

3
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La 4 septembrie 1916, în vederea coordonării acţiunii ofensive, proiectată
pe frontul de Sud (manevra Flămânda care urma să înceapă la 18 septembrie
1916) generalul Alexandru Averescu a ordonat Annatei din Dobrogea
unnătoarele: "Pentru a pune capăt ofensivei Armatei bulgare în Dobrogea, e
necesară o cooperare a Armatei III-a cu Armata din Dobrogea ... Pe când Armata
din Dobrogea va căuta să.fixeze de front pe adversar, Armata a III-a va cădea în
spatele lui, trecând Dunărea în sectorul Olteniţa - Giurgiu. Armata III-a va
concentra forţele sale pe axa Comana- Prundu (Belu) şi îndată ce pregătirile de
trecere se vor termina, va trece Dunărea cu toate forţele operative cu obiectiv
general Dobrici "6 .
Scopul "manevrei" Flămânda era, în primul rând militar deoarece " ...
comandamentul frontului de Sud a imaginat, pentru reluarea ofensivei la sud (în
Dobrogea, n.ns.) o acţiune convergentă în contra forţelor duşmane din
Dobrogea.Pe de o parte armata ruso-română din Dobrogea, care era în strâns
contact cu duşmanul, avea să-I atace pe întregul front, în faţă, iar pe de alta,
Armata III-a, trecând prin surprindere Dunărea pe la Flămânda, avea să-i cadă în
spate"; în acelaşi timp ea avea şi un scop moral: "Faptul însă, că am înregistrat o
înfrângere în primele zile ale războiului (Turtucaia; n.ns.) a zdruncinat situaţia
morală foarte serios. Era prin urmare de cea mai mare importanţă a o restabili,
redând populaţiei impresionate liniştea, iar armatei şi chiar Comandamentului,
încrederea. Un asemenea scop nu putea fi atins decât printr-o acţiune energică şi
bogată în rezultate, prin care să se fi câştiga! întreg teritoriul pierdut, făcând pe
inamic să sufere o înfrângere, cel puţin tot atât de dureroasă ca cea suferită de
noi la Turtucaia" 7 .
În vederea realizării acestei "manevre"· a fost aleasă zona Flămânda din
următoarele considerente: "Ţărmul nostru a fost studiat în amănunt din punct de
vedere al formei escarpamentelor, al părţilor accesibile şi inaccesibile, văzute
sau mascate, al legăturilor cu drumurile care scoboară la aceste ostroave
(Careia şi Ostrovul Lung n.ns.). Rezultatul acestui examen a fost că punctul din
dreapta Flămândei era cel mai indicat pentru trecerea Dunării din următoarele
motive: Dunărea, în acest punct, are o lărgime de numai 9oo m, faţă de un km.
sau chiar peste un km. din alte părţi vecine; ţărmul Dunării, în acest punct, nu
prezintă escarpamente ci din contră, un taluz relativ dulce; în acest punct porţile
puteau fi construite în canalul din dosul zise/ar ostroave, la adăpost de vedere şi
de tirul inamicului şi în urmă puteau fi scurse cu uşurinţă şi aşezate la locul lor,
în axa podului, cu ajutorul şalupelor - remorchere; punctul ales era şi cel mai
apropiat de Prundu - Belu, ceea ce înlesnea foarte mult constituirea în scurtă
vreme a unei şosete solide. Această cerinţă fiind esenţială faţă de circulaţia mare
ce urma să aibă loc, odată începută afluirea trupelor spre pod, o şosea mai lungă
6

7

Casa Regală, d. 53/1916, f. 29-30
Alexandru Averescu, Operaţiile de la Flămânda, Bucureşti, p. 24 (în continuare Averescu)

281
https://biblioteca-digitala.ro

arfi cerut un timp, desigur mai lung; terenul stâng al Dunării în punctul ales era
favorabil construirii podului, care implica transportul materialului necesar
construirii podului, sau reparaţiunilor în caz de avarii "8.
Comunicatul oficial nr. 3 din 19 septembrie 1916, menţiona laconic:"
.. Trupele noastre au trecut Dunărea între Rusciuk şi Turtucaia" 9 eveniment pe
care generalul Sarrail, comandantul frontului de la Salonic, îl cunoştea din 17
septembrie când era infonnat despre tenninarea .... .pregătirilor de trecere a
~ .. "IQ
D unaru .
Declanşarea unui atac românesc la sud de Dunăre a fost formulat de
generalul Averescu încă de la 2 septembrie 1916, când ..... am fost chemat la
Marele Cartier General... din parte-mi am repetat verbal ceea ce pusesem în
scris, în memoriul meu, şi anume că singurul lucru de făcut era de a se opri
ofensiva spre Nord, a reorganiza repede armata şi a porni cu maximum posibil de
forţe, o acţiune hotărâtoare spre Sud Generalul Prezan, comandantul Armatei de
Nord, a fost însă de o părere cu torul opusă " 11 •
Prin această propunere Averescu încerca să repare greşeala făcută în
momentul în care s-a acceptat poziţia defensivă de pe frontul sudic, lucru reliefat
şi de C. Kiriţescu care menţionează: ..... Marele Stat Major român nu-şi dădea
seama de necesitatea unei operaţii ofensive împotriva bulgarilor. Însă ea trebuia
să facă obiectul unei acţiuni concordante, îndreptată de armata rusă la sudul
Dunării şi a lui Sarrail dinspre Salonic. Cunoaştem atât insistenţele guvernului
român în acest sens, zădărnicite atât de reaua voinţă a ruşilor cât şi de neputinţa
lui Sarrail. Opoziţia categorică a ruşilor provenea în parte şi din dorinţa de a
proteja pe fraţii slavi de la sud de Dunăre, pe care nu voiau să se hotărască a-i
considera duşmani şi a-i trata prea aspru. De aceea ei pretextau că această
operaţie le-ar cere să trimită trupe mai numeroase decât acelea pe care puteau să
le dea, adăugând că, de altfel, pericolul nu e prea mare din această parte,
deoarece bulgarii nu se vor bate contra ruşilor" 12 .
Necesitatea atacului la sud de Dunăre este formulată chiar de comandantul
şef al armatei franceze în şedinţa Consiliului Superior al Apărării Naţionale
Franceze, din 14 septembrie 1916, în care arată că: "România să-şi abandoneze
planul iniţial împotriva Austriei, pentru a se întoarce cu hotărâre împotriva
Bulgariei", pentru ca la 15 septembrie 1916 general J. Joffre să comunice
ataşatului militar francez de la Bucureşti că România trebuie să aibă în nord o
8

Averescu, p. 53-54
Monitorul Oficial al României, nr. 13 7 din 20 septembrie 1916, p. 6299 (în continuare Monitor)
10
Documente din arhivele franceze referitoare la primul război mondial, Bucureşti, 1983, doc.
272 (în continuare Documente)
11
Alexandru Averescu, Răspunderile, Editura Liga poporului, p. 33
12
Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru intregirea României, vol. 1, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 215 (în continuare Kiriţescu) ; după înfrângerile din toamna
anului 1916 guvernul român va fi acuzat de aliaţi că a impus atacul împotriva Austro-C'ngariei şi
că nu a acceptat atacul asupra Bulgariei (vezi nota 52 din Kiriţescu I)
9
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defensivă solidă,

în vreme ce " ... în sud să fie puternic atacată armata bulgară cu
toate forţele ruse şi române aflate pe Dunăre şi în Dobrogea", idee reluată în
aceeaşi zi şi către şeful misiunii franceze din România sub forma: " ... acţiunile
decisive împotriva Bulgariei trebuie să aibă loc pe cursul Dunării" 13 .
Presiunile tăcute de francezi în această problemă trebuiau să fi fost tăcute
asupra ruşilor înainte ca România să intre în război, întrucât după răsturnarea
regimului ţarist generalul D. Iliescu, prezent în Franţa, a putut prezenta rolul
nefast jucat de Rusia în 1916. La 3 aprilie 1917, la Biroul Presei Române din
Paris, a făcut declaraţii -în faţa unui auditoriu format din personalităţi militare de
primă valoare, în care a arătat că ruşii nu au conceput niciodată că vom fi atacaţi
de bulgari (România nu a declarat război Bulgariei, ci aceasta României), motiv
pentru care au trimis pe frontul Dobrogei doar 20.000 de soldaţi, suficienţi pentru
demonstraţia cu caracter politic, cu toate că ne promiseseră 200.000. "În două
rânduri Statul nostru Major ceru Guvernului Rus a începe războiul prin a ataca
Bulgaria, atac care ar avea ca rezultat ocuparea unei mari bande de teritoriu pe
partea dreaptă a Dunării. Ocuparea Rusciucului de trupele române ar fi pus în
siguranţă Bucureştiul. Statul Major Francez era cu totul de aceeaşi părere cu
noi, dar ruşii ne-au trimis un VETO ABSOLUT" 14 .
Acţiunea de la Flămânda din septembrie 1916, a fost legată de
personalitatea generalului Alexandru A verescu, care avea un puternic prestigiu în
armată şi în faţa opiniei publice, fiind cunoscut prin siguranţa şi liniştea
sufletească pe care ştia să o păstreze în momentele cele mai critice, dar mai ales
prin trebuinţa instinctivă a maselor de a-şi întrupa nădejdea, în vremuri critice,
într-un personaj provenţial, după caracterizarea inegalabilului (sau greu de egalat)
C-tin Kiriţescu. Despre pregătirea loviturii de la Dunăre circulau zvonuri în
"lumea bună" a Bucureştiului sub cel mai mare secret. Filosoful C-tin Antoniade
îşi nota în caietul său, pe 5 septembrie: "Aud că şi în armată vestea numirii lui
Averescu ca generalism la linia Dunării a produs mare efect de încredere şi
îmbărbătare. E mare lucru să ştii că ai un adevărat şef" 15 •
Comandantul român, adoptând propunerea generalului Averescu, poate şi
sub presiune franceză, " ... îi puse la dispoziţie, odată cu comandamentul grupului
armatelor de sud şi cea mai formidabilă forţă militară ce s-a încredinţat unui
general în războiul român; 17 divizii, din care 1O divizii (şase române şi patru
ruseşti) formau armata din Dobrogea şi şapte divizii formau Armata a III-a de
Dunăre - mai mult ca jumătate din totalitatea armatei de operaţiuni. Mărimea
acestei armate era în raport cu importanţa ţelului urmărit" 16 •
Planul operaţional prevedea ca, în termen de şapte zile de la trecerea
Dunării, românii să ocupe Rusciucul şi Turtucaia. "În rezumat, dispoziţiunile erau
Documente, dac. 258, 267 şi 302
Casa rega/ă, d. 9811918, f. 17
15
Arhivele Naţionale Giurgiu, Colecţia de documente, d. 60, f. 12 verso (în continuare Antoniade)
16
Kiriţescu, p. 366
13

14
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asţfel hotărâte

ca masa principală, formată din trei divizii de infanterie şi o
divizie de cavalerie, să Înainteze În condiţiunile cele mai bune În spatele şi pe
comunica{iile Armatei a 111-a bulgare, aflată pe .fi-ontul dobrogean. Ocuparea
Rusciucului şi Turtucaiei asigura libertatea de acţiune a masei principale, pentru
a cărei garantare Divizia de rezervă avea să meargă pe urmele Diviziei 1O" 17 .
Dacă această operaţiune ar fi avut succes deruta inamică ar fi fost totală deoarece
românii ar fi căzut în spatele frontului inamic, astfel că întreg frontul bulgar din
Dobrogea urma să fie răsturnat. " Trecerea Dunării se făcea pe un pod ... ce se
construia la est de coada ostrovului Careia şi prin alte patru puncte cu ajutorul
ambarcaţiunilor Între ostroavele Careia şi Lung, urmând a se asigura un front
(cap de pod) de 10 km. lăţime " 18 .
Pregătirea operaţiunii de trecere a Dunării a început la 3 septembrie 1916,
când s-a constituit o comisie prezidată de generalul Arthur Văitoianu,
comandantul Diviziei a 10-a care avea misiunea ca, în cel mult 1O zile, să îşi
încheie lucrările 19 . În chiar după amiaza aceleiaşi zile, s-a procedat la
recunoaşterea zonei în care urma să se realizeze debarcarea (Giurgiu -Olteniţa),
prin străbaterea terenului şi, în special, a ostroavelor, examinându-se atât ţărmul
stâng al Dunării cât şi cel opus şi completând observaţiunile pentru acest ţărm cu
informaţii culese de la locuitori. În urma acestei recunoaşteri comisia a ajuns la
concluzia că punctul situat pe Dunăre, la sud de localitatea Flămânda, este cel mai
indicat pentru trecerea Dunării, ca susţinere fiind prezentate argumentele lui
A verescu, enumerate anterior. Acestor multiple avantaje li se apunea însă şi un
inconvenient destul de important: terenul din spatele punctului de trecere ales era
inundabil şi exista temerea justificată că, "dacă ploile de toamnă ar fi ţinut câteva
zile, nivelul apelor Dunării care se ridică În regiunea Flămânda în asemenea
împrejurări cu aproape 0,05 - 0,07 m, ar fi făcut impracticabile plajele de
îmbarcare" 20 • Pentru a se înlătura aceste inconveniente s-a produs ridicarea
şoselelor existente, mai ales în depresiuni, cu fascine, întărirea comunicaţiilor prin
depuneri de balaste şi căptuşirea taluzelor prin lucrări de fascine şi galioane.
După realizarea recunoaşterii, comisia s-a întrunit la Prundu - Belu şi a
hotărât următoarele măsuri preliminare:
-să se procedeze de îndată la punerea în bună stare a comunicaţiilor din zonă şi la
construirea eventuală a celor ce vor mai fi necesare pentru executarea operaţiunii;
pentru aceasta s-a solicitat procurarea în cel mai scurt timp posibil a personalului
şi materialului necesare în vederea reparării şi consolidării podurilor stricate şi
17
1

Averescu, p. 45

~ Averesu, p. 65

Comisia era formată din: generalul Văitoianu, coloneii Vernescu, Limburg, Popovici, comandor
Niculescu Rizea (pentru acţiunea marinei), maior Sava şi inginr Teodorescu (RRM, II, p. 49-50)
20
RRM, II, p. 51; neşansa a făcut ca ploile de toamnă să afecteze într-adevăr această zonă, cu
rcpercursiuni directe asupra bunului mers al operaţiunii Flămânda, care s-a transformat într-o
simplă "manevră", cu implicaţii asupra frontului de nord
19
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pentru tenninarea celor noi începute sau pentru cele noi care unnează a se
construi, în paralel unnând să se procure pietrişul, carele şi manopera necesare
balastării şi împietruirii şoselelor, confonn documentaţiei realizată de maiorul
Sava;
- să se pună la dispoziţie personalului superior tehnic de conducere, format din
maiorul Sava şi inginerii Teodorescu şi Protopopescu, două companii de
pionieri şi trupele de infanterie necesare pentru executarea terasamentului,
împietruirii, fascinării şi pereării comunicaţiilor;
-să se utilizeze pentru lucru din trăsurile parcului de geniu necesare la
efectuarea lucrărilor de şoseluire;
- să se ia de urgenţă toate măsurile pentru organizarea transporturilor cu trenuri
şi cu orice alte mijloace, a materialelor necesare la pregătirea trecerii;
- să se procure materiale luminoase (rachete, facle, felinare), care urmează a fi
folosite de trupe pentru trecerea obstacolului (a Dunării) şi dincolo de obstacol
pentru semnalizare;
-să se completeze lucrările pentru paza trecerii, bararea Dunării şi apărarea
podului, contra unui eventual atac al flotei inamice;
- să se completeze liniile telefonice şi telegrafice din zonă cu fir telefonic şi cu
fir telegrafic cu dublu circuit, între Prundu- Belu şi Flămânda;
- să se execute diferite recunoaşteri aeriene cu aparatele pe care le avea la
dispoziţie Armata a III-a, pentru a urmări zilnic activitatea inamicului şi orice
deplasare a lui în vecinătatea malului bulgar.
"În ziua de 16 septembrie 1916 şoseaua Prundu- Belu- Flămânda era
gata împietruită şi bătută cu compresoarele cu aburi aduse din Capitală.
Podurile, unele au fost construite din nou, altele consolidate; s-au făcut depozite
de material lemnos la poduri şi podeţe; s-a depozitat prundiş, în grămezi, de-a
lungul drumului; s-au instalat lămpi de iluminat, aşezate pe dreapta drumului cu
lumini mari spre ţărmul românesc, etc. "21 . În acelaşi timp s-au reparat drumurile
Gostinu - Flămânda şi Pueni - Flămânda, cu scopul de a asigura continuitatea
circulaţiei chiar când şoseaua principală ar fi fost interceptată într-un punct.
Aceste lucrări au fost executate de o companie de pionieri, căreia i s-a mai
adăugat o companie în condiţiile ploilor din 17 - 19 septembrie şi al retragerii
armatei române.
Prin fire telefonice cu dublu circuit s-a făcut legătura între Flămânda şi
Prundu - Belu, unde era Cartierul Corpului V Armată, şi cu Comana unde era
comanda Armatei a III-a; tot prin telefonic s-a realizat legătura tuturor punctelor
unde erau amplasate bateriile grele, pentru protecţia trecerii, cu postul de
comandă al artileriei aflat la bateria Flămânda Nord.
Pentru construirea podului şi asigurarea materialului de trecere au fost
solicitate 1.000 de lotci sau bărci de pescari, dar nu au putut fi adunate decât 250.
21

Averescu, p. 55
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Acestea au fost transportate cu trenul până în gara Comana şi de aici cu căruţele,
până în zona operaţională. În vederea construirii podului a fost adus materialul
necesar de la Brăila, cu trenul până la gara Băneasa şi cu căruţele până la Dunăre,
fiind adăpostit în spatele ostrovului Coreia. De la Giurgiu au fost aduse şalupele
"Rândunica" şi "Catina", care urmau să ajute la construirea acestuia. Toate aceste
materiale se aflau în zonă la 16 septembrie 1916.
Artileria grea a Annatei a III -a a fost repartizată, pe zona Vlaşca, în felul
unnător: un grup de 6 baterii (4 de 103 mm, 1 de obuzi ere 150 mm şi 1 de 220
mm) la Frăteşti-Giurgiu; bateriile erau deservite de marinari şi îngropate în beton.
Colonelul Vernescu, comandantul Artileriei grele a Armatei a III-a, împreună cu
colonelul Limberg, care făceau parte din comisia pregătitoare, au recunoscut şi
fixat pe teren, locul bateriilor grele destinate pentru pregătirea podului şi a trecerii
pe ambarcaţiuni astfel: Nr.1, de 105 mm, la Est de Flămânda, Bateria nr.2 de 105
mm la 2 km. Nord de Flămânda; bateria nr.3 de 105 mm, la 5 km. Vest de
Flămânda; o baterie şi o secţie de 120 mm în colţul de Vest al ostrovului Lungu;
Bateria 5 obuze grele între cota 18 ( 1 km. 1\'" ord de pădurea Enichioi) şi cota 15 (1
km. Nord de km.460). "În fiecare din zonele normale ale baterii/ar se putea
suprapune focul a cel puţin două baterii; terenul permitea aceasta. Gurile de foc
au fost aşezate astfel încât să se poată utiliza maximum bătăii "22 . Pentru apărarea
aeriană a podului au fost aşezate două tunuri. "Deport" pe ~mbele părţi ale
drumului, la N.E. şi N.V. de Flămânda.
Apărarea sub apă, de care răspundea comandantul Niculescu Rizea, era
foarte necesară în condiţiile în care flota austriacă se găsea în canalul Persina, la
aproximativ 65 mile V est de Flămânda, distanţă pe care o putea parcurge în
aproximativ nouă ore. Pentru a evita acest lucru s-au făcut baraje de torpile între
Zimnicea şi Giurgiu, iar la 1O septembrie sub locotenentul Atanasiu a barat
Dunărea la Tabanu, 14 km. mai sus de pod prin scufundarea unui şlep de-a
curmezişul în canalul navigabil, iar pentru a împiedica strecurarea pe lângă el a
vaselor uşoare s-a dispus instalarea unei baterii de 150 mm şi una de 75 mm în
punctul Gostinu, cu toate că până la 18 septembrie apele erau atât de scăzute încât
canalul era ca şi închis pentru trecerea vaselor mari.
O ultimă acţiune pregătitoare, dar nu şi ultima ca valoare (de fapt toate
operaţiunile pregătitoare erau de aceeaşi valoare deoarece nerealizarea uneia
determina eşecul acţiunii finale) a reprezentat-o întrebuinţarea aviaţiei, atât pentru
recunoaşteri în spaţiul aerian sud-dunărean, cât şi în protejarea podului şi a
trupelor române. În urma intervenţiei comandantului Armatelor de Sud, prin
îngrijirea Corpului de aviaţie, trebuia să se găsească la Mihai Bravul, pentru
apărarea podului în dimineaţa zilei de 18 septembrie 1916, un total de 14 avioane.
Dintre acestea doar şapte au fost prezente, escadrila rusă, compusă din şase
avioane făcându-şi apariţia doar pe 20 septembrie 1916, când soarta hotărâse deja
22

Averescu, p. 62-63; RRM, II, p. 55-56 (pentru artilerie)
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împotriva noastră. Toate aparatele disponibile în stânga Dunării au fost
concentrate pe terenul de lucru de la Dadilov (Mihai Bravul) pentru a putea fi
utilizate în momentul oportun. În acelaşi timp s-a realizat legătura telefonică între
Dadilov şi punctele Tahan şi Giurgiu.
Confonn buletinelor infonnative ale Corpului de aviaţie, din 16-18
septembrie 1916, au fost executate recunoaşteri aeriene cu aviaţia celor două
armate (din Dobrogea şi Armata a III-a) în zona cuprinsă de front şi linia care
trecea la 20-30 km. sud de Rusciuc- Razgrad- Vama. Rezultatul recunoaşterilor
executate în cele două zile care au precedat trecerea, a fost că " în zona vecină
Dunării, pe o adâncime de 30 km. nu se găsesc grupe puternice de forţe care să
poată fi capabile a stânjeni operaţia; preparativele de trecere păreau a fi
necunoscute de inamic şi deci operaţia avea toate şansele să reuşească "23 .
Toate aceste măsuri, la care se adaugă şi altele de detaliu pentru asigurarea
tactică şi tehnică a trecerii propriu-zise, "au creat cadrul necesar realizării
succesului românesc "24 . La 16 septembrie 1916 generalul A verescu a convocat la
Colibaşi pe toţi comandanţii de divizii, brigăzi şi regimente ai Armatei a III-a,
punându-i la curent cu intenţiile sale operative şi expunându-le situaţia forţelor de
pe Frontul de Sud, importanţa acţiunii Armatei a III-a şi modalitatea în linii mari a
desfăşurării operaţiei trecerii Dunării. La 17 septembrie 1916 generalul s-a
prezentat la Marele Cartier General unde planul său, prezentat în amănunţime, a
fost aprobat de Comandamentul de Căpetenie. "Cu această ocaziune Marele
Cartier General a hotărât să se dea ordinele necesare pentru pregătirea
întinderii unui al doilea pod la Silistra, mo(ivat de faptul că, prin înaintarea
operaţiunilor, comunicaţiunea cu malul stâng al Dunării pe podul de la
25
Flămânda ar fi devenit prea lungă " .
După ce comisia însărcinată cu executarea lucrărilor pregătitoare pentru
trecerea Dunării pe la Flămânda a raportat că totul este gata 26 , Comandamentul
RRM, II, p.60; " ... nu se semnalează nici o mişcare serioasă de trupe. Un bivuac, pentru 1-2
batalioane a fost semnalat pe şoseaua Rusciuc-Turtucaia, de către una din recunoaşteri, iar o alta
semnalează o coloană în marş spre Turtucaia" (Averescu, p. 60)
24
În toată această perioadă comandamentul germano-bulgar, deşi fusese prevenit de o eventuală
trecere a Dunării pe la Flămânda în urma demonstraţiunilor Armatei a III -a din 31 august-!
septembrie 1916, cât şi din informaţiile primite din partea aviaţei, nu a luat nicio măsură împotriva
unei eventuale treceri, deoarece aprecia această operaţiune ca puţin probabilă (RRM, II. P. 68)
25
RRM, II, p. 68-69; Averescu să consemneze ulterior că, încă din 17 septembrie 1916, românii
luau în Transilvania contact direct cu Armata a IX-a Germană a lui Falkenhayn ţi că presiunea
acesteia a determinat dezorganizarea armatei române între 22-23 septembrie 1916. «Cu alte
cuvinte M.C.G. încuviinţa o acţiune decisivă spre sud, când în nord o astfel de acţiune era în curs
şi asupra căreia, cu o mai exactă cunoaştere a situaţiunei, s-ar fi putut face pronosticul
rezultatului)) (Averescu, p. 74)
26
Flămânda se află la aproximativ 25 km. Est de Giurgiu ; era locuită, în general, de rudari care
prelucrau cu măestrie lemnul de salcie şi plop din care făceau linguri, scaune cu trei picioare, băi,
etc.; în perioada anilor 60 zona a fost dezafectată din cauza permanentelor inundaţii, locuitorii
mutându-se la Prundu şi Puieni
23
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Grupului Annatelor de Sud a convocat la Cartierul General al Corpului de
Armate, în după amiaza zilei de 17 septembrie 1916, pe comandanţii corpurilor de
armată şi de divizii din Annata a lii-a, însoţiţi de şefii lor de stat-major, pentru a
fi puşi la curent cu ultimele măsuri luate în vederea executării operaţiunii
proiectate. Cu această ocazie s-a fixat ora începerii operaţiunii şi s-au dat toate
lămuririle necesare pentru executarea ei. La ora 14 s-a dat ordinul nr.168 al
Comandamentului Grupului Annatelor de Sud care menţionau următoarele:
Armata a III-a trece Dunărea pe podul de vase ce se va întinde în faptul zilei şi pe
îmbarcaţiuni, de la Flămânda şi Riahovo. Comandanţii, de la cei de divizie în sus
vor introduce în prescripţiunile acestor instrucţiuni modificările pe care situaţia de
fapt a momentului le-ar cere, călăuzindu-se de ideea predominantă că scopul
înaintării Armatei a III-a este de a înlesni ofensiva Annatei din Dobrogea,
ameninţând spatele şi linia de retragere a vrăjmaşului în direcţia generală a
Dobrogei. Acest ordin al generalului A verescu a fost completat cu măsurile
speciale pentru protecţia imediată a trecerii Dunării şi cu un tabel minuţios
alcătuit privind mişcarea trupelor în perioada 17-22 septembrie 1916.
În după amiaza de 17 septembrie Armata a III-a dispunea de 58
batalioane, 56 baterii de câmp, 1O baterii grele, 1 antiaeriană şi 24 de escadroane,
amplasarea acestora fiind următoarea: Corpul V Armată cu Divizia 1O în zona
Flămânda şi împrejurimi; Divizia 21 în zona Prundu - Belu; Divizia 22 în zona
Dobreni - Colibaşi - Valea Dragului; Batalionul pontonieri de fluviu la
Flămânda; Corpul VI Armată în Divizia 16 în zona Frăteşti - Oaia - Dăiţa Oinac - Slobozia; Divizia 18 în zona Putineiu - Ghizdaru - Vieru; Divizia 1
cavalerie în zona Mihai Bravul - Ţepeş Vodă. Artileria grea cu două baterii de
120 mm şi cu 3 baterii de 105 mm, inclusiv două tunuri Deport (antiaeriene) toate
amplasate în zona Flămânda; la Mihai Bravul se aflau 2 avioane de luptă Neuport,
2 avioane de recunoaştere Voisin şi 2 avioane recunoaşteri Farman. Flota de
operaţiuni româna-rusă se afla cu un monitor şi o vedetă la coada Ostrovului
27
Lung, ca dispozitiv de acoperire şi siguranţă .
Înaintea începerii "manevrei" Flămânda, raportul de forţe de pe frontul de
sud era favorabil românilor: la infanterie 1, 77 Il; la cavalerie 1,6/1 iar la artilerie
cu 2,111 28 , cu menţiunea că în faţa Armatei a III-a, Grupul Apărării Fluviale
Bulgare avea 18 batalioane şi 1O baterii, ceea ce reprezenta un avantaj pentru
Averescu. În contextul raportului de forţe de pe întreg frontul de sud" ... succesul
operaţiunei urma să fie dobândit nu atât prin asigurarea raportului de forţe
favorabil trupelor române ... cât mai ales prin ampla manevră de forţe şi mijloace
planificată a se realiza. Ansamblul de procedee combinate de ducere a operaţiei
prin care urma să se realizeze această manevră de nivel operativ-strategic
(fixarea unei părţi din trupele inamicului, lovitura frontală pentru fragmentarea
27

RRM, II, p. 70-72; anexa II, doc. 12
Istoria militară a poporului român, voi. V, Editura Militară, Bucureşti, 1988, f. 428 (în
continuare Istoria)
28
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dispozitivului său, dar mai ales lovirea adâncimii grupării adverse urmată de
ampla fnvăluire a inamicului) constituia cadrul fn care disproporţia abia
perceptibilă din raportul de forţe pe direcţii s-ar fi adâncit până la atingerea
nivelului lichidării in scurt timp a agresorului pătruns pe teritoriul românesc
~
~
.,29
şz lVlare
.
d mtre D unare
La 18 septembrie 1916, ora 3,30 a început acţiunea de trecere a Dunării,
executată de Divizia a 10-a, acţiune realizată cu bărci şi portiţe, deodată din cele
patru puncte hotărâte. Din cauza cursului puternic al apei, nonnal dacă ţinem cont
că Dunărea avea doar 900 m lăţime în acest punct, acţiunea s-a încheiat la ora
11 ,30 când întreaga divizie se afla pe malul drept, cu excepţia unui batalion din
Regimentul 20 Infanterie care a trecut fluviul pe pod a doua zi. Ajunse pe malul
bulgăresc, trupele române au atacat inamicul aflat la Riahovo.
La ora 4,50 colonelul Encef, comandantul garnizoanei Rusciuc, a primit
raportul comandamentului Batalionului 17 Grăniceri Bulgar, conform căruia:
.,Românii bombardează cu foc de artilerie satele Riahovo, Babova şi Breasleu,
iar la ora 4,50 cu multe bărci s-au fndrefotat spre satul Riahovo şi la vest de el,
având pe malul nostru unităţi debarcate" 0 .
Pentru a face faţă situaţiei, colonelul Encef a luat următoarele măsuri:
Rezerva mobilă a Rusciucului, 2 companii şi o baterie, să se îndrepte de la
Gagalea la Borisovo. Lt. colonelul Vlahov să ia comanda acestor unităţi, precum
şi a celor aflate lângă satul Riahovo şi să respingă pe inamicul care trecuse pe
malul drept; două batalioane din Regimentul 5 miliţii şi Regimentul 3 Marş să se
îndrepte spre Riahovo şi să atace inamicul pe care îl vor întâlni, intrând totodată
în legătură cu trupele It. colonelul Vlahov. Pe de altă parte, la ora 4,50
comandantul grupei de uscat a flotei de Dunăre, căpitanul Kellner, a raportat
comandamentului flotei, aflat la Beliuc (ostrov pe Dunăre, la 65 mile Vest de
Flămânda) că astăzi ora 4 dimineaţa inamicul a trecut Dunărea la Riahovo cu trei
companii. Au mai trecut Dunărea şi două obuziere grele şi două tunuri de câmp de
9 cm 31 • La rândul ei, flotila inamică de Dunăre a dat ordin să se formeze şi să fie
gata de luptă grupa de monitoare ("Bodrog" şi "Koros") întărită cu două grupe de
vedete (compuse fiecare din două vase-patrulă), cu vasul armat "Balaton" şi cu
un detaşament de mine de râu. Comandamentul grupei de uscat, fiind lipsit de un
vas special pentru lansarea minelor, a dat drumul acestora de la mal şi, din cauza
vântului care le împingea spre malul bulgăresc, acţiunea lor a fost ineficace; în
acelaşi timp cele trei monitoare nu au ajuns în zonă decât pe 19 septembrie 1916,
la ora 6.
o

o
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Istoria, V, p. 428-429
RRM. II, p. 87; vezi şi anexa 7; de remarcat că grănicerilor bulgari le-a trebuit 1 oră şi 20 de
minute să-şi dea seama că românii declanşaseră trecerea Dunării, timp pe care îl considerăm destul
de mare
31
RRM, II, p. 88; pe larg în anexa 7
30
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După

primul succes al debarcării, al doilea l-a reprezentat întinderea
podului, acţiune începută la ora 5,00 şi încheiată după 12 ore de muncă; ., ritmul
mediu realizat de aproape 70 de m pe oră era un adevărat record pentru
32
condiţiile de campanie din epocă " . Acţiunea a fost realizată de detaşamentul de
pontonieri, ajutat de un detaşament de marină de la Grupul " port mine" al
apărării sub apă, în condiţii grele generate de vremea nefavorabilă şi de
bombardamentul aviaţiei inamice executat între orele 13 - 17, cu efecte morale
greu de trecut cu vederea. Câteva din proiectele (bombe, n.ns.) au căzut chiar
lângă pod şi au produs panică între trupele de construcţie a podului ca şi cele care
aşteptau trecerea; unele bombe au avut chiar efecte materiale, cauzând pierderi în
ofiţeri, trupă şi cai, dar mai ales îngreunând foarte mult construcţia podului însăşi;
comandantul detaşamentului de pontonieri fiind rănit, operaţiunea de întindere a
fost continuată sub acţiunea altui ofiţer, motiv pentru care se solicita intervenţia
rapidă a aviaţiei de protecţie 33 . Deşi podul fusese construit, trecerea pe el nu s-a
putut realiza decât în dimineaţa de 19 septembrie 1916 din cauza furtunii
dezlănţuite la căderea nopţii în urma căreia a fost rupt în mai multe locuri; abia la
19 septembrie, ora 6, acestea au fost reparate, ceea ce a permis trecerea trupelor
pe el.
În rezumat: "trupele trecute pe dreapta Dunării, în unna operaţiunilor
întreprinse în ziua de 18 septembrie 1916, reuşiseră să ocupe zona capului de pod,
întinzându-se pe un front de aproximativ 14 km. pe o adâncime de 3-4 km. limita
de sud a trupelor nedepăşind şoseaua Rusciuc - Turtucaia. Celelalte trupe ale
Armatei a III-a au executat în această zi deplasările prevăzute prin ordinul de
operaţii, în scopul apropierii lor de zona capului de pod, în vederea trecerii.
,.Reactiunea inamicului este foarte slabă şi se face numai cu trupele de acoperire
aflate în zonă" 34 . În acelaşi timp în Dobrogea s-a realizat o înaintare generală a
trupelor româneşti pe întreg frontul şi ocuparea poziţiilor părăsite de inamic.
Ecoul acestor zile la Bucureşti este relatat cu lux de amănunte şi cu
vigoarea celui care cunoaşte fenomenul, acelaşi Constantin Antoniade care nota
pe 19 septembrie: "De dimineaţă se răspândeşte marea veste, confirmată şi de
comunicatul oficial, a trecerii Dunării, armatele noastre au trecut Dunărea între
Rusciuc şi Turtucaia (exact pe la Flămânda). Asta da, o veste excelentă. Toată
lumea e transfigurată, se întâmpină mai cu bucurie, noi la cenzura lucrării mai
voioşi (era la cenzura militară; n.ns.), pe drum, în tramvaie oamenii au mai multă
32

Istoria, V, p. 429
RRM, II, p. 91-92; s-a remarcat generalul de brigadă Gheorghe Lambru, comandantul Diviziei
21 Infanterie â, care a luat conducerea construirii podului după rănirea comandantului de
pontonieri (Istoria, V, p. 429); referindu-se la acest moment C-tin Kiriţescu, participant la acţiune,
arăta că podul a fost construit de lipovenii rezervişti din Regimentul 33 şi 73 Tulcea şi al
remorcherelor "Catina" şi "Rândunica" (Kiri(escu, p. 369); conform memoriului întocmit de
maiorul Sa va podul era construit încă de la ora 17,45 (RRM, II, doc. Il) .
34
RRM, II, p. 93; bulgarii aveau în zonă 4 companii, 2 de infanterie şi 2 de grănicer, suprafaţa
capului de pod era de aproximativ 60 km.p. (Istoria, V, p. 430)
33
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bunăvoinţă

unii pentru alţii, se privesc mai cu plăcere, sunt mai
îngăduitori ... Cleştele lui Averescu începe să funcţioneze... Dacă izbuteşte,
A verescu se ridică printre mari generali ai Europei" 35 .
Dintre cei mulţi care s-au remarcat la trecerea Dunării s-a aflat şi
locotenentul Mihai Dumitru, din Regimentul 33 Infanterie, decorat cu ordinul
"Mihai Viteazul", clasa a III-a "pentru vitejia de care a dat dovadă la trecerea
Dunării la Flămânda, când s-a îmbarcat şi a mers în capul convoiului companiei
sale, înfruntând focurile inamice şi îmbărbătând oamenii "36 .
Dacă ziua de duminică 18 septembrie s-a încheiat cu un succes notabil
românesc şi dătător de speranţă, a doua zi a început cu trecerea, pe pod, a
Regimentului 46 Infanterie, urmat de artileria Diviziei a 1O-a, formată din întreg
Regimentul 18 Artilerie şi un divizion din Regimentul 13 Artilerie, ca urmare a
cererilor repetate ale trupelor ce operau pe malul drept de a li se trimite artilerie
de care se simţea mare nevoie.
În momentul când începea trecerea unui nou divizion de artilerie, două
vedete inamice au apărut cam la 1000 de m. Est de Ostrovul Lung, reuşind să se
strecoare datorită ceţii şi furtunii din timpul nopţii. Ajunse în acest punct, la ora
9,30, au deschis un puternic foc asupra podului şi asupra trupelor care se adunau
în pădure pentru a trece fluviul; concomitent, cele două vedete au lansat şi mine
de curent împotriva podului. "Apariţia acestor vedete inamice în vecinătatea
podului şi caracterul de surpriză ce a avut acţiunea lor de foc, atunci când se
credea că, prin lucrările ce le executase Serviciul apărării sub apă, operaţia nu
va fi stânjenită de flota austro-germană, a avut o represiune morală destul de
însemnată asupra trupelor şi panica produsă a fost atât de simţită ca şi cea
37
provocată în ziua de 18 septembrie de aviaţia inamică " . Prezenţa flotei inamice
a fost posibilă, pe de o parte, de creşterea bruscă a apelor în urma unor ploi
torenţiale, iar pe de altă parte de insuficienţa măsurilor luate pentru împiedicarea
navigaţiei vaselor inamice între Sistov - Rusciuc.
Un martor ocular din tabăra inamică, generalul maior Hugo Kerchnawe,
menţionează: "Cum se presupunea că traiectul în josul Dunării de la Rusciuc şi
care era de-a lungul malului românesc (se referă la "firul apei"; n.ns.), este barat
de mine şi de focul artileriei, vasele-patrulă au primit ordin să recunoască un
traiect de-a lungul malului bulgăresc, pentru a pilota monitoarele pe acest traiect.
Grupul 1 de vedete "Viza" şi "Barsch" au intrat neobservate până la insula Lunga
la Riahovo, chiar în faţa locului de construcţie a podului, de unde au deschis prin
surprindere un viu foc de arme. "Focul celor opt tunuri de 7 cm. Şi al
mitralierelor " a durat un timp îndelungat până ce românii s-au dezmeticit din
primele momente de groază, ca o baterie de câmp, care era în poziţie tocmai
35

Antoniade, f. 21
Decretul Regal nr. 1374110 aprilie 1919, publicat în Monitorul Oficial, nr. 4 din 18 aprilie 1919,
p.233
37
RRM, Il; p.99
36
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lângă

mal şi 3 alte baterii de calibru mijlociu, care era În pozitie tocmai lângă
mal şi 3 alte baterii de calibru mijlociu, ce erau În poziţie la ambele capete ale
podului, să poată răspunde focului vaselor-patrulă ... infanteria română care era
gata la capul podului a suferit grele pierderi, retrăgându-sefugind" 38 .
La ora 10,45 au apărut din amonte monitoarele austriece "Koros" şi
"Bodrog", care au deschis focul asupra podului, dar nu au putut să se apropie de
aceasta deoarece Dunărea era blocată prin scufundarea unui şlep în punctul
Tabanu, iar prin spaţiul dintre acest şlep şi malul bulgăresc - pe unde trecuseră
cele două vedete, nu puteau trece şi monitoarele. Bateriile instalate din vreme pc
malul stâng au deschis foc asupra acestor monitoare şi le-au pricinuit pagube
serioase, astfel că un monitor având cupola tunului înţepenită, a fost nevoit la ora
14 să se retragă din luptă în spatele insulei Tabanul (este vorba de "Bodrog" cu
cinci lovituri primite), în vreme ce "Koros", care a primit în plin peste 12 lovituri
fiindu-i redusă mult puterea de luptă, a mai continuat lupta până la ora 18 când a
fost obligat să se retragă deoarece o lovitură a izbit o ţeavă de abur din care au
ieşit vapori care i-au luat vederea mecanicului cârmaci, aşa că vasul fără cârmaci
a fost obligat să părăsească lupta.
În această situaţie existând pericolul ca trupele române să rămână izolate
pe malul drept, în condiţiile în care trecerea se realiza foarte încet, generalul
A verescu s-a gândit la suspendarea temporară a operaţiunii de trecere, perioadă în
care să transporte artileria grea în amonte de pod pentru a ţine la respect
monitoarele inamice (surprinde de ce nu a luat această măsură de la bun început
când ştia precis unde se află această flotă). Suspendarea era preconizată pentru o
perioadă de 48 de ore deoarece artileria grea se deplasa cu mare greutate prin
terenul desfundat în urma ploi lor (dacă te prinde o ploaie în pădure, cu bicicleta,
nu-ţi rămâne decât să iei bicicleta în spate). În unna prezentării situaţiei Înaltului
Comandament Român, aflat la Periş, a dat ordinul nr. 7, din 19 septembrie 1916
prin care a dispus "suspendarea operaţiunii" 39 . În baza ordinului Divizia a 10-a şi
Divizia a 21-a au început retragerea spre pod în ziua de 20 septembrie 1916,
prima la orele 1 şi a doua la ora 5 dimineaţa, când a ajuns ordinul la ele. În seara
zilei de luni, 19 septembrie 1916, A verescu a înaintat un raport la Marele
Comandament General Român în care menţiona: "Armata a III-a a fost nevoită a
întrerupe operaţiunile de trecerea Dunării, din cauza timpului rău, care face
accesul/a pod aproape imposibil. Monitoarele adverse s-au apropiat de Ostrovul
Lung. Sunt ţinute la distanţă de focul artileriei noastre. Pentru mâine s-au luat
40
dispoziţiuni să se desfăşoare împotriva lor o puternică acţiune de artilerie" .
38

Hugo Kerchnave, Neînvinşii în război, vol. III, p. 251
RRM, II, anexă, doc. 23: " ... operaţiunile de trecere a Dunării vor lua până la noi dispoziţiuni
caracterul unei demonstraţiuni, păstrând însă aparenţa cea mai pronunţat posibilă a unei operaţiuni
reale, suspendată din cauza timpului nefavorabil"
40
RRM. Il, doc. 26: raportul operativ nr. 208 al Grupului Annatei de Sud către Marele Cartier
General
39
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Referindu-se la momentul retragerii şi modul în care acesta s-a realizat,
Cconstantin Antoniade arăta, pe 22 septembrie 1916. "Seara vine la noi soldatul
Zamfir, un om de casă care a trecut cu regimentul lui Dunărea şi s-a întors
înapoi. Spune că n-afost nici o panică la întoarcere, că podul nu a fost ridicat de
loc şi că dinspre Bucureşti spre Olteniţa e multă armată rusească (Să dea
Dumnezeu să .fie aşa). Peste Dunăre au întâlnit foarte puţină armată cel mult un
regiment, mai mult nemţi. Fugeau aceştia de nu se puteau ţine ai noştri după ei.
Lui s-a spus că armata noastră se retrage pentru că a întâlnit patrule înaintate
ruseşti. Ruşi spre Turtucaia? Nu mai ştii ce să crezi. Poate că în realitate
trecerea să fi fost o simplă demonstraţie "41 .
~arţi, 20 septembrie 1916, s-a hotărât constituirea unui cap de pod format
din două regimente şi o brigadă de infanterie, pe linia Riahovo - Babova, în
intervalul dintre ele fiind dispuse trei baterii de artilerie de 53 mm, ordin primit la
ora 7,15. Comanda capului de pod a fost încredinţată comandamentului Diviziei a
10-a. Între orele 8-9 austriecii au lansat un şlep mare încărcat cu explozibile cu
intenţia de a rupe podul, acţiune eşuată datorită bateriilor de pe malul stâng care
au scufundat şlepul. Conştienţi de pericolul real al podului, austriecii au insistat în
distrugerea acestuia, motiv pentru care, la ora 9, două monitoare au încercat să se
apropie de Ostrovul Lung pentru a deschide focul asupra podului, dar au fost
ţinute la distanţă de focurile artileriei noastre de mare calibru. La ora 12,00 au dat
drumul la mai multe serii de mine de curent, din care unele explodând au rupt
podul în două locuri. În paralel cu aceste acţiuni ale flotei austriece, două
batalioane bulgare cu sprijinul a două companii germane şi al unei companii de
mitraliere, au atacat puternic la Riahovo şi Babovo, motiv pentru care
comandantul Brigăzii a 34-a Infanterie "a hotărât trecerea trupelor sale pe malul
• 1uz•,,42 .
stang a /fi uvzu
La ora 15, generalul Averescu discuta cu comandantul marinei pentru o
eventuală intervenţie a escadrei de monitoare în sprijinul podului de la Flămânda,
moment în care Marele Cartier General Român a transmis ordinul prin care se
ordona retragerea Diviziei a 10-a pe malul stâng în noaptea de 20/21 septembrie şi
dislocarea diviziilor 21 şi 22, care urmau să intre în componenţa Armatei I şi
respectiv II 43 . În aceeaşi seară generalul Averescu a adresat regelui Ferdinand I un
raport în care menţiona: "Luat măsuri pentru executarea întocmai a ordinului
telegrafic ... Sunt dator însă să arăt că situaţiunea de la Flămânda s-a menţinut
asţfel cum am avut onoarea a o expune verbal şi raporta apoi ... Timpul rău şi
prezenţa monitoarelor inamice au avut efect numai întârzietor, iar nu
A

Antoniade, f. 23; relaţia despre ruşi o considerăm ca un zvon nefondat care a circulat printre
deoarece Zamfir nu avea de unde să ştie că podul fusese avariat deoarece pe 18 şi 19
septembrie el se afla la 3-4 km. Sud de Dunăre şi nu pe malul acesteia
42
RRM, II, p. 103-105; cele două monitoare respinse au fost "Samos"şi "Leitha"; asupra podului
au fost lansate şase mine (Ibidem, anexa 7)
-'3 RRM, II, anexe, doc. 30
41

soldaţi
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determinant. Posibilitatea acţiunii Armatei a III-a s-a menţinut necontenit, pentru
care cuvinte am şi ţinut În stăpânire de fapt malul drept al Dunării şi podul Întins.
Era şi este numai necesar, ca Înainte de a se da curs mai departe ofensivei
Îndrumate, să se ia măsuri pentru a bara, În mod sigur, calea monitoarelor
duşmane, ceea ce este În curs de a seface, cred, cu rezultate bune. La conferinţa
ce am avut chiar acum cu amiralul Bălescu, ajunsesem la concluzia că escadra
noastră de Dunăre ar fi putut participa la acţiunea Armatei a III-a contra
Turtucaiei. Cu acest concurs Întinderea podului al doilea o considerăm
.
~.A4
aszgurata .
Faptul că Averescu vorbeşte doar la timpul prezent când se referă la
măsurile ce le-a luat, demonstrează speranţa că, în cele din urmă, se va reveni
asupra ordinului de retragere. Totul era însă zadarnic deoarece Marele Cartier
General Român încerca să rezolve complicarea situaţiei pe frontul din
Transilvania. Averescu menţionează: "Comandantul de căpetenie român (a se
Înţelege regele Ferdinand, n.ns.) s-a Îndepărtat, În aceste Împrejurări, de la două
principii strategice fundamentale, a căror Încălcare nu a iertat niciodată. Pe de o
parte, adoptând manevra pe linii interioare, a operat ofensiv În ambele direcţii (N
şi S; n.ns.), punându-se astfel În imposibilitatea de a face masa covârşitoare, pe
una din direcţii şi de a paraliza, pe cealaltă, Înaintarea inamicului numai prin o
rezistenţă tenace, iar pe de alta, nu a ţinut zi cu zi, oră cu oră, acordul strategic
Între cele două părţi, acord impus, cu atât mai imperios, de lipsa de rezerve
generale ,As. Să nu uităm că Averescu propusese, anterior, încetarea ofensivei în
Transilvania, care a continuat totuşi în condiţiile evenimentelor de la Flămânda.
Au fost aduse divizii de pe frontul de Nord pe cel de Sud, pentru ca apoi acestea
să fie readuse pe frontul nordic. Şi totul în termen de aproape două săptămâni.
Urmare ordinului primit, în 21 septembrie 1916, ora 24,1 O se raportau:
strângerea a 400 m lungime pod (aproximativ 45% din cei 900 m) şi legarea a
peste 20 de vase pe canalul Coreia; imposibilitatea tragerii materialului adunat în
josul apoi pentru că singura şalupă existentă era avariată, motiv pentru care
materialul a fost legat la mal şi acoperit cu crăci; salvarea tuturor militarilor de pe
malul drept şi aproximativ a tuturor răniţilor; rămânerea pe malul drept a trenului
de luptă al Regimentului 20 Teleorman; imposibilitatea salvării materialului
român de pe malul drept din cauza intervenţiei trupelor inamice 46 •
În noaptea de 20/21 septembrie a început îmbarcarea celor două divizii (21
şi 22), destinate a fi transportate pe frontul de Nord. Pe 21 septembrie în
Bucureşti, acelaşi Antoniade, preciza: "Astăzi dis de dimineaţă la Cenzură sufla
un vânt de dezastru. Fără să ni să spună nimic precis, suntem lăsaţi să Înţelegem
că s-au petrecut câteva fapte teribile şi ireparabile. Ni se spune că În zilele astea
se joacă cartea definitivă şi ultima a României. Derutaţi, Înspăimântaţi, neajlând
44

Ibidem, doc. 32; acest raport a fost trimis la ora 19,1 O
Averescu, p. Il
46
RRM, Il, p. 110-114
45
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nimic precis de nicăieri, în prada conjuncturilor celor mai grozave, îţi vine să te
dai cu capul de toţi pereţii. Şoapte de groază vin de pretutindeni. Debarcarea de
peste Dunăre nu a izbutit, podul a fost distrus de monitoarele austriece, armata
de invaziune a fost tăiată-dezastru complet ... Zi de groază, de scârbă şi revoltă ...
Suntem într-adevăr, de sus până jos, o ţară de caraghioşi" 47 .
Comunicatul oficial din 22 septembrie 1916 menţiona; "Demonstraţiunea
făcută între Rusciuc şi Turtucaia luând sfârşit, trupele noastre au fost retrase pe
malul stâng al Dunării "48 . Surprinzător, dar pe 21 septembrie 1916, generalul
francez J. Joffre comunica ataşatului militar francez 1~1 România despre " ...
necesitatea întăririi trupelor române în Transilvanin cu 1rupe din Dobrogea şi de
pe Dunăre, care se vor mărgini la ofensive li1r .1te în Dobrogea şi la
49
demonstraţii pe Dunăre " . Şi toate acestea după l~:! cu o săptămână înainte
acelaşi general trimitea ordine privind trecerea Dunării. Să fi avut această
intervenţie vreo influenţă asupra Marelui Cartier General Român?
Apreciată de unii, comentată de alţii, "manevra Flămânda" s-a încheiat cu
următoarele pierderi: morţi: 1O ofiţeri şi 194 trupă; răniţi: 41 ofiţeri şi 839 trupă;
dispăruţi: 1 ofiţer şi 220 trupă. Cele mai mari pierderi le-au suferit diviziile 1O şi
21, aflate pe malul drept al Dunării. Prima a avut 131 morţi, 572 răniţi şi 93
dispăruţi; a doua 43 morţi, 227 răniţi şi 106 prizonieri 50 .
Dacă nu ar fi fost o simplă "manevră", ci o adevărată acţiune militară,
situaţia Bulgariei ar fi devenit critică. Generalul bulgar Toşef, comandantul
Armatei a III-a arăta: "Este lucru curios, ba chiar foarte curios, că generalul
Ludendorf (în memoriile sale; n. ns.) nu vrea să înţeleagă în ce scop au efectuat
românii această debarcare, care în nici un caz nu putea să aibă vreo influenţă
asupra operaţiunilor din Dobrogea. Cum poate Domnia Sa să nu întrevadă că
această debarcare era în strânsă legătură cu atacurile ruseşti şi cu străpungerea
probabil a aripei drepte a Armatei a III-a Bulgare şi că în cazul când ar fi reuşit,
s-ar fi repercutat foarte rău asupra operaţiunilor din Dobrogea, ba chiar şi a
frontului de la Salonic. Socotesc că nu este deloc plăcut şi este destul de periculos
ca, atunci când te baţi cu inamicul pe front, să auzi că el a trecut şi în spate.
Dacă România ar fi izbutit să lărgească capul de pod şi să treacă încă unităţi
dincolo de Dunăre, atunci cu toţii ne-am fi văzut la strâmtoare ... "51 •
În loc de concluzii
47
48

Antoniade, f. 21-22
Monitorul Oficial al României, nr. 140, din 23 septembrie 1916, p. 6363; " ... comunicatul

botează această operaţiune nesăbuită

o demonstraţiune şi poate că aceasta a fost reala sa

însemnătate"

(Antoniade, f. 22)
49
Documente, doc. 280
50
RRM, II, anexa nr. 6
51
Averescu, p. 8; "Această mică încercare mai serioasă a românilor de trecerea Dunării, a fost
montată

cu forţe considerabile
Kechnave, op. cit. p. 254)

şi îndreptată către

un punct periculos pentru noi" (generalul Hugo
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"De dimineaţă se răspândeşte marea veste, confirmată şi de comunicatul
oficial, a trecerii Dunării, armatele noastre au trecut Dunărea între Rusciuc şi
Turtucaia (exact pe la Flămânda). Asta da, o veste excelentă. Toată lumea e
transfigurată, se întâmpină mai cu bucurie, noi la cenzura lucrării mai voioşi (era
la cenzura militară; n.ns.), pe drum, în tramvaie oamenii au mai multă bunăvoinţă
unii pentru alţii, se privesc mai cu plăcere, sunt mai îngăduitori ... Cleştele lui
Averescu începe să funcţioneze ... Dacă izbuteşte, Averescu se ridică printre mari
generali ai Europei" (Constantin Antoniade)
"Astăzi dis de dimineaţă la Centură sufla un vânt de dezastru. Fără să ni
să spună nimic precis, suntem lăsaţi să înţelegem că s-au petrecut câteva fapte
teribile şi ireparabile. Ni se spune că în zilele astea se joacă cartea definitivă şi
ultima a României. Derutaţi, înspăimântaţi, neaflând nimic precis de nicăieri, în
prada conjuncturilor celor mai grozave, îţi vine să te dai cu capul de toţi pereţii.
Şoapte de groază vin de pretutindeni. Debarcarea de peste Dunăre nu a izbutit,
podul a fost distrus de monitoarele austriece, annata de invaziune a fost tăiată
dezastru complet ... Zi de groază, de scârbă şi revoltă ... Suntem într-adevăr, de
sus până jos, o ţară de caraghioşi" (Constantin Antoniade)
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DISPOZIŢIILE

Lt.;I 10.:\" MIHALACHE PRIVI.\"D
ACTIVITATEA COOPERATIVEI VI.\"ICOLE
"DEALL'"L TOPOLOVEXILOR"
Dl.\" TOPOLOVE.:\"1, JL'"DEŢL'"L ML'"ŞCEL
Dr. Dan Ovidiu Pl;\TILIE
Ionela ;\ITU

Ion Mihalache dispositions about the activity of the wine-making coopcrative
"Topoloveni llill" in Topoloveni, Muscel County
Summary
The communication summarizes the actiVIty of the Wine-bearing
Cooperative "Dealul Topolovenilor" from Topoloveni, which tried, during the
interwar period to organize the grape wine culture, of some regional wine variety,
their commercialization on the interna! and externa! market, utilization of some
efficient devices to improve production and quality.
The regulations issued by Ion Mihalache, personality of Romanian
politics, show therefore his economica! concerns for the country development and
of Topoloveni area, Muscel County.
Keywords: cooperative, wine culture, production, interna! and externa! market,
Muscel County, Ion Mihalache
Din dorinţa de a pune rodul viilor într-o cât mai mare valoare şi a feri pe
marii şi micii podgoreni de speculă, Ministerul Agriculturii a hotărât ca în fiecare
regiune viticolă să se înfiinţeze cooperative vinicole bazate pe principiul
vinificării, păstrării şi vânzării în comun. În acest scop, la Topoloveni, în data de
13 octombrie 1929, doi inspectori generali de la Federala "Podgoria" s-au întâlnit
cu mai mulţi producători de vin, mari şi mici, unde au discutat punerea bazelor
unei asemenea cooperative.
Cooperativa Vinicolă "Dealul Topolovenilor" din Topoloveni s-a
constituit în 29 decembrie 1929, în unna convocării Comitetului de iniţiativă care
a adoptat numele societăţii, statutele, precum şi alegerea Consiliului de
administraţie, Comitetului de direcţie, Consiliul cenzorilor şi a supleanţilor.
Primul preşedinte al cooperativei a fost ales Ion Păunescu. Actele de constituire
ale cooperativei, după ce au fost vizate de Oficiul ;\aţional al Cooperaţiei
Române, au fost înaintate spre autentificare la Judecătoria Ocolului Goleştii Badii
(azi Topoloveni) din judeţul :Yiuşcel. Actul constitutiv şi statutele au fost
autentificatc în ziua de 27 februarie 1930 sub nr. 121/1930. Sediul cooperativei
era în comuna Topoloveni, într-un local propriu, construit de :Yiinisterul
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Agriculturii, în anul 1932, după ce a funcţionat timp de 2 ani într-un local închiriat
de Ia Federala "Podgoria".
Raza de activitate cuprindea comunele Topoloveni, Călineşti, Tigăneşti şi
Leordeni cu o suprafaţă plan tată cu viţă nobilă de circa 31 O ha şi o producţie
medie anuală de 1.500.000 de litri 1•
Capitalul social, în decembrie 1938, era de 299.000 Iei, din care, deplin
vărsat, 180.733 lei. Confonn legii şi statutului cooperativei, capitalul vărsat ar fi
trebuit să fie de cel puţin 262.500 Iei şi, ca unnare, trebuiau efectuate operaţiuni
mai mari pentru mărirea capitalului. :\u toţi membrii au vărsat capitalul întreg cu
care erau obligaţi la înscrierea în cooperativă.
Potrivit celor prevăzute în statute, scopul cooperativei era de a înfiinţa
pivniţe de vinificatie şi depozitarea vinului, organizarea desfacerii produselor
vinicole, înfiinţarea de pepiniere cu viţe altoite, procurarea viţei altoite
selecţionate, aprovizionarea asociaţiilor cu cele necesare culturii viilor şi
gospodăririi lor, desfacerea produselor viilor societarilor prin organizarea vânzării
în comun.
Din 1929 şi până în 1935, cooperativa s-a ocupat de înmagazinarea şi
vânzarea vinurilor membrilor cooperativei, însă situaţia acesteia era modestă şi nu
se trecuse la iniţiative largi şi importante pe care le cerea misiunea sa statutară şi
interesele mari ale membrilor săi 2 . A folosit, la început, prin închiriere, pivniţa
Federalei "Podgoria" din Topoloveni, construită între 1914-1915, cu o capacitate
de aproximativ 18 vagoane, cu preţul de 1 leu de fiecare decalitru, iar din 1932 şi
o pivniţă, alăturată celei dintâi, construită pe un teren al Ministerului Agriculturii
şi Domeniilor, cu o capacitate de 12 vagoane în valoare de 1.400.000 lei. După
părerea specialiştilor, în caz de nevoie, având intrare comună, capacitatea putea fi
sporită până la 70 de vagoane, prin construirea unei cisterne . Pentru a nu fi
tulburată în activitatea ei, cooperativa a devenit coproprietară cu Federala
Podgoria asupra terenului dat de minister, fiind calea cea mai nimerită, deoarece
raza de activitate era aproape de întreaga podgorie şi, ca atare, putea deservi
interesele tuturor cooperativelor şi cultivatorilor de vii.
Toată aprovizionarea cu mărfuri necesare societarilor şi cooperativei se
făcea prin Centrala Cooperaţiei de Import-Export din Bucureşti. Pentru trebuinţele
podgorenilor se cumpăra sulfat de cupru, la început de Ia un întreprinzător Nicu
Sachelarie, iar apoi de la Staţiunea Viticolă Valea Călugărească. Cantităţile au
variat de la 2,5 tone până la 30 de tone în funcţie de comenzile făcute de

Arhivele ?\'aţionale Argeş, fond Cooperativa Vinicolă "Dealul Topolovenilor", Topoloveni, d.
2/1930, f. 145.
2
Ibidem, d. 66/1944, f. 3v.
3
Ibidem, d. 2/1930-1946, f. 112v.
1
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proprietari 4 . Începând cu anul 1942 s-a cumpărat sulfat de cupru din Germania, în
diferite cantităţi care era transportat pe Dunăre şi livrat prin portul Giurgiu 5 .
Cooperativa, pentru modul ei rapid de constituire, a primit un sold de
750.000 lei pentru valorificarea produselor membrilor ei de la Ministerul
Domeniilor. Suma a fost acordată de minister prin Banca Centrală care percepea
un comision de 1% şi care a preschimbat efectul din 6 în 6 luni, astfel că acesta a
fost avalizat de Consiliul de Administraţie 6 . Ca urmare, suma pusă la dispoziţie
era fără nicio dobândă şi a fost întrebuinţată de cooperativă în investiţii şi
cumpărări de vinuri.
În anul 1935, situaţia cooperativei era grea întrucât avea în depozitele sale
circa 11 vagoane de vin, recolta din 1933, care nu se putea vinde din cauza acrelii
pronunţate şi care vin era gajat la INC pentru sume însemnate din care se dăduseră
avansuri la membrii depunători ai acestor vinuri.
Murind preşedintele Ion Păunescu, Ştefan Ţânţăreanu, rugat de toţi
membrii cooperativei şi la insistenţele lui, Ion Mihalache, fondatorul şi
îndrumătorul întreşii mişcări cooperatiste din regiunea Topoloveni, a acceptat să
fie noul preşedinte . După alegerea acestuia, unitatea a luat o mare dezvoltare care
era rezumată prin situaţia ei financiară anuală foarte bună, în baza unui plan de
activitate bine chibzuit şi a unei munci colective, de asemenea, bine organizată şi
direcţionată către realizările indicate de scopul pentru care s-a înfiinţat.
Abia din 1935-1936, a început procesul de
vinificaţie a strugurilor aduşi de societari. În
aceşti din urmă doi ani s-au cumpărat ferm
struguri şi cantităţi de vin, de bună calitate, care sa desfăcut, cu brevete proprii ale cooperativei şi
numai în sticle înfundate, în cârciumi1e din
Topoloveni, Ţigăneşti, Priboieni, Beleţi, Negreşti,
Sgripceşti , Fureşti, Dobreşti , Vultureşti, Livezeni,
Dârmăneşti , Mihăeşti, Hârtieşti, judeţul Muşcel,
Piteşti, judeţul Argeş, Găieşti, Căpşuna, Bogaţi şi
Cândeşti, judeţul Dâmboviţa .

Tot
cooperativa

pentru

desfacerea

vinurilor,
pe piaţa din
Bucureşti, servindu-se de desfacerea lor în
prăvăliile cooperativei "Regele Ferdinand" din
piaţa Bibescu Vodă 8 . În afară de vinificarea
strugurilor amestecaţi într-un singur fel de vin sau
şi-a găsit debuşeuri şi

4

Ibidem, f. 128, d. 3611941, f. 14.
Ibidem, d. 45/ 1941.
6
Ibidem, d. 36/ 1941 , f. 8.
7
Ibidem, d. 66/1944.
8
Ibidem, d. 36/ 1941, f. 8v.
5
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amestecate pentru vinurile de cupaj, între anii 1936 şi 1944, se produceau vinuri
de bază şi anume: Galbenă, Crâmpoşie, :'viustoasă, Gordan, Chasselas, Selection,
Oningler, precum şi vinuri nobile cum ar fi Oporto, Aligote, Risling, Muscat,
Tămâioasă, Funnint, Fetească Xeagră şi Albă , Cadarcă, Băbească :\eagră, Pinot
9
Noir şi Gris, Sauvignon şi Cabemet, care se livrau numai la sticlă . Din păcate,
soiurile de vin produse de cooperativă vor fi concurate puternic de către soiurile
de vin ale regiunii Drăgăşani (Crâmpoşie, Gordan şi Braghina).
15 Noembrie 1939.d / .,·· .
/ ? ,_

11

l
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9

Ibidem, d. 45/1 941.
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Prin înfiinţarea debuşeurilor proprii, al căror Iniţiator, îndrumător şi
supraveghetor era Ştefan Tânţăreanu, s-a realizat un dublu scop: acela de a
valorifica cu succes produsele viticole şi de a se pune la îndemâna consumatorilor,
direct, fără intennediari, produse (vin şi ţuică) naturale şi cu preţuri destul de
convenabile. Într-un cuvânt, se mergea cu paşi siguri la annonizarca intereselor
10
producătorilor cu ale consumatorilor, ţelul principal al cooperaţiei • Preţurile
stabilite în iulie 1940 de către Consiliul de Administraţie şi ratificate de Adunarea
Generală, au fost de: 16 lei - vinul alb de masă, 18 lei -vinul alb superior, 20 lei
- Rislingul, 22 de lei - Feteasca, 24 lei - Grasa, 20 lei - Braghina, 20 lei -Tămâioasa (Muscat şi Hamburg), 26 lei - vinul negru, 16 lei - pelinul, 14 lei Chasselas şi 16 - Crâmpoşia 11 • Preţul la ţuica de prunc varia între 32 şi 52 lei
pentru un litru, drojdia - 52 lei pentru un litru şi tescovina- 32 lei pentru un litru.
Vinificaţia în comun, în întreaga ţară, s-a început în anul 1935, iar aceasta
numai la cooperativele din Topoloveni şi ~icoreşti. Vinificarea raţională reclama
înlocuirea rudimentarelor linuri, zdrobitoare şi teascuri cu echipamente care să
asigure vinului o calitate superioară la preţuri mici. Acestea uşurau munca
lucrătorilor care doar supravegheau în condiţii de curăţenie şi igienă exemplare.
Ca urmare, în anul 1938, prin firma românească "Conterom" S.R.L. din
Bucureşti, a fost contactată firma franceză "Pera Freres" din Florensac. Din gama
de prese Pera a fost cumpărată presa "Minibourbe" nr. 4, care prelucra patru
vagoane de vin pe zi şi care asigura o stoarcere normală, fără f'arâmiţarea pieliţei
şi a sâmburelui, conţinând doar câteva procente de drojdie. Costul presei a fost de
44.800 de franci francezi 12 • Cu această presă şi cu cele hidraulice, unice în ţară,
cooperativa şi-a asigurat întâietatea în ceea ce priveşte înzestrarea tehnică şi
economia de producţie. Cu ajutorul a două teascuri mici, speciale, se obţinea 60%
must din struguri, restul fiind baştină. Media procentului de zahăr între 8 şi 13%
era de 9 Y2.
În inspecţiile care s-au făcut după 1938, se arătau "satisfacţia sufletească"
a unor inspectori de la Institutul Naţional al Cooperaţiei că şi în "ţara noastră se
pot îndeplini lucruri, dacă nu mai bune, dar cel puţin la egal cu cele pe care noi le
cunoaştem din excursiile noastre de studii în alte ţări" 13 .
În urma procurării presei şi a discuţiilor purtate cu Ion Miha1ache şi Ştefan
Ţânţăreanu, o presă hidraulică, două prese din cele mai vechi şi două zdrobitoare
care deveniseră de prisos, au fost date Cooperativei Nicoreşti, care avea mare
nevoie de ele.
În anul 1939, capacitatea pivniţei a ajuns la 40 de vagoane, din care
115.050 litri în cisterne, iar capacitatea butoaielor era de 130.078 litri în cele de la
stat şi de 112.666 litri în cele proprietatea cooperativei. Prin decizia nr. 23.616 din
10
11

12
13

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

d. 36/1941, f. 89v.
f. 186.
d. 1711939, f. 4, 7.
d. 2/1930-1946, f. 192v.
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1930, Ylinisterul Agriculturii a aprobat cooperativei aducerea a 8 budane de
capacităţi mari, demontate de la pivniţa statului, de la Diosag, judeţul Bihor, care
se desfiinţase şi erau în administrarea Şcolii de Viticultură din aceeaşi localitate 1~,.
Cooperativa din Topoloveni făcea parte din Federaţia ~aţională a
Cooperativelor Viticole din România cu sediul în Bucureşti, strada Batiştei, nr.
14, înfiinţată în 193 7 cu scopul valorificării vinurilor şi fructelor. Din federaţie
mai făceau parte şi cooperativele "Sporul" din Boloteşti-Putna, "Cotnari", "Dealul
Odobeştilor", ")\icoreşti", "Unirea" -- Vrancea, "Ylihai Xegură", "Înainte" Broşteni, Argeş, "Valea Călugărească" etc.
Activitatea propriu-zisă a început în 1938 cu valorificarea vinurilor, fie
pentru desfacerea lor la intern, şi care va creşte de la 235.000 litri în anul 1938, la
750.000 litri la sfârşitul anului 1941, fie pentru export, în special în Gennania,
15
unde s-au exportat, în perioada 1938-1940, 872.000 litri de vin de masă , în
special vin alb, dar şi vin roşu fennentat în baştină. Pentru testarea vinurilor se
pregăteau delegaţii1or germane sticle de o jumătate de litru cu etichete care
cuprindeau zona de producţie, felul vinului şi anul de fabricaţie. Etichetele pentru
sticle erau furnizate de finna "Caraianu" prin Tipografia "Rapid", iar dopurile
erau furnizate de finna Tiefentha1er.
Printr-o muncă riguroasă, cooperativa, de la o avere de 17.650 lei, care
forma capitalul social la înfiinţare, va ajunge la un capital, spre anul 1946, de
4.500.000 lei, în afară de construcţia imobilului şi inventarele bunurilor aflate în
folosinţă. Aceasta însemna că "nu se pot aduce decât elogii persoanelor care au
16
condus cooperativa şi membrilor producători" •
Deoarece în majoritatea proceselor-verbale de control, ale inspectorilor
delegaţi de la Centrala Naţională a Cooperaţiei, se arăta că este necesară
întocmirea de registre partizi pentru înscrierea operaţiunilor cooperativei,
lichidarea stocurilor, a debitelor, precum şi întocmirea de inventare şi înregistrarea
valorilor instalaţiilor şi ustensilelor, preşedintele Federalei "Podgoria", Ion
Mihalache, a intervenit cu unele dispoziţii pentru buna activitate a cooperativei.
Ion Mihalache, membru în Comitetul Şcolar al Şcolii de Gospodărie
Topoloveni şi în Consiliul de Administraţie al Cooperativei Vinicole "Dealul
Topolovenilor", în 26 iunie 1939, de la Dobreşti, fixa în scris, programul de
activitate al cooperativei vinicole. Acesta era unnătorul 17 :
1. Scopul şi caracterul cooperativei - trebuie să fie producţia ŞI
desfacerea vinurilor comunei Topoloveni în condiţii optime (cele mai bune).
Ca unnare:

14

15
16

17

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

18/1939, f 3.
d. 45/1941.
d. 2/1930-1946. f. 192.
d. 22 bis/1939, f. 1-6.
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1. Cooperativa trebuie să-şi păstreze nealterat caracterul de cooperativă de
producţie. Ea nu face comerţ de vinuri. -;\umai în chip excepţional va cumpăra vin
sau struguri de la membri şi numai pentru completarea sorturilor cu specialităţi.
2. Ea trebuie să-şi completeze inventarul şi instalaţiile pentru vinificarea
întregii producţii de calitate bună din Topoloveni.
3. Va evita vinurile inferioare. Va căuta să înlocuiască varietăţile
inferioare de viţă cu varietăţi superioare.
4. Se va limita la aria geografică a comunei Topoloveni - în ce priveşte
producţie.

5. :\umai excepţional, va primi membri din satele vecine.
6. Va căuta să-şi desfacă vinurile într-o regiune cât mai restrânsă cu
putinţă, folosindu-se de debite în comision.
7. Va aproviziona membrii cu cele necesare producţiei viilor.
II. Program pentru producţie
1. Viile actuale
a) Se va face un inventar de viile membrilor actuali, pe suprafeţe şi
varietăţi (aprox.)
b) Se va face un inventar al membrilor din Topoloveni, iarăşi pe suprafeţe
şi varietăţi (aprox.)
Observare: La ambele inventare se va arăta dacă via este de deal sau de şes
-în vederea înlăturării viilor de şes -afară de cele cu varietăţi de soi.
2. Pentru regenerarea viilor în viitor:
a) Se va face o pepinieră de viţă, cu varietăţile constatate a fi cele mai
bune şi cele mai potrivite regiunii - vânzâruiu-se în cost viţa altoită, la membri,
pentru cârpit şi replantări.
3. Pentru obţinerea sigură a standardurilor de vin, toamna, înainte de
cules, viticultorul va vizita vie cu vie, văzând varietăţile, dând dispoziţii de cules
pe varietăţi şi având grijă la vinificare să completeze tipurile de vii cât mai
conforme cu realitatea.
4. Pentru lipsuri la specialităţi se vor putea cumpăra struguri de oriunde,
eventual şi vin, dar se va tinde să le producem şi pe acestea, cu timpul, tot la
membri.
5. Cooperativa va aproviziona pe membri cu: piatră vânătă, pucioasă,
vermorele, pluguri de vii, sape etc.
Observare
De studiat:
1. Pregătirea din vreme a expedierii strugurelui în chioşc ( 14 septembrie).
2. Luare pe seama cooperativei vinicole a staţiunii industriale de fructe
din Goleştii Badii şi extinderea industriei fructelor (aceasta s-ar putea face ca
comerţ cooperativ).
III. Program de vinificare:
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1. Pc baza inventarului care constată producţia de vinuri a anului
respectiv, se vor lua măsuri din vreme să avem pregătite, până în momentul
culesului:
a) Capacitatea vaselor de depozitat. Lipsurile se vor completa cu
vase sau cisterne din vreme lucrate.
b) Capacitatea beciului. Eventual se pot închiria pivniţc.
c) Vase de fennentat.
d) Teascuri, prese.
e) Accesorii: pompe, fennenţi, filtre etc.
f) Un personal pennanent, minim, bine ales (pentru timpul
vinificării).

g) Depozitul tescovinei şi al drojdiei.
2. Se va pune ordine şi la fabricarea tescovinei

şi

drojdiei.

Observări:

1. În timpul vinificării, ca şi al fabricării tescovinei şi drojdiei, trebuie să
ordine şi curăţenie. Eventual se poate angaja personal de zi şi
de noapte. Un servitor permanent trebuie să întreţină curăţenia şi să supravegheze
obiectele inventariate să nu dispară.
2. Dacă terenul cooperativei nu e suficient, trebuie închiriat - eventual
cumpărat - de la vecini terenul necesar completării.
domnească perfectă

IV. Depozitare

şi

închiriere

1. Ordinea şi curăţenia trebuie să domnească pennanent.
2. Inventarul vaselor - cu capacitatea şi numărul fiecăruia - trebuie să fie
permanent, pe pereţi, în fiecare cameră. Idem - al accesoriilor.
3. Vasele, perfect curate, totdeauna pline (fireşte, afară de acelea puse în
consumaţie).

4. Temperatura cât mai

V.

Expediţie-

constantă.

Completarea ventilatului.

Transport- Desfacere

1. Camera de expediţie, în perfectă ordine, cu inventarul obiectelor.
2. Completarea aparatelor: curăţat sticle, filtre, pompe - dopuri, etichete
etc. :Xu este permis nicio lipsă care ar influenţa prompta expediţie.
3. Inventar de sticle şi de distribuţia lor.
4. Personal puţin, curat, care să nu bea.
5. Depozitele de desfacere (debitele) trebuie servite la timp şi exact. Se va
înfiinţa condica de cereri şi reclamaţii a debitanţilor.
6. Se va face un inventar de necesităţile zilnice ale debitanţilor pentru a se
examina dacă este suficientă camioneta actuală.
7. Se va face un calcul de cost, pe litru, pentru anii de când avem
camioneta, ţinând seama:
a) cheltuielile de întreţinere anuală: benzină, ulei, reparaţii, şofer etc.
b) Amortismentul maşinii: costul împărţit pc 5 ani.
c) Cantitatea de vin distribuită.
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d) Evaluarea altor servicii aduse de camionetă.
8. Se va căuta ofertă de transport cu chirie a diferiţilor producători de
camionete, spre a se vedea cum e mai avantajos.
9. Se va unnări a se înmulţi numărul debitelor înăuntrul zonei geografice
actuale, căutând s-o restrângem cât mai mult încât să avem un număr maxim de
debite pe o zonă geografică minimă.
VI. Gestiuni
1. La beciuri, depozite de ţuică etc. se vor înfiinţa registre de magazie cu
intrare şi ieşire spre a se şti imediat ce rămâne în depozit.
2. Aceleaşi registre de intrare şi ieşire, la fiecare debit.
3. La cancelarie se va ţine evidenţa fiecărui debit cu marfă şi bani.
4. De la debitanţi se va încasa cu recipisă în 4 exemplare, din care, unul
rămâne lui, altul încasatorului, altul directorului şi altul casierului.
De examinat:
a) Chestia capitalului de rulment şi avansuri.
b) Ce revine pe litru, cheltuieli de regie, amortizări etc. (ca să se
ajungă acolo: a se plăti producătorului treptat până la vânzarea depozitului
aproximativ preţul de detaliu minus cheltuielile ce revin la litru, pe tipul de vin).
VII. Administraţie
1. Din cele de mai sus se vede necesitatea unui director vinicultoradministrator care să fie responsabil pe loc şi de bună gospodărie curentă, şi de
program executat la timp şi prompt şi de bună funcţionare a pivniţei şi debitelor.
2. Preşedintele are supravegherea şi controlul geneqd - împreună cu
consiliul care face programul şi îl supraveghează şi controlează. Execuţia promptă
revine directorului. În acest scop - şi în cadrul şi limitele programului şi
directivelor - directorul trebuie să aibă încredere, atitudini libere şi personalul
gospodăresc să depindă de el. El îl recomandă, el propune salariul, consiliul
aprobă sau respinge. Directorul elimină personalul gospodăresc care nu-şi
îndeplineşte prompt atribuţiile (Fireşte: Casierul, contabilul este/depind de
consiliu).
În procesul-verbal din 14 iulie 1939, membrii consiliului, din care făcea
parte, aşa cum am precizat şi Ion Mihalache, au examinat situaţia cooperativei 18 .
Astfel, cooperativa, bodega şi hotelul vânduseră până în seara de 13 iulie vin şi
produsele ale monopolului alcoolului, precum şi bere, în valoare de 11.837 lei.
Hotelul (dezinfectat radical) nu produsese decât 40 de lei. Cooperativa trebuia să
nu fie expusă la pierderi, dar în acordarea comisionului destinat bodegii să ţină
seamă că nu se cheltuia şi cu transportul vinului ca la cârciumi. Pentru viitor se
dorea ca bodega să fie preluată tot de cooperativa vinicolă, plătind o chirie de
30.000 lei Cooperativei Înfrăţirea, de la care va prelua şi gheţăria, în mod direct,
plus taxele la stat.
18

Ibidem, f. 7-8.
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S-a hotărât, de asemenea, să se pună la dispoziţia restaurantului din partea
doamnei Ion Mihalache un fond de rulment de 3.000 lei, urmând ca socoteala
vânzărilor s ă fie luată zilnic.
În 15 noiembrie 1939, Ion Mihalache, în calitatea sa de preşedinte al
Federalei "Podgoria" şi în confonnitate cu regulamentele de control al
inventarelor cooperativei şi aşezămintelor culturale din Topoloveni, a numit, cu
data de 1 noiembrie, pe Vasile Iriminoiu, în calitatea de controlor al
inventarelor 19 .
În 1O septembrie 1942, inginerul C. Hogaş, inspector general în Ministerul
Economiei Naţionale şi detaşat la Institutul Naţional al Cooperaţiei , a sosit la
Cooperativa "Dealul Topolovenilor" pentru a fixa programul demonstraţiei
vinificării în cadrul f cooperativei, la care vor lua parte delegaţii tuturor
cooperativelor viticole din ţară. Demonstraţia, în înţelegere cu preşedintele
~ ~"? _~.~~
Ţânţăreanu a avut loc în zilele
.--.
de 3 şi 4 octombrie, alegânduse circa 5 tone de struguri din
varietatea
de
struguri
.r:.~-... "-::..-, .. " -.... (/ '"·. .-..:_ ".J.. ~ '/7= . . .."._~ ..,-· Chasselas-ul, cel mai potrivit
pentru vinificare. În încheierea
întâlnirii, s-a arătat că întreaga
b 7'~ . h ~
,.( ' 'i::_;-( •· -~ v.,... , . -c.,. 4!-.~ ·~ · ·re--evoluţie a acestei unităţi , după
~ -· ~· ,,." c~~· ~'"'(.. t ~"'~·· .P --... ~ · ('"'
-- ·
·
· ·-y
care urma să se facă planşe şi
'~ 1~-.c. (~. ·
.f. c;..·~~ · ~ - p~ .-l~ ·rr-... rP~-.."·/Jr.· ~ "' - 6- · -"·~- '<:. ••., grafice şi să fie răspândite la
toate cooperativele din ţară,
servea ca oglindă, progresul
realizat de cooperativă în toţi
anii de activitate.
Toate
operaţiunile

1

19

demonstraţiile

au fost filmate de operatori
20
veniţi de la Bucureşti .
Activitatea foarte bună
a cooperativei va fi sistată în
anul 1948, când ea se va
desfiinţa . A fost un exemplu de
activitate şi rezultate în rândul
celorlalte cooperative săteşti
care au activat în judeţul
Muşcel.

20

şi

Ibidem, f. 12.
Ibidem, f. 225 .
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CO~FLICTE POLITICO-IDEOLOGICE ÎN
CAMPA:\'"IA ELECTORALĂ Dl:\' lUXlE 1931
Sebastian RUSU
Politica! and ideologica! conflicts in the campaign of June 1931
Summary
This text which 1 had presented at your conference took place from my
doctoral thesis dedicated to the romanian interwar election(l930-1940). I
presented a short analysis of the election procedure from the historically
perspective studying many documents from archives, newspapers from this time
and the sociologica} publications using the hermenautic method. Looking from
this perspective the romanian electoral system and the politica} parties are
interesting from a way of reserching because its many problems which the
documents couldn t offer us an response of the "mimic democracy" where the
King were the important player of the romanian parties elections. In this situation
was the gouvemment Iorga-Argetoianu in june 1931 when participated activ at the
implementation of the autocratic regime of the Carol II after the Restauration of
the 6/7 june 1930. It was of the first time when the gouvemment over parties must
organised the election by the lists of the National Union; the historian Iorga and
the politica} "cameleon" Argetoianu were the principals vectors of this electoral
campaign in the battle of the votes with the PNŢ and PNL Gheorghe Brătianu.
The National Union with the PNL had served the interests of the Carol II and his
Camarila in the battle of distroing the parlamentary democracy using the
violences for the peoples votes. The Central Comission Electoral from the Justice
Ministery, Jandarmeria and the soldiers were the servants of the National Union
lists to gain the election. Important violences were produced by the LANC and
Comunists of BMŢ in Basarabia and legionars in Borsa,a small viile from
Maramures.
Keywords: electoral campaign, politica} culture, the tehnocratic govemment of
Iorga-Argetoianu, violences.
Legislaţia electorală interbelică

denumea ceea ce numim astăzi "campanie
drept perioadă electorală prin care se înţelegea "timpul care se
scurgea de la convocarea corpului electoral până în ziua desfăşurării votului.
Această perioadă se poate determina precis deoarece convocarea corpului
electoral se publică în Monitorul Oficial. Ea nu poate fi mai mare de trei luni" 1•
electorală"

1

Enciclopedia României, (coordonator Dimitrie Gusti), voi. 1, Statul, 1935, Editura Imprimeria
Monitorului Oficial, Bucureşti, p. 240.
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Astfel, legea electorală adoptată în anul 1926 oferea prin intennediul perioadei
electorale timpul necesar candidaţilor pentru a se face cunoscuţi pe ei şi, implicit,
programul politic alegătorilor în bătălia pentru voturi. Elementele principale ale
acestei etape din procesul electoral erau unnătoarele: depunerea declaraţiilor de
candidatură (art. 45 prevedea faptul că un candidat era obligat ca la depunerea
actelor oficiale la biroul electoral de circumscripţie să fie însoţit de adeziunile a
cel puţin 20 de alegători pentru Adunarea Deputaţilor şi de cel puţin 1O alegători
din circumscripţie pentru Senat în cazul colegiilor comunale), semnele electorale
(deosebit de utile mulţimii de alegători neştiutoare de carte pentru faci li tarea
exprimării votului) şi convocarea Comisiei Centrale Electorale de pe lângă
Ministerul Justiţiei, formate din cinci membri având atribuţii administrative şi
judecătoreşti în derularea întregului proces electoral 2. Astăzi, analizând mai
detaliat literatura de specialitate dedicată temelor electorale, campania electorală
poate fi definită drept acţiunea de promovare a unui partid politic sau candidat
într-o perioadă de timp limitată într-un sistem concurenţial prin tehnici specifice
3
comunicării politice cu scopul de a obţine voturile cetăţenilor . În fond,
comunicarea electorală indică o transformare majoră la nivelul regulilor de
acţiune politică. În jurul actorilor politici se raportează unii la alţii de pe poziţii
concurenţiale într-un spaţiu experimental ca timp şi ca organizare. Astfel, ceea ce
numim campanie electorală trimite nu numai la reglementări constituţionale,
legislative, juridice ci şi la reguli informale consacrate în timp şi care s-au putut
instaura în limitele regimului constituţional 4 . Privită ca metodă campania
electorală permite selecţia liderilor politici în mod democratic impunând norma
participării la selecţie şi la competiţie şi pe de altă parte criteriul majorităţii drept
5
condiţie de validare a selecţiei . Întorcându-ne la legitimarea în alegerile din iunie
· 1931 prin prisma voţului a guvernului de tehnicieni Iorga-Argetoianu observăm
din start handicapul cu care pleca în campania electorală ca urmare a lipsei de
organizare în teren, de cadre şi implicit a formulei artificiale gândite de Carol al
II-lea "peste partide", în timp ce PNŢ se centra pe fructificarea avantajelor
faptului că actul Restauraţiei se făcuse sub oblăduirea lui Maniu, iar PNL se
străduia să-şi recâştige capitalul electoral din vremea lui Ion I.C. Brătianu. Între
cele două forţe politice majore se găsea guvernul de tehnicieni Iorga-Argetoianu,
care, la sugestia Regelui, a făcut un artificiu cu PNL, mai bine spus un cartel
electoral la care va mai adera şi alte formaţiuni politice mici, creionat sub spectrul

2

Ibidem, p. 241.
Marius Ghilezan, Manual de Campanie Electorală, 2000, Active Vision, Bucureşti, p. 79.
4
Camelia Beciu, Politica Discursivă, Practici politice într-o campanie electorală, 1997, Polirom,
Iaşi, p. 37.
5
Ibidem, p. 38.
3
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Uniunii naţionale 6 , întrucât cu ajutorul cadrelor PNL-iste din teritoriu alături de
presiunea Comisiei Electorale Centrale şi a Jandarmeriei putea obţine un scor bun
în aceste alegeri. La rândul său, istoricul Sorin Radu afirmă că alegerile
parlamentare din iunie 1931 au fost organizate de guvernul Iorga-Argetoianu
utilizând o propagandă electorală slabă sub semnul guvernării peste partide şi
încetarea luptei dintre partide 7, omiţând presiunile făcute de reprezentanţii
Ministerului de Justiţie din teritoriu prin intermediul judecătorilor şi al grefierilor
care supravegheau derularea întregului act electoral de la împărţirea cărţilor de
alegători până la centralizarea rezultatelor finale ale votării. Odată încheiat cu
pactul cu liberalii guvernullorga-Argetoianu avea o perioadă extrem de scurtă în
a-şi face campanie electorală întrucât alegerile fuseseră fixate pentru 1 Iunie
pentru Camera Deputaţilor şi, respectiv, 4-6 iunie pentru Senat, iar succesul
acesteia trebuia să fie asigurat de cadrele şi organizaţiile liberalilor din teritoriu,
de Comisia Centrală Electorală de pe lângă Ministerul Justiţiei şi de către
Jandarmerie. Astfel, pentru buna desfăşurare a campaniei electorale membrii
Comisiei Centrale Electorale au fost plătiţi în avans pentru şedinţele desfăşurate în
intervalul 1 mai-15 iunie 1931, în care se desfăşurau ostilităţile electorale din
teritoriu, astfel încât ministrul justiţiei, C. Hamangiu, a alocat suma de 99.960 lei
pentru achitarea diurnelor. Astfel, preşedintele Comisiei Centrale Electorale, D.
Gh. Lupu care era şi preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a primit suma
de 11.120 lei, I. Ionescu-Dolj de la Consiliul Legislativ- 11.120 lei, D. Ciuhotaru,
consilier la Înalta Curte de Casaţie - 11.120 lei, Sp. Popescu, Prim Preşedinte al
Curţii de Apel Bucureşti - 11.120lei, N. Radovici, Preşedinte Curtea de Apel
Bucureşti- 3.824 lei, N.N. Ioanid- 7472 lei, I. Teodorescu, Director Institutul de
Statistică- 11.120lei, Al. Iliescu, Director în Ministerul de Justiţie- 11.120lei, N.
Dumitrescu, Director- 5.348 lei, Gh. Mauson, Şef Serviciu - 5.648 lei şi Olga
Manu, Şef Serviciu - 5.648 lei 8 . Concomitent cu plata în avans a membrilor
Comisiei Centrale Electorale, angajaţii direcţiei Contabilităţi din cadrul
Ministerului de Interne trimiteau către prefecţi telegrama nr. 09022 K/12 mai
1931 cu normele de plată a personalului judecătoresc, a funcţionarilor angrenaţi în
desfăşurarea procesului electoral pentru evitarea posibilelor tentative de fraudare.
Astfel, preşedinţii birourilor electorale şi magistraţii erau retribuiţi cu suma de 400
lei pe zi, grefierii şi funcţionarii cu 250 lei, impiegaţii cu 150 lei pe zi, personalul
de serviciu cu 80 lei iar magistraţii care se deplasau la secţiile din teritoriu cu 600

Ioan Lăcustă, Zece alegeri Interbelice, 191911937, Cine a câştigat?, Editura Fundaţiei Pro,
1995, p. 97.
7
Sorin Radu, Electoratul din România în anii democraţiei parlamentare (1919/1937), Editura
Istitutului European, Iaşi, 2004, p. 207.
8
Arhivele :\'aţionale Bucureşti, Fond Ministerul Justiţiei, Comisia Centrală Electorală, d. 2/1931,
f. 194.
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de lei pe zi 9 . Pentru evitarea deturnării fondurilor destinate de guvern prefecţilor
pentru organizarea alegerilor, Ministerul de Interne a trimis unnătoarea circulară
către ministrul justiţiei, C. Hamangiu (nr. 9022 K/1931 ): "s-au dat instrucţiuni
prefecţilor cu privire la cheltuielile care se pot acoperi, s-au indicat diurnele ce se
vor plăti domnilor magistraţi şi personalului judecătoresc" 10 . Concomitent cu
aceste măsuri, ministrul justiţiei, C. Hamangiu, trimitea, în debutul campaniei
electorale, în data de 5 mai, telegrama numărul 36.438, prin intermediul căreia
avertiza prefecţii în legătură cu definitivarea procesului de tipărire şi distribuire
nominală a cărţilor de alegător, întrucât acestea la alegerile trecute cauzaseră
numeroase fraude şi bătălii între agenţii electorali. "Rog ca îndată să trimiteţi
cărţile de alegător fiecărei judecătorii atâtea câte trebuie. Cărţile de alegător
trebuie să fie distribuite chiar şi-n comunele rurale exclusiv numai de magistraţi
conform art. 18 din legea electorală" 11 • O primă măsură luată pentru bulversarea
campaniei electorale de guvernul Iorga-Argetoianu a fost schimbarea prefecţilor
moşteniţi din vremea mari guvernări ţărăniste, care a stârnit numeroase polemici
în campanie în paginile ziarelor din Sărindar - Lupta, Adevărul şi-n tabăra
ţărănistă. "Prefecţii noului guvern: o parte sunt profesori care au legătură cu Iorga,
o parte sunt militari în activitate vreo 13, o parte sunt partizanii Ligii Vlad Ţepeş.
Nu credem că Şcoala şi Biserica au a se felicita pentru trecerea profesorilor în
capul prefecturilor şi într-un moment când prima preocupare a prefecţilor va fi
alegerile" 12 . La rândul său, publicistul Pamfil Şeicaru a criticat în termeni duri
politica guvernului Uniunii Naţionale, comparând criza economică în care se
zbătea ţara cu un acces de epilepsie. "Sbuciumul s-a terminat. Lăsând la o parte,
discuţiunea asupra viabilităţii ministerului Nicolae Iorga - ţara are în sfârşit un
guvern menit să-i îngăduie o reluare a respiraţiei după o sincopă fără precedent.
După două săptămâni de criză, febră şi delir, guvernul dlui Iorga la cârma unei ţări
anemiate de o criză fără precedent decât de un abces de epilepsie" 13 . Continuând
critica sa, Pamfil Şeicaru punea sub semnul incertitudinii formula peste partide
gîndită sub ambalajul de Uniunii Naţionale cartelate cu PNL. "În aceste vremuri
grele este nevoie de muncă şi de administraţie cinstită. Nu e nevoie de formule
prea complicate şi prea ingenioase pentru a răspunde formulelor de astăzi. Sunt
sigur că voi le veţi şă~i şi veţi păşi pe calea pe care întreaga ţară şi cu mine le
aşteptăm de la voi" 1 • In faţa criticilor jurnaliştilor, mai bine spus ale polemicilor
artificiale, Nicolae Iorga puncta justificator motivaţia faptelor sale: "Mi-am oferit
spatele meu destul de voinic ca un sfânt Cristofor, pentru că susţin ideea
monarhică şi persoana Regelui căruia îi aparţin din toată inima. Totuşi i-am oferit
9

Ibidem, d. 111931, f. 29.
Ibidem, f. 7.
11
Ibidem, f. 1.
12
Lupta, anul X, nr. 2840, 26 Aprilie 1931.
13
Curentul, anul IV, nr. 1161/21 Aprilie 1931.
14
Ibidem, 21 Aprilie 1931.
10
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Coroanei acest sacrificiu şi-n două ore am făcut Guvemul" 15 • În lipsa unor
dezbateri ideologice clare, zvonurile erau în prim-planul jurnaliştilor vremii de
genul celui publicat de un ziarist al publicaţiei Lupta sub pseudonimul Marius
denumit sugestiv "Amânarea alegerilor": "În unele cercuri infonnate se dădea
aseară ca sigură o amânare a alegerilor. Această sugestie porneşte din cercurile
puterii care se tem că în timpul scurt până la alegeri va avea efecte catastrofale
asupra eventualelor şanse ale Guvernului. Ar urma ca Suveranul să semneze un
decret de amânare până la l iulie. Domunul Argetoianu va trece la Interne pentru
a face dânsul alegerile şi Ministerul de Interne va lucra cu jandarmii ca în iertatele
vremuri de odinioară. Domnia sa ar fi spus: alegerile vor fi libere până în seara
zilei de 31 Mai. ~umai în ziua de 1 Iunie alegerile nu vor fi libere!!!" 16 • Din
articolul de mai sus numai a doua parte era credibilă întrucât Constantin
Argetoianu a trecut la pupitrul Ministerului de Interne pentru coordonarea acţiunii
din teritoriu a prefecţilor în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral după
ce în prealabil fuseseră şi ei primeniţi cu oameni apropiaţi Uniunii Naţionale. În
ciuda acestor critici, marele savant Nicolae Iorga lucra intens la o serie de cartelări
cu o serie de asociaţii profesionale şi sindicale, după cum urmează: Asociaţia
Generală a Medicilor, Uniunea Naţională a Sindicatele Viticole, Uniunea
17
funcţionarilor particulari în timp ce "cartelul electoral încheiat cu PNL aşa de
solid încheiat ca osatură de cadre înleşneşte alegeri nu numai libere dar
desfăşurate într-o atmosferă mai calmă" 18 • Mirajul listei Uniunii Naţionale făcuse
ca lupiştii, Liga Vlad Ţepeş, membrii Uniunii Naţionale a Evreilor, ai saşilor,
bulgarilor şi ai susţinătorilor lui Octavian Goga din Ardeal să meargă în
tandem cu Iorga-Argetoianu, în timp ce PNL - aripa George Brătianu a ales să
19
meargă singuri în bătălia pentru voturi • De partea listei Guvernului se află
jurnalistul cotianului Universul, Stelian Popescu, care făcea campanie mascată în
favoarea tehnicienilor ai tandemului Iorga-Argetoianu, aducând laude: "Până
astăzi, guvernul Iorga n-a alunecat pe această cale a dictaturii căci restrângerea
drepturilor unor organe abuzive în sensul în care opinia publica trebuie să-şi dea
votul său nu se poate socoti dictatură. Pretenţia este ridicolă. Un om plin de
bunăvoinţă a luat cârma statului cu intenţia de a-l scoate din greutăţile în care a
fost împotmolit" 20 . Mergând pe aceeaşi linie cu Stelian Popescu, Constantin
Balcabaşa făcea în Universul o adevărată apologie a măsurilor electorale luate de
Guvern: "Alegerile libere sunt foarte uşoare pentru actualul guvern! În cartel cu
cel mai puternic partid politic şi având să lupte împotriva unei opoziţii defuncte şi

15

Curentul, anul IV, nr. 1162/22 Aprilie 1931.
Lupta, anul X, nr. 2848/7Mai 1931.
17
Curentul, anul IV, nr. 1176/7Mai 1931.
18
Curentul, anul IV, nr. 1177/8 Mai 1931.
19
Curentul, anul IV, nr. 1178/9Mai 1931.
20
Universul, anul XLIX, nr. 130118 Mai 1931.
16
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dezorganizate ce poate fi mai uşor decât izbânda? Aşteptăm dar în deplină
independenţă şi neutralitate lupta care se va desfăşura. Ţărei Româneşti îi trebuie
astăzi un regim care să-i asigure cele mai largi şi numeroase adeziuni. Îi trebuie o
guvernare de oameni cinstiţi. Îi trebuie un regim care să nu îşi încredinţeze soarta
vechilor profitori a cavalerilor deşertăciunii şi a meşteşugului ciupelii!" 21 . De la
Ministerul de Interne, Constantin Argetoianu trimitea o telegramă de avertizare
prefecţilor, numărul nr. 2954 /2 mai 1931, prin care dispunea unnătoarele: "am
hotărât ca primăriile comunelor municipale, urbane şi rurale să pună la dispoziţia
judecătoriilor de ocoale întreg personalul necesar complectării cărţilor de alegător.
Prefecturile trebuie să pună la dispoziţia magistraţilor toate automobilele necesare
disponibile pentru transportul acestora în judeţe" 22 . La rândul său, secretarul
general al Ministerului Apărării Naţionale, generalul Ion Partene, răspundea
printr-un ordin circular solicitărilor emise de ministrul Hamangiu cu privire la
bunul mers al alegerilor: "în conformitate cu articolul 88 din Legea Electorală şi
articolele 239-291 din Regulamentul Serviciului de Garnizoană cu onoare
binedispune la cererea preşedinţilor secţiilor de voatare trupele necesare pentru
menţinerea ordinii şi liniştii. De asemenea, este interzis ofiţerilor să se implice în
manifestaţiile politice potrivit ordinului general 100/19 decembrie 1925.
Cheltuielile cu transportul, masa şi cazarea soldaţilor vor fi suportate de prefecturi
şi de Ministerul de Interne" 23 . În acest sens, C. Hamangiu mai primea asigurări de
la oficialii Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor că "prin ordinul nr.
15.348/1931 s-au dat dispoziţiuni Regiilor Autonome CFR şi PTT precum şi
Casei Autonome a Drumurilor de Stat ca să pună la cererea dvs. automobilele de
care dispun pentru asigurarea deplasării domnilor magistraţi" 24 . Pentru a fi siguri
de succes tandemul Iorga-Argetoianu a făcut câteva turnee electorale la
Timişoara, Târgovişte, Craiova şi Valea Călugărească, unde au dat asigurări că
libertatea alegerilor va fi respectată. "Libertatea de propagandă electorală nu
trebuie confundată cu libertatea anarhiei. Dacă respectul pentru cea dintâi porneşte
din fundul unei conştiinţe neprihănite de politicianism cum e aceea a oamenilor
care compun Guvernul actual singurii care pot garanta o adevărată libertate de
propagandă în limitele onestităţii şi a bunului simţ. Acţiunea anarhică care se
ascunde sub formula libertăţii alegerilor impune acelora care au răspunderea
conducerii ţării măsuri juste şi severe" 25 . Concomitent cu discursul electoral de la
Valea Călugărească, savantul Nicolae Iorga declara, într-un interviu,
corespondentului "Le Journal", Geo London că nu intenţionează să instaureze
dictatura în campania electorală după ce în prealabil schimbaseră prefecţii

21
22
23
24
25

Universul, anul XLIX, nr. 135/24 mai 1931.
Arhivele Naţionale Bucureşti,Jond cit., d. 111931, f. 1.
Ibidem, f. 25.
Ibidem, f. 24.
Neamul Românesc, anul XXVI, nr. 106119 mai 1931.
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ţărănişti,

iar Argetoianu se mutase la pupitrul Internelor. "~u voi înceta niciodată
în a afirma că n-ar putea fi vorba în nici un fel de a stabili dictatura în România.
Regimul este constituţional şi aşa va rămâne!" 26 . La rândul său, din postura de
ministru al Internelor, Constantin Argetoianu lansa un atac la adresa candidaţilor
P?\Ţ, în replică la protestele vehemente de la Cluj, lansate de Iuliu Maniu, când
afirma că oficialii formaţiunii sale luaseră decizia de contestare a deciziei
Guvernului de a schimba prefecţii întrucât era neconstituţională la Înalta Curte de
Casaţie. "Reprezentanţii P);T sunt primiţi cu vădită antipatie în sate cu prilejul
acestei campanii electorale. Din această cauză se nasc în mod natural încăierări.
Guvernul previne aceste incidente şi dezordini astfel încât libertatea propagandei
să fie garantată. Nici un incident nu a fost provocat de partizanii Uniunii
Naţionale care sunt întâmpinaţi cu entuziasm" 27 . Şi, în scurtul răstimp de
campanie pe care Guvernul 1-a avut la dispoziţie de aproxmativ o lună, Mihail
Manoilescu împreună cu Constantin Argetoianu, ministrul de finanţe şi
subsecretarul de stat Ştefan Mihăilescu au studiat mijloacele de plată a pensiilor şi
salariilor rămase restante de luni bune pentru a mai aduna câte mii de voturi în
contextul în care campania electorală nu a fost ideologică ci mai mult axată pe
declaraţii belicoase şi pe preamărirea formulei de guvern peste partide. "S-au luat
măsuri ca acestea să fie plătite din primele disponibilităţi ale tezaurului pentru ca
toate categoriile de funcţionari şi familiile lor să iasă din suferinţă" 28 . De
asemenea, la porunca lui Argetoianu, Dem Munteanu-Râmnic, subsecretar la
Ministerul de Interne a luat decizia ca împreună cu oficialii CFR-ului să se acorde
reduceri cu 50% din preţul biletelor de călăţorie pentru toţi funcţionarii pentru
facilitatrea călătoriei pe calea ferată 29 , măsură specifică campaniei electorale
pentru îndulcirea acestei categorii profesionale angrenate în organizarea alegerilor
în condiţiile acutizării crizei economica-financiare. Pentru a le afecta imaginea
liderilor PNŢ -ului, care aveau un bazin electoral puternic în Ardeal şi mizau pe
valorificarea guvernării ţarăniste începute în 1928, tandemul Iorga-Argetoianu a
luat decizia de a desfiinţa consiliile comunale prin intermediul unor anchete
interne acolo unde se făcuseră fraude 30 . Erau vizate consiliile comunale din
oraşele Bucureşti şi Ploieşti. Miza desfiinţării acestor consilii comunale o
reprezenta faptul că membrii acestora fuseseră aleşi în timpul marii guvernări a
PNŢ şi putea servi uşor intereselor politice de partid şi nu celor gospodăreşti în
contextul unei campanii electorale liniştite. O analiză pertinentă a ostilităţilor
politice din teren o realiza Pamfil Şeicaru care evidenţia atmosfera neprielnică în
care se aflau cadrele PNŢ -ului în campania din judeţe concomitent cu succesul la
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care tindeau liderii P:\L sub umbrela cartelului încheiat cu tehnicienii peste
partide ai tandemului Iorga-Argetoianu. "Dar cu toată unitatea combativă
naţional-ţărăniştii sunt nevoiţi să dea o luptă electorală destul de grea la căpătâiul
unei crize de guvern de doi ani şi jumătate, de-a lungul unei crize şi la debutul
unei răspunderi. Să dai o luptă electorală într-o atmosferă neprielnică nu face
nimănui plăcere, dar să recunosc că ţărăniştii nu sunt demoralizaţi. P~L are toate
avantajele unei poziţii dârze duse de o anumită vigoare de-a lungul celor doi ani şi
jumătate de guvernare ţărăniste. O situaţie dificilă o are Partidul Poporului unde în
Ardeal Octavian Goga are un nucleu solid de intelectuali. Guvernul este avantajat
prin libertatea cartelurilor electorale se menţine încă în faza tatonărilor" 31 . Pe de
altă parte la Ministerul de Justiţie soseau din teritoriu telegrame de la preşedinţii
secţiilor de votare, unde reclamau grave abuzuri din partea propandiştilor
Guvernului. Astfel, de la Gorj candidatul Aristică Magherescu, de pe lista Ligii
contra Camătei cartelate cu Partidul Ţărănist Democrat, îl reclama pe primprocurorul de judeţ că-i zădărniceşte zilnic pror:aganda electorală, iar manifestele
iau fost confiscate întrucât ar fi fost subversive 2 . La Ialomiţa, prefectul judeţului,
Stelian Istrate, îl reclama pe judele de ocol Tiberiu Constantin că refuza să
elibereze cărţile de alegător la birourile de votare alegătorilor de la sate. Potrivit
plângerii acestuia, 600 de alegători rămăseseră fără cărţi de alegător din cauza
acestui jude de ocol care ar mai fi dat jos pancardele guvernului menţinându-le pe
cele ale opoziţiei 33 . În acest caz nu ştim care a fost răspunsul oferit de oficialii
Ministerului de Justiţie, care în această de campanie electorală erau confruntaţi cu
numeroase ingerinţe electorale în lanţ. La Romanaţi, casa candidatului la Senat
Sterie Ionescu fusese incediată în timp ce jandarmii şi poliţia "percheziţionau în
tot judeţul pentru a-i aresta pe propagandiştii opoziţiei confiscându-le manifestele
electorale. Semnau plângerea candidaţii unei formaţiuni politice mici Liga contra
Camătei, Sterie Ionescu, Filip Nicolae Silivestru 34 • La Zalău, ajutorul de
judecător, Aurel Barboloviciu era acuzat de un grup de alegători în telegrama
trimisă Ministerului de Justiţie că făcea propaşandă "pe faţă împotriva
Guvernului, refuzând să împartă cărţile de alegător" 3 . "A fost o urgie absurdă şi
barbară dezlănţuită de sus în jos peste o populaţie paşnică şi liniştită. S-au arestat
delagaţii şi candidaţii noştri, s-au schingiuit şi snopit sub lovituri de ciomege sute
de mii de alegători. Ca-n timpul războiului mă plimbam cu revolverul la mine,
înconjurat de un grup de prieteni din partidul meu. Sub ochii mei se petreceau
scene de barbarie, de vulgaritate, de laşitate abjectă. Părea o revoluţie a
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unifonnelor militare şi administrative, o revoluţie a statului prin organele sale
conştiente împotriva cetăţeanului civil", nota, în jurnalul său, diplomatul Grigore
Gafencu despre campania electorală din iunie 1931 din postura de candidat P~T
în Caliacra 36 . Dincolo de aceste ingcrinţe electorale, ~icolac Iorga îşi continua
turneul electoral prin ţară declarând, de la Târgovişte, că are nevoie de patru ani
pentru a curăţa ţara: "Dacă eu nu izbutesc în ceea ce am început ca să fac lucruri
pe care astăzi le pot face. Am găsit 5 miliarde de lei deficit; am găsit lefuri şi
pensii neplătite de 5-6 luni. Un om nu se poate uita cu încredere în ochii altuia,
bănuindu-1 ca aparţine altui partid. Am nevoie de 4 ani ... pentru a curăţa ţara.
Aceşti patru ani îmi trebuie. Peste câteva zile dvs. sunteţi chemaţi la vot. Ca să vă
deschideţi ochii, să vă luminaţi mintea fiindcă altfel blestemul ţării nu va cădea
asupra mea şi a prietenilor mei care vrem numai binele ţării ci asupra acelora care
nu ne vor lasa să ne facem datoria ... !" 37 • La rândul său, liderul PNŢ Virgil
Madgearu cerea simpatizanţilor partidului său să răspundă cu violenţe la
agresiunile delegaţilor guvernului: "la bande de bătăuşi vom răspunde cu bătaia
întregii naţiuni. Nu admitem ameţirea conştiinţelor cu alcool. Nu luptăm pentru
doborârea unui guvern, un simplu provizorat. Chemăm naţiunea la rezistenţă
împotriva tentaţiei de a se face dictatură!" 38 . La Rădăuţi, candidatul LANC
Nichifor Robu a fost găsit autor moral de către ancheta Parchetului din judeţ la
violenţele create de acesta în lupta cu propagandiştii Guvernului, iar bătăuşii
Nicolai Coroamă, Victor Schipor, Constantin Nistor, O. Rotari, V. Bodnărescu, T.
Mihăilescu, Gh. Barbuţă au fost arestaţi 39 . În schimb, la Tulnici în judeţul Putna,
"agenţii liberali împreună cu funcţionarii publici, clerici şi militari au făcut mari
ingerinţe prin sate contra alegătorilor naţional-ţărănişti. Candidatul Jachianu,
delegaţii şi asistenţii au fost sechestraţi de jandarmi, armată şi bătăuşi. Casele au
fost devastate" 40 • La Orhei, Parchetul din localitate emitea mandat de arestare pe
numele învăţătorului Grigore Tulpă din comuna Jora de Jos întrucât fusese găsit
distribuind printre localnici manifeste cu "caracter şovin ale ligii cuziste".
Alexandru Racoviţă din comuna Hârtop-Mic şi Damian Grigore din localitatea
Bravicea au fost, de asemenea, arestaţi pentru că distribuiau manifeste cuziste în
ciuda faptului că informal şeful acestei formaţiuni politice, A.C. Cuza clamase un
cartel cu tandemul guvernamental lorga-Argetoianu41 . La Chiscani, legiunea de
jandarmi din localitate 1-a bătut cu brutalitate pe învăţătorul Bodu? (indescifrabil
în textul documentului) pentru a agitarea maselor în favoarea LANC-ului,
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consfiscându-i totodată revolverul 42 . În timp ce-n judeţene ingerinţele electorale
produse de întreg aparatul guvernamental, ~icolae Iorga lansa un apel duios către
săteni, unde măgulitor îşi justifica şansa de a veni la guvernare: "Simt datoria să
vă lămuresc care este cu adevărat şi nu după clevetirile unor oameni scoşi din
câştigul lor, rostul cârmuirii care mi-a fost încredinţată. Eu nu am nimic cu viaţa
de până acum a ţării, ci la bătrâneţile mele, om nou vin la vremuri grele pentru a
începe o eră nouă în folosul singur al ţării. -:\u mi-am plecat gândurile de viitor
înaintea nimănui şi până astăzi eu n-am guvernant niciodată. Am început nu lucru
peste măsură de anevoios; de ţara întreaga am nevoie ca să-1 duc la capat. Cine nu
mă va ajuta pe sine însuşi şi pe ai săi nu-i va fi ajutat. E ceasul al unsprezecelea,
iubiţi săteni!! Cine e cu minte să nu zăbovească! Nicolae Iorga, Preşedintele
Consiliului de Miniştri!" 43 . În bătălia pentru voturi dintre Guvern şi PNŢ, Pamfil
Şeicaru atrăgea atenţia asupra "curentelor extremiste antisemite şi comunismul"
că vor acţiona activ în campania electorală: "În Basarabia ţărănismul sterist este
oarecum clătinat, dar acest lucru nu s-a făcut nici în favoarea lui Inculeţ, nici în
favoarea dlui Pehlivan, ci în folosul comuniştilor şi antisemiţilor care îşi vor
disputa voturile. În judeţul Soroca, citadela steriştilor, ţăranii merg în plin cu
comuniştii şi antisemiţii. În Bucovina şi-n Maramureş acelaşi curent antisemit
pătrunde puternic. Iar în Banat şi Transilvania comunismul a început să prindă
aderenţi la sate. Venit în împrejurări extreme cu adversitatea implacabilă a
partidelor politice fără cadre de partid, guvernul are o situaţie grea în alegeri" 44 .
Observaţiile pertinente exprimate de jurnalistul Pamfil Şeicaru aveau un miez de
adevăr întrucât în această campanie electorală Maramureşul, Moldova de Sud şi
Basarabia se transformaseră în câmp de bătălie ideologică al lăncierilor,
legionarilor şi al comuniştilor care activau în formula "Blocului Muncitoresc
Ţărănesc" întrucât PCdR fusese scos în afara legii prin legea Mârzescu în urma
revoltei de la Tatarbunar din 1924. În acest sens, ministrul justiţiei C. Hamangiu a
trimis o circulară secretă către toate parchetele din ţară pentru "a ancheta în regim
de urgenţă toate manifestele sediţioase care se răspândesc cu ocazia alegerilor de
către fonnaţiunile extremiste. Apărăm libertatea alegerilor dar nu vom tolera
propaganda revoluţionară sub orice fonnă s-ar manifesta. De aceea când se
45
prezintă cazuri le veţi ancheta cerând arestarea imediată a autorilor" . În cazul
propagandei electorale din Basarabia, Hamangiu a cerut chesturilor de Poliţie o
informare zilnică despre curentele extremiste din acest ţinut: "Ne veţi ţine la
curent zilnic telegrafic cu toate evenimentele petrecute în judeţele din Basarabia
de reprezentanţii curentelor extremiste de la dvs. La poliţie va fi în mod
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46

pennanent atât ziua cât şi noaptea un ofiţer de poliţie" . În urma acestor
avertismente, oficialii Poliţiei din Chişinău au arestat pe propagandiştii BMŢ
"indivizii Paul Golderberg şi Anghel Manea când încercau să transporte la Orhei o
47
serie de manifeste electorale cu un profund caracter antiromânesc" din care
reieşea dorinţa comuniştilor din Basarabia de a face o revoluţie proletară
împotriva guvernului Iorga-Argetoianu care avea ca scop, în opinia acestora,
"instaurarea unei dictaturi militare fasciste. "Trăiască Revoluţia Proletară din
Spania! Trăiască Guvernul Muncitoresc şi Ţărănesc din România! Jos Guvernul
Sângeros Fascist Iorga-Argetoianu! La Luptă! Guvernul Iorga-Argetoianu este
guvernul care are ca scop introducerea dictaturii militare fasciste spre a înneca în
sânge orice împotrivire a maselor şi naţionalităţilor asuprite. Guvernul IorgaArgetoianu este un guvern de expropiere a ţăranilor nevoiaşi şi mijlocii!
Comuniştii din Basarabia au ca scop să arate maselor muncitoreşti şi ţărăneşti
adevărul că nu există altă ieşire decât cea revoluţionară. Numai o revoluţie a
muncitorilor şi ţăranilor sub conducerea Partidului Comunist le poate scăpa de
sclavia moşierilor şi a capitaliştilor!" Aşadar problema comuniştilor constă în
transformarea campaniei electorale în campanie pentru revoluţionarea
maselor48 . De asemenea, la Bălţi, din ordinul direct al Prefectului, Jandarmeria a
arestat pe membrii Blocului Muncitoresc Ţărănesc, confiscându-se suma de 830
lei colectaţi de la muncitori, iar la Cetatea Albă au fost săltaţi mai mulţi muncitori
49
şi ţărani care făceau propagandă electorală în favoarea BMŢ . O altă măsură
îndreptată împotriva comuniştilor de către reprezentanţii Guvernului în Basarabia
a fost confiscarea ziarului electoral Vperiod - Înainte, organ de propagandă al
BMŢ-ului arestându-i pe editorii acestuia: A. Rubinstein,G. Iabscher, I. Volmac şi
Isaac Peltin. În acest sens, sloganul comuniştilor era următorul: "Tovarăşi!
50
Îndesiţi rândurile şi luptaţi pentru eliberarea lor!" . Concomitent cu acţiunea
propagandistică a reprezentanţilor BMŢ lăncierii străbăteau la pas comunele
Basarabiei expunându-le un mesaj electoral antisemit îndreptat împotriva evreilor,
vinovaţi de sărăcirea ţăranilor. "Fraţi Moldoveni! Fraţi Ţărani! Iarăşi sunteţi
chemaţi să vă trimiteţi deputaţii în sfatul Ţărei şi iarăşi să vină să vă ceară votul
oamenii care, în legătură cu jidanii, v-au supt sângele din voi, ca lipitorile! Dacă
vor veni în sate jidanii alungaţii cu pietre şi cu ciomege! Daţi-le la cap la vipere,
căci vipera dacă nu o omori tu, te omoară ea pe tine! Nu uitaţi că partidele politice
sunt vândute jidanilor şi de atâtea ori au lăsat ţărănimea pradă hoardelor jidoveşti!
Ceasul cel mare a sosit! Loviţi fără milă când veţi merge la urne. Votaţi cu toţii

~ 6 Ibidem, f. 63.
47

Ibidem,
Ibidem,
~ 9 Ibidem,
50
Ibidem,

48

f. 15.
f. 17.
f. 20.
f. 26.

317
https://biblioteca-digitala.ro

lista LA:\C! Cu Dumnezeu înainte!" 51 În schimb, legionarii în această campanie
electorală au fost mai slabă ca unnarc a faptului că fusese dizolvată în ianuarie
1931 de către Ion Mihalache, ministrul de interne în defunctul cabinet G.G.
Mironescu. Însuşi C.Z. Codreanu explică aceste considerente în lucrarea Pentru
Legionari: "Vine guvernul Iorga-Argetoianu. Legiunea fiind disolvată, îmi înscriu
mişcarea la comisiunea electorală centrală sub o nouă denumire - Gruparea C.Z.
Codreanu. :\oua denumire, se înţelege, nu prinde la mase. Să luăm parte la
alegeri. Începe propaganda. Cea mai legală şi cea mai delicată. În judeţele în care
candidează ministrul de război şi primul ministru al ţării, noi nu candidăm. Pentru
acest motiv, din puţinul cât avem, rupem Focşanii şi Rădăuţii. În schimb, asupra
noastră se reped: guvern, autorităţi şi bătăuşi. Ni se opreşte propaganda!"52 .
Practic, în această campanie singurul eveniment mai violent pentru legionari a fost
la Borşa, judeţul Maramureş, unde s-au produs încăierări cu populaţia de origine
evreiască. Acest episod de campanie a fost amplu descris de către preotul
Dumitrescu Borşa: "Profesorul Codreanu a venit în propagandă. La Borşa puţină
lume, căci sunt la lucru. S-a ţinut o adunare la Vişeul de Sus, unde am fost asaltaţi
de jandarmi dar au fost intimidaţi de profesor, care purta decoraţiile câştigate şi
meritate în războiul pentru întregirea României. Evreii aflaseră de sosirea noastră
şi au înconjurat şcoala. Cu pari în mâini voiau să tabere pe noi. Patru jandanni au
venit cu şeful de post să ne scoată din comună. Ne-am supus. Vreo 50 de evrei
ne-au huiduit, au aruncat cu pietre în noi trăgând chiar focuri de revolver înspre
noi" 53 . La Satu Mare, partidul Maghiar ducea o propagandă politică iredentistă
împotriva statului român în favoarea listei dr. Jacabfi Elemer producându-se
incidente sângeroase în satele săseşti ca urmare a faptului că preoţii romanocatolici, adepţii partidului maghiar, colindau aceste sate pentru voturi. Aceştia au
54
fost luaţi la pietre de către ţărani . Şi, ca tabloul scandalurilor electorale din
campanie să fie complet, episcopul Lucian al Romanului dădea o circulară de
dezlegare preoţilor prin care le pennitea să se amestece în jocul politic adică mai
bine spus să candideze pe orice listă fie a puterii fie a opoziţiei, cu condiţia "să nu
facă campanie subversivă spre bucuria lui Nicolae Iorga". Pe ultima sută a
campaniei electorale, Constantin Argetoianu rostea de la tribună, în Craiova,
jurământul de credinţă al echipei sale naţiunii: "Munca noastră ar rămâne însă
sterilă dacă ea nu s-ar încheia în consesul naţiunii întregi. Cu acest concurs cu
voinţa care ne animă, mergând cu paşi hotărâţi pe calea care ni se deschide, nu ne
îndoim de rezultatul muncii noastre. ~e vom face datoria în deplină cunoştiinţă
alături de conştiinţa României întregi întrunite într-acelaşi cuvânt de dragoste şi
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de încredere în jurul Tronului şi-n jurul Regelui Xostru iubit, ale cărui năzuinţe
mântuitoare rămân pentru viitor chezăşia propăşirii noastre!" 55 La rândul său,
~icolae Iorga lansa un ultim apel ţăranilor spre a-şi da votul listei
guvernamentale: "Cetăţeni! Se apropie ziua hotărâtoare, minciuna de ieri, risipa şi
jaful, anarhia vă cer voturile voastre, "\'icolae Iorga vă cheamă la munca cea
rodnică, la viaţa gospodărească, la apărarea banului public. Votaţi cu Ţara şi cu
sfintele ei drepturi. Daţi aprobarea voastră Uniunii ~aţionale!" 56 Şi cum ziua
votului se apropia, Constantin Argetoianu a mai pus în scenă o strategie menită să
aducă voturi în mediul ţărănesc, dând o circulară prin care se hotărâse ieftinirea
57
chibriturilor de la 3 lei/per cutie la 2,50 lei , în timp ce corespondentul Daily
Telegraph de la Bucureşti transmitea următoarea ştire despre întreg circul
electoral din România: "după toate semnele alegerile în România vor fi conduse
după sistemul reprobat ce era prcaticat odată de liberali. Ţăranii vor fi împiedicaţi
de jandarmi să vină la vot şi candidaţii vor fi opriţi să circule în voie" 58 . Dincolo
de aceste declaraţii cu caracter pur electorale marcate de ieftiniri la chibrituri şi la
biletele de tren în ultimile patru zile din campanie, tehnicienii lui Iorga şi
Argetoianu au dezlănţuit acţiuni violente împotriva candidaţilor PNŢ şi a
delegaţilor acestora în comunele unde această formaţiune politică avea centre
electorale puternice. La Târgovişte, noul prefect Ciornei dăduse ordin de
instaurare a stării de carantină în toate comunele cu primari ţărănişti de la Valea
Lungă, Moroieşti, Vişineşti, Colibaşi în timp ce la Gheboaia primarul ţărănist
Mare fusese bătut cu bestialiate de indivizi rămaşi neidentificaţi 59 . După circa o
lună de campanie electorală, pe 31 mai 1931, partidele politice, delegaţii şi
candidaţii se pregăteau pentru ziua votului după o perioadă încărcată de
evenimente electorale, dar reduse ca intensitate. Violenţele şi ingerinţele
electorale au fost moderate şi răzleţe mai ales în Basarabia, Bucovina şi-n centrul
Transilvaniei, unde au acţionat formaţiunile extremiste şi antisemite, în speţă
lăncierii, legionarii şi comuniştii - susţinătorii Blocului Muncitoresc Ţărănesc.
Astfel, din documentele studiate rezultă faptul că Argetoianu a fost cel mai bun
strateg în organizarea propagandei electorale de la pupitrul Ministerului de Interne
care a pus în mişcare un întreg aparat de stat reprezentat de Comisia Centrală
Electorală, Ministerul de Justiţie şi Jandannerie în lupta electorală din teritoriu
pentru voturi în favoarea listei Uniunii Naţionale cartelată cu PNL. Practic, în
această ecuaţie, cadrele PNL din judeţe au asigurat suportul necesar listei
Guvernamentale alături de talentul oratoric al marelui savant Nicolae Iorga. Fără
să-i omitem din analiza noastră, candidaţii PNŢ -ului au fost activi în Ardeal, unde

55

Neamul Românesc, anul XXVI, nr. 117/29 mai 1931.
Neamul Românesc, anul XXVI, nr. 119/ 31 mai 1931.
57
Lupta, anul X, nr. 2864/27 mai 1931.
5
M Lupta, anul X, nr. 2862/24 mai 1931.
59
Ibidem.
56
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se afla bazinul electoral al lui Iuliu Maniu şi la Câmpulung, unde Ion Mihalache a
dus o luptă acerbă cu propagandiştii liberalilor şi cu jandanneria. Campania
electorală din vara anului 1931 a reprezentat un test pentru Carol al II-lea care a
aruncat în lupta electorală un cabinet peste partide, unde pianul principal era
Constantin Argetoianu, iar liderul de opinie era savantul ~icolae Iorga, care s-a
dovedit extrem de flexibil prin arta discursului electoral în vizitele făcute la
Craiova, Timişoara, Târgovişte, Ploieşti şi Valea Călugărească reuşind să capteze
masele. Tandemul Iorga-Argetoianu sprijinit de liberali nu a pus în prim-plan în
această campanie electorală atacul frontal împotriva ţărănilor, ci doar au făcut
lobby reconstrucţiei ţării în jurul guvernului peste partide, formulă care 1-a
fascinat pe Suveran în întreg deceniul al IV -lea în lupta sa pentru erodarea
parlamentarismului şi implicit a democraţiei interbelice.
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ACŢIL'~I SOVIETICE DE SPIO~AJ ÎN ROMÂ~IA (1940-1941)
Dr. Constantin I. STA:\
Alexandru GAIŢĂ
Sovict inteligence actions in Roumania (1940-1941)
Summary
The withdrawal of the Roumanian Army and administration fron
Bessarabia and :\orthem Bukovine resulting from the soviet ultimatum in june
1940 gave birth of special problems due the great refugees. The difficulties were
amplified by the fact that some of these people were actually working in the
benefit of Soviet Inteligence Service as N.K.D.V. agents. Soon after june 22,
1941, wjen the Roumanian Anny and Germanian Army crossed the Prut river in
order to liberate Bessarabia and the Northem part of Bukovine, the Soviet
wreckers and spies actions were intensified.
Keywords: espionage, refugees, Bessarabia, Northem Bukovina, police, military
police, NKVD, GPU, agents, conspiratorial network, administration
Acceptarea de către autorităţile române a ultimatumului sovietic din iunie
1940 a generat un val uriaş de refugiaţi civili cifrat la circa 300.000 de persoane.
Între aceştia se puteau infiltra şi agenţi aparţinând N.K.D.V.-ului sovietic. Intuind
pericolul încă din 28 iunie 1940, Comandamentul Corpului de Jandarmi a elaborat
şi expediat în teritoriu Ordinul cu nr. 28.882, unde anunţa orgaţ1ele din subordine
că majoritatea curierilor sovietici au asupra lor acte false de identitate. Acestea pot
fi relativ uşor de descoperit, întrucât conţin efigia Regelui Ferdinand, ele fiind
retrase din circulaţie în anii 1930-1931. Toate buletinele de identitate au drept dată
a emiterii lunile martie sau aprilie 1939. De asemenea, scrisul de pe aminti tele
acte, respectiv livretele militare, sunt identice. Livretele militare fără excepţie
aparţin Regimente lor 93, respectiv 96 Infanterie şi conţin ordine de chemare la
mobilizare de tip vechi, ieşite din uz. De aceea, se pot descoperi falsurile. În
schimb, certificatele de naţionalitate nu pot fi deosebite rapid, la fel şi cărţile de
naştere, sunt foarte bine realizate 1• Mulţi refugiaţi se dep lasau dintr-o localitate în
alta unde aveau rude ori prieteni, sau pentru găsirea unui loc de muncă. Acest fapt
crea probleme autorităţilor române. De aceea, Comandamentul Corpului de
Jandanni a fixat judeţele din Vechiul Regat unde urmau să ajungă cei sosiţi din
provinciile cedate. Astfel, refugiaţii proveniţi din nordul Bucovinei şi din judeţul
basarabean Hotin trebuiau să meargă în judeţele Neamţ şi Suceava, cei din Saraca
şi Bălţi în judeţul Bacău, repatriaţii din judeţele Orhei şi Lăpuşna vor trece prin
Tecuci şi se vor opri în judeţul Buzău, iar cei din judeţele Cahul şi Ismail se vor
îndrepta către judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Muşcel 2 . În aceste condiţii, acţiunile
1
1

Arhivele Naţionale Buzău fond Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat, d. 19/1940, f. 43.
Ibidem, f. 19.

321
https://biblioteca-digitala.ro

sovietice de diversiune, dezinfonnare, spionaj, având caracter militar organizate
de agenţii :\.K.D.V.-ului creau serioase probleme autorităţilor române. De aceea,
Secţia a II a din Marele Stat Ylajor al Annatei a expediat pe 22 iulie 1940
Direcţiei Generale a Poliţiei adresa nr. 208.53 7, unde atrăgea atenţia că "Serviciul
de spionaj sovietic a luat intense măsuri pentru a-şi organiza în România o cât mai
amplă reţea de infonnaţii. Pentru acest scop a recrutat ofiţeri, soldaţi şi funcţionari
români sau minoritari, pe care i-a prins pe timpul evacuării şi pe care i-a strecurat
clandestin peste frontieră". Documentul releva că elementele astfel atrase "au
primit însemnate sume de bani şi au fost puse să semneze angajamente scrise cu
răspunderi capitale în caz că nu le respectă". Pentru a stăvili ofensiva infonnativă
bolşevică, Marele Stat Major propunea luarea unnătoarelor măsuri: "a) toţi
indivizii înapoiaţi sau veniţi clandestin din Basarabia şi nordul Bucovinei, prinşi
în zonele de frontieră de către grăniceri, jandarmi, poliţişti, indiferent de cum s-ar
legitima şi justifica, vor fi consideraţi suspecţi, vor fi ţinuţi izolaţi şi trimişi
imediat, fără nicio cercetare, celui mai apropiat organ informativ din zona Marelui
Stat Major" 3 . În noile împrejurări, Direcţia Generală a Poliţiei a expediat pe 2
septembrie 1940 adresa nr. 61.679/S structurilor din subordine care preciza:
"Suntem informaţi că printre funcţionarii refugiaţi cu întârziere din Basarabia şi
Bucovina de Nord sunt unii care se repatriază cu misiuni speciale de spionaj în
favoarea U.R.S.S." din motivele menţionate se ordona ca aceştia "să nu fie
acceptaţi în serviciu decât după avizul Direcţiei Generale a Poliţiei. Aceeaşi
măsură se va aplica personalului, care odată eliberat din serviciu pentru a se
repatria în teritoriul ocupat de ruşi va cere reprimirea, invocând diferite pretexte" 4 .
În vederea clarificării lucrurilor, Direcţia Generală a Poliţiei a revenit la 21
septembrie 1940 cu o nouă adresă purtând nr. 66.625/S, unde conforma faptul că
persoanele din administraţie sosite din provinciile cedate pentru a se angaja în
regat aveau obligaţia "să dea o declaraţie în care, pe lângă datele personale
inclusiv situaţia militară, să prezinte împrejurările şi evenimentele care 1-au pus în
imposibilitatea de a se refugia imediat sau printre cei dintâi". Totodată,
"susnumitul va trebui să dea infonnaţii generale asupra celor observate cât a stat
sub ocupaţia sovietică" pentru a stabili "dacă salariatul în cauză a primit anumite
însărcinări de a lucra contra siguranţei şi ordinii statului român" 5 .
În pofida acestor măsuri au existat, din nefericire, unii funcţionari
basarabeni sau bucovineni angajaţi în serviciul N K.D.V. Astfel, Poliţia oraşului
Buzău l-a înaintat în ziua de 27 septembrie 1940 Direcţiei Generale a Poliţiei pe
Vasile D. Longinescu, originar din comuna Căpreşti, judeţul Soroca, absolvent al
Academiei Comerciale din Bucureşti, în ultima perioadă îndeplinind funcţia de
controlor la Administraţia de Constatare a judeţului Lăpuşna. El era acuzat de
spionaj deoarece:
"1) A rămas de bunăvoie sub ocupaţia rusească, nevoind să se evacueze.
Idem, fond Poliţia oraşului Buzău, d. 11/1940, f. 12-13.
Arhivele Naţionale Buzău, fond Poliţia oraşului Mizil, d. 111940, f. 259.
5
Cf. C. 1. Stan, Acţiuni sovietice de spionaj în zona CGipaţilor de Curbură (1940-1941), în
"Revista de istorie militară", nr. 1 (65), 2001, p. 38.
3

4
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2) A făcut parte din comitetul sovietic al instituţiei.
3) A ţinut o cuvântare în care s-a adresat funcţionarilor prin cuvântul
«tovarăşi)).

4) A defilat sub steagul roşu.
5) După toate acestea şi nefiind originar din Regat a cerut repatrierea" 6 .
Comisia de triere de la Brăila se interesa, în 28 octombrie 1940, de
refugiatul Vasile Popa, fost primar al comunei Bardar din judeţul Lăpuşna,
expediind o notă Chesturii de Poliţie Buzău. Preşedintele acestei comisii, maiorul
Ion Bejenaru, infonna autorităţile poliţieneşti buzoiene că "Vasile Popa a intrat în
ţară prin punctul de trecere Ungheni şi este repatriat la Buzău. El a întâmpinat în
28 iunie 1940 trupele sovietice cu steagul roşu şi strigăte de ura împreună cu
fratele său vitreg Toma Vaneesi, Anatolie Pancu, ultimul fost brigadier silvic, deci
şi el funcţionar al statului român". Din informaţiile deţinute de comisia brăileană,
"Vasile Popa a fost şef de bandă comunistă în anul 1918" şi "era admirator al
regimului bolşevic din Rusia". Din aceste motive exista suspiciunea că el ar fi
intrat în România cu misiuni speciale 7 .
Un alt funcţionar al statului român, Mihai Ciobanu, casier la primăria
comunei Edineţ, judeţul Soroca, era suspectat de autorităţile române ca fiind agent
al N.K.D.V.-ului sovietic. Într-o adresă a Chesturii de Poliţie Buzău din 15
decembrie 1940 cu nr. 32.987, înaintată Comisariatului de Poliţie al oraşului
Mizil, se arată că el "a refuzat să se refugieze în Regat, aşteptând venirea trupelor
Armatei roşii, pe care le-a primit cu pâine şi sare urându-le «Bun sositb)". Mihai
Ciobanu s-a prezentat apoi la Prefectura judeţului Dorohoi, care l-a repartizat pe
postul de casier în cadrul primăriei din oraşul Mihăileni pe data de 17 iulie 1940.
"În aceeaşi zi a cerut un concediu de 1O zile pentru motive familiale, iar după
expirarea şi ultimului concediu nu s-a mai prezentat la serviciu şi nu se ştie unde
8
se află" . Eftimie Munteanu, perceptor în comuna Trifeşti, a fost arestat de
bandele comunista-evreieşti din localitate în momentul când se pregătea să plece
în România. El a fost predat apoi autorităţilor sovietice de ocupaţie care 1-au
încarcerat în închisoarea din Cahul. La 13 august 1940, Eftimie Munteanu a ajuns
la penitenciarul din Chişinău. Aici, el a fost chemat în cancelaria închisorii de
ofiţerul N.K.D.V. Zincov care i-a propus în schimbul libertăţii să intre în serviciul
de spionaj sovietic. 1 s-a precizat că va trebui să treacă în România pentru a culege
infonnaţii cu caracter militar. După acceptarea propunerii, Eftimie Munteanu a
devenit liber, dar i s-a fixat ca în ziua de 1 decembrie 1940 să se prezinte la sediul
N.K.D.V.-ului din Chişinău pentru a primi instrucţiunile de rigoare. Aici şi-a
scris, conform indicaţiilor primite, autobiografia şi a semnat angajamentul de
lucru. "Toate acestea - se arată într-o notă informativă a S.S.I.-ului român - le-a
executat fără şovăire şi întocmai după indicaţiile date de ofiţerul sovietic" 9 .
Arhivele -:\aţionale Buzău, fond Poliţia oraşului Buzău, d. 18/1940, f. 22.
Ibidem, d. 22/1940, f. 126.
M Idem, fond Poliţia oraşului Mizil, d. 3/1940, f. 169.
9
Arhiva Serviciului Român de Informaţii (în continuare se va cita Arh. S.R.I.), fond Documentar,
d. 10.563, vol. IV, f. 7-11.
6

7
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La rândul său, Chiril Zambiskei, funcţionar la prnnana din comuna
Brodeni, judeţul Bălţi, a fost arestat la începutul lunii august 1940 de trei ofiţeri
sovietici şi trimis la puşcărie. I s-a făcut cunoscut că poate fi eliberat cu condiţia
de a lucra pentru serviciul de spionaj sovietic pe teritoriul României, propunere pe
care susnumitul a acceptat-o fără prea multe obiecţii 10 . Şeful Poliţiei de Siguranţă
Iaşi a înaintat o adresă în 25 ianuarie 1941 colegilor buzoieni, semnalându-le
prezenţa individului Boris 1'\ikov, care făcuse studii de drept administrativ la
Universitatea din capitala Moldovei în anii 1935-1936, iar după aceea a lucrat pe
funcţii de conducere la administraţiile publice din judeţele Lăpuşna şi Soroca. El
era suspectat că este agent bolşevic infiltrat în România II_ Gheorghe Burjakovski,
fost pretor la plasei Vârtejului din judeţul Soroca era bănuit că fusese deja recrutat
de serviciile secrete sovietice. Într-o adresă confidenţială cu nr. 61 din 19 ianuarie
1941 a Direcţiei Generale a Poliţiei expediată organelor din subordine se solicita
urmărirea suspectului care ar fi avut legături cu o serie de persoane refugiate şi
racolate de N.K.D.V.-ullocal 12 .
Suspectat de acte de spionaj în favoarea Moscovei era şi Valeriu Casian,
fost oficiant la Poşta Centrală din Chişinău. Potrivit informaţiilor deţinute de
Poliţia oraşului Buzău, prin organul similar din Iaşi, el a pătruns în România pe la
Ungheni- Prut împreună cu soţia sa Vera şi cei doi copii ai lor, Adriana şi Victor:
"Vă rugăm să binevoiţi a dispune urmărirea şi ţinerea numitului sub strictă
supraveghere, comunicându-ne rezultatul" 13 . Prin adresa nr. 247 din 7 octombrie
1940, Poliţia oraşului Buzău comunică colegilor ieşeni că "numitul Valeriu
Casian nu s-a prezentat până în prezent comisiei de triere Buzău"I 4 .
Un alt salariat al Poştei Române, Ştefan Mihăilescu, fost diriginte al
Oficiului P.T.T. din comuna Dracieţ, judeţul Storojineţ, potrivit informaţiilor
deţinute de Jandarmeria română, "bănuitul are vârsta între 35-38 ani, înalt, brunet,
barba şi mustaţa rase. Vorbeşte limbile română, ucraineană şi germană". Acest
agent informator se găsea în România, dar nu se ştie precis prin ce punct de
5
frontieră a trecut: Frătauţi sau Vicov din judeţul Rădăuţii .
Tot ca fiind agent informator al N.K.D.V.-ului era bănuit şi Gherasim
Englezul, secretarul Primăriei oraşului Ismail. Într-o notă informativă nr. 233 din
5 noiembrie 1940, semnată de comisarul de poliţie Ion Georgescu, înaintată
şefului Poliţiei Buzău, se afirma că funcţionarul amintit mai sus a intrat cu
revolverul în mână în sediul companiei de pompieri din localitate întârziind
evacuarea materialelor, maşinilor şi a personalului. "După aceasta, el a ţinut o
cuvântare cu caracter comunist din balconul Primăriei din Ismail. Susnumitul a
fost implicat în acţiuni antiromâneşti înainte de cedarea Basarabiei şi este
10

Ibidem, f. 54.
Arhivele Naţionale Buzău, fond Poliţia oraşului Buzău, d. 1811940, f. 734.
12
Ibidem, f. 732-733.
13
Ibidem, f. 232.
14
Ibidem, f. 233; vezi şi C.l. Stan, 1940. Drama românilor din Basarabia şi Bucovina de Nord,
Buzău, 2006, p. 76.
15
ldem, fond Legiunea de jandarmi Rm. Sărat, d. 1911940, f. 69.
11
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cunoscut şi la Biroul II al fostei divizii din Ismail" 16 . Inspectoratul Regional de
Poliţie Galaţi a expediat şi el, la 14 aprilie 1941, adresa nr. 6. 763 Poliţiei oraşului
Buzău, aducându-i la cunoştinţă că un fost funcţionar la Primăria Ismailului a
pătruns clandestin în România la începutul anului 1941. El s-a stabilit mai întâi la
Tulcea, unde a primit repartiţie la primăria din localitate, după care a ajuns la
Galaţi unde s-a angajat la primărie. Apoi, V. Popa s-a deplasat spre Buzău unde a
primit un loc de muncă la Prefectura judeţului Buzău. Datorită trecerii frauduloase
a frontierei, dar mai ales ca unnare a schimbării frecvente a locului de muncă era
suspectat că s-ar afla în solda ?\.K.D.V.-ului 17 . Un alt funcţionar al Primăriei din
Ismail, Ion Istrate, era urmărit, conform propriei mărturii, drept agent al
Serviciului de Informaţii al Annatei roşii (G.P.U.). El îşi lăsase soţia şi copilul la
Ismail pentru că avea misiunea să întreprindă acţiuni de spionaj în oraşul Buzău şi
împrejurimi. În acest scop urma să se angajeze drept chelner la un restaurant din
zona gării pentru a afla amănunte de la refugiaţii care circulau cu trenul. Ion
Istrate era supravegheat strict de organele româneşti, bănuindu-se că face ~arte
dintr-o reţea mai vastă pe care aceştia căutau să o descopere şi să o anihileze. 1
Un număr mic de slujitori ai şcolii au fost colaboratori ai N.K.D.V.-ului
sovietic. Astfel, pedagogul Ştefan Sinder din oraşul Soroca, intrase în solda
serviciului de spionaj bolşevic denunţând pe cei care erau adversari ai noului
regim. Printre victimele activităţii sale criminale s-a aflat şi notarul român Ion
Coslovschi, arestat şi condamnat la ani grei de temniţă ca urmare a denunţului
său 19 . În schimb, profesorul de matematică Vladimir Cernolov de la Liceul
"Vasile Lupu" din oraşul Orhei "a venit în România ca agent de spionaj sovietic"
în vederea culegerii de informaţii, mai ales de ordin militar. El avea vârsta de 38
de ani, iar soţia sa era învăţătoare în comuna Hoghireşti, judeţul Orhei. Vladimir
Cernolov colabora foarte strâns cu un văr, colonel în armata sovietică, sosit în
Basarabia o dată cu trupele de ocupaţie. După cucerirea fără luptă a teritoriului
cuprins între Prut şi Nistru de către unităţile "roşii", profesorul Vladimir Cernolov
a plecat la Kiev, unde, potrivit documentelor vremii, "ar fi primit anumite misiuni
speciale, susnumitul fiind cunoscut ca un înfocat rusofil în timpul când Basarabia
aparţinea României" 20 .
Unii dascăli erau doar bănuiţi de autorităţile române. Astfel, învăţătorul
Grigore Cremeliuc, originar din comuna Mahala, judeţul Cernăuţi, sosit la Buzău
la începutul lunii iulie 1940, s-a reîntors pe meleagurile natale după o perioadă
scurtă de timp, existând susRiciunea că a primit o serie de misiuni speciale din
partea serviciilor secrete ruse 21 . Au existat, din păcate, slujitori ai şcolii rămaşi în
Idem, fond Poliţia oraşului Buzău, d. 18/1940, f. 679.
Ibidem, d. 2171941, f. 240.
18
Arhivele ?\aţionale Galaţi, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului "Dunărea de Jos", d. 36/1940, f.
1-5; Leontin :\"egru, Basarabia de sud sub ocupaţia sovietică (iulie - septembrie 1940), în
"Analele Brăilei", Serie nouă, V/2004, p. 166.
19
Arhivele :\"aţionalc Buzău, fond Poliţia oraşului Buzău, d. 15/1940, f. 224.
20
Idem, fond Poliţia oraşului Mizil, d. 9/1940, voi. I, f. 198.
21
Ibidem, f. 200.
16

17
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Basarabia ocupată care au colaborat cu noile autorităţi. Învăţătorul Reaboşapca,
rus de origine, din oraşul Bălţi, potrivit documentelor vremii, instruia colegii
basarabeni în spirit comunist, precum şi la însuşirea cântecelor patriotice, cu
22
deosebire "Internaţionala" .
Autorităţile moscovite nu au neglijat nici studenţii, în special cei
minoritari. Unul dintre aceştia era Serghei Saci de la Universitatea din Brno,
aparţinând fostei Republici Cehoslovace ocupată de nazişti. La 4 decembrie 1940,
potrivit datelor secrete obţinute de organele româneşti de specialitate, el dorea să
plece împreună cu un coleg, Serghei Savici, basarabean de origine, student la
Universitatea din Iaşi, însă angrenat într-o reţea XK.D.V-istă din Regatul român.
La Iaşi, Savici, după anumite surse, urma să ia legătura cu un comerciant şi cu un
anume Moise Nuremberg, ambii evrei refugiaţi din Cernăuţi şi aflaţi în solda
sovieticilor. Poliţia buzoiană ştia că Savici avea misiunea de a primi unele date cu
caracter secret, mai ales de ordin militar, pe care trebuia să le predea unui om de
legătură'm_ Chiar o serie de elevi de liceu erau recrutaţi de N.K.D.V.-ul sovietic
sub ameninţarea exmatriculării din şcoală. Vladimir Mustaţă, originar din comuna
Vladimir, judeţul Bălţi, care frecventa cursurile Şcolii Pedagogice din oraşul
Bălţi, era şantajat de sovietici că familia îi va fi deposedată de pământ dacă nu va
deveni agent al serviciului de spionaj sovietic. A acceptat oferta şi după numai
două luni de instruire teoretică şi practică a fost trimis pe teren. Lipsit de
experienJă, tânărul agent a putut fi repede arestat de organele române de ordine
publică 2 . Cei mai mulţi dintre agenţii N.K.D.V.-ului proveneau din rândurile
celor arestaţi de armata sovietică sau miliţie. Nu întâmplător şeful N.K.D. V.-ului
din Chişinău îndeplinea şi funcţia de preşedinte al Comisiei de înscriere a
românilor care doreau să se repatrieze. Potrivit declaraţiei refugiatului Vasile
Ciornea, la sosirea în ţara liberă solicitase de şapte ori trecerea pe listă, dar fără
succes. Potrivit acestui martor ocular, susnumitul ofiţer a cărui identitate nu o
dezvăluie de teamă, îi aresta pe românii care intrau la el în audienţă cu scopul
aprobării repatrierii. Acesta îi expedia apoi către o destinaţie necunoscută 25 ,
probabil îi deporta. Astfel, ucraineanul Nicolae Supciuc, zis Supcotchi, născut în
Colomeea, dar stabilit în anul 1932 la Cernăuţi, apoi în comuna Smyatyn din
Polonia, a fost arestat întrucât avea rude în România. După două luni de
închisoare ruşii 1-au pus în libertate la 20 februarie 1941 deoarece a acceptat să
26
devină agent N.K.D.V., deşi era neştiutor de carte .
Petre Volcinski, şofer de profesie, originar din Chişinău, se afla în data
cedării nordului Bucovinei la Cernăuţi. Potrivit declaraţiilor făcute organelor
judiciare ale S.S.I-ului, el a încercat să treacă fraudulos frontiera de stat a Uniunii
Mihai Aurelian Căruntu, 90 de zile sub ocupaţia sovietică (memoria documentelor), în "Ţara
Fagilor", Cernăuţi- Tg. Mureş, V, nr. 3 (20), 1997, p. 9.
23
Vezi Arhivele Naţionale Buzău, fond Poliţia oraşului Buzău, d. 41/1940, f. 38.
24
Cf. Constantin I. Stan, Profesori şi învăţători refugiaţi din Basarabia şi Bucovina de Nord 1940,
în "Studii şi articole de istorie", tom LXVII/2002, p. 188.
25
Mihai Aurelian Căruntu, op. cit., în loc. cit., p. Il.
26
Arh. S.R.I., fond "D", d. 10.563, voi. 4, f. 156.
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Sovietice în seara zilei de 21 septembrie 1940, dar grăniceri ruşi l-au prins,
unnând să fie judecat şi condamnat. În timpul anchetei un locotenent N.K.D.V.
căruia nu îi specifică numele l-a întrebat "dacă acceptă să aducă unele servicii
statului sovietic în cazul când ar fi pus în libertate". Ulterior i s-au făcut propuneri
precise "să lucreze" în schimbul libertăţii pentru serviciul de spionaj bolşevic,
27
ofertă acceptată de Petre Volcinski .
La 28 iunie 1940, Ion Crâşmaru era concentrat în Regimentul 7 Vânătoare.
Familia sa rămăsese în teritoriul cedat. A făcut repetate demersuri ca să-şi aducă
familia în ţară, dar fără rezultat. În ziua de 27 noiembrie 1940 el s-a prezentat la
Bucureşti la Comisariatul General al Refugiaţilor, fiindu-i eliberat carnetul de
refugiat. Pe baza acestui document a fost repartizat în comuna Ilişeşti din judeţul
Suceava primind în folosinţă o gospodărie frumoasă şi prosperă care a aparţinut
unei familii de germani repatriată în Germania. Ion Crâşmaru a plecat însă după
numai două săptămâni la Dorohoi, încercând să-şi aducă familia rămasă în nordul
Bucovinei. Doi colegi de lucru, Dumitru Andrieş şi Ştefan Ferdei l-au avertizat că
familia ar putea fi deportată de sovietici. În noaptea de 112 mai 1941 cei trei au
pornit spre frontieră în direcţia Corjauţi, judeţul Dorohoi reuşind să treacă
clandestin frontiera românească. La graniţa sovietică cei doi însoţitori, Dumitru
Andrieş şi Ştefan Ferdei au fost arestaţi de grănicerii ruşi şi încarceraţi în
penitenciarul din Târgu Herţa. Ion Crâşmaru a reuşit după multe peripeţii să
ajungă acasă, dar în iunie 1941 doi miliţieni l-au reţinut şi expediat în arestul
Miliţiei din comuna Horbura. La scurt timp după arestare, lui Crâşmaru i s-a
propus să aleagă între condamnarea la ani grei de puşcărie şi calitatea de agent
N.K.D.V. A ales colaborarea strânsă cu serviciul de spionaj sovietic 28 .
În unele cazuri excepţionale, bolşevicii atrăgeau în serviciile lor de
informaţii tineri recruţi români din Armata roşie. Potrivit declaraţiei făcută în faţa
autorităţilor române, Teodor Mihail Muscalu a primit propunerea să lucreze
pentru serviciul militar de informaţii (G.P.U.), urmând să plece în România pentru
a culege date secrete despre dispunerea unităţilor şi marilor unităţi române, tipuri
de armament. A fost avertizat că fiind soldat sub jurământ are obligaţia patriotică
să servească U.R.S.S.-ul. În caz contrar va fi trimis în Siberia, iar dacă abaterile
erau mai grave putea suferi pedeapsa capitală dată de Tribunalul Militar. Nu a
semnat niciun angajament şi nu i s-a completat ca de obicei fişa personală 29 • Acest
caz este surprinzător, deoarece, potrivit informaţiilor deţinute de autorităţile
militare române, în serviciul secret al Armatei rogii erau încadraţi doar minoritarii
evrei şi ucraineni, românii neinspirând încredere 3 .
Credem că ofiţerilor N.K.D.V. li se cerea permanent de către organele de
partid să recruteze cât mai mulţi agenţi în detrimentul calităţii. Aşa se explică
27
28

Ibidem, f. 7-11.
Arh. S.R.I., fond "D", d. 10563, vol. 4, f. 166-167; vezi şi C. 1. Stan, Actiuni sovietice de spionaj
la granita de răsărit a României 1940-1941, în "Destin Românesc", V, nr. 3-4 (19-20), 1998, p.
72.
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instruirea sumară a celor racolaţi. Agentul David Edvabschizis, spre exemplu, a
fost instruit doar câteva săptămâni la Ungheni. El a învăţat gradele din annata
română şi germană, cum să scoată revolverul din mâna adversarului (poliţist ori
jandann), cum să evite contraspionajul român. 1 s-a indicat că atunci când se află
în oraş să se poarte natural, dar "nu trebuie să se facă cunoscut prin plimbări, să
dovedească calm şi stăpânire de sine". A primit, de asemenea, indicaţii cum să se
comporte în mijloacele de transport, trenuri, autobuze, tramvaie, să nu coboare din
acestea în grabă, precipitat. Poate să le părăsească brusc numai în cazul în care nu
avea nicio ieşire. Biletele de tren avea obligaţia să le cumpere prin intennediari,
cu precădere hamali. Pe stradă nu trebuia să staţioneze, ci doar dacă avea absolută
nevoie. Legătura cu oamenii aflaţi în slujba serviciului de spionaj bolşevic trebuia
să o facă numai cu ajutorul parolei. David Edvabschizis, ca şi alţi oameni, a fost
instruit şi în legătură cu modul în care se ascund notele cu infonnaţii, cum poate fi
recuperat un agent, maniera în care se alcătuieşte o reţea de infonnatori 31 . În alte
cazuri instruirea era mai sumară. Agentul Leonida Cirici, de exemplu, rus de
origine, a fost instruit doar în cinci şedinţe la Chişinău de către locotenentul
N.K.D.V. Malinov privind orientarea în teren, deJ:?lasarea pe timp de noapte,
cunoaşterea şi folosirea busolei, tragerea cu pistolul 32 . Tot o instruire sumară de
doar două săptămâni a primit şi agentul Lipovschi 33 . În aceeaşi situaţie se găseau
şi alţi agenţi N.K.D.V. Luzer Sommer, respectiv Ion Crâşmaru. Sovieticii puneau
însă un mare accent pe educaţia materialist-ştiinţifică a cursanţilor. În orele
politice erau studiate operele lui Marx, Engels, Lenin şi Stalin, fiind glorificate
realizările socialismului din U.R.S.S., superioritatea orânduirii comuniste.
Totodată, erau înfierate racilele societăţii capitaliste.
În unele cazuri agenţii nu erau deloc instruiţi. Astfel, Gheorghe Abălaru,
originar din localitatea Isaccea, judeţul Tulcea, marinar de profesie, cu
antecedente penale, nu a unnat niciun curs de iniţiere, el fiind angajat ca ajutor de
cofetar în oraşul Tulcea. De aici, Gheor,rhe Abălaru furniza informaţii cu caracter
militar, culese de la clienţi, sovieticilor3 .
La început, agenţii erau utilizaţi drept informatori sau curieri locali. Astfel,
Boris Simion Melnic a primit iniţial misiunea să stea câteva zile pe malul
românesc al Prutului sub motivul că pescuieşte, să vorbească cu locuitorii din
zonă privind dispunerea unităţilor militare române şi germane. De asemenea, el
avea obligaţia să cunoască starea de spirit a populaţiei 35 . De asemenea, la fel
procedau şi Feiver Stern, avocat, de origine evreiască şi doctorul Djemer
Abraham, amândoi colaboratori ai N.K.D.V.-ului, dând informaţii privind starea
de spirit a populaţiei din localitate 36 . Tot în nordul Bucovinei, Luzer Sommer a
devenit mai întâi infonnator în localitatea Balotina, aducând la cunoştinţa
31
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:\.K.D.V.-ului pe cei care intenţionau să fugă în România, condamnau regimul
sovietic de ocupaţie, editau şi răspândeau manifeste antibolşevice 37 .
Autorităţile române cunoşteau această situaţie. Din infonnaţiile deţinute în
special de la refugiaţii civili după tenncnul legal, rezultă că în fiecare comună
erau oameni special puşi "să denunţe autorităţilor orice abatere, sabotaj sau
dosi rea alimentelor, produselor agricole, animalelor" 38 .
Avocatul V. Popescu din Chişinău era căutat de poliţia buzoiană întrucât,
după datele obţinute, fusese întrebuinţat mai întâi ca spion în închisorile
basarabene supraaglomerate, culegând infonnaţii de la deţinuţi. Potrivit acestor
surse el a dispărut dintr-unul din penitenciarele unde îşi exercita mârşava misiune
prin luna septembrie 1940. Se pare că V. Popescu a fost eliberat, fiind trimis în
România pentru a obţine infonnaţii cu caracter secrct 39 .
De asemenea, într-un raport din 13 octombrie 1940 înaintat de Poliţia
Buzău Inspectoratului de Poliţie al Ţinutului Bucegi - Bucureşti, se arată că
Anghel Bădescu, Constantin Cojocaru şi Ioan B. Popa au fost repatriaţi de comisia
rusă din Chişinău prin punctul Reni. Ei au declarat autorităţilor române că
"XK.D.V.-ul din Bolgrad i-a angajat formal în serviciul de spionaj sovietic,
dându-le misiuni conspirative, parole, precum şi date, respectiv locul întâlnirii în
România cu trimişii sovietici"40 . Anghel Bădescu mărturisea, într-o declaraţie
făcută pe 25 august 1940 comisiei de triere din Brăila, că "în perioada cuprinsă
între 11 iulie până la 16 iulie a.c. inclusiv am fost arestat şi terorizat cu
ameninţarea că dacă nu fac spionaj în favoarea sovietelor voi fi trimis în Siberia.
În urma acestor ameninţări am fost nevoit să semnez o declaraţie scrisă în ruseşte
şi în româneşte, prin care îmi luam angajamentul să le dau informaţii în punctele
vadul lui Isac, Colibaşi, Brânzeni - Văleni. Informaţiile urmau să fie culese de
subsemnatul şi încredinţate unui spion sovietic în urma unui consemn dictat de
cuvintele: «La întrebarea: - Cine e acolo?)) eu trebuia să răspund «Ivanov>>, iar
spionul sovietic «Mircescm>. Informaţiile urmau să fie date la 20 decembrie 1940,
iar ca răsplată a acestor informaţii urma să fie plătit la procurarea lor. În cazul
când nu mă voi ţine de angajament, am fost ameninţat cu împuşcarea, potrivit
legii spionajului sovietic"41 .
La rândul său, Ioan B. Popa preciza, în declaraţia făcută aceleiaşi comisii
brăilene, că i s-a promis, de către ofiţerul N.K.D.V., în schimbul infonnaţiilor
predate repatrierea a 30 de familii româneşti şi i se va înlesni trecerea peste
graniţă a unei importante sume de bani prin punctul Reni. Datele obţinute urmau
să fie înmânate unui om de legătură, trimis sovietic, chiar la locuinţa susnumitului
din comuna Satu-Lung, judeţul Ismail pe baza parolei "Tănase- Vasile". Ioan B.
Popa a mărturisit şi el în final că "am fost silit să semnez un angajament cu
caracter de jurământ scris în limba românească, prin care mă obligam să
37
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înfăptuiesc cele de mai jos"

. O declaraţie asemănătoare a semnat şi Jean Ion
Iliescu venit tot din Ismail. El s-a angajat să procure XK.D.V.-ului infonnaţii
militare. A primit în acest scop numele conspirativ "Traian", precum şi suma de
7.000 de lei. Fiind şofer de autobuz, Jean Ion Iliescu avea obligaţia să strângă date
"asupra şoselelor şi podurilor, precum şi relaţii asupra conversaţiilor personale ale
celor care deţin anumite funcţii şi care eventual ar călători cu autobuzul. Orice
43
infonnaţie referitoare la mişcările de trupe şi mai ales direcţia lor de deplasare" .
Autorităţile bolşevice confiscau alimente, cereale, bunuri de folosinţă
îndelungată şi alte produse. Boris Simion Melnic, din satul N egriţa, comuna
Mămăliga, judeţul Hotin, a fost obligat să predea întreaga recoltă de grâu pe care
o deţinea, să scoată de pe câmp şi să cedeze statului sfecla de zahăr. El a fost apoi
forţat să adune soia de pe cele trei hectare şi să transporte recolta în silozurile
statului. Tennenul era de doar patru zile. Boris Simion Melnic nu a putut respecta
acest tennen foarte scurt şi a primit o amendă de 300 ruble pe care a reuşit să o
achite vânzând lucruri din gospodărie. Pentru pământul pe care îl deţinea şi batoza
aflată în proprietate, el a fost obligat să plătească un impozit de 2.500 de ruble.
Şicane le venite din partea ocupanţilor nu s-au oprit însă aici. În februarie 1941, în
timp ce se îndrepta către satul natal, a fost oprit de locotenentul major de
securitate Antonov, care i-a cerut actele, spunându-i că peste două săptămâni
trebuie să vină la sediul securităţii pentru a le ridica. Sosit la termenul stabilit,
locotenentul major Antonov i-a precizat că nu i s-a luat niciun act. Mai mult,
acesta 1-a acuzat că şi-a vândut actele spionilor români. Ofiţerul N.K.D.V.-ist 1-a
arestat imediat şi 1-a trimis sub escortă autorităţilor din Noua Suliţă, care I-au
înaintat organelor judiciare din Cernăuţi. Judecat de Tribunalul Poporului a fost
achitat şi i s-au dat asigurări că în curând va primi şi actele reţinute. Locotenentul
major Antonov 1-a avertizat că dacă vrea să fie tratat bine de statul sovietic să
44
primească a lucra în cadrul serviciului de spionaj bolşevic •
Sovieticii au atras de partea lor şi pe unii cărora le confiscau micile
ateliere. La începutul lunii iulie 1940, un evreu pe nume Dalafnic, însoţit de doi
miliţieni, i-au ridicat lui Pavel Milinovschi, din oraşul Bălţi, uneltele atelierului
său de fierărie, iar peste două săptămâni şi recolta de grâu, porumb şi floarea
soarelui. I-au fost, de asemenea, confiscate patru costume de haine, două ceasuri
de mână şi toată lenjeria. În aceste condiţii, Pavel Milinovschi a trecut fraudulos
frontiera în România prin punctul Chetroşi, iar de aici a mers la Iaşi, unde a
obţinut, de la prefectul judeţului Iaşi, carnetul de refugiat. S-a stabilit apoi la
cumnatul său din capitala Moldovei, Mihai Rusnac. În primele zile ale lunii
ianuarie 1941 a ajuns acasă la periferia oraşului Bălţi, unde avea şi teren arabil pe
care îl cultiva. Intuind pericolul a stat ascuns la rude circa două săptămâni. Pe 17
ianuarie 1941, probabil datorită complicităţii unui consătean aflat în solda
bolşevicilor, doi miliţieni 1-au ridicat de acasă după numai o zi de la revenirea în
42
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vechea locuinţă. Aceştia I-au condus la Miliţia orăşenească unde anchetatorii I-au
supus unui crunt interogatoriu. Miliţienii I-au acuzat că este agent al Poliţiei
române. I s-a propus ca în schimbul libertăţii, refacerii gospodăriei şi restituirea
uneltelor din atelier, să treacă în România pentru a culege infonnaţii, mai ales cu
caracter militar. Locotenentul major Svedov 1-a recrutat şi 1-a avertizat că dacă
refuză colaborarea nu-şi va mai vedea soţia şi copiii, deoarece unna să fie
considerat trădător. Tribunalul Militar putea să-I condamne la ani grei de puşcărie.
45
Acceptând colaborarea, lui Pavel Milinovschi i s-au retras toate acuzaţiile .
Acelaşi ofiţer XK.D.V.-ist 1-a recrutat şi pe Nicolae Lipovschi, polonez de
origine, tot din oraşul Bălţi, unde avea un atelier mecanic şi o turnătorie.
Locotenentul major Svedov i-a promis sume mari de bani, scutirea de impozite,
înapoierea atelierului şi turnătoriei naţionalizate, cu condiţia acceptării funcţiei de
agent infonnator al N.K.D.V.-ului din localitate 46 . De asemenea, lui Aurelian
Bâzgă, stabilit în oraşul Cernăuţi, noile autorităţi i-au confiscat micul atelier de
cizmărie. El a acceptat propunerea locotenentului N'.K.D.V. Pavel Coslovi, care
1-a şantajat promiţându-i retrocedarea atelierului în schimbul încadrării în serviciul
sovietic de informaţii 47 .
Alteori sovieticii căutau să atragă prin şantaj ori promisiuni pe unii oameni
bogaţi. Astfel, evreul Luzer Sommer, prosper om de afaceri în comuna Balotina
din judeţul Bălţi a fost reţinut de noile autorităţi moscovite căci, după pătrunderea
trupelor Armatei roşii în Basarabia, el a fost denunţat de un informator, adversar
al comunităţii evreieşti locale, acuzându-1 că este "profitor în dauna sătenilor, pe
care i-a exploatat fără cruţare". De aceea a fost anchetat în câteva rânduri de chiar
şeful comandaturii militare sovietice din zonă. La interogatoriu i s-a cerut, între
altele, să spună numele rudelor, prietenilor şi cunoscuţilor. Cum aceştia erau
destul de numeroşi, conducătorii locali ai N.K.D.V.-ului au întrezărit importante
perspective pentru serviciul lor de spionaj dacă reuşesc să convingă unele din
persoanele enumerate de Sommer, prin intermediul acestuia, să colaboreze cu ei 48 .
A acceptat calitatea de agent informator, iar şicanele au dispărut.
Lui Trofin Grosu, negustor din comuna Boragani, judeţul Cahul, ruşii i-au
închis prăvălia. De la 1 septembrie 1940 autorităţile de ocupaţie au înfiinţat aici o
cooperativă după modelul lor pentru aprovizionarea populaţiei cu alimente,
produse industriale etc. Trofin Grosu a fost angajat vânzător, iar în februarie 1941,
potrivit unui control, mai mult sau mai puţin obiectiv, avea un deficit de 2.300 de
ruble. Temându-se că va fi aspru pedepsit, fiind acuzat de delapidare, a hotărât că
este mai bine să fugă în România. Doi soldaţi sovietici de grăniceri 1-au reţinut
tocmai când încerca să treacă frontiera şi I-au dus la comandatura militară din
comuna Leova, apoi a fost transferat la închisoarea din Cahul. Aici, un ofiţer i-a
propus să devină agent al N.K.D.V.-ului, fapt pe care 1-a acceptat 49 .
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Alţi agenţi recrutaţi

dintre susţinătorii regimului erau persoane cu abateri.
Aşa a intrat în serviciul "\".K.D.V.-ului evreul !ţie Stoleru, originar din comuna
Dărăbani, judeţul Dorohoi. El se afla în localitatea Lipcani, judeţul Hotin, unde
exercita profesiunea de chelner. I s-a propus, ca şi celorlalţi agenţi, o remuneraţie
mai bună, iar acuzaţia adusă de .Yiiliţie că face contrabandă i-a fost retrasă după ce
50
a devenit colaborator al "\".K.D.V.-ului .
Şi în Regat serviciul de spionaj sovietic îşi crease adevărate reţele. La
Constanţa acţiona un grup condus de Iulian Georgescu. Lui trebuia agentul
Leonida Ciorui să i se adreseze la sosirea în România pentru a-i furniza datele
culese. Infonnaţiilc trebuiau să aibă caracter secret şi constau în identificarea
armamentului şi muniţiei utilizate de unităţile române şi gennane din zonă,
structura fortiticaţiilor, locurile unde se găseau câmpurile de aviaţie, numărul şi
51
felul avioanelor, ce fel de vapoare străine sosesc în port .
Un alt agent al XK.D.V.-ului sovietic, Vasile Belios, trebuia să ia legătura
în Iaşi cu preotul Boris Lupulescu, repatriat din Basarabia şi care era, potrivit
2
autorităţilor române, agent al serviciului sovietic de spiona/ . În aceeaşi situaţie
se afla şi părintele Vartolomeu Pogurovski. El trebuia să ia legătura cu 1\.
Lipovschi, recrutat deja de serviciile secrete ruse 53 . Din nefericire, şi alţi slujitori
ai Altarului, refugiaţi în România s-au dovedit a fi agenţi ai XK.D.V.-ului.
Părintele Alexandru Dandis, originar din comuna Bădica, judeţul Cahul, potrivit
infonnaţiilor deţinute de organele de poliţie din capitală, s-a refugiat în România
pentru a furniza date sovieticilor. Înainte de a trece în România a locuit în comuna
Constantineşti din judeţul Cahul, "unde a fost văzut în compania militarilor
54
sovietici. În caz de aflare să fie arestat şi înaintat Direcţiunii generale" .
O reţea de spioni sovietici, alcătuită din şapte persoane condusă de Iacob
Ghersecson originar din oraşul Galaţi, funcţiona mai ales în sudul Moldovei.
Membrii reţelei au fost prinşi de organele noastre şi trimise în judecată
55
Tribunalului Militar al Corpului IV Armată din Iaşi .
În noaptea de 31 mai/1 iunie 1941 a fost arestat, de organele grănicereşti în
punctul de frontieră Băineţ, Mihai Masuc, cetăţean sovietic, care a trecut
fraudulos frontiera din Uniunea Sovietică. Cercetat de ofiţerii magistraţi ai secţiei
juridice a S.S.I., s-a descoperit o veritabilă reţea de spionaj în favoarea sovietelor
ce îşi avea sediul1a Bucureşti. Autorităţile judiciare române au efectuat percheziţii
la domiciliul celor reţinuţi. La unul dintre agenţi s-a găsit un aparat de radioemisie cu ajutorul căruia se făcea legătura cu centrul de la Moscova.
50
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:\iembrii reţelei menţionate, în număr de opt, au fost deferiţi spre judecată
56
Curţii :\iarţiale a Comandamentului Militar al capitalei .
Prin descoperirea acestor spioni au fost culese infonnaţii preţioase despre
starea de spirit a populaţiei, poziţia strategică a unor unităţi militare ruse, dar mai
ales despre intenţiile Uniunii Sovietice. Potrivit unei note infonnativc a S.S.I. din
4 mai 1941 referitoare la "stadiul relaţiilor sovieto-gennane", din datele furnizate
de unii spioni "\'.K.D.V-işti, rezulta că U.R.S.S. nu mai dorea să livreze Germaniei
naziste materii prime, produse petroliere, alimente, deoarece după lichidarea
conflictului cu Anglia, "Berlinul se va îndrepta împotriva Uniunii Sovietice.
Prietenia sovieto-gennană este numai de formă, întrucât conducătorii de la
Kremlin nu au uitat că există o diferenţă mare de ideologie între regimul naţional
socialist şi cel din Germania (sic), pentru a pomi la acţiune spre a lichida
conflictul ideologic cu acesta" 57 . Prin unnare, imperiul sovietic se pregătirea să
atace Germania.
Alteori agenţii N.K.D.V-işti aveau misiunea să recruteze şi o serie de
persoane din România. N. Lipcovschi, de pildă, a primit sarcina să recruteze pe
Stanislav Halastovici, maistru la Arsenalul Armatei din oraşul Roman pentru
serviciul de spionaj sovietic, oferindu-i iniţial suma de 10.000 de lei 58 . Agentul
Luzer Sommer a fost şi el instruit să recruteze doi evrei, dintre care unul să
culeagă informaţii din Iaşi, iar celălalt din Botoşani 59 . Teodor Mihail Muscalu
avea la rândul său obligaţia să-1 atragă de partea sa pe vărul său Ion Muscalu
Bărbieru, sublocotenent în Regimentul 7 Roşiori cerându-i informaţii despre
poziţiile germane şi române, ce fel de unităţi, gradul de instruire şi dotare, natura
drumurilor, fortificaţiilor. În cazul când fratele ori cumnatul său îl vor ameninţa cu
denunţul la organele competente, să le spună că serviciul secret sovietic îi va
răzbuna în scurt timp, deoarece "nicio lună nu va mai trece şi Moldova va fi
ocupată" 60 .
Cele mai frecvente misiuni primite de agenţii N .K.D. V -işti aveau caracter
militar pornind de la dislocarea unităţilor române şi germane, efective, dotare,
fortificaţii în diverse regiuni, mai ales în Moldova şi Dobrogea. De asemenea,
erau instruiţi să afle unde erau amplasate depozitele de annament şi muniţie ale
armatei române şi ale celei germane. Sovietele doreau să cunoască, de asemenea,
starea de spirit din rândul populaţiei din România. Unii agenţi aveau datoria să ia
legătura cu refugiaţii basarabeni şi bucovineni pentru a afla situaţia lor şi a-i
convinge pe unii dintre ei de necesitatea întoarcerii în Basarabia şi nordul
Bucovinei. În general, misiunile pe care le aveau de îndeplinit erau dificile, iar
pregătirea lor de specialitate sumară, de aceea agenţii bolşevici erau capturaţi de
organele româneşti de ordine chiar la sosirea în ţară. Astfel, Nicolae Supciuc, zis
56
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Supocoţchi,

a fost prins în dimineaţa zilei de 25 aprilie 1941 de o patrulă de
jandanni români fiind ascuns într-o căpiţă de fân 61 . La rândul său, un alt agent
XK.D.V-ist, :\1ihai Haraga a fost reţinut în noaptea de 21122 februarie 1941 când
încerca să treacă fraudulos frontiera în România prin dreptul localităţii Vicovul de
Sus 62 . O victimă sigură a devenit, datorită tinereţii şi lipsei de experienţă,
Vladimir :\1ustaţă, care a căzut repede în mâna autorităţilor militare române 63 . Au
existat însă şi cazuri când agenţii aveau o oarecare dexteritate. Un caz elocvent 1-a
prezentat agentul sovietic Boris Grunberg, alias Alexandru Sergheevici Kicolski,
evreu de origine, torţionar de tristă amintire după preluarea puterii de către
comunişti o dată cu instaurarea guvernului condus de Petru Groza, iniţiatorul
criminalului experiment al "reeducării" de la Piteşti. Acesta a trecut clandestin
frontiera în România în mai multe rânduri cu acte false pe numele Vasile
Ştefănescu în noaptea de 15116 mai 1941. Boris Grunberg a fost capturat de către
grănicerii români. El va fi trimis în judecată, după anchetă, Tribunalului Militar de
pe lângă Tribunalul Teritorial Iaşi, care 1-a condamnat la muncă silnică pe viaţă
"pentru tentativă de crimă şi spionaj" 64 .
La 15 ianuarie 1941, într-o adresă înaintată de către Direcţia Generală a
Poliţiei autorităţilor poliţieneşti buzoiene, se arată că Dionisie Poleanschi,
ucrainean de origine şi croitor de profesie din localitatea Storojineţ, a intrat în ţară
la data de 12 august 1940 şi s-a stabilit în oraşul Rădăuţi. Potrivit infonnaţiilor
deţinute de organele româneşti de specialitate, pe timpul cât a stat pe teritoriul
nordului Bucovinei, acesta "îndeplinea funcţiunea de interpret şi petrecea numai
în anturajul ofiţerilor sovietici cărora le arăta numele ofiţerilor superiori români,
funcţiile ce le deţin şi locul unde se află" 65 .
Unii spioni sovietici au reuşit chiar să scape de sub escortă după ce au fost
arestaţi. Este cazul lui Henric Bjejitliz, care a fugit în timp ce era transportat sub
pază de la Valea Călugărească spre Bucureşti în noaptea de 21122 decembrie
1940. Într-un document al vremii se precizau următoarele: "Numitul activează în
special prin Piatra Neamţ, Roman, Suceava şi probabil încearcă să treacă în
Uniunea Sovietică prin regiunea Domeşti" 66 .
De asemenea, prin adresa nr. 39.405 din 16 decembrie 1940, şeful Poliţiei
Buzău, D.I. Rădulescu, infonna Comisariatul de Poliţie din Mizil că refugiatul
Vladimir Ciubuc, născut în anul 1914 la Corceţi, judeţul Storojineţ, a intrat în ţară
fraudulos şi "triat de comisia de repatriere Burdujeni în ziua de 25 noiembrie 1940
a dispărut din sala refugiaţilor" 67 . La rândul ei, o tânără în vârstă de 30 de ani de
"statură mijlocie, păr roşu, înfăţişare de evreică şi cu palton gri. Până la Domeşti
potrivit adresei nr. 19.318 a Inspectoratului Regional de Poliţie al Ţinutului
61
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Bucegi-Bucureşti- în ziua de 23 august 1940, susnumita, sosită în staţia Dorneşti
cu un transport de refugiaţi din Cernăuţi, a călătorit sub numele Pihal (probabil
nume fals) şi imediat după revizia bagajelor din această ţară, a dispărut fără unnă.
Se bănuieşte că ar fi spioană din U.R.S.S." 68 .
Activitatea organelor noastre contrainfonnative era îngreunată şi de faptul
că sovieticii trimiteau peste graniţă un număr mare de agenţi. Unii dintre ci erau
mai puţin experimentaţi, alţii, după cum am văzut, au dovedit o oarecare măiestrie
şi talent. Cei mai puţin experimentaţi aveau rolul de a crea diversiune, de a
distrage atenţia autorităţilor române. Ei acopereau de fapt activitatea celor mai
abili. N.K.D.V-ul dispunea şi de colaboratori foarte apropiaţi în Basarabia şi
nordul Bucovinei. Conform declaraţiei refugiatului Vasile Ciornea, fost notar în
comuna Pelenia din judeţul Bălţi făcută la 19 octombrie 1940 organelor româneşti
de poliţie, avocatul evreu Veisbuch din oraşul Bălţi dispunea de un telefon T.T.F.
şi alte aparate de emisie-recepţie "cu care făcea legătura cu Rusia Sovietică" şi în
momentul retragerii administraţiei şi trupelor româneşti "se spune că Vaisbuch
stătea în subsolul locuinţei sale din str. Carol 1 şi dădea informaţii ruşilor care
înaintau" 69 . La rândul său, avocatul Dumitru Salotnicu, din Baroul Tighina, în
data de 28 iunie 1940, potrivit mărturiilor vremii, "a intrat în sala de şedinţă a
Tribunalului din acel oraş, a dat jos de pe perete portretul Regelui Carol al II lea,
pe care l-a călcat în picioare împreună cu drapelul naţionaC 0 . Dacă ar fi fost vorba
de persoana regelui care promisese, în februarie, că nu va ceda nici o palmă de
pământ reacţia ar fi fost de înţeles, dar lipsa de respect faţă de steagul tricolor
denota o atitudine uşor de calificat.
Din păcate şi unii poliţişti sau jandarmi s-au dovedit a fi agenţi sovietici.
Poliţia oraşului Buzău era informată despre un anume Chiril Severin, fost comisar
la Chestura de Poliţie a municipiului Chişinău, care a rămas în capitala Basarabiei
după 28 iunie 1940 continuându-şi colaborarea cu N.K.D.V.-ul sovietic. El,
potrivit mărturiilor vremii, "are o purtare foarte ostilă faţă de tot ceea ce este
românesc" 71 . De asemenea, plutonierul major de jandarmi din comuna Cobâlna,
judeţul Soroca, apoi plutonierul Dănilă de la Secţia de jandarmi din comuna
Drochia aparţinând aceluia~i judeţ, potrivit documentelor de epocă, se aflau în
2
serviciul de spionaj sovietic .
România s-a confruntat în perioada grea a anilor 1940-1941 cu o puternică
şi destul de bine organizată reţea informativă sovietică. Ea a existat şi înainte de
28 iunie 1940 pe ambele maluri ale Prutului. Acum ea a fost extinsă, profitându-se
din plin de evacuarea armatei, administraţiei, poliţiei, jandarmeriei şi a
numeroşilor civili din Basarabia şi nordul Bucovinei. În timpul evacuării acestor
provincii istorice româneşti de către guvernanţii de la Bucureşti, aici au existat
adevărate unităţi paramilitare alcătuite din comunişti, evrei şi alţi minoritari
68
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precum ruşi, bulgari, ucraineni, găgăuzi. Ele au acţionat metodic, organizat,
dispuneau de arme şi muniţie şi au creat panică, dezordine, astfel încât multe
fonduri financiare, materiale, militare, arhive, documente şi alte bunuri ale
instituţiilor româneşti nu au putut fi evacuate.
Trebuie să subliniem, de asemenea, că pe lângă o serie de profesionişti,
sovieticii au trimis, aşa cum aminteam, agenţi slab pregătiţi instruindu-i
superficial, având mai ales rolul de "a ieşi la număr". Aceştia din unnă erau mai
naivi, mai uşor de manipulat, fiind atraşi prin promisiuni deşarte. Tentaţi să ducă
un trai mai uşor, dornici să scape de persecuţii şi mai ales de închisoare, ei au ales
calea colaborării cu organele sovietice, trădând astfel interesele naţionale ale
României.
După opinia noastră, greutăţile, vicisitudinile, persecuţiile de tot felul,
presiunile la care erau supuşi nu justifică trădarea de ţară pe care ei au comis-o
mai mult sau mai puţin conştienţi. Cei mai mulţi dintre poliţiştii, jandannii,
funcţionarii publici rămaşi în teritoriile ocupate vremelnic de sovietici au dovedit
verticalitate, îndurând cu demnitate persecuţiile, anchetele dure ale 1'\.K.D.V.-ului,
dovedind spirit de sacrificiu şi patriotism fierbinte. Unii au preferat moartea decât
trădarea compatrioţilor.

Ofensiva organelor N.K.D.V.-iste asupra României nu s-a limitat doar la
culegerea de informaţii, în special cu caracter militar. Ea a fost însoţită de o amplă
campanie de dezinformare asupra situaţiei existente în Regatul Român. Printre
românii basarabeni şi bucovineni erau lansate, cu intenţie clară, zvonuri false,
potrivit cărora dincolo de Prut începuse deja războiul civil, Regele Carol al II lea a
abdicat, annata germană a ocupat România. Acţiunea nu era întâmplătoare, ci
avea drept scop ocuparea şi a celorlalte teritorii româneşti. O parte a acestei vaste
şi complexe reţele informative a fost descoperită şi anihilată de organele
româneşti de contrainformaţii, o altă parte a rămas şi îşi va continua activitatea în
perioada unnătoare.
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MĂRTURII DOCUMENTARE PRIVIND INSTITUŢIILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CONSTANTA OCUPATE DE
ARMATELE GERMANE ŞI SOVIETICE ÎN ANII 1944-1945
Dr. Virgil COMAN
Documentary Evidence Regarding the Educational lnstitutions in Constanta
Occupicd by the German and Soviet Armies Between 1944-1945

Summary
The circumstances enforced by the development of the hostilities on the East
front had also an influence on the educational activity in Constanta municipal town.
Therefore, starting with the summer of 1941, to all the schools bombarded by the air
enemy attacks, others were added, places that had been changed into headquarters of
military units and hospitals for the wounded, as the documents of the Archives of
Constanta show. After the Act of August 23, 1944, the Romanian army quartered in
Dobrudja had the mission to free the Dobrudjan territory from German troops, to prevent
new German and Bulgarian troops from crossing the border into our country and to
prevent the German troops from leaving Dobrudja at West of Danube. Constanta
municipal town also represented an attraction point for the new-comers but the
population had to suffer because ofthe damages caused by the Soviet armies. Under these
circumstances, an important number of locations intended for education were occupied
and used for other purposes than those they had been built for. The documents ofthe year
1945 which are now kept in the Archives of Constanta consist of rich information about
these facts
Keywords: World War II, Constanţa education, schools occupied by German and

Soviet armies
Două importante evenimente derulate în vara anului 1939 aveau să aprindă
din nou flacăra războiului şi anume: eşuarea tratativelor anglo-franco-sovietice 1,
pe de-o parte, iar pe de altă parte, semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, la data
de 23 august 1939 2 , prin care se împărţeau sferele de dominaţie şi influenţă în
răsăritul Europei. Peste numai câteva zile, pe fondul agravării crizei raporturilor

Leonid Boicu, Vasile Cristian, Gheorghe Platon (coordonatori), România În relaţii internaţionale
1699-1939, Editura Junimea, laşi, 1980, p. 517; Ioan Talpeş, Diplomaţie şi apărare. Coordonate
ale politicii externe româneşti 1933-1939, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p.
307; Viorica Moisuc, Premisele izolării politice a României (1919-1940), Editura Humanitas,
Bucureşti, 1991, pp. 361-362; Eric Hobsbawm, O istorie a secolului ĂX Era extremelor. 19141991, Traducere din limba engleză de Liliana Ionescu, Editura Cartier, Chişinău, 1999, pp. 165166.
1
Viorica Moisuc, op. cit., pp. 362-366; Em. Bold, 1. Ciupercă, Europa În derivă (1918-1940). Din
istoria re/aţi/ar internaţionale, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2001, pp. 221-257; Gh. Buzatu,
România şi Marile Puteri (1 939-1947), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, pp. 41-52.
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internaţionale,

avea să izbucnească cel de-al Doilea Război .Mondial, la data de 1
septembrie 1939, odată cu invadarea Poloniei de către annatele gennanc 3 .
Zvonurile privind intrarea României în război împotriva Uniunii Sovietice,
pentru eliberarea Basarabiei şi a ~ordului Bucovinei, aveau să devină realitate, la
data de 22 iunie 1941. Odată cu izbucnirea confruntărilor militare, această regiune
a fost declarată zonă de operaţii deoarece, prin poziţia sa geografică, "Dobrogea a
ocupat un loc strategic însemnat în planurile militare gennane, .Marea ~eagră şi
Dunărea oferind cele mai bune posibilităţi de legătură cu ţările din zona
mediteraneană de operaţii, cât şi cu frontul din partea de sud a U.R.S.S." 4•
Ostilităţile au dus la organizarea unor operaţii militare în arealul dobrogean,
inclusiv în municipiul Constanţa care a suferit pagube însemnate ca urmare a
bombardamentelor aeriene sovietice 5. Prin urmare, la data de 4 septembrie 1941,
prefectul judeţului Constanţa avea să emită Decizia nr. 1187 menită a stabili
situaţia bunurilor şi drepturilor de orice natură din judeţ lezate prin acte de război,
bombardamente sau orice fel de distrugeri, consecinţe ale stării de război pentru
municipiul Constanţa 6 .
Între imobilele aflate în proprietatea Primăriei municipiului Constanţa care
au fost afectate de bombardamente s-au numărat şi trei edificii şcolare. Şcolii
primare mixte nr. 2 i-a fost distrus acoperişul, tâmplăria ferestrelor şi uşilor,
burlanele ş.a., Şcoala primară de băieţi şi fete nr. 7 a suferit pagube asemănătoare,
iar Şcoala primară 1. Gh. Duca a fost avariată mai puţin 7.
Condiţiile impuse de desfăşurarea ostilităţilor pe frontul de răsărit aveau
să-şi pună amprenta şi asupra actului educaţional din vechea urbe tomitană. Prin
urmare, şcolilor bombardate de atacurile aeriene inamice aveau să li se adauge
altele, transformate în sedii de comandă ale unor unităţi militare şi spitale pentru
îngrijirea răniţilor.
Pentru a cunoaşte situaţia exactă a numărului lor, Primăria municipiului
Constanţa avea să iniţieze demersurile necesare în acest sens, solicitând
Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa întocmirea unui tablou statistic în care
să se regăsească: denumirea şcolii, numărul total al sălilor de clasă ocupate şi
unitatea militară sau instituţia care funcţionează în sediul respectiv 8 . Astfel, la data
de 23 august 1944, cu adresa nr. 691 O, conducera Inspectoratului Şcolar Judeţean
Constanţa, avea să dea curs acestei solicitări precizând: "Urmare adresei Dvs. l\o.
Ibidem, p. 55; Viorica Moisuc, op. cit., p. 366; Ioan Talpeş, op. cit., p. 329.
Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria Dobrogei, ediţia a II-a revizuită, Editura Ex Ponto,
Constanţa, 1998, p. 44 7.
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13757 din 21 august 1944, avem onoarea a vă înainta alăturat, un tabel cu situaţia
şcolilor ocupate din municipiul Constanţa, cu rugămintea de a se cunoaşte că noi
9
am intervenit Ia timp pentru eliberarea lor, Ia Cercul Teritorial Constanţa" .
Potrivit acestui document, un număr de cinci şcoli erau ocupate de spitale
gennane, una de Comandamentul gennan, iar o grădiniţa de annata gennană 10 . -:\u
este însă mai puţin adevărat faptul că alte două şcoli erau ocupate de un spital
românesc, respectiv sediul Pregătirii premilitare 11 •
Evenimentele petrecute Ia data de 23 august 1944, aveau să-şi pună
amprenta în mod decisiv asupra evoluţiei politico-economice şi sociale a
României. Astfel, după înlăturarea conducerii autoritare a lui Ion Antonescu, noile
autorităţi au procedat Ia abrogarea legislaţiei referitoare Ia restricţiile privind
drepturile şi libertăţile politice adoptate anterior de regimurile autoritare din
perioada 1938-1944, fiind reinstaurat regimul monarhiei constituţionale 12 • Prin
urmare, pluripartidismul şi-a găsit legitimitatea în prevederile Constituţiei din
1923, repusă în vigoare parţial, prin Decretul regal din 31 august 1944, însă,
aplicarea sa a fost perturbată de prevederile Convenţiei de Armistiţiu 13 , datată 12
septembrie 1944 (semnată în zorii zilei de 13 septembrie), care stabilea, în
realitate, un regim de ocupaţie sovietică 14 .
După derularea acestui moment, interesul faţă de Dobrogea - considerată
în continuare, zonă strategică - nu a dispărut, sovieticii, arătându-şi solicitudinea
de a o include în sfera propriilor interese 15 • De altfel, arealul cuprins între Dunăre
şi Marea Neagră a intrat sub incidenţa numitei convenţii, încă înainte ca aceasta să
fie semnată, mărturie în acest sens fiind faptele petrecute aici, odată cu instalarea
trupelor sovietice, imediat după înlăturarea lui Antonescu 16 • Practic, primele
unităţi sovietice au pătruns în Dobrogea, în zona Periprava, încă din dimineaţa

Arhivele ~aţionale Constanţa, fond Primăria municipiului Constanta, d. 411943-1945, f. 87.
Ibidem, f. 88.
11
Ibidem.
12
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria Românilor În secolul XX (1918-1948), Editura Paideia,
Bucureşti, 1999, p. 487.
13
Vezi, pe larg, în acest sens, Maria Ignat, Convenţia de Armistitiu şi implicatiile ei asupra vietii
politice din Romnia, în Directia Judeţeană Bacău a Arhivelorv Nationale - Semicentenar Culegere de studii şi comunicări sus tinute la sesiunea ştiintifică organizată de Directia Judeţeană
Bacău a Arhivelor Naţionale, la Slănic Moldova, 24-25 mai 2001, voi. Il, Editura Ministerului de
Interne, Bucureşti, 2002, pp. 112-119.
14
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 489.
15
Marian Cojoc, Repere cu semnificatie geostrategică În tinutul românesc dintre Dunăre şi Mare,
după al doilea război mondial în "Anuarul Muzeului Marinei Române", tom IV, 2001, Editura
Companiei i':aţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa S.A., Constanţa, 2002, pp.
325-327.
16
Idem, Evoluţia Dobrogei Între anii 1944-1964. Principalele aspecte din economie şi societate,
Editura Cniversităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p. 30.
9

10

339
https://biblioteca-digitala.ro

zilei de 24 august, acestea continuând misiunile de luptă şi înaintând în judeţele
Tulcea şi Constanţa 17 .
Armata română cantonată în Dobrogea a fost nevoită să ia măsurile
necesare conform cotiturii de la 23 August 1944. Prin urmare, unităţilor de aici
le-a revenit misiunea de a elibera teritoriul dobrogean de trupele gennane, de a
împiedica sosirea de noi trupe germane şi bulgare de peste frontieră, cât şi de a
împiedica retrag era trupelor gennane din Dobrogea la vest de Dunăre 18 .
Împiedicarea debarcării şi infiltraţiei germane şi bulgare în Deltă, asigurarea
siguranţei Dunării maritime şi a celei de la Brăila până la Silistra, în special la
trecerile de la Brăila, Hârşova, Cernavodă şi Călăraşi au reprezentat principalele
19
misiuni ce au revenit Marin ei .
Încă din data de 30 august 1944, prin Comunicatul nr. 17398 prefectul
judeţului Constanţa, Al. lgnătescu, informa populaţia că serviciile publice
dispersate în oraşele şi comunele din judeţ s-au reîntors funcţionând conform
legilor organice şi făcea un apel către toţi locuitorii judeţului să păstreze liniştea şi
calmul necesar şi să revină în locuinţele pe care le părăsiseră. Totodată acesta mai
solicita cetăţenilor "să respingă toate zvonurile ce se lansează de anumite
persoane, să nu dea ascultare decât comunicărilor Guvernului, Comandamentului
Militar al Dobrogei şi Prefecturii" 20 . În final, reprezentantul guvernului în teritoriu
mai preciza că "toate autorităţile cu personalul respectiv, împreună cu întreaga
populaţie civilă, trebuie să aibă o ţinută loială, corectă şi demnă. Se vor evita
incidentele. Cazurile de forţă majoră se vor aduce imediat la cunoştinţa
Prefecturii " 21 .
Cum era şi firesc, municipiul Constanţa a constituit un punct de atracţie şi
pentru noii veniţi, populaţia având mult de suferit de pe urma distrugerilor
provocate de armatele sovietice. În aceste condiţii, un număr important de localuri
destinate educaţiei au fost ocupate şi folosite în alte scopuri decât cele pentru care
au fost construite. Documentele din anul 1945 ce se păstrează astăzi în Arhivele
constănţene, conţin informaţii bogate în acest sens 22 . Astfel, la data de 3
Valentin Ciorbei, Evoluţia Dobrogei Între 1918-1944. Contribuţii la cunoaşterea problemelor
geopolitice, economice, demografice, sociale şi ale vieţii politice şi militare, Editura Ex Ponto,
Constanta, 2005, p. 517.
18
/bidem, p. 506.
19
Ibidem.
20
Arhivele Naţionale Constanţa, fond Inspectoratul General Administrativ Constanţa, d. 14/1944,
f. 61.
21
Ibidem; vezi şi Virgil Coman, Mărturii documentare privind starea de spirit a populaţiei din
Dobrogea în perioada septembrie 1944- mai 1945, în România în focul războiului. Volum de
studii dedicate împlinirii a 70 de ani de la intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial
(1941-2011), (coord. Olimpiu Manuel Glodarenco), Editura Muzeului Marinei Române,
Constanţa, 2011, p. 396.
22
Virgil Coman, Grădiniţe, şcoli şi licee din Constanţa ocupate de armatele sovietice în anul
1945, în "Cuget liber", XVIII, nr. 5005, 2-3 decembrie 2006, p. 15.
17
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septembrie 1945, viceprimarul Constanţei, Voicu Roşculeţ, avea să înainteze
prefectului Victor Duşa unnătoarea adresă: "Domnule Prefect, avem onoare a
înainta alăturat, procesul-verbal al Comisiunii instituită de Dvs. pentru evacuarea
imobilelor ocupate de unităţile militare sovietice, în vederea deschiderii cursurilor
23
şcolare, rugându-vă să binevoiţi a interveni la îndeplinirea propunerilor făcute" .
Din păcate, demersurile au rămas fără un rezultat notabil. S-a ajuns astfel,
ca un număr de directori ai instituţiilor de învăţământ ocupate de sovietici,
susţinuţi, fireşte, şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean, să intervină din nou către
conducera administraţiei constănţene în vederea reînceperii cursurilor 24 . Prin
urmare, la data de 27 septembrie 1945 Primăria municipiului Constanţa, informa
conducerea Inspectoratului Şcolar că demersurile se continuă însă datorită
faptului că trebuie identificate alte imobile unde urmează a fi mutate unităţile
sovietice "ca şi situaţia excepţională în care ne aflăm, determinată de conjunctura
evenimentelor, credem că deschiderea cursurilor şcolilor din localitate, nu poate
avea loc înainte de 1 noiembrie a.c. " 25 . Astfel, după noi dezbateri s-a convenit
asupra altor propuneri privind evacuarea armatelor sovietice din şcoli, însă, din
păcate, nici acestea nu au fost respectate în totalitate.
Existau însă şi alte sedii ale unor instituţii de învăţământ în care îşi
desfăşurau activitatea autorităţile române. Astfel, Şcoala primară nr. 3 băieţi,
respectiv Şcoala primară nr. 3 fete erau ocupate de Prefectura judeţului Constanţa,
Şcoala primară nr. 4 băieţi de Spitalul Militar Român, Şcoala primară nr. 11 mixtă
de Orfelinatul Apărării Patriotice, iar la Grădiniţa de copii nr. 6 se afla sediul
Partidului Comunist Român.
Ca unnare a numeroaselor demersuri, la data de 19 octombrie 1945,
Prefectura judeţului Constanţa, cu adresa nr. 26080, aducea la cunoştinţa
conducerii primăriei că în urma înţelegerii avută cu generalul Belicov,
comandantul Gamizoanei Sovietice din Constanţa, s-a hotărât, între altele, şi
eliberarea sediilor unor grădiniţe, şcoli şi licee, mai exact:
"1) Şcoala primară nr. 1 de băieţi şi fete din str. Carol nr. 82.
2) Şcoala primară nr. 4 de fete din b-dul Regina Maria nr. 199.
3) Şcoala primară nr. 9 băieţi şi fete (Km. 5).
4) Şcoala primară nr. 14 băieţi şi fete (Cartierul Brătianu).
5) Grădiniţa de copii nr. 15 str. Ion Raţiu nr. 50.
6) Liceul Industrial de fete din str. Scarlat Vâmav nr. 52
7) Liceul Comercial de fete de pe b-dul Domniţa Ileana nr. 11 " 26 .
Totodată se mai preciza că pentru celelalte şcoli şi clădiri specificate în
procesul-verbal din 3 octombrie 1945 urmau a se pronunţa ulterior 27 .
23
2
'
25
26

27

Arhivele ~aţionale Constanţa, fond Primăria municipiului Constanţa, d. 3211944, f. 55.
Ibidem, f. 75-79.
Ibidem, f. 82.
Ibidem, f. 96.
Ibidem.
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Demersurile conducerii Primăriei municipiului Constanţa, respectiv a
Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa pentru eliberarea instituţiilor de
învăţământ ocupate de armatele sovietice au continuat. Prin unnare, cu adresa nr.
18984 din 29 octombrie 1945 edilul Constanţei îl infonna pe comandantul
Gamizoanei Constanţa, generalul Beleacov, că mai existau un umăr de şapte şcoli
şi două grădiniţe ocupate de annatele sovietice, mai exact Şcoala primară nr. 1 de
fete, Şcoala primară nr. 2 de fete, Şcoala primară nr. 4 de fete, Şcoala primară nr.
8 de fete, Şcoala primară nr. 1 de băieţi, Şcoala primară nr. 8 de băieţi, Şcoala
primară nr. 2 mixtă, Grădiniţa de copii nr. 1 şi Grădiniţa de copii nr. 9 28 . În acelaşi
document se mai preciza că: "Întrucât Ministerul Educaţiei ":'\ aţionale a dat
dispoziţiuni ca şcolile să fie deschise la 29 octombrie a.c., vă rugăm să binevoiţi a
dispune ca localurile de şcoli să fie eliberate, aşa cum aţi hotărât Dvs., iar
atelierele Liceului Industrial de băieţi de pe str. Carol să fie evacuate spre a fi
redate cursurilor practice, unnând ca cele teoretice să fie predate la un loc cu
elevele Liceului Industrial de fete, în localul Liceului Industrial de fete, de pe str.
29
Scarlat Vâmav, care de asemenea urmează a fi evacuat" .
După cum se observă, în toamna anului 1945 situaţia învăţământului
constănţean nu era dintre cele mai bune, o serie de instituţii de învăţământ fiind
ocupate de armatele sovietice, în timp ce elevii şi profesorii lor aşteptau, în
continuare, începerea cursurilor.
Ajunşi la finalul demersului nostru, pentru a nuanţa cele afirmate de noi,
am considerat necesar a vă prezenta, integral, câteva mărturii documentare 30 care
se referă la problematica abordată de noi.

Anexa 1
1944 august 23, Constanţa. Tabel privind şcolile primare din municipiul Constanţa
ocupate de armatele germane şi alte instituţii transmis de Inspectoratul Şcolar al judeţului
Constanţa către Primăria municipiului Constanţa.

de

şcolile

TABLOU
primare din municip. Constanţa, ocupate de

Şcoala
Şc.

no. 4 fete
Şc. no. 5 băieti
Şc. no. 5 fete
Gr. c. no. 5.

No. total al
de clasă

sălilor

No. sălilor
ocupate

3
4
5
1

3
4
5
1

28

armată

De ce

sau alte

instituţii

unităţăţi

instituţii

militare sau
sunt ocupate

Spital român
Spital german

"

"

Armata

gennană

Ibidem, f. 95.
Ibidem.
30
Pentru o mai bună înţelegere, la transcrierea documentelor am îndreptat greşelile vădite de
corectură, păstrând, pe cât posibil, limbajul de epocă.
29
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Şc.

Şc.
Şc.

Şc.
Şc.

no.
no.
no.
no.
no.

8 băieti
8 fete
13 b<ăieţi>
13 fete
2 m<ixtă>

2
2
4
3
4

2
2
4
2
4

Spital gennan

"
"

"
"

Pregăt. premilitară

Comandament german

NSPECTOR ŞCOLAR JUDEŢEA:\',
T. Costache

Arhivele Naţionale

Constanţa,

fond

Primăria

p. Secretar,
(ss) indescifrabil.
municipiului Constanta, d. 4/1943-1945, f. 88.

Anexa 2
<1945 septembrie, Constanţa>. Tabel privind imobilele din municipiul Constanta ocupate de
armatele sovietice care urmau a fi puse la dispoziţia instituţiilor publice.

TABLOU
de localurile ocupate de Armata Sovietică, ce urmează a fi puse la dispoziţia
. ""1 or publ"tce
mstltuţn
Nr.
crt.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
Il

Instituţia

Adresa

Şcoala primară nr. 1 băieţi
Locuinta direct. şcolii
Şoala primară nr. 2 fete
Şoala primară nr. 4 fete
Hotel Căciula
Şcoala primară nr. 6 mixtă
nr. 8 "
"
"
"
nr. 9 "
"
nr. 14 "
"
"
Grădiniţa de copii nr. 15
Liceul de băieţi Mircea cel

str. Carol
"
Scarlat Vârnav
b. Regina Maria
str. Carol
Viile Vechi
str. Banat
km. 5
Brătianu

Ion Adam

12
13

Liceul Industrial băieţi
Liceul Industrial fete

str. Carol
Scarlat Vâmav

14

Liceul Comerc. Fete

bulev. Ileana

15
16
17

Administraţia Financiară

str. Mircea

Uzinele Comunale Constanta
Banca Naţională a României

Călăraşi

Constanţa,

Şcoala primară

Piaţa

Ovidiu

Adresa

nr. 1 fete str. Carol

"

"

Liceul industrial fete
Scarlat Vârnav
Tipograf. Dobrogea Jună
"
Hotel Elita
P. Independenţei
Şcoala Navală
str. Traian
Cercul Subofiţerilor
Valea Albă
Aeroportul civil
Viile Noi
Cârciuma Berechet
Brătianu
Regimentul 13 Artilerie str. Carol

Ylircea cel Mare Liceul

Bătrân

Arhivele :\aţionale

Noul local indicat

Domniţa

Ileana

str. Traian

Inchisoarea civilă
Spitalul militar

str. Carol
b. Regina Maria
str. Mircea cel
Reg. 34 Infanterie
Mare
Pavilionul II Adţia Fin.
Smârdan
Localul ocupat de U.C.C. str. Carol
Jokey Clubul
Piaţa Ovidiu

fond Primăria municipiului Constanta, d. 32/1945, f. 66.
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Anexa 3
1945 octombrie 3, Constanţa. Proces-verbal încheiat în şedinţa Comisiei pentru
studierea problemelor imobilelor necesare şcolilor şi instituţiilor publice din municipiul
Constanta ocupate de Armatele Sovietice.

PROCES-VERBAL
3 octombrie anul 1945, orele 11
Subsemnaţii,
Voicu Roşculeţ, Ajutor de Primar, I. Dumitrescu
Preşedintele Tribunalului Constanţa, Inginer I. Mavrodin, Directorul C.A.P.S. ului, N. Pascu Directorul Liceului Comercial de băieţi, D-na Balaban, Directoarea
Liceului Comercial de fete, D. Ticu Subinspector Şcolar, I. Ştefănescu, Secretarul
Comitetului Şcolar, I. Mangoianu, Şeful Serviciului technic Municipal şi
Gheorghe Filip, Secretarul General al Primăriei Municipiului Constanţa, întruniţi
în Comisiune pentru a studia problema locuinţelor necesare şcolilor şi
instituţiunilor publice din localitate ocupate de Unităţile Armatei Sovietice;
A vând în vedere discuţiunile urmate în conferinţa Administrativă, ţinută în
ziua de 1 Septembrie a.c. sub preşedinţia Domnului Victor Duşa şi dispoziţiunile
primite ca toate şcolile din localitate să-şi înceapă cursurile pe ziua de 1
Octombrie a.c.;
Examinând situaţia fiecărei şcoli, instituţiuni şi a nevoilor reclamate de
cazarea trupelor sovietice, facem următoarele
Propuneri:
1. Localul Şcolii primare nr. 1 de băieţi şi locuinţa directorului din strada
Carol nr. 82, ca şi localul şcolii primare de fete nr. 1 de la aceeaşi adresă să fie
evacuate de unitatea sovietică.
Unitatea respectivă să fie mutată în localul Regimentului 34 Infanterie, de
pe strada Mircea cel Mare nr. 96.
2. Localul Şcolii primare nr. 2 de fete, de pe strada Scarlat Vârnav nr. 56,
să fie evacuate de unitatea sovietică.
Unitatea respectivă să fie mutată în localul Liceului Industrial de Fete din
strada Scarlat Vârnav nr. 54.
3. Localul Şcolii primare nr. 4 fete, de pe Bulevardul Regina Maria nr.
199, fiind ocupat de o tipografie a Armatei Sovietice, şcoala să funcţioneze în
localul propriu, iar tipografia să se mute în localul lui Grigoriu, strada Jak
Lahovari nr. 17.
4. Localul Şcolii primare nr. 5 băieţi de pe strada Valea Albă nr. 16, fiind
ocupat de Tribunalul Constanţa, să fie evacuată această instituţie împreună cu
Administraţia Financiară şi Curtea de Apel, în localul Hotel Căciulă din strada
Vintilă Brătianu nr. 2.
Unităţile sovietice din Hotel Căciulă strada Vintilă Brătianu nr. 2 să fie
mutate la Hotelul Elita din Piaţa Independenţei nr. 8 spre a fi pus hotelul la
dispoziţia Tribunalului Constanţa şi Curtea de Apel.
Astăzi
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5. Localul Şcolii primare nr. 6 băieţi şi fete Bulevardul 8 Iunie nr. 1 de pe
şoseaua :Yiangaliei, vor fi evacuate de unitatea sovietică respectivă care unnează
să se mute în !ovalul Yiarinei de pe strada Traian nr. 49 iar şcoala să funcţioneze
în localul său propriu, (actualmente în curs de evacuare).
6. Localul Şcolii primare nr. 8 băieţi şi fete de pe strada Banat nr. 100,
fiind ocupat de o unitate sovietică, şcoala să funcţioneze în localul său propriu, iar
unitatea să se mute în localul Cercului Subofiţerilor de pe strada Valea Albă nr.
22, iar spitalul sovietic cazat să fie mutat la spitalul Yiilitar Român, din strada
Carol Davila nr. 1.
7. Localul Şcolii primare nr. 9 băieţi şi fete (K.m. 5) fiind ocupat de o
unitate sovietică, şcoala să funcţioneze în localul său propriu iar unitatea să se
mute în localul Aero-Portului Civil (Viile :\oui).
8. Localul Şcolii primare nr. 14 băieţi şi fete (Brătianu) fiind ocupat în
parte de o unitate sovietică, şcoala să funcţioneze în localul său propriu, iar
unitatea să se mute în localul Berechet - Brătianu.
9. Grădiniţa de copii nr. 15, din strada Ion Raţiu nr. 60, fiind ocupată de o
unitate sovietică, să funcţioneze în propriul local, unitatea urmând a se muta în
curtea Regimentului 13 Artilerie.
- Liceul de băieţi Mircea cel Bătrân din strada Mircea nr. 95, ocupat de
unităţi sovietice, să fie evacuat spre a fi pus la dispoziţia liceului, unitatea respectivă mutându-se în localul Hotelului Carol, de pe strada Remus Opreanu nr. 2.
- Liceul de fete "Domniţa Ileana" din strada Traian nr. 19, ocupat de
unităţi sovietice, să fie evacuat, iar unitatea rt;!spectivă să fie evacuată la Hotelul
Carol din strada Remus Opreanu nr. 2.
- Liceul Industrial de băieţi de pe strada Carol nr. 173 ocupat de unităţi
sovietice, să funcţioneze în localul său, unitatea sovietică mutându-se în localul
Închisorii Civile din strada Carol Nr. 178.
- Liceul Industrial de fete de pe strada Scarlat Vâmav nr. 52, să
funcţioneze în localul său propriu iar unitatea sanitară sovietică să se mute la
Spitalul Militar, de pe strada Dr. Davila nr. 1.
- Liceul Comercial de fete de pe Bulevardul Ileana nr. 11, fiind parţial
ocupat de unitatea sovietică să fie eliberat, unitatea mutându-se la Regimentul 34
Infanterie.
Arhivele :\"aţionale

Constanţa,

fond

Primăria

municipiului Constanta, d. 32/1945, f. 83-85.
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MASS-MEDIA MAGHIARĂ DESPRE "PROGRAMCL DE
DĂI~CIRE A MAGHIARIMII DI:\' ŢI~CTCL CEA~GĂIESC"
Dr. Ioan LĂCĂ TUŞU

Hungarian mass media ah out "Thc cndurancc program of the llungarian
community from Csango Region"
Summary
The subject of Romano-catholic faith community from :Moldavia is a wide
debated topic in Hungarian mass media, both in written newspapers and in
Radio/TV shows, but also on web pages. For non-native Hungarian language
speakers all these journalistic disputes, with a great impact on a specific public,
are inaccessible to the majority of Romanian citizen from Moldavia and from the
rest of the Romanian region. In this perspective, the present study is displaying,
by topic, some selections from the Hungarian mass media edited from January
2010 to August 2011 in order to make available to everybody the specific issues
of Hungarian community from Romania. These selections were chosen from the
documentary synthesizes elaborated by European Studies Center HarghitaCovasna as a result of monitoring Hungarian journals, both from Romania and
Hungary. This paper plays an important role in the general effort of the author to
introduce in the scientific circuit the articles, the news, the interviews, the feature
reports and the reviews from Hungarian media related to an interesting issue for
the Romanian spirituality, culture and history. In addition, this work can be a
complementary reference for the recent studies and articles that debate this
subject.
Keywords: romano-catholic, Hungarian mass media, Csango Region, Moldavia.
În timp ce în mass-media românească, problematica comunităţilor romanacatolice din Moldova este foarte rar abordată, în mass-media maghiară problema
"dăinuirii maghiarimii ceangăieşti, ca una din priorităţile "întregii naţiuni
maghiare" ocupă spaţii largi, atât în cadrul presei scrise, în emisiunile de radio şi
televiziune, cât şi pe internet. Pentru necunoscătorii limbii maghiare din Moldova
şi din întreg spaţiul românesc, toate aceste demersuri jurnalistice, cu mare impact
asupra publicului ţintă cărora le sunt adresate, rămân total necunoscute. I\ ici
cercetătorii şi publiciştii români preocupaţi de această temă, nu cunosc conţinutul
şi mesajul materialelor apărute în mass-media maghiară şi, în aceste condiţii,
lipsesc studiile şi articolele care să exprime punctul de vedere românesc.
Volumele, studiile şi articolele referitoare la istoria, cultura şi spiritualitatea
romana-catolicilor din :Moldova, în calitatea lor de minoritate confesională şi nu
minoritate etnică, de regulă, au apărut şi apar în tiraje mici, fiind cunoscute de un
număr relativ restrâns de cititori.
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De aceea, valorificând buletinele bilunare şi sintezele documentare
elaborate de Centrul European de Studii Covasna-Harghita, în unna monitorizării
presei maghiare, din România şi din Ungaria, în studiul de faţă, prezentăm selecţii
din mass-media maghiară, apărute în perioada ianuarie 201 O-august 2011, grupate
tematic. În acest fel, continuăm introducerea în circuitul public românesc, a unor
articole, ştiri, interviuri, reportaje şi recenzii din presa maghiară, referitoare la o
problemă de larg interes pentru istoria, cultura şi spiritualitatea românească, în
completarea studiilor, documentarelor şi articolelor, apărute pe aceeaşi temă, în
ultimii ani. (Anexa nr. 1)
Şi de această dată, în principal, vor vorbi textele prezentate, comentariile
fiind minime, având rolul de a asigura trecerea de la un grupaj tematic la altul.
Pentru fiecare text, la final, este indicată sursa, respectiv titlul publicaţiei, sau
postul de radio ori TV şi, atunci când sunt menţionate, numele autorilor.
Întreaga strategie de "dăinuire a maghiarimii din Ţinutul ceangăiesc" are
la bază punctul de vedere al istoriografiei maghiare referitor la aşa zişii
ceangăi maghiari din Moldova. Pentru exemplificare redăm textele unnătoare:
"Maghiarimea de dincolo de Carpaţi (partea a III-a). Până la sfârşitul
secolului al XV -lea, dăinuirea comunităţilor maghiare din Moldova a fost
asigurată de statul ungar puternic, voievodatul moldovean a fost regiunea vasală a
regatului ungar. Într-o scrisoare a regelui :vfatei, întocmită în vederea respingerii
pretenţiilor teritoriale ale polonezilor legate de Moldova, se specifică clar că
Moldova a fost mereu regiunea vasală a Ungariei. La sfârşitul secolului al XVIlea, efectivele maghiarimii erau încă destul de însemnate. Acest lucru este dovedit
şi de scrisoarea cancelarului moldovean Brutti Bartolomeu, datată în 1588, remisă
arhiepiscopului din Napoli, care pomeneşte de faptul că 30%-40% din populaţia
Moldovei sunt maghiari catolici, o mică parte din locuitori fiind de etnie săsească.
Începând din secolul al XVII-lea, aşezările şi bisericile maghiare prospere
s-au degradat treptat. A început deznaţionalizarea maghiarimii. În 1622, Moldova
şi Muntenia au fost declarate de papă teritorii misionare. Din cei 54 de prefecţi
misionari desemnaţi în perioada 1622-1812 niciunul nu a fost maghiar.
Împingerea pe planul al doilea a maghiarimii din Moldova a continuat şi în
secolul al XIX-lea. Pe vremea voievodatelor unite (1859-1881 ), localnicilor
ceangăi, în procent de 75% cu limba maternă maghiară, preoţii le-au predicat în
limba maghiară, însă în regatul român întemeiat în 1881 au fost adoptate din ce în
ce mai multe măsuri cu caracter naţionalist. Legea educaţiei adoptată în 1893 nu a
permis predarea în limba maghiară nici măcar a religiei. Reprimarea totală a
limbii materne maghiare a fost realizată de episcopia şi teologia înfiinţate în 1884,
la Iaşi. Institutul nu numai că a funcţionat în limba română, dar a avut ca menire
pregătirea preoţilor maghiari ceangăi cu spirit românesc." (Kadar Gyula,
Maghiarimea de dincolo de Carpaţi (partea a III-a), în "Haromszek", nr. 6319
din 23.06.2011).
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La rândul său, etnograful Tanczos Vilmos, menţionează: "În prima parte a
secolului al XIX-lea, ceangăimea moldoveană din exteriorul Carpaţilor a rămas pe
dinafara marilor procese istorice care au făurit naţiunea maghiară civilă modernă
(înnoirea limbii, mişcări politice şi culturale în perioada refonnistă, lupta
paşoptistă pentru libertate), astfel că acesta este singurul grup etnic de limbă
maghiară care nu a devenit parte a naţiunii maghiare. Tânărul stat român, înfiinţat
în anul 1859 şi ajuns independent în unna războiului ruso-turc din 1877, a
împiedicat şi împiedică şi azi înfiinţarea reţelei instituţionale şi intelectuale
maghiare din Moldova. În schimb, s-a acordat de fiecare dată o mare atenţie
repartizării, pe teritoriile ceangăieşti, a preoţilor, învăţătorilor şi oficialilor educaţi
în spirit naţionalist român, care să transmită maselor optica ideologiei oficiale
(ceangăii sunt români maghiarizaţi, romana-catolicii sunt de fapt catolici români,
limba ceangăiască, păsărească, este una ruşinoasă, etc.). Religia catolică, cea care
a fost, secole de-a rândul, unul dintre cei mai importanţi factori ai separării etniei
maghiare moldovene de români şi ai păstrării limbii maghiare, a devenit, la
sfârşitul secolului al XIX-lea, un mijloc de românizare. Statul român nu ia la
cunoştinţă în mod oficial existenţa etniei maghiare moldovene. Considerând că
ceangăii sunt în totalitate români, nu le asigură nici cele mai elementare drepturi
ale minorităţilor, obligând acest grup etnic să se asimileze complet românilor."
(Tanczos Vilmos, în "Tortenelmi magazin", nr. 1 din 21.01.2010).
Cercetătorii maghiari, au puncte de vedere diferite, faţă de colegii lor
români, şi faţă de numărul credincioşilor romano-catolici din Moldova
vorbitori ai graiului ceangăiesc, aşa cum rezultă din următoarele exemple: "Câţi
ceangăi moldoveni sunt? (V). În anul 1992, doar o mică parte ( 1.800) din ceangăii
din Moldova, de origine maghiară (aprox. 250.000) şi încă vorbitori şi de limbă
maghiară (aprox. 62.000) s-au declarat de naţionalitate maghiară. 1.301 au fost
recenzaţi în mediul urban. În mediul rural, recenzorii au găsit doar 500 de catolici
de origine maghiară." (Tanczos Vilmos, Câţi ceangăi moldoveni sunt? (V), în
"Tortenelmi magazin", nr. 1 din 21.01.2010).
"Limba ceangăiască s-a păstrat. "... În Moldova, trăiesc 70.000 de
ceangăi, în special în mediul rural. Aproape toţi intelectualii ceangăi au părăsit
pământul lor natal. Ceangăii sunt maghiari, dar se află dincolo de graniţele
Ungariei istorice. Verbul csangal este identic cu jarkal, adică a hoinări. Numele de
ceangău nu provine însă din verbul a migra, în pofida presupunerii greşite larg
răspândite - susţine scriitorul secui Santha Andras în prefaţa volumului intitulat
Mitologia ceangăiască a lui Duma-Istvan Andras. ( ... ) Profesorul Dioszegi a
subliniat faptul că, nu demult, numărul maghiarilor din România se ridica la cifra
de două milioane, iar comunitatea ceangăilor număra 70.000 de suflete. "Numărul
ceangăilor nu a scăzut. Această comunitate maghiară este încă puternică. În
prezent, în România, trăiesc 1.500.000 de maghiari şi 70.000 de ceangăi." (Vali
Julia, Limba ceangăiască s-a păstrat, în "Magyar hirlap" din 04.02.201 O)
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"Maghiarimea de dincolo de Carpaţi. În unna deznaţionalizării fireşti şi a
celei forţate, trei sferturi din maghiarii din Moldova s-au românizat. Se estimează
că doar un sfert mai ştiu de originile lor maghiare şi mai vorbesc limba maternă,
maghiara. ( ... )Date acceptabile putem afla nu din tabele ale recensămintelor ci din
lucrări ale unor specialişti în problema ceangăilor, cum ar fi profesorul universitar
Tanczos Vilmos, care a publicat în 1997 o analiză ştiinţifică. Statisticile româneşti
nu au subestimat doar în Transilvania numărul maghiarilor, ci şi în alte regiuni. În
Moldova ar fi vrut să demonstreze că nici nu există o astfel de etnie. În baza
analizelor efectuate de Tanczos, putem concluziona că în anul 1930, numărul
ceangăilor vorbitori de limbă maghiară era de 45.000. În 1992, numărul
vorbitorilor de maghiară ar fi trebuit să fie de cel puţin 100.000, însă din cauza
proceselor accelerate de asimilare, nu era decât de 62.000." (Kadar Gyula, în
Maghiarimea de dincolo de Carpaţi, în "Szekely hinnondo" nr. 119 din
05.08.2010).
"Szebeni Istvan: Trei sferturi dintre cei 25 de mii de ceanga1 s-au
românizat şi comunitatea de ceangăi care încă mai înţelege limba maghiară este
ameninţată de pierderea limbii. Este surprinzător că, contrar programului de
învăţământ asigurat de zece ani de către Asociaţia Ceangăilor Maghiari din
Moldova, numărul vorbitorilor de limbă maghiară a scăzut cu 17 mii. ( ... ).
Tanczos Vilmos, etnograf, docent universitar: Eu nu doresc să evacuez ceangăii,
dar cred că acei tineri care doresc să plece de pe pământul ceangăiesc, ar fi actual
să aibă parte de discriminare pozitivă şi să se sprijine într-un fel sau altul stabilirea
lor în Ungaria. ( ... ) Szava Eniko: Numărul ceangăilor stabiliţi în Ardeal este de
aproximativ 50 de mii. Potrivit Episcopiei de la Alba Iulia, după 1990, 80 de mii
de ceangăi au părăsit pământul natal şi muncesc în Spania sau Italia." (Szebeni
Istvan şi Szava Eniko: postul de televiziune Duna TV din 18.04.2011)
Pentru majoritatea membrilor clasei politice, ai mediului academic şi ai
societăţii civile din Ungaria şi ai maghiarilor din România "dăinuirea

maghiarimii

ceangăieşti

este o

problemă

a întregii

naţiuni

maghiare".

Demersurile legislative şi instituţionale întreprinse pentru realizarea acestei
priorităţi naţionale maghiare sunt întregite cu o întreagă paletă de acţiuni,
manifestări, evenimente şi fapte punctuale întreprinse de reprezentanţii
administraţiei publice centrale şi locale şi ai cetăţenilor din Ungaria, din România,
în mod deosebit din judeţele Covasna şi Harghita, dar şi ai maghiarilor din
diaspora. Pentru ilustrare, redăm o selecţie de texte privind sprijinul acordat de
Ungaria "ceangăilor maghiari" din Moldova.
"Trebuie regândit sistemul de sprijinire a maghiarilor din Bazinul
Carpatic. Într-un interviu acordat Agenţiei MII, Repas Zsuzsanna, subsecretar de
stat responsabil cu politica naţională ungară, a declarat că trebuie regândit
sistemul de sprijinire a maghiarilor din Bazinul Carpatic, că este necesară o
politică de sprijinire perceptibilă şi clară şi că trebuie să înceteze sistemul haotic
actual. Repas Zsuzsanna a menţionat că în cadrul structurii guvernamentale va
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funcţiona

un secretariat de stat, care va constitui atelierul politicii naţionale şi care
se va ocupa primordial de problemele maghiarilor de peste hotare. Acest
secretariat de stat se va ocupa şi de problemele de care a răspuns anterior Oficiul
pentru .Maghiarii de peste Hotare (HT.MH) ... Repas Zsuzsanna s-a referit şi la
sprijinirea maghiarilor care trăiesc în mod dispersat. Se doreşte demararea unor
programe pentru sprijinirea acestor maghiari - a declarat subsecretarul de stat,
adăugând că se doreşte să existe o colaborare strânsă cu Uniunea Ceangăilor
:\1aghiari din Moldova, care a obţinut rezultate remarcabile în predarea limbii
maghiare." (Trebuie regândit sistemul de sprijinire a maghiarilor din Bazinul
Carpatic, în "Magyar nemzet", din 19 06 2010).
"Donaţie de cărţi pentru ceangăi. Departamentul pentru Tineret din cadrul
Mişcării pentru o Ungarie mai Bună, la mijlocul lunii aprilie 2011, a demarat
Acţiunea de Strângere de Cărţi Wass Albert, care s-a încheiat în 19.06.2011, când
cele 42 de mii de volume adunate au fost transportate în Ţinutul Ceangăiesc. În
acţiunea departamentului pentru tineret al partidului naţional radical din Ungaria
s-au implicat sute de activişti." (Domokos Gabor, Donaţie de cărţi pentru
ceangăi, în www.csango.ro din 27.06.2011)
"Copiii din Pustiana au avut ocazia de a cunoaşte scrierea rumca.
Szakacs Gabor a adresat o scrisoare Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova
(MCSMSZ), în care şi-a exprimat dorinţa de a veni pe Pământul Ceangăiesc
pentru a preda scrierea runică pentru copii, respectiv celor interesaţi. MCSMSZ
nu a avut prea mare încredere în această iniţiativă deoarece este dificil să vorbeşti
despre vechea scriere maghiară, scrierea· runică, unor copii, care uneori au
probleme şi cu literele maghiare. Însă specialistul a insistat în continuare să vină
să ne prezinte şi nouă această scriere. După lungi corespondenţe, s-a stabilit care
sunt locaţiile în care se va putea desfăşura şi o astfel de activitate cu elevii. Astfel,
profesorii din patru localităţi au dovedit deschidere în această direcţie. Ca unnare,
Pustiana, Luizi Călugăra, Lespezi, respectiv Valea Seacă vor fi satele în care vom
face o încercare privind modul în care va fi primită această scriere veche. ( ... ) La
finalul prezentării, a subliniat faptul că în multe locuri din Bazinul Carpatic se
învaţă scrierea runică, respectiv că sunt organizate concursuri tematice. În Ardeal,
în 2011, un astfel de concurs va avea loc la Gherla. El şi-a exprimat speranţa că şi
de pe Pământul Ceangăiesc vor fi participanţi la acest concurs. Musafirii noştri nu
au venit cu mâinile goale, ei au pregătit pachete atât pentru Pustiana cât şi pentru
Frumoasa, în care au pus cărţi, caiete pentru exerciţii şi alte rechizite care să
faciliteze învăţarea scrierii runice". ( Bartha Andras, Copiii din Pustiana au avut
ocazia de a cunoaşte scrierea runică www.csango.ro din 04.05.2011)
"Ajutor pentru maghiarii din Moldova. Balul Ceangăilor din acest an, care
va fi organizat sâmbătă la Budapesta se va axa pe activitatea etnografei Erdelyi
Zsuzsanna. La Balul Ceangăilor de sâmbătă se doreşte atragerea atenţiei asupra
proceselor sociale şi economice care ameninţă existenţa maghiarimii din
Moldova. Oaspetele de onoare al acestuia va fi etnografa Erdclyi Zsuzsanna. Şi în
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acest an, prin balul organizat de Fundaţia Pro Ylinoritate şi Asociaţia Publică
Culturală a Ceangăilor din Patria Yloldova se doreşte crearea unui prilej de
prezentare a porturilor, obiceiurilor, muzicii, dansurilor maghiarilor ceangăi din
Ghimeş şi ::Yioldova, care păstrează numeroase elemente culturale din evul mediu
şi epoca modernă timpurie. În numele organizatorilor, l\agy Bercel a declarat
YITI-ului că, în acest an, programul va fi centrat pe activitatea etnografei Erdelyi
Zsuzsanna. Laureata Premiului Kossuth consideră activitatea de colecţionare ca
fiind o sarcină de excepţie. Aceasta a descoperit noul stil, funcţia rugăciunilor
populare, posibilele aspecte istorice, originea şi corelaţia europeană a acestora.
Acasă şi în străinătate a colecţionat mai multe zeci de mii de texte.
La balul de sâmbătă, din Galeriile Petofi, vor participa, în total, 45 de
artişti din 8 localităţi din Ghimeş şi Moldova (Cleja, Somuşca, Pustiana, Valea
Rece, Ghimeş-Făget, Valea Gârbea, ::"\adisa şi Valea Aldomas). După spectacol,
balul va ţine până în zori. Cu această ocazie va avea loc şi o expoziţie din obiecte
ceangăieşti, respectiv cuprinzând creaţiile din ceramică ale artistei Petras Maria.
Expoziţia va fi deschisă de interpreta, povestitoarea Koka Rozalia. Va fi prezentat
şi volumul intitulat Timpul trecut - 33 de ani printre ceangăii din Moldova,
semnată de Csoma Gergely. Conform experienţelor din anii precedenţi, la cea de-a
14-a ediţie a Batului Ceangăiesc vor participa aproximativ 2500-3000 de oaspeţi.
Balul va fi deschis de Nemeth Zsolt, preşedintele comisiei pentru externe şi
maghiarii din afara graniţelor a Parlamentului. Protectorul principal al manifestării
va fi preşedintele Solyom Laszlo". (Ajutor pentru maghiarii din MoldovA, în
"Kronika", nr. 21 din 01.02.2010)
"Nemeth Zsolt: este nevoie de o strategie educaţională pentru ceangăi. La
Budapesta, în cadrul celei de-a XIV-a ediţii a Balului Ceangăilor, Nemeth Zsolt,
preşedintele comisiei de politică externă şi pentru maghiarii din afara graniţelor,
reprezentant FIDESZ, a insistat asupra elaborării unei strategii educaţionale
pentru ceangăi. Invitatul de onoare al balului a fost Erdelyi Zsuzsanna, etnograf.
( ... ) Cumpăna milenară a adus o schimbare în domeniul învăţământului, atunci
când la Cleja a demarat învăţământul extraşcolar în limba maghiară şi apoi în tot
mai multe sate ceangăieşti. Pentru acest program, statul ungar a oferit un sprijin
material eficient. În prezent, 1000 de copii participă la învăţământul în limba
maghiară, introdus în aproximativ 20 de localităţi, ceea ce reprezintă doar 10%
din cei 10.000 de elevi, care vorbesc la un anumit nivel limba maghiară. Pentru
menţinerea tendinţei pozitive ar fi necesară elaborarea unei strategii educaţionale
cuprinzătoare - a declarat acesta. Nemeth Zsolt a formulat: să avem curajul să
credem în dăinuirea ceangăilor maghiari şi în învierea limbii, culturii lor
maghiare.
În Galeria Petofi, care şi în acest an s-a umplut până la refuz, au urcat pe
scenă 45 de dansatori şi muzicieni păstrători ai tradiţiilor din Cleja, Somuşca,
Pustiana, Ghimeş-Făget, Valea Gârbei. De asemenea, tot în cadrul batului
musafirii au fost invitaţi să facă o călătorie peste Carpaţi cu o expoziţie cu creaţii
352
https://biblioteca-digitala.ro

de ceramică ale lui Petras ~aria, amintiri arhitecturale populare ceangăieşti,
obiecte tradiţionale de uz ceangăieşti, respectiv ţesături. Expoziţia a fost deschisă
de Koka Rozalia, cântăreaţă şi naratoare. A mai fost prezentată şi cartea lui Csoma
Gergely cu titlul Timpul părăsit- 33 de ani printre ceangăii din Moldova.
Din cei 250.000 de maghiari ceangăi din Moldova, doar o parte, respectiv
60.000, vorbesc limba maghiară, limbă pe care nu o pot folosi în cadrul
administraţiei publice, învăţământ sau în biserica catolică din Moldova. În lipsa
unei pături proprii de intelectuali, reprezentări politice reale şi a unui sistem de
instituţii independente maghiarimea din Moldova, în parte cu o mentalitate
medievală şi purtătoare de cultură este aservită globalizării, naţionalismului
modem şi provocărilor recesiunii economice, a atras atenţia Nagy Bercel. Acesta a
adăugat: în cercul intelectualilor din Ungaria tot mai mulţi sunt atinşi de soarta
ceangăilor de dincolo de Carpaţii Orientali şi a maghiarimii din diasporă."
(Nemeth Zsolt: este nevoie de o strategie educaţională pentru ceangăi, în
www.vajma.info din 07.02.2010).
"Asociaţia Ceangăilor Maghiari din Moldova aşteaptă investiţii. ACMM
ar pune un accent deosebit, pe lângă predarea limbii maghiare, pe investiţiile
economice şi turismul de pe pământul ceangăilor, în vederea stopării asimilării.
Solomon Adrian, preşedintele asociaţiei, a declarat, în cadrul conferinţei de presă
susţinute ieri la Budapesta, că programele educaţionale nu sunt suficiente pentru
stoparea procesului de asimilare. S-ar dori ca din ce în ce mai multe societăţi
maghiare să investească pe Pământul Ceangăisc, deoarece în felul acesta ar putea
fi redobândit prestigiul limbii maghiare. Ar urma să fie stimulat, de asemenea, şi
turismul de pe Pământul Ceangăiesc şi s-ar dori ca turiştii să cunoască şi
frumuseţile localităţilor maghiare locuite de ceangăi. Scopul lor este ca din ce în
ce mai mulţi ceangăi să se informeze în legătură cu posibilităţile de naturalizare şi
cât mai mulţi să profite de aceste posibilităţi. În momentul de faţă, 1.800 de copii
din 24 de localităţi din Moldova se pot bucura de posibilităţile legate de învăţarea
limbii maghiare în şcoli şi în cadrul activităţilor extraşcolare, iar alţi 6.500 de
copii ar putea fi incluşi în program, în 25-30 de localităţi. Jumătate din cele 150
de milioane de forinţi obţinute anul trecut, reprezintă sprijin de la stat, iar cealaltă
jumătate provine din partea sferei civile şi a întreprinzătorilor. 90% din această
sumă sunt alocate programelor educaţionale.
Scopul consfătuirii organizate în localităţile Fundu Răcăciuni şi Pustiana
în perioada 8-1 O aprilie, cu participarea organizaţiilor civile şi maghiare, a fost
elaborarea unui nou plan de acţiune pentru maghiarii ceangăi din Moldova. Printre
propuneri figurează extinderea unei reţele a turismului rural şi elaborarea mărcii
produs ceangăiesc, după modelul secuiesc. S-ar dori înfiinţarea unui consiliu de
mediere al ceangăilor, care să grupeze organizaţiile din Moldova, iar în toate
colţurile lumii să existe ambasadori ai bunăvoinţei ceangăieşti. Ca prim pas, în
Bacău ar urma să fie înfiinţat un colegiu cu spiritualitate maghiară. Printre
proiecte mai figurează organizarea unor activităţi de vară pentru preşcolari,
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amplificarea relaţiilor dintre copiii din Moldova şi Bazinul Carpatic şi continuarea
şi extinderea programului naşilor. În ceea ce priveşte numărul de locuitori
ceangăi, 232.000 trăiesc în şapte judeţe din Moldova, 63.000 la oraş şi restul la
sat. 21% din locuitorii ceangăi mai vorbesc limba maghiară, iar 6% au cunoştinţe
pasive de limbă. Documentul i-a fost înaintat marţi secretarului de stat adjunct
Repas Zsuzsanna şi le va fi înaintat şi organizaţiilor politice din Transilvania şi
din Ungaria. S-ar dori să se ţină cont de aceste propuneri cu ocazia elaborării
strategiei de politică naţională - a semnalat Solomon Adrian." (Asociaţia
Ceangăilor Maghiari din Moldova aşteaptă investiţii, în Haromszek, nr 6269 din
21.04.2011).
Redacţia ziarului Erdei.ma consideră că revigorarea maghiarilor ceangăi
din Moldova constituie datoria fiecăruia dintre noi. În acest sens, am fost încântaţi
să citim pe site-ul Ceangăilor Maghiari din Moldova, că se doreşte construirea
unei Case Maghiare destinată conservării limbii maghiare, în Satul Maghiar locuit
de ceangăi din regiunea cea mai estică a Moldovei. De aceea ne-am hotărât să
sprijinim acţiunea Organizaţiei cu o acţiune de strângere de fonduri ce se va
finaliza în data de 31.01.201 O. Să donăm noi cărămizi pentru Casa Copiilor! Să
vedem dacă nu sunt oare printre cititorii Erdei.ma destui să doneze sumele
necesare ridicării şcolii în roşu! Donaţiile în bani se pot face în conturile deschise
pentru Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova Raiffeisen Bank. Suc. Bacău.
În continuare, sub datele de adresă e-maiVcont/etc., prin care se pot transfera
sumele de bani, este afişată o listă a persoanelor din România care au donat şi care
au acceptat să le fie publicate numele (Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc, Marghita,
Pustiana) şi Ungaria." (Sursa: www.erdei.ma).
"Bretonul din Franţa, care se declară şi maghiar - istoricul, lingvistul şi
geograful Bernad Le Calloch - este de 60 de ani adeptul maghiarilor şi al secuilor.
La sfârşitul anilor 1940 a petrecut 6 ani ca profesor şi mai apoi ca diplomat în
Ungaria, iar de atunci este preocupat de istoria maghiarimii. A scris numeroase
cărţi despre Korosi Csoma Sandor, despre secui şi despre ceangăi. Zilele acestea,
profesorul, în vârstă de 85 de ani, a preluat, la Târgu Mureş, premiul Gabor Aron,
distincţie oferită de CNS (Consiliul Naţional Secuiesc - n.n.). Sub titlul Popoare
periclitate a editat în Franţa o serie de volume despre ceangăi şi secui. Este de
părere că în cazul în care guvernul român nu va face anumite strădanii, românii se
vor infiltra încetul cu încetul pe Pământul Secuiesc, iar din acest motiv, secuii
sunt periclitaţi." (Sursa: www.nemnemsoha.gportal.hu).
Petru realizarea ,,Programul de dăinuire a maghiarimii din Ţinutul
ceangăiesc" se manifestă plenar o gamă variată de acţiuni, izvorâte dintr-o
pilduitoare solidaritate maghiară, aşa cum rezultă din textele următoare:
" Crearea de relaţii cu zona Csallokoz. Membrii preşedinţiei Asociaţiei
Maghiarilor Ceangăi din Moldova (MCSMSZ) au participat, pe 3 februarie 2011,
la un eveniment plin de bucurii. În cursul vizitei efectuate în ziua precedentă la
Oficiul Premierului, prin intervenţia lui Torzsok Erika, preşedintele Fundaţiei
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Europene a Studiilor Comparate ale Minorităţilor (EOK.IK), am primit o invitaţie
în Slovacia, în zona Csallokoz. Întâlnirea s-a desfăşurat la Egyazkarcsa, în Casa
Satului, reconstruită nu cu mult timp în urmă, acolo unde funcţionează şi primăria
locală.

Din partea MCSMSZ au participat Solomon Adrian, preşedinte, Pogar
Lorinc şi Bartha Andras, vicepreşedinţi. (... ). În perioada vizitei, gazdelor noastre
le-am oferit unele publicaţii ale noastre - mai multe numere ale revistei
Reverinda, Colecţia de texte ceangăieşti, Naputanjaro, CD-uri cu cântecele
concursului de melodii populare de pe valea Siretului - le-am vorbit despre
situaţia noastră, succesele, eşecurile noastre, despre planurile de viitor; am
prezentat programul de învăţământ, programul de Case ale Copiilor, programul
Naşi. (... )În perioada cât ne-am aflat acolo ambele părţi au încercat să adâncească
relaţiile, s-a pus şi problema realizării unei relaţii de înfrăţire între localităţi, a
realizării unor proiecte comune, a organizării unor tabere de schimb şi am primit
promisiuni pentru sprijinirea proiectelor noastre. Mulţumim că am fost primiţi, neau ascultat, le mulţumim celor care au făcut posibilă această relaţie. Barha Andras,
vicepreşedinte" (Crearea de relaţii cu zona Csallokoz, în : www.csango.ro din
10.02.2011 ).
"0 carte referitoare la ceangăii maghiari din Moldova ... Sipos Betti: A
fost prezentată o carte referitoare la ceangăii maghiari din Moldova a cărei autor
este Posch Daniel din Ungaria, care este membrul Asociaţiei Pro Ceangăii
Maghiari din Moldova «Naşi de botez». Volumul a fost publicat în 1500 de
exemplare şi poate fi găsit şi în Ţinutul Secuiesc. Cu o parte din preţul unei cărţi
cumpărătorii sprijină învăţământul maghiar al copiilor ceangăi.
Reporter: Posch Daniel este din Szekesfehervar, cu rădăcini în Slovacia.
Lucrează la agenţia mass media şi reclame «Lemia 2» din Fehervar, care este
principalul susţinător media şi consultantul pe comunicaţii al Asociaţiei
Ceangăilor Maghiari din Moldova. De ani de zile Daniel se ocupă de subiectul
ceangăilor, în 2008 a organizat o seară caritativă la Szekesfehervar al cărei
protector principal a fost Solyom Laszlo, preşedintele Ungariei. La această
manifestare s-au adunat circa 2 milioane forinţi în favoarea ceangăilor. Daniel are
doi fini de botez ceangăi.
Posch Daniel, naş de botez, autorul cărţii: Firma a constituit o legătură
strânsă cu Asociaţia Ceangăilor Maghiari din Moldova. Suntem principalii săi
susţinători media în Ungaria, astfel că, aşa am ajuns mai aproape de caz şi am luat
la cunoştinţă de problemele actuale. Nu sunt cercetător şi nu sunt etnograf, aşa că
acesta este un material sinoptic despre propriile mele experienţe. ( ... )
Reporter: În diferite şcoli medii din Miercurea Ciuc învaţă 76 ceangăi
maghiari din Moldova, cu ajutorul Consiliului Judeţean Harghita. Ei sunt cei care
au şansa ocrotirii identităţii lor maghiare. În reşedinţa judeţului Harghita există
din 1993 un internat amenajat pentru copiii ceangăi, care actualmente
funcţionează la «Szekely Karoly». În acest an 12 dintre aceştia îşi încheie studiile
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iar tinerii au sosit în special din sate maghiare." (Sipos Betti, O carte referitoare
la ceangăii maghiari din Moldova, în postul de televiziune Csiki TV din
12.02.201 O)

,,Programul Consiliului Judeţean Harghita ce vizează sprijinirea
maghiari din Moldova va fi extins. Anul acesta, programul Consiliului

ceangăilor
Judeţean

Harghita ce vizează sprijinirea ceangăilor maghiari din Moldova va fi
extins- a anunţat vineri în cadrul unei conferinţe de presă organizată la Miercurea
Ciuc, Zonda Erika, director de programe din cadrul autoguvemării judeţene. În
acelaşi cadru a fost prezentat volumul intitulat Ceangăii maghiari din Moldova
semnat de către Posh Daniel din Szekesfehervar. Publicaţia conţine şi câteva
lucrări ale artiştilor fotografi Adam Gyula şi Hegedus Dora. Cei care vor cumpăra
acest volum, vor contribui ·la învăţământul în limba maghiară a ceangăilor din
Moldova - s-a spus la conferinţa de presă. Pe de altă parte, în prezent Consiliul
Judeţean sprijină învăţământul a 76 de copii ceangăi în diferite instituţii cu
predare în limba maghiară din judeţ. Cu ajutorul contribuţiei autoguvemării
judeţene sunt acoperite cheltuielile de învăţământ ale copiilor ceangăi. În acest
sens, la data de 2 decembrie 2009 a fost semnat şi un contract de colaborare între
preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba şi Adrian Solomon,
preşedintele Uniunii Ceangăilor Maghiari din Moldova. În acest an sunt
programate diferite manifestări dedicate ceangăilor, cum ar fi Zilele Ceangăilor şi
Tabără de Dansuri Ceangăeşti." (Asztalos Agnes, Programul Consiliului Judeţean
Harghita ce vizează sprijinirea ceangăilor maghiari din Moldova va fi extins, în
postul de radio Star din 15.02.2010).
"Banner Geza: În localitatea Ghimeş-Făget, respectiv la aşa-numita graniţă
de 1000 ani, va fi realizat un monument în memoria celor decedaţi în Revoluţia
din 1848, primul şi al doilea război mondial, respectiv în Revoluţiile din 1956 şi
1989. Acum ruinele de lângă biserica Contumaţ, care devine încet loc de pelerinaj,
sunt restaurate, deoarece acolo vor fi amplasate şi plăcile comemorative. ( ... )
Banner Geza: În ce măsură poate sprijini această lucrare un telespectator
din ţara mamă?
Bankuti Akos: Una este să sprijine această activitate cu o oarecare sumă de
bani. Fundaţia «Budakeszi Kultura» este cea care adună donaţiile. Înfiinţarea
acestui loc comemorativ va costa 3-3,5 milioane forinţi.
Banner Geza: În calitate de persoană fizică, ce părere aveţi de întâmplările
de până acum, deoarece în urmă cu peste 1O ani nu ar fi crezut aproape nimeni că
o garnitură de tren trasă de o locomotivă ungară va trece prin România până la
graniţa de 1000 ani pentru ca acum să fie un loc comemorativ pentru cei căzuţi în
lupte. Cum apreciaţi acest lucru?
Bankuti Akos: Pentru mine este o minune. Şi Valea Ghimeşului este o
minune pentru mine personal. Pe de o parte pentru că am putut participa de la
început la acest lucru şi am putut fi unul dintre organizatorii principali. Pe de altă
parte că această graniţă de 1000 ani a devenit un loc de pelerinaj pentru maghiarii
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din Ungaria, Ardeal, Slovacia, deci pentru maghiarii din Bazinul Carpatic. Se
spune că în sezonul de vară vin circa 1000 de turişti/zi. Deci se poate spune că, în
sezonul de vară vin cel puţin 100 mii de oameni." (Banner Geza şi Csata Orsolya,
postul de televiziune Duna TV din 16.04.201 0).
"Aici Csango Radio, Csikfalva! În centrul Moldovei există un loc unde
radioul difuzează în limba maghiară, melodii populare autentice moldoveneşti şi
din Ghimeş, şi ştiri în limba română şi maghiară. Numărul moldovenilor care
cunosc şi limba maghiară se ridică la 60-70.000. Din aceştia face parte şi
populaţia localităţii Csikfalva." (Sursa: postul de televiziune Duna TV din
29.05.201 0).
"În unnă cu 120 de ani, au fost mutate familii întregi de ceangăi în
localităţile Deva, Hunedoara şi Cristur (HR). Aceştia au fost strămutaţi din munţi,
iar cu ocazia primei ediţii a Zilelor Judeţului Hunedoara, a fost organizată o
comemorare în acest sens. Miercuri, a fost ridicat o troiţă în amintirea primelor
familii de ceangăi care au fost mutate în această zonă. În urmă cu 120 de ani au
fost colonizate 16 familii de secui în Hunedoara şi în regiunile din jur. De atunci
aceştia trăiesc într-o comunitate destul de restrânsă şi chiar dacă a fost dificil, ei
au încercat să-şi păstreze identitatea lor maghiară. Cuvinte asemănătoare au fost
rostite şi de către Prefectul de Hunedoara.
( ... ) Primul pas a fost făcut deja, prin ridicarea unei troiţe, un monument
care va rămâne generaţiilor viitoare, un monument care va rămâne pentru
totdeauna în memoria populaţiei ce locuieşte în aceste regiuni." (Szekely Varga
Edina: postul de televiziune Erdely TV din 18.06.201 0).
,,Facilitate specială pentru ceangăi. În procesul de naturalizare, noua lege
a cetăţeniei face un compromis mai special: persoanele născute în sate ceangăieşti
trebuie să demonstreze doar că unul din strămoşii lui s-a născut tot într-un sat
ceangăiesc. Deci, practic, este suficient dacă înaintează o traducere legalizată de
un notar a unei copii a certificatului de naştere al unuia dintre părinţi. În cazul
persoanelor care au familie mai este,necesară o traducere legalizată a certificatului
de căsătorie. Mai trebuie desigur adăugarea unei fotografii, iar în momentul când
se predau documentele persoana în cauză trebuie să răspundă în limba maghiară la
întrebările adresate de funcţionar." (Sursa: www.nemnemsoha.gportal.hu din
16.11.20 10)
"Red: Cetăţenia maghiară poate fi solicitată şi de ceangăii din Moldova.
Aceasta le-ar oferi mai multe avantaje. Pe de o parte, şi ceangăii ar fi recunoscuţi
în România ca şi maghiari. Asta, dacă vor avea cetăţenie maghiară. Însă, ceangăii
consideră că este importantă obţinerea cetăţeniei maghiare şi din alte perspective
practice.
Solomon Adrian: Da, şi ceangăii pot solicita cetăţenia maghiară şi pot
beneficia de procedura simplificată de obţinere. Mai exact, întrucât ei nu pot
dovedi prin acte originile strămoşilor, ei sunt obligaţi să demonstreze că trăiesc în
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respectiv că strămoşii lor au fost catolici. Pentru că, prin religia
catolică, se pot demonstra originile lor maghiare. ( ... )
Red: Există o posibilitate prin care şi soţul/soţia etnicului maghiar poate
solicita cetăţenia maghiară, după ce partenerul(a) a obţinut-o deja. Veţi avea astfel
de cazuri aici?
Solomon Adrian: În Moldova, instituţia căsătoriei mixte nu este
caracteristică. Desigur, există şi aici câteva cazuri. Eu ştiu că, una dintre condiţii
este ca solicitantul să poată demonstra că are cunoştinţe de limbă maghiară. Şi, eu
cred că, dacă cineva a învăţat maghiara, iar soţul/soţia este etnic maghiar, atunci şi
persoana în cauză este îndreptăţită să solicite cetăţenia." (Lorincz Sandor: postul
de radio Târgu Mureş din 17 .O 1.2011)
"Proiectul de lege privind dubla cetăţenie le oferă şi ceangăilor din
Moldova posibilitatea de a deveni cetăţeni ungari, în baza unei cereri individuale
şi prin demonstrarea unor cunoştinţe minime de limbă. În capitolul motivaţii din
propunerea legislativă, sunt evidenţiate următoarele: De notat că Propunerea nu
este o noutate în sistemul juridic ungar, dat fiind faptul că prima lege a cetăţeniei
ungare şi legea din anul 1886 făcuseră deja cunoscută procedura simplificată de
naturalizare a maghiarilor de peste hotare, a ceangăilor." (Sursa:
http ://nemnemsoha. gportal.hu ).
,,Balul Ceangăilor de la Budapesta sub semnul solidarităţii. Datorită
procedurii de încetăţenire simplificată şi ceangăii din Moldova pot deveni cetăţeni
ungari - a subliniat Schmitt Pal, preşedintele Republicii Ungare, în scrisoarea de
salut adresată celei de-a XV -a ediţii a Balului Ceangăilor, prezentată la
evenimentul de sâmbătă, de la Budapesta. În scrisoarea de salut, preşedintele
republicii a subliniat faptul că, în acest an, seara este dedicată etnografului
Domokos Pal Peter, care are o parte însemnată în faptul că, astăzi, cei din ţara
mamă, sunt curioşi de fraţii lor ceangăi, că se îndreaptă către aceştia cu atâta
dragoste. ( ... ) Astăzi, mulţumită încetăţenirii, pot deveni cetăţeni ungari - a
subliniat preşedintele ungar, adăugând: să ne bucurăm de această solidaritate
umplută de suflete, acum sfinţită prin lege. Potapi Arpad, preşedintele Comisiei
pentru Solidaritate Naţională a Parlamentului Ungar, înfiinţată nu cu mult timp în
urmă, membru FIDESZ, le-a cerut ceangăilor din Moldova să se folosească cât
mai mulţi de posibilitatea istorică de încetăţenire simplificată. Potapi Arpad, care
este şi preşedintele Uniunii Naţionale a Secuilor din Bucovina, în faţa publicului
ce a umplut Sala Petofi din Budapesta, a arătat: istoria i-a tratat vitreg pe ceangăii
din Moldova, grupul etnic a trăit întotdeauna în minoritate etnică şi religioasă, nu
s-a putut ruga, învăţa în limba maternă. Organizatorii, prin acest bal, şi în acest an,
au dorit să atragă atenţia opiniei publice asupra proceselor sociale şi economice ce
ameninţă din rădăcini existenţa maghiarimii din Moldova şi au încercat să obţină
sprijin pentru dăinuirea ceangăilor-maghiari, respectiv pentru eforturile ce au
drept scop ridicarea acestora. La balul organizat de Fundaţia Pro Minoritate şi
Asociaţia Culturală a Ceangăilor Moldvahon, s-au prezentat şi aproximativ 50 de
sate

ceangăieşti,
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dansatori, muzicieni şi interpreti invitaţi din Ţinutul Ceangăilor: aceştia au sosit
din Ciucani, Cleja, Fundu Răcăciuni, Unguri-Găiceana, Pustiana, Somuşca,
Galbeni la Tămaş, Valea Întunecată, Valea Rece, Lunea de Sus, Bolovăniş.
Protectorul principal al celui de-al XV -lea Bal Ceangăiesc a fost Schmitt Pal,
preşedintele Republicii Ungare, la manifestare a fost salutată Levai Aniko, soţia
premierului, de asemenea au fost prezenţi Rethelyi Miklos, ministru responsabil
de resursele naţionale, 1\emeth Zsolt, secretar de stat în Ministerul de Externe,
Repas Zsuzsanna, subsecretar de stat responsabil de politica naţională, Wetzel
Tam as, însărcinat ministerial responsabil de încetăţenirea simplificată." (Sursa:
cotidianul Kronika, nr. 25 din 07.02.2011 ).
"Susţinerea ceangăilor este obligaţia noastră europeană. Ne străduim,
oare, să facem măcar minimul posibil, să aruncăm o privire asupra site-ului
Asociaţiei N"aşi pentru Maghiarii Ceangăi din Moldova, să vedem dacă îi putem
ajuta cumva? Ne gândim vreodată ca în loc de vacanţele noastre la Balaton, la
Marea Adriatică sau la Amsterdam, în acest an să ne petrecem vacanţa în regiunea
Ghimeş? Sâmbătă seara, am avut posibilitatea de a participa, la Budapesta, la
prezentarea unei miimi dintr-o cultură unică la a cărei salvare suntem datori nu
doar noi, cei din ţara-mamă, dar şi Europa are anumite obligaţii, dacă tot am
inventat acest joc de-a uniunea. Şi ceangăii pot solicita cetăţenia. Datorită
procedurii simplificate de naturalizare şi maghiarii ceangăi din Moldova pot
deveni cetăţeni maghiari - spunea preşedintele Schmitt Pal." (Sursa:
www.erdely.ma din 08.02.2011).
,.Eger - Colectă pentru învăţământul maghiar al ceangăilor. Peste
400.000 de forinţi s-au colectat în localitatea Eger, de la persoane fizice şi
juridice, pentru a sprijini învăţământul maghiar al ceangăilor. Banii vor ajunge la
şcoala maghiară din Magyarfalu, au susţiut marţi oficialităţi locale din Eger în faţa
corespondenţilor MTI. Recent, 20 de ceangăi din micuţa localitate moldovenească
au vizitat Eger, fiind găzduiţi la familiile din oraş, a afirmat Zentai Laszlo, oficial
al administraţiei, adăugând că 150.000 de forinţi s-au colectat cu destinaţia
ceangăii moldoveni chiar în timpul slujbei. Iniţiativa a fost salutată şi de elevii şi
profesorii Colegiului Szilagyi Erzsebet, care au reuşit în scurt timp să strângă
pentru acelaşi scop, 250.000 de forinţi. Donaţiile ulterioare vor fi adăugate la
sumele colectate deja, fiind cheltuite pentru organizarea unor tabere de studiu
pentru copiii ceangăi din localitatea moldovenească, situată în partea estică a
României şi unde abia câţiva copii maghiari învaţă în această limbă/limba
maghiară. În perioada 1-3 iulie, o delegaţie din localitatea Eger va vizita pământul
ceangăilor, respectiv localitatea Magyarfalu, cu ocazia organizării Zilelor
Localităţii/satului." (Sursa: www.mti.hu din 08.03.2011).
Pentru realizarea obiectivelor propuse, liderii maghiarilor din România,
printr-o colaborare pragmatică şi permanentă cu reprezentanţii clasei politice din
Ungaria, au reuşit să internationalizeze problema romano-catolicilor din
Moldova, prin includerea sa pe agenda de lucru a Uniunii Europene. Din
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multitudinea demersurilor întreprinse, pentru realizarea acestui obiectiv, am
reţinut unnătoarea selecţie de texte: "Ţinutul Ceangăilor: Căutăm relaţiile bune.
( ... ) Conform lui Solomon Adrian, preşedintele Asociaţiei Ceangăilor Ylaghiari
din Moldova (MCSMSZ), înfiinţarea caselor comunităţilor (casele maghiare) este
importantă deoarece transmite semnalul că nu îi lăsăm, din nou, singuri. Pentru
MCSMSZ, ultimul deceniu a fost unul al extinderii dinamice, astăzi asociaţia are
50 de angajaţi. Europarlamentarul Sogor Csaba consideră că, la nivel european,
problema trebuie prezentată într-un pachet european: se încalcă dreptul la limbă
maternă a unor cetăţeni ai Uniunii Europene. După cum a spus, în perioada 20042008, UDMR a găsit modalitatea pentru sprijinirea acelor sate ceangăieşti în care
se desfăşoară învăţământ în limba maghiară." (Sursa: www.tusvanyos.ro).
"Le acordă atenţie ceangăilor din Moldova. Reprezentanţii Asociaţiei
Maghiarilor Ceangăi din Moldova (MCSMSZ) au prezentat, în cadrul a două
evenimente importante, actuala situaţie a ceangăilor din Moldova, respectiv
programele comunitare deja existente. Săptămâna trecută, copreşedinta Ligii Pro
Europa, Smaranda Enache, a efectuat un turneu de informare în rândul
maghiarilor din judeţul Bacău, iar în cursul acestei săptămâni, Solomon Adrian,
preşedintele MCSMSZ a susţinut la Târgu Mureş o expunere în cadrul forumului
intitulat Maghiari XXI, în cadrul căruia preşedintele ungar Schmitt Pal s-a întâlnit
cu reprezentanţi ai organizaţiilor civile.
Delegaţia Ligii Pro Europa s-a deplasat în Moldova pentru a-şi reactualiza
raportul din 2002, în care a formulat, împreună cu Comitetul Helsinki din
România, faptul că asimilarea comunităţii maghiarilor-ceangăi din Moldova
trebuie stopată şi trebuie recunoscut statutul de minoritate naţională a comunităţii,
dat fiind faptul că în februarie anul viitor, situaţia ceangăilor din Moldova va fi
una din temele şedinţei pe fracţiuni din cadrul Parlamentului European. Smaranda
Enache şi colegii săi au vizitat sate din judeţul Bacău, s-au informat în legătură cu
învăţământul extraşcolar şi cu orele de limbă maghiară din şcoli, au discutat cu
primari, profesori şi elevi şi s-au întâlnit cu conducători ai inspectoratului şcolar şi
ai prefecturii.
Solomon Adrian ne-a declarat că în cadrul forumului Maghiari XXI a
prezentat situaţia actuală a comunităţii de ceangăi din Moldova, rezultatele
obţinute la nivelul învăţământului în limba maghiară şi noile strădanii ale
asociaţiei, şi l-a rugat pe preşedintele ungar Schmitt Pal să patroneze programul
Mentor. Esenţa acestuia constă în asumarea, de cât mai multe autoguvernări din
Ungaria, a rolului de mentor, în susţinerea, de către acestea, a câte unui elev
ceangău, sat ceangăiesc. Liderul asociaţiei ceangăilor a subliniat că, dincolo de
ajutorul material, au nevoie şi de includerea localităţilor din Moldova în fluxul
sangvin ungar." (Fekete Reka, Le acordă atenţie ceangăilor din Moldova, în
"Haromszek", nr. 6119 din 23.10.2010)
"Maghiarii ceangăi românizaţi din două părţi. Asociaţia Ceangăilor
Maghiari din Moldova organizează, în 21 de localităţi, învăţământ extraşcolar,
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însă

pe lângă aceasta ar fi nevoie şi ca România să respecte, iar UE să impună
respectarea, cu mijloace eficiente, a drepturilor de bază ale omului şi a
minorităţilor. Însă ACYIYI nu renunţă şi pentru realizarea celui mai nou plan al lor
au cerut ajutorul lui Schmitt Pal (preşedintele Ungariei - n.n.)." (Csibi Ylarti,
Maghiarii ceangăi românizaţi din două părţi, în "Gyergyoi Hirlap", nr. 133 din
03.11.2010).
"Tokes în apărarea ceangăilor. În cadrul echipei de lucru a fracţiunilor
pentru apărarea minorităţilor, europarlamentarul Tokes Laszlo s-a pronunţat
pentru apărarea maghiarilor-ceangăi din Moldova. El a susţinut cauza
maghiarilor-ceangăi din Yloldova, a căror simplă existenţă este periclitată, a căror
identitate etnică şi comunitară este contestată şi care sunt supuşi de către
majoritari unei asimilări necruţătoare. El a obiectat faptul că UE este aproape
indiferentă faţă de comunitatea ceangăiască ce numără 250.000 suflete." (Sursa:
cotidianul Haromszek, nr. 5906 din 13.02.201 0).
"Tokes Laszlo susţine apărarea rapidă a drepturilor europene ale
ceangăilor. În cadrul dezbaterilor deputaţilor europarlamentari pe tema situaţiei
ceangăilor din Moldova, vicepreşedintele Parlamentului European, Tokes Laszlo a
susţinut necesitatea soluţionării problemelor comunităţilor minoritare respectiv
apărarea drepturilor omului. Dezbaterile au fost iniţiate de Tokes Laszlo în dorinţa
de a veni în sprijinul soluţionării problemelor ceangăilor din Moldova. Deputatul
ardelean a apreciat că ceangăii sunt o minoritate în pericol, asupra căreia a
continuat românizarea şi în ultimii douăzeci de ani. ( ... ) Alături de alţi
europarlamentari a luat cuvântul şi Tytti Isohookana Asunmaa, cea care la
începutul deceniului a răspuns de problema ceangăilor la Consiliul Europei. Tokes
Laszlo a apreciat activitatea politicianului finlandez susţinând că a obţinut cele
mai multe rezultate notabile.
Situaţia ceangăilor din Moldova a fost susţinută de Solomon Adrian,
preşedintele Societăţii Ceangăilor din Moldova şi de vicepreşedintele programelor
de învăţământ, Hegeli Attila. Tokes Laszlo a apreciat că numărul ceangăilor din
Moldova vorbitori de limbă maghiară a scăzut de la 250 de mii la 50 de mii,
situaţia economică precară i-a obligat pe tineri să plece în alte zone. C0JMT şi-a
asumat responsabilitatea de a fi alături de salvarea ceangăilor". (Keleti Miklos, în:
www.emnt.org din 29.10.2010).
"Cu sprijinul lui Sogor Csaba va fi editat un volum având ca tematică
comunitatea ceangăilor. În cadrul celei de-a IX-a ediţii a Zilei Ceangăilor,
eveniment organizat de Consiliul Judeţean Harghita şi Centrul Cultural Judeţean
Harghita, în data de 14 noiembrie 2010, la Miercurea Ciuc, europarlamentarul
UDMR, Sogor Csaba a prezentat volumul Nouă ne place să trăim aici, având ca
tematică comunitatea ceangăilor. Actualitatea prezentării volumului este dată de
două evenimente semnificative: Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova
sărbătoreşte în acest an 20 de ani de la înfiinţare; în primăvara anului viitor se vor
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împlini 1O ani de la adoptarea Recomandării Consiliului Europei 1521/2001,
referitoare la protecţia culturii minorităţii ceangăilor.
Publicaţia, editată în trei limbi - maghiară, română, engleză - se bazează,
în parte, pe această Recomandare şi analizează situaţia actuală a ceangăilor din
perspectiva ultimilor 1O ani. În ediţia actualizată a volumului se regăseşte, de
asemenea, şi raportul privind comunitatea ceangăilor, elaborat în comun de către
Smaranda Enache, ca-preşedintele Ligii Pro Europa şi Gabriel Andreescu,
preşedintele Centrului de Studii Internaţionale din România.
Pe parcursul prezentării volumului, europarlamentarul Sogor Csaba a atras
atenţia şi asupra Recomandării Consiliului Europei. Europarlamentarul a spus: nu
strică să mai luăm din când în când acest document în mână şi să amintim
guvernului român conţinutul acestuia, deoarece conţine nişte puncte foarte
importante, cum ar fi crearea condiţiilor învăţământului în limba maternă,
asigurarea slujbelor religioase oficiate în limba maghiară, susţinerea organizaţiilor
ceangăilor sau organizarea conferinţelor internaţionale în scopul studierii culturii
ceangăilor. (... ) Europarlamentarul ardelean va prezenta volumul, la Bruxelles, în
primăvara lui 2011, după care în Moldova şi în Ardeal. Arta populară variată a
ceangăilor şi cultura lor caracteristică reprezintă o valoare deosebită şi pentru
Europa, de aceea este important ca şi în capitala UE să ştie cât mai mulţi despre
existenţa acestei minorităţi- a precizat Sogor Csaba." (Sursa: www.rmdsz.ro din
14.11.2010).
,.Limba maternă trebuie protejată. Încă mai sunt multe de făcut în
interesul ceangăilor din Moldova - a reieşit ieri, înainte de masă, la Casa de
Cultură din Miercurea Ciuc, acolo unde, în organizarea Centrului Cultural al
judeţului Harghita (CCJH), a avut loc cea de-a IX-a ediţie a Zilei Ceangăilor. ( ... )
O asemenea zi este o bună ocazie pentru analizarea realizărilor din ultimii ani. Din
partea Consiliului Judeţean Harghita, consilierul Becze Istvan, a prezentat
programul pentru diasporă al Consiliului Judeţean, intitulat Suntem solidari, al
cărui scop este acela ca maghiarimea ce trăieşte în bloc în Ardeal, să îi sprijine pe
maghiarii ce trăiesc dispersat în păstrarea culturii şi a limbii materne. ( ... )
Şi
în Parlamentul European se acordă atenţie ceangăilor.
Europarlamentarul Sogor Csaba a prezentat rezultate pozitive, deoarece în curând
va apărea volumul Nouă ne place să trăim aici cu un caracter informativ şi
recapitulativ, cu tematică ceangăiască, care va fi prezentat în Parlamentul
European. Raportul, pregătit de către oameni de ştiinţă şi lingvişti despre situaţia
ceangăilor din Moldova, va fi publicat în luna martie a anului viitor, cu sprijinul
Partidului Popular European, atunci când se vor împlini 10 ani de când s-a
declarat la Bruxelles faptul că limba ceangăiască este o valoare europeană, şi au
rugat România să protejeze această limbă prin anumite măsuri." (Szocs Lorant, în
"Csiki Hirlap", nr.223 din 15.11.201 0).
"0 problemă de drept a omului/Pierderea rădăcinilor nu este spre binele
nimănui. Chiar dacă situaţia ceangăilor s-a îmbunătăţit mult după 2001,
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maghiarimea din :violdova continuă să fie o minoritate periclitată - au constatat
oratorii conferinţei despre ceangăi, desfăşurate la Bruxelles. Europarlamentarul
Sogor Csaba a organizat la Bruxelles, în Parlamentul European, o prezentare de
carte şi o conferinţă, prilejuite de împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei
Maghiarilor Ceangăi din Moldova (:\1CSMSZ) şi a l O ani de la apariţia
Recomandării 1521 a CE, care insistă asupra învăţământului ceangăilor în limba
maternă. La invitaţia politicianului UDMR au sosit la Bruxelles mai mulţi autori
ai volumului trilingv intitulat Aici ne este drag să trăim, precum şi o parte a
profesorilor care predau în cadrul programului de învăţământ în limba maghiară
din Moldova. ( ... )
Conferinţa a avut translatori în limbile română şi engleză. Pe lângă cei 20
de pedagogi care predau în cadrul programului de învăţământ în limba maghiară
din Moldova au mai participat europarlamentari români şi de alte naţionalităţi,
practicanţi, reprezentanţi ai presei şi vizitatori ai Parlamentului European. La
conferinţa şi prezentarea de carte de la Bruxelles au expus etnograful Pozsony
Ferenc, preşedintele MCSMSZ, Solomon Adrian, copreşedinta Ligii Pro Europa,
Smaranda Enache şi activistul pentru drepturile omului, Gabriel Andreescu.
Pozsony Ferenc a amintit că deşi în ultimii 21 de ani s-au petrecut
numeroase schimbări pozitive în Moldova, maghiarimea din Moldova continuă să
fie o minoritate periclitată. ( ... )Pierderea rădăcinilor nu este spre binele nimănui
a spus Solomon Adrian preşedintele asociaţiei. După cum a declarat, există cel
puţin 30 de sate în care orele de limbă maghiară ar trebui introduse cât mai repede
în şcoală. Vă rugăm să ne ajutaţi în munca noastră - le-a cerut el celor prezenţi,
printre care se numărau şi europarlamentari din Ungaria, respectiv
europarlamentari maghiari din Transilvania.
Gabriel Andreescu a atras atenţia asupra necesităţii respectării drepturilor
copiilor: nu este permisă ajungerea acestora în situaţie defavorizată, nu este
permis să fie exercitate presiuni asupra lor pe motiv că învaţă limba strămoşilor
lor. Din păcate, biserica catolică din Moldova pare să nu aibă în prim plan
spiritualitatea, asigurarea legăturii dintre enoriaşi şi Dumnezeu, ci s-a implicat în
jocuri ale puterii şi este influenţată de interese politice. România a ratificat Charta
Limbilor Regionale şi ale Minorităţilor în anul 2007.
Mi-ar fi plăcut foarte mult ca această conferinţă să se fi desfăşurat în
parlamentul român - a spus Smaranda Enache. Ea a comparat rezultatele
activităţii pe teren, desfăşurate în 200 1 împreună cu Andreescu, pe Pământul
Ceangăiesc, cu rezultatele cercetărilor reluate acum la solicitarea lui Sogor Csaba.
Conferenţiarii au convenit asupra faptului că statul român ar trebui să se implice
în acoperirea cheltuielilor presupuse de învăţământul în limba maghiară. În
momentul de faţă, organizarea învăţământului în limba maghiară din Moldova
este finanţat din donaţii particulare sau din fonduri publice din Ungaria.
Tokes Laszlo, vicepreşedintele PE, s-a declarat mm1t de activitatea
profesorilor angrenaţi în programul de învăţământ în limba maghiară din
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:\1oldova, care şi-au asumat misiunea din Moldova. Xe imaginăm o Europă în care
este bine să fii maghiar, ceangău sau chiar ţigan - a spus el. Europarlamentarul
Winkler Gyula a declarat: chiar dacă ceangăii nu au un mesaj către Bruxelles,
europarlamentarii maghiari din Transilvania trebuie să fonnuleze un mesaj către
Pământul Ceangăiesc: se preocupă de ei, au un viitor în Europa.
În calitate de preşedinte al Intergrupului pentru Minorităţi, Gal Kinga a
precizat şi ea că problema minorităţilor europene este menţinută pe ordinea de zi
şi că i se acordă atenţie şi problemei ceangăilor. Europarlamentarul FIDESZ, Gall
Ildiko, i-a asigurat pe cei prezenţi că între partidele politice ungare există un
consens în privinţa sprijinirii programului de învăţământ în limba maghiară din
Moldova. Solomon Adrian a fost de părere că ceangăii trebuie conştientizaţi că nu
trebuie să se teamă să-şi asume identitatea. În acest proces de conştientizare, un
rol important îl joacă sfera civilă, care însă trebuie să se consolideze. În cadrul
conferinţei s-a arătat că în interesul introducerii liturghiilor în limba maghiară ar
merita ca problema să-i fie prezentată unui nunţiu de la Vatican, care minoritar
fiind - catalan - ar fi cu siguranţă mai receptiv la problema ceangăilor. În opinia
lui Pozsony Ferenc, un pas înainte efectiv în această problemă s-ar înregistra în
momentul în care Vaticanul le-ar transmite un mesaj fenn conducătorilor bisericii
romane-catolice din Moldova." (Sursa: www.transindex.ro din 31.03.2011).
,,Protectorul finlandez al ceangăilor a fost premiat. La data de 15 martie,
cu ocazia sărbătorii noastre naţionale, Schmitt Pal, preşedintele Republicii
Ungaria i-a acordat Ordinul Crucea de Cavaler al Republicii Ungaria, doamnei
Tytti Isohookana-Asunmaa, pentru activitatea desfăşurată în susţinerea ceangăilor,
pentru realizarea şi recunoaşterea la nivel internaţional a drepturilor minorităţilor
maghiare, precum şi pentru recunoaşterea activităţii desfăşurate timp de mai multe
decenii pentru realizarea concepţiei de autonomie a minorităţilor. Medalia a fost
acordată în data de 15 aprilie 20 11, în ministerul ungar de externe, iar laudele au
fost rostite de vicepreşedintele Parlamentului European, Laszlo Tokes.
Medalia a fost înmânată de către Nemeth Zsolt, secretar de stat în
ministerul de externe. Potrivit politicianului, maghiarii sunt foarte recunoscători
doamnei Tytti Isohookana-Asunmaa, pentru activitatea desfăşurată spre binele
prieteniei maghiaro-finlandeze. l\emeth Zsolt a cuprins în trei puncte esenţa
activităţii personalităţii finlandeze. În primul rând, suntem recunoscători pentru
activitatea desfăşurată în sprijinul ceangăilor moldoveni, deoarece existenţa şi
inexistenţa ceangăilor este strâns legată de existenţa şi inexistenţa naţiunii
maghiare. Problema ceangăilor a reprezentat un subiect tabu al relaţiilor românamaghiare, până când raportul doamnei Tytti Isohookana-Asunmaa 1-a eliberat din
cercul obiectiv al subiectelor tabu- a spus Nemeth Zsolt, enumerând şi activităţile
periculoase desfăşurate pentru binele minorităţilor naţionale, respectiv faptul că,
întotdeauna, Finlanda a aşezat cinstea în centrul acţiunii politice. Chiar dacă
Ungaria nu a urmat acest exemplu în ultimii ani, noul guvern consideră cinstea ca
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fiind un aspect deosebit şi în relaţiile sale externe, ceea ce poate contribui şi mai
mult la întărirea prieteniei maghiara-finlandeze - a declarat :\ emeth Zsolt. ( ... )
Aşa cum s-a precizat, doamna Tytti Isohookana-Asunmaa a intrat în
legătură cu ceangăii pe parcursul activităţii sale desfăşurată în Consiliul Europei.
În 1999 a vizitat localităţile mai importante din :\1oldova, locuite de ceangăi.
Experienţele şi concluziile sale, trase la faţa locului, le-a cuprins într-un raport cu
opt puncte. A considerat că infonnarea ceangăilor cu privire la drepturile care li se
cuvin, este deosebit de importantă. Totodată, a promovat ideea introducerii limbii
materne în şcoli şi în slujbele religioase. Comisia de Cultură, Educaţie şi Ştiinţă
din cadrul Consiliului Europei a adoptat proiectul raportului elaborat de către
doamna Tytti Isohookana-Asunmaa, în aprilie 2001. În baza acestui proiect,
APCE a adoptat în mai 2001, Recomandarea 152112001, care conţine propuneri
concrete referitoare la protejarea culturii ceangăilor. Acest document a fost primul
care a prezentat în detaliu situaţia reală a comunităţii ceangăilor. Retrăgându-se
din activitatea didactică, fiind profesor al universităţii din Oulu, Tytti IsohookanaAsunmaa a păstrat relaţia pe care şi-o făcuse cu ceangăii. Vizitează cu regularitate
Pământul Ceangăilor, fiind un oaspete permanent al manifestărilor profesionale
care au ca subiect situaţia ceangăilor. În 2003, i s-a decernat Premiul pentru
Cultura Ceangăilor.
Doamna Tytti a mulţumit pentru recunoştinţa pe care a primit-o, citându-i
în limba finlandeză pe Petofi Sandor şi Ady Endre, după care a subliniat că, din
anumite motive, activitatea sa a fost întreruptă. Această medalie îmi va aminti
cândva, că am reuşit să-i prezint pe ceangăi, într-un cerc mai larg, întregii lumi- a
spus doamna Tytti Isohookana-Asunmaa, după care a mai precizat că doreşte să
ajungă în sate ceangăieşti, unde copii învaţă la şcoală în limba maghiară. Aş dori
să urez tot binele Ungariei şi Transilvaniei. Vă mulţumesc frumos! şi-a încheiat
discursul, în limba maghiară, personalitatea finlandeză." (Sursa: www.erdely.ma
din 15.04.2011).
Aceluiaşi obiectiv prioritar de înfăptuirea programului de "dăinuire a
maghiarilor din Ţinutul ceangăiesc", îi sunt destinate numeroase manifestări
ştiinţifice, culturale, civice şi politice maghiare organizate în localităţi din
Moldova în care trăiesc credincioşi romana-catolici, în Transilvania, în mod
deosebit în judeţele Covasna şi Harghita, în localităţi din Ungaria şi din ţările
vecine unde trăiesc maghiari. Iată doar câteva exemple:
"Asimilare şi modernizare la ceangăii moldoveni. Peti Lehel, cercetător în
cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor 'Naţionale cu sediul
la Cluj-Napoca a susţinut miercuri o expunere la Oradea, în cadrul seriei de
manifestări desfăşurate în scopul cercetării minorităţilor, din cadrul Academiei
Szacsvay constituite de UDMR Bihor. Invitatul manifestării a prezentat la liceul
Ady Endre expunerea intitulată Credinţă religioasă şi modernizare în satele
locuite de ceangăi moldoveni. Apartenenţa ceangăilor este stabilită în primul rând
de apartenenţa religioasă, Peti subliniind în mai multe rânduri că limba nu ocupă
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un rol important în conştiinţa identităţii acestui grup etnic. Legat de ceangăi, cu o
cultură bogată în tradiţii arhaice, Uniunea Europeană, prin intennediul
comisarului finlandez, Tytti Isohookana-Asunmaa, a impus protejarea culturii şi
limbii acestei comunităţi, amintită ca fiind cea mai enigmatică minoritate. În
prima jumătate a secolului XIX, ceangăii moldoveni au rămas în afara procesului
de fonnare a conştiinţei naţionale civice maghiare (refonna lingvistică, epoca
refonnelor, etc.), limba lor străveche fiind folosită exclusiv pentru comunicare.
Statul român, devenit independent, a grăbit procesul de asimilare lingvistică, prin
înregimentarea în identitatea naţională română, astfel având loc şi asimilarea
ceangăilor moldoveni. Cultura ceangăilor a căpătat o mai mare importanţă în viaţa
publică maghiară după schimbarea regimului. Situaţia ceangăilor a devenit
legendară şi datorită acestui fapt interesul pentru acest grup etnic a devenit mai
mare, deoarece soarta ceangăilor a fost văzută ca fiind un exemplu de asimilare a
comunităţilor care trăiau dincolo de graniţele Trianonului. După schimbarea
regimului a început un proces de transformare radicală, globalizarea şi
modernizarea sunt prezente la fel ca şi în alte regiuni. Imaginea arhaică care a pus
stăpânire în trecut pe ceangăii moldoveni, dispare, a precizat Peti Lehel." (Freund
Emese, Asimilare şi modernizare la ceangăii moldoveni, în Reggeli Ujsag, nr.
2176 din 06.05.2011)
,,Despre societatea ceangăilor din Moldova. A fost publicat un volum
despre societatea ceangăilor din Moldova, semnat de etnograful Kinda Istvan,
colaborator al Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe. Volumul a fost
prezentat pe 22 octombrie, la Cluj, în cadrul unei conferinţe de istorie a ştiinţei,
derulată în organizarea Facultăţii Maghiare de Etnografie şi Antropologie din
cadrul Universităţii de Ştiinţe Babeş-Bolyai, Comisiei Academice din Cluj şi
Asociaţiei Etnografice Kriza Janos. Volumul semnat de Kinda Istvan începe cu un
capitol teoretic, conceptual, metodic şi de istorie a cercetării, după care cititorul e
condus în lumea specifică, viaţa cotidiană socială a satelor locuite de ceangăi.
Semnatarul reflectă asupra modului în care, în ultimele secole, puterea religioasă
şi cea laică au controlat sfera morală din Moldova. ( ... ) Kinda Istvan este
personalitatea marcantă a cercetărilor şi comisiei ştiinţifice din cadrul Muzeului
Naţional Secuiesc, este redactorul-şef al almanahului intitulat Acta Siculica".
("Szekely Ujsag", nr. 44 din 11.11.201 0).
"Sunteţi valah? Nu, catolic! Prezentarea de carte care a avut loc în data de
21 ianuarie, orele 17 .00, la "Muzeul Breslelor ar putea fi caracterizată ca
interesantă şi plină de învăţăminte. Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova
este iniţiatoarea cărţii apărute sub îngrijirea Editurii Zelegor din Târgu Secuiesc,
intitulată 1O ani În Moldova - Programul de Învăţământ pentru ceangăi 20002010. Dimeny Attila, conducătorul muzeului, i-a salutat pe participanţi, după care
a făcut o scurtă prezentare a istoriei cercetării ceangăilor. Programul de
învăţământ pentru ceangăi a fost demarat în anul 2001, ca urmare a unui raport al
comisiei Uniunii Europene. ( ... )
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A unnat apoi o discuţie spontană legată de conştiinţa identitară a
ceangăilor. Hegyeli Attila a declarat: graţie faptului că trăiesc mai izolat, ceangăii
şi-au păstrat conştiinţa identitară confesională din evul mediu. Dacă cineva îi
întreabă dacă sunt români sau maghiari, afinnă că sunt români, fiindcă trăiesc în
România. Dacă cineva îi întreabă dacă sunt valahi, răspund nu. Sunt catolici."
(Koszti Ildiko, în "Szekely Ujsag", nr 56 din 27 .O 1.2011 ).
" Trezirea Ceangliei. La Clubul din pivniţă al Centrului Cultural al
judeţului Harghita a fost prezentată cartea unuia dintre marii poeţi contemporani
ai ceangăilor, cartea lui Duma Istvan Andras intitulată Ceanglia. Consulul Balogh
Gyorgy, în calitate de organizator - întâlnirea scriitor-cititori a fost organizată de
Consulatul General al Republicii Ungare la Miercurea Ciuc şi Editura PallasAkademia - a declarat că, nu îi este ruşine să recunoască faptul că, motivaţia
evenimentului a fost dată de faptul că, tocmai acum Duma Istvan Andras,
împreună cu alţi 16 ceangăi, a venit să solicite cetăţenia ungară. Sarany Istvan,
redactorul-şef adjunct al Editurii Pallas-Akademia, cel care a prezentat volumul, a
citat din prefaţa la primul volum de poezii al poetului ceangău, prefaţă semnată de
Ferenczes Istvan. ( ... ). Scopul acestui volum este şi acela de a face să se observe
că, încă mai există cultură pe baza căreia să se construiască şi mai este cine să
salveze maghiarimea din Moldova." (Sursa: "Csiki Hirlap", nr. 68 din
07.04.2011 ).
Cele mai importante acţiuni de loby şi resurse materiale şi umane au
fost canalizate spre înfiinţarea învăţământului în limba maghiară în
localităţile din Moldova unde trăiesc credincioşi romano-catolici vorbitori ai
graiului ceangăiesc. După 1O ani, de eforturi intense şi concentrate, se văd
primele rezultate, ilustrate de materialele din presa maghiară:
"Hegyeli Attila, responsabil pe probleme de învăţământ din cadrul
Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova. (AMCM). În prezent, în Ţinutul
Ceangăiesc nu există învăţământ cu predare în-limba maghiară, deci nici la nivel
de grădiniţă, nici în clase superioare. În Ţinutul Ceangăiesc am reuşit până în
prezent, ca în 21 de localităţi copiii au posibilitatea de a învăţa limba maghiară,
într-o activitate extraşcolară, de 1 oră pe zi, respectiv şi în cadrul şcolii, în anumite
localităţi, unde s-a autorizat acest lucru. În aceste sate, limba maghiară este
predată de 3 ori pe săptămână, în şcolile cu predare în limba română. Desigur că
nu este suficient şi pe deasupra în aceste localităţi, cu absolvirea clasei a VIII-a, se
termină procesul educaţional, motiv pentru care am înfiinţat Colegiul ceangăiesc
din Miercurea Ciuc, care funcţionează de aproape 20 de ani. Am dori ca în cadrul
acelui colegiu să trimitem acei absolvenţi de clasa a VIII-a care iau în serios acest
lucru, şi ai căror părinţi îi susţin în dorinţa lor de a învăţa mai departe în limba
maghiară şi ale căror rezultate la învăţătură sunt corespunzătoare. În prezent avem
80 de elevi la colegiul din Miercurea Ciuc, iar numărul elevilor de clasele I-VIII,
în cele 21 de localităţi din Moldova este de 1.600. După absolvirea liceului, elevii
au posibilitatea de a studia în continuare. În cazul în care decid că vor să rămână
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le asigură bursele şi în continuare. Acest lucru
înseamnă că le este asigurată cazarea şi masa. Majoritatea lor dau admitere la
Cluj-i\apoca, Odorheiu Secuiesc, respectiv Miercurea Ciuc. Există şi elevi care
doresc să-şi continue studiile în Ungaria. În general, ei sunt primiţi de Institutul
Balassy şi după o pregătire prealabilă cu durata de un an, au posibilitatea de a se
înscrie în cadrul oricărei facultăţi din Ungaria. Statul ungar asigură anual burse
pentru un număr de 10 elevi. Este adevărat că bursa este foarte modestă, în
valoare de 30.000 de forinţi, din care elevii trebuie să se descurce. Acestea sunt
posibilităţile oferite tinerilor ceangăi şi acesta este modul de fonnare a sistemului
educaţional de la nivel de grădiniţă şi până la facultate." ( Szabo Aniko, la postul
de radio Târgu-Mureş din 12.01.2010).
"Căutăm învăţători, educatori pentru organizarea unei grădiniţe de vară.
De 1O ani, Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova (MCSMSZ) organizează
învăţământul în limba maghiară pentru copiii ceangăi din Moldova. ( ... ) Începând
din vara lui 201 O, asociaţia noastră doreşte să organizeze activităţi permanente şi
în vacanţa de vară pentru copiii cu vârsta între 3 şi 1O ani, în primul rând în acele
localităţi în care beneficiem de imobile proprii, case ale comunităţilor care sunt
capabile să asigure spaţiul pentru aceste activităţi. Locaţii posibile: Vladnic,
Unguri-Găiceana, Găidar, Fundu Răcăciuni, Ciucani, Coşnea, Gioseni, Tuta,
Pustiana, Frumoasa, Luizi Călugăra." (sursa: www.csango.ro din 20.01.2010).
"Uniunea Ceangăilor Maghiari din Moldova a anunţat că ar dori să extindă
sistemul de învăţământ în limba maghiară în Moldova. În acest sens, preconizează
să înfiinţeze 12 grădiniţe de vară cu predare în limba maghiară în 12 localităţi cu
populaţie formată majoritar din ceangăi maghiari. Totodată, la începutul anului
şcolar 20 10/20 11, organizaţia intenţionează să demareze învăţământul în limba
maghiară şi în localităţile Bogdan şi Ferdinand. La est de Carpaţi, în 21 de
localităţi locuite de ceangăi maghiari, 42 de dascăli învaţă, în timpul orelor de
curs şi după programul de şcoală, 1650 de elevi să scrie şi să citească în limba
maternă. Părinţii au solicitat să fie organizate şi grădiniţe/şcoli de vară unde copiii
lor să înveţe limba maghiară. Uniunea Ceangăilor Maghiari din Moldova a depus
un proiect de finanţare în Ungaria pentru a obţine fondurile necesare organizării
acestor grădiniţe de vară în cele 12 localităţi. De asemenea, se aşteaptă şi
înscrierea unor pedagogi voluntari care timp de o lună vor accepta să lucreze în
aceste grădiniţe." (Sursa: www.Kuruc.hu din 07.04.2010).
"S-au scurs patru ani de când, datorită Fundaţiei Csibesz, au sosit la
Şoimeni mai mulţi copii ceangăi aflaţi în situaţii sociale dificile. Casa, care la
vremea respectivă a primit 9 copii, astăzi a devenit neîncăpătoare deoarece în
prezent locuiesc aici 14 minori. Astfel, datorită spiritului întreprinzător al
preotului Gergely Istvan, cunoscut şi sub numele de Tiszti, clădirea va fi extinsă.
La început, Fundaţia Csibesz din Şumuleu Ciuc s-a ocupat de îngrijirea tinerilor
care, ajunşi la majorat, erau nevoiţi să părăsească sistemul de stat. Preotul Gergely
lstvan, adică Tiszti, le-a oferit un adăpost şi o masă caldă acestor tineri. În curând
în România,

asociaţia noastră
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tinerii orfani au avut posibilitatea să dobândească şi o meserie." (Gyorgy
Szidonia: postul de televiziune Csiki TV din 30.04.201 0) .
.. Ocrotitorii limbii. Katona Erika: În 8 mai la Lunea de Sus a avut loc
aniversarea a 1O ani de la înfiinţarea învăţământului maghiar pentru ceangăii
maghiari din ~o1dova. Echipa emisiunii «Ocrotitorii limbii)) s-a aflat la
eveniment. Vă prezentăm reportajul realizat la faţa locului. Politicieni precum
Sogor Csaba, europarlamentar, Szep Gyula, vicepreşedintele UDMR, sau Torzsok
Erika, preşedintele Fundaţiei de Cercetare a Minorităţilor au elogiat munca de
sacrificiu a celor 100 de profesori care în ultimii 1O ani şi-au asumat pentru
perioade mai scurte sau mai lungi ca, de multe ori în toiul unor controale, să-i
înveţe pe copii ceangăi în limba lor maternă în cadrul sau în afara şcolii. ( ... )
Redactor: Punctul culminant al reuniunii a fost când fiecare a povestit
evenimentele decisive legate de învăţământul din Moldova. Întâmplările au apărut
şi sub formă de carte, ca amintire permanentă a eforturilor.
Hegyeli Attila: Avem un site www.csango.ro, unde fiecare poate citi
volumul şi tot aici se pot înscrie pentru funcţia de profesori sau ca pedagogi în
cadrul programului de vară, în calitate de voluntari.
Redactor: Uniunea Locală a Pedagogilor a acordat diplome de onoare
programului educaţional pentru ceangăi." Katona Erika : postul de televiziune
Duna TV din 19.05.2010
,,Avem nevoie de maghiari de serviciu. Programul de învăţământ pentru
maghiarimea din Moldova, care funcţionează bine, nu poate să oprească, sau
măcar să încetinească asimilarea ceangăilor - a afirmat Hegyeli Attila într-un
interviu acordat cotidianului Kronika. Potrivit şefului de program al Asociaţiei
Ceangăilor Maghiari din Moldova (MCSMSZ), dacă pe lângă învăţământul în
limba maternă nu vor avea loc progrese în domeniul religiei, culturii şi economiei,
atunci munca pedagogilor este doar o picătură în mare. Dacă clerul romanacatolic din Moldova încearcă să scoată din biserică şi din mintea oamenilor, atunci
programul de învăţământ nu îşi va atinge scopul - a afirmat acesta." (Szucher
Ervin, în "Kronika" nr. 98 din 21.05.2010) .
.,Maghiarii din Moldova. În 13.08.2010, în cortul diasporei din cadrul
celei de a VI-a ediţii a taberei EMI, rolul principal le-a revenit maghiarilor din
Moldova. Deşi ne-am aflat în tabără de ceva timp nu am aflat de schimbarea de
program. Prezentarea aleasă de noi a fost Maghiarii ceangăizaţi - cultura
ceangăilor. Această prezentare a avut loc mult mai repede decât scria în program.
Am ascultat o altă prezentare care era tot despre viaţa şi situaţia maghiarilor din
Moldova. ( ... )
Dintre copiii ceangăi din Moldova, 9.000 înţeleg, vorbesc limba maghiară,
însă doar 1.600 învaţă la şcoală limba maghiară în cadrul a trei ore pe săptămână.
Ceilalţi copii au rămas pe dinafara învăţării limbii maghiare nu din cauza
dezinteresului ci din cauza lipsei profesorilor. Asociaţia Ceangăilor Maghiari din
Moldova (ACMM), Fundaţia pentru Învăţământul Maghiar din Moldova,
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pentru Maghiarii Ceangăi din Moldova îi ajută pe copiii ce trăiesc
acolo. 60% din bugetul programului de învăţământ este asigurat de autoguvemări,
civili, comunităţi din Ungaria. Aceştia fac parte din programul naşilor. Cei care
fac parte din acest program sprijină anual cu 40.000, respectiv 150.000 de forinţi
studiile liceenilor sau elevilor de şcoală generală." (Bajna Gyorgy, Maghiarii din
Moldova, în "Gyergyoi Kisujsag" nr. 867 din 19.08.2010).
"S-a îmbunătăţit situaţia ... Elevii ceangăi moldoveni vorbesc tot mai
frumos şi cu mai mult curaj în limba maghiară, îşi declină identitatea cu tot mai
multă îndrăzneală, lucru demonstrat pe deplin la concursul de cântece populare
organizat la Ciucani, declară Solomon Adrian, preşedintele MCSMSZ. La
eveniment a participat şi ambasadorul Ungariei la Bucureşti, Fuzes Oszkar, care a
fost de aceeaşi părere şi a declarat cu satisfacţie: Sute, ba chiar mii, de elevi
ceangăi moldoveni pot acum să înveţe în limba maghiară, se exprimă tot mai bine
ungureşte, cu mai mult curaj. Frica pe care o constatasem în unnă cu ceva timp
printre ei este acum aproape învinsă şi, chiar şi autorităţile române dovedesc mai
multă înţelegere faţă de ei, mai multă răbdare, a spus ambasadorul care a ţinut să
adauge faptul că au fost deja înregistrate primele solicitări de cetăţenie maghiară
venite din această regiune." (Sursa: Bihari Naplo, nr. 273 din 23.11.2010).
"Oprirea asimilării. Cu ocazia şedinţei Comisiei pentru Solidaritate
Naţională din cadrul Parlamentului Ungar, Solomon Adrian, preşedintele
Asociaţiei Ceangăilor Maghiari din Moldova (MCSMSZ), a solicitat dezvoltarea
şi extinderea programului de învăţământ pentru ceangăii maghiari din Moldova, în
scopul opririi asimilării.
Solomon Adrian a subliniat: în timp ce în 2000, programul de învăţământ
maghiar se desfăşura în 2 locuri, astăzi acesta se desfăşoară în 24 de sate, în urma
acestuia, mulţi copiii se înscriu pentru a-şi continua studiile în instituţii de
învăţământ în limba maghiară. După cum a spus, în anul şcolar 2010-2011 s-a
reuşit atragerea în program a 1860 de copii, totodată ar dori să ajungă la cât mai
mulţi copii şi ar dori să se ocupe de cât mai mulţi copii de grădiniţă. Acesta a
subliniat: ar dori să atragă în program cel puţin alte 20-30 de locaţii şi ar dori să
înfiinţeze şi alte case maghiare. Casele maghiare joacă un rol important nu doar în
viaţa copiilor, ci a întregului sat - a arătat acesta. Preşedintele a solicitat ca, în
Bacău, acolo unde trăiesc cei mai mulţi ceangăi, să se creeze un centru cultural de
învăţământ, iar în Ţinutul Ceangăilor să funcţioneze şi mass-media în limba
maghiară. Ar fi nevoie de instituţii de învăţământ mediu
Conform lui Dioszegi Laszlo, directorul Fundaţiei Teleki Laszlo, dacă nu
s-ar fi iniţiat programul de învăţământ pentru ceangăi, astăzi nu am putea vorbi
despre maghiarimea de dincolo de Carpaţi. Printre rezultate, acesta a amintit
faptul că, în 2001, Consiliul Europei şi-a formulat propunerile în această temă, a
declarat cultura acestora drept periclitată. Totodată, a întrebat de ce în ultimii 1O
ani, programul de învăţământ a fost realizat aproape exclusiv din fonduri ungare,
deoarece fondurile româneşti au fost nesemnificative şi de ce nu a intervenit
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Privind la viitor, acesta consideră indispensabilă înfiinţarea unei
instituţii de învăţământ de nivel mediu în limba maghiară la Bacău. Acesta a spus:
astăzi, numărul celor ce vorbesc maghiara a scăzut la 45 de mii de la 62 de mii şi
că grupele de vârstă pentru acest grup etnic sunt destul de rele. Chestiunea
ceangăilor este, în acelaşi timp şi un model, deoarece majoritatea maghiarimii din
Bazinul Carpatic trăieşte dispersat. Dacă soluţiile aplicate au succes, atunci
acestea pot fi utilizate şi altundeva - a subliniat acesta." (Sursa: cotidianul
Harghita Nepe, nr. 46 din 08.03.2011).
" Viitor ceangăiesc/Maghiarimea s-ar extinde în Bacău. Bacăul s-ar putea
transfonna în centrul de rezistenţă al sistemului învăţământului în limba maghiară
din Bazinul Carpatic, dacă în următorii 1O ani va putea fi fondată şcoala cu
predare în limba maghiară. În cadrul conferinţei de trei zile, desfăşurate la
sfârşitul săptămânii la Fundu Răcăciuni şi Pustiana, a fost adoptat, la iniţiativa
MCSMSZ, un nou Plan de Acţiune Ceangăiesc. La conferinţă au participat
specialişti în problema ceangăiască, politicieni, profesori, ziarişti şi pedagogi. A
fost adoptată varianta finală a planului de dezvoltare a comunităţii de maghiariceangăi din Moldova, intitulat De minimis conceptia. Primul Plan de Acţiune
Ceangăiesc a fost elaborat în urmă cu 1O ani. Acesta a fost înlocuit acum de noul
document adaptat la cerinţele actuale.
Cel mai bogat capitol se referă la învăţământ, iar în introducerea acestuia
se arată că nu este suficient ca lupta pentru dăinuirea limbii şi a culturii să fie
purtată doar prin intermediul învăţământului. În document sunt specificate
obiectivele pe următorii 1O ani. Cel mai important este predarea limbii maghiare
ca limbă maternă în cât mai multe sate ceangăieşti din Moldova şi extinderea ei
asupra tuturor copiilor din mediul rural. De asemenea, în grădiniţele cu predare în
limba română ar urma să fie introduse preocupări în limba maghiară şi ar urma să
fie înfiinţate grădiniţe particulare, grădiniţe bilingve cu program prelungit. La
nivel instituţional, în Bacău ar urma să fie înfiinţat un colegiu cu spiritualitate
maghiară, destinat elevilor ceangăi din Moldova care studiază în Bacău, existând
posibilitatea ca ulterior, din acest colegiu să se separe un liceu cu predare în limba
maghiară sau bilingv. În cazul în care aşa ceva nu va fi posibil, documentul
menţionează ca alternative înfiinţarea în Bacău a unui liceu de stat cu predare în
limba maghiară sau a unei şcoli administrate de o fundaţie, a unei şcoli organizată
pe baze sociale sau a unei clase de a IX -a de limbă maghiară, cu finanţare de la
stat. Documentul face referire şi la Colegiul Ceangăiesc din Miercurea Ciuc:
acesta ar trebui să fie în primul rând o instituţie de învăţământ nu una socială. Se
menţionează, de asemenea, că programul naşilor continuă, că se intenţionează
înfiinţarea unei biblioteci şcolare în limba maghiară.
Noul plan de acţiune conţine şi capitole referitoare la cultură, religie,
tineret şi economie. Dominaţia din ce în ce mai puternică a limbii majoritare are
drept consecinţe pierderea de către maghiarii ceangăi a propriului lor dialect
maghiar, schimbarea modului de viaţă prin dispariţia culturii materiale şi a
eficient

UD~R.
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obiceiurilor tradiţionale de pe pământul ceangăiesc. Sub efectul acestui proces,
utilizarea limbii maghiare şi tradiţiile culturale ceangăieşti apar în ochii multora ca
o alternativă a modernizării, ca surse ale rămânerii pe dinafara dezvoltării şi ale
situaţiei defavorizate - se arată în introducerea capitolului despre cultură. De
asemenea, se insistă asupra celebrării cât mai des a liturghiilor în limba maghiară,
asupra înfiinţării organizaţiilor de tineret şi a mărcii produs ceangăiesc." (Sursa:
www.transindex.ro din 14.04.2011).
Din puţinele articole apărute în mass media românescă, pe această
temă, în perioada analizată (2010-2011) redăm două materiale din cotidianul
"Adevărul" şi unul publicat de Agenţia de ştiri Romanian Global News, a
Românilor de Pretutindeni:
"Ceangăii, comunitatea fără trecut şi prezent. Cândva, ceangăii apăreau la
loc de cinste în cărţile de istorie ale lui Nicolae Iorga. Astăzi, par să fi renunţat
pasivi la limba, obiceiurile şi sărbătorile tradiţionale. Rubrica Dosar din această
săptămână vă propune o scurtă incursiune în istoria uneia dintre cele mai puţin
cunoscute comunităţi din România.( ... ) Revendicaţi şi renegaţi, în aceeaşi măsură,
atât de români, cât şi de maghiari, ceangăii au ajuns o comunitate fără prezent. ( ... )
Refuzând să se autodefinească ca o comunitate etnică de sine stătătoare, ceangăii
nu fac decât să adâncească şi mai mult ceea ce pare a fi misterul adevăratelor lor
origini. În satele ceangăieşti, obiceiurile s-au uitat cu desăvârşire.
( ... ) Oficial, în prezent, în România există 1.266 de ceangăi, dintre care
307 cu limba maternă maghiară, 910 română, 37 ceangăiască, 3 rromă şi 9
nedeclarată. Pe de altă parte, potrivit extremiştilor maghiari, numai în Moldova ar
exista undeva între 60.000 şi 250.000 de ceangăi vorbitori de limbă maghiară.
Aceeaşi situaţie de incertitudine poate fi regăsită şi în privinţa originilor
cuvântu1ui ceangău. Conform dicţionarelor de limbă maghiară, cuvântul provine
din csanga1 şi elcsangal care înseamnă a hoinări, a se desprinde de ceilalţi.
Maghiarii din Ardeal foloseau cuvântul csango (ceangău) pentru denumirea
ungurilor care s-au desprins din maghiarime şi trăiesc departe de ea. O altă teorie
identifică originea cuvântului într-un context mult mai jignitor, cel de corcit,
atribuit de către secui comunităţii care ar fi preferat să se rupă de ei şi să accepte
românizarea.
Apartenenţa comunităţii ceangăilor a fost şi continuă să fie un subiect
extrem de disputat. Istoricul român Anton Cosa consideră că folosirea termenului
de ceangău ca nume etnic nu este justificat. Trebuie să vorbim de catolicii din
Moldova, şi nu de ceangăii din Moldova, întrucât aceştia nu reprezintă o
minoritate etnică aparte, ci o comunitate religioasă. De cealaltă parte, Vilmos
Tanczos, conferenţiar la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, prezenta, în
2002, auditoriului venit la o conferinţă, o hartă împânzită cu zeci de oraşe
moldoveneşti înfiinţate de soldaţii maghiari care păzeau graniţele de răsărit ale
regatului Ungariei. Jaszvasar (laşiul), Balard (Bârladul), Szeretvasar (Rădăuţiul),
Husz (Huşiul), Bake (Bacăul), Szucsava (Suceava) şi multe altele, toate erau, în
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opmia cercetătorului ungur, localităţi maghiare, înfiinţate de maghiari. ( .... )
Denumirea de ceangăi are origine secuiască (de la secui eseul csangani = a se
corei), deci cu înţeles de corcitură, motiv pentru care românii romana-catolici au
refuzat acest apelativ şi 1-au considerat din totdeauna o ofensă. Ceangăii secui, pe
de altă parte, se consideră secui.
Subiectul ceangăii din Moldova a fost abordat mai întâi de către
specialiştii maghiari, astfel încât, în clipa de faţă, raportul lucrărilor pe această
temă tipărite de ei este net superior celor publicate de specialiştii români.
Explicaţia e la îndemână: populaţia romana-catolică din această categorie s-a
recunoscut dintotdeauna ca fiind românească. Atât de evidente sunt semnele
acestei apartenenţe încât dialectologii, etnologii, istoricii, antropologii români nu
au considerat necesar să motiveze şi să susţină un adevăr care era clamat de înşişi
locuitorii în discuţie. Ceea ce a produs şi încă produce derută este graiul mixt
(româno-ceangăiesc) pe care-1 utilizează o parte din aceşti vorbitori. Lipsa unor
studii aplicate a făcut ca idiomul ceangăiesc (amestec de română şi maghiară) să
fie considerat un dialect al limbii maghiare, sau chiar o variantă a limbii maghiare.
Într-adevăr, dacă se ia în calcul doar componenta maghiară a graiului lor, se
ajunge Ia concluzia, eronată, că vorbesc această limbă. Câtă vreme bilingvismul
româno-ceangăiesc este exprimat, în chip logic, şi de altă componentă, cea
românească, cercetătorul este obligat să conchidă că aceşti locuitori vorbesc cu
egală performanţă limba română, consideră Ioan Dănilă, conferenţiar universitar,
doctor în problematica ceangăilor din Moldova.
Pentru a verifica această ipoteză, Dănilă a chestionat vorbitori din peste 30
de localităţi din judeţele Bacău, Iaşi, Neamţ, Vrancea, Vaslui, fiind interesat de
competenţa lingvistică privind folosirea limbii române. Aceste sate figurau în
evidenţele cercetătorilor maghiari ca fiind populate de vorbitori de limbă
maghiară. În fapt, am constatat - prin înregistrări pe bandă magnetică, pe baza
Chestionarului elaborat de Academia Română - că practică bilingvismul românoceangăiesc şi, mai mult decât atât, că refuză să se considere altceva decât români,
încheie profesorul Ioan Dănilă.
Isidor Dâscă, decanul Biserici romana-catolice din Bacău, afirmă cu tărie
că între ceangăi şi români se poate pune cu precizie semnul egal. Recunoaşte că
este o diferenţă mare între limba maghiară şi cea ceangăiască şi că singura
diferenţă între români şi ceangăi este limba vorbită. Oricum, în ziua de azi, numai
bătrânii mai vorbesc limba ceangăiască. Tinerii nu o mai cunosc aproape deloc.
Eu am fost cu un ceangău în Ungaria şi nu înţelegea nimic din ce se vorbea în
jurul lui, a afirmat decanul Bisericii romana-catolice din Bacău. El a mai adăugat
că, din punctul său de vedere, niciodată, ceangăii nu au fost discriminaţi. De ce să
fie discriminaţi? Sunt oameni liniştiţi, la locul lor şi paşnici. Biserica nu face
astfel de diferenţe, a mai adăugat preotul Dâscă." (Olimpia Filip şi Mihai Mincan,
Ceangăii, comunitatea fără trecut şi prezent, în "Adevărul" , nr. 6479 din
23.05.2011).
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"Ceangăii

din Moldova nu doresc dubla cetăţenie. ~u-i interesează ştirile
din Ungaria, pentru majoritatea lor numele lui Viktor Orban nu înseamnă nimic,
tinerii nu prea mai învaţă ungureşte. (... )Cu toate că Uniunea Ceangăilor ~aghiari
din Moldova încearcă să stimuleze comunităţile de ceangăi de limbă maghiară
să-şi trimită tinerii să înveţe limba în şcolile create din bani de la statul maghiar,
aceştia vorbesc româneşte între ei. Potrivit învăţătoarei, numai 25 la sută din copii
învaţă ungureşte. Ambasadorul Ungariei în România s-a dus în comună ca să-i
informeze pe cei de aici despre dobândirea dublei cetăţenii, dar nu a fost
întâmpinat cu prea mult interes." (Eva Galambos, Ceangăii din Moldova nu
doresc dubla cetăţenie, în "Adevărul", nr. 6505 din 22.06.2011 ).
,,Propagandă maghiară pe ziare. cam: Ceangăii sunt un grup etnic ungar,
de religie. romana-catolică!!! Ceangăii sunt un grup etnic ungar, de religie
romane-catolică, care trăiesc în principal în Moldova, unde s-au mutat din
Transilvania, între secolele XII şi XVII, explică sursa citată, scrie ziare.com,
înghiţind pe nerăsuflate minciuna ungurească. Ca răspuns dat propagandei
maghiare de pe ziare.com, Romanian Global News publică câteva materiale care
dovedesc nu numai minciunile propagandei maghiare, dar şi ticăloşia celor care o
finanţează şi o pun pe piaţă. lată ce scria în anul 2004 Asociaţia romanecatolicilor Dumitru Mărtinaş, asociaţie care reprezintă pe cei 265.000 de romanecatolici din zona judeţelor din Moldova, aşa zişii ceangăi, pe care propaganda
maghiară doreşte să-i asimileze ca şi pe cei 400.000 de români din judeţele
Covasna, Harghita şi Mureş:
Comunicatul Asociaţiei Romano-Catolicilor Dumitru Martinaş.
Vă informăm că, în baza Sentinţei Civile Nr. 45 din 13.06.2000 a
Tribunalului judeţean Bacău, s-a înfiinţat Asociaţia romane-catolicilor Dumitru
Mărtinaş. În 17 martie 2001 statutul şi comitetul de coordonare ale Asociaţiei
romane-catolicilor Dumitru Martinaş au fost supuse dezbaterii publice în prezenţa
unui număr de aproximativ 1000 de reprezentanţi ai acestor comunităţi, din 40 de
localităţi ale Moldovei. Prin votul unanim al participanţilor, Asociaţia romanecatolicilor Dumitru Mărtinaş a fost împutemicită să reprezinte şi să apere
interesele celor 265.000 de romane-catolici din Moldova, în problemele
referitoare la trecutul, prezentul şi viitorul acestor comunităţi.
Asociaţia romane-catolicilor Dumitru Mărtinaş respectă şi promovează
prin întreaga sa activitate principiile şi valorile recunoscute de Uniunea Europeană
inclusiv cele referitoare la apărarea identităţii şi păstrarea specificului cultural. În
faţa numeroaselor tendinţe de a denatura adevărul, definind în mod eronat
comunităţile romane-catolicilor din Moldova drept o minoritate etnică,
prezentându-le sub denumiri ca: ceangăi, maghiari-ceangăi sau ceangăi-maghiari,
Asociaţia romane-catolicilor Dumitru Mărtinaş îşi oferă întreaga disponibilitate
pentru un dialog care să reflecte adevărata realitate.
Prin vocea autorizată a Asociaţiei noastre, cei 265.000 de romane-catolici
din Moldova vă stau la dispoziţie cu argumente clare care demonstrează că
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denumirea de ceangăi reprezintă un abuz întreţinut sistematic prin falsuri şi
denaturări, în dorinţa de a susţine, împotriva tuturor realităţilor, că în România ar
fi încălcate drepturile acestor comunităţi. Repetatele insistenţe, complet
dezinteresate, de după anul 1990, impun reafinnarca adevărului că majoritatea
membrilor comunităţilor noastre nu s-au considerat şi nu se consideră ceangăi, ci
români catolici. În acest sens, ei nu pot fi consideraţi o minoritate etnică, aşa cum
este cazul maghiarilor, gennanilor, evreilor, slovacilor, grecilor, italienilor,
bulgarilor, turcilor etc. din România. Este cât se poate de elocvent faptul că
obiceiurile tradiţionale şi folclorul comunităţilor noastre au fost din totdeauna
româneşti, graiul ceangău, o relicvă a tumultuoasei istorii prin care a trecut acest
popor, neposedând până azi a scriere proprie.
Încercările actuale de a-i prezenta pe romana-catolicii din Moldova ca
fiind o minoritate etnică maghiară nu reprezintă altceva decât o tentativă de a
repeta ideile internaţionalismului proletar promovate de Moscova după al Doilea
Război Mondial, când impunerea învăţământului şi serviciilor religioase în limba
maghiară în comunităţile romano-catolice din Moldova a eşuat lamentabil, fiind
încă o agresiune externă. Faptul că unii membri poartă nume de familie cu
sonoritate maghiară se explică prin provenienţa transilvăneană a înaintaşilor lor.
Aceştia au fost supuşi, de-a lungul secolelor, unui proces de deznaţionalizare prin
secuizare şi maghiariz~re, proces care va fi institutionalizat de autorităţile de la
Budapesta prin Regulamentul intitulat Cum să maghiarizăm numele de familie,
editat de Societatea de Maghiarizare a Numelui apărută în anul 1881 sub
semnătura secretarului de stat al Ministerului de Interne maghiar, Prony Jozsef.
În acest context, Asociaţia romana-catolicilor Dumitru Mărtinaş vă
adresează respectuoasa invitaţie de a lua act de adevărata stare de lucruri din
cadrul Comunităţilor noastre şi de a orienta spre Asociaţia noastră instituţiile şi
organele naţionale şi internaţionale interesate. Vă rugăm să vedeţi în Asociaţia
noastră reprezentantul real şi legal constituit al celor 265.000 de romano-catolici
din Moldova, care s-au săturat să fie consideraţi o minoritate etnică, o populaţie
arhaică de ţărani supusă unei aşa-zise asimilări, ruptă de realităţi şi mai ales lipsită
de drepturi şi libertăţi. Veţi avea plăcuta surpriză să găsiţi printre romano-catolici
nenumărate valori, intelectuali, oameni politici, economişti, jurişti militari, etc.
( ... ) Vă asigurăm încă odată de întreaga noastră disponibilitate pentru un dialog
deschis şi echilibrat bazat pe adevăr şi realitatea concretă în care trăim, în faţa
tuturor celor interesaţi de problematica existenţei noastre. Preşedintele Asociaţiei
romana-catolicilor Dumitru Mărtinaş, Gheorghe Bejan
Şi pentru că poate nu este de ajuns să prezentăm poziţia asociaţiei care îi
reprezintă pe romana-catolicii din Moldova, Romanian Global News prezintă şi
Raportul/sondajul făcut de Universitatea Bucureşti împreună cu Centru de
Sociologie urbană şi regională, CURS în anul 2002, raport intitulat Satele cu
ceangăi din Moldova. Identitate şi Cultură. Sondaj de opinie. O lucrare unică în
ceea ce priveşte romana-catolicii din Moldova este Catolicii din Moldova 375
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universul culturii populare de prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru, pe care o puteţi
găsi la Biblioteca Academiei Române." (www. rgnpress.ro din 21.06.2011).
Alte materiale, studii, articole, rapoarte de cercetare, documentare, lucrări
monografice, recenzii referitoare la problematica romana-catolicilor din ~oldova,
din perspectivă românească, pot fi consultate în bibliotecile şi pe site-urile:
Episcopiei Romana-Catolice de Iaşi, Asociaţiei Romana-Catolicilor Dumitru
Mărtinaş din Bacău, Centrului European de Studii Covasna-Harghita şi Forumului
Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, din Sf. Gheorghe şi în arhiva
Agenţiei de ştiri Romanian Global News, din Bucureşti.
Anexă

Câteva studii şi lucrări din mass-media maghiară, referitoare la românii
din sud-estul Transilvaniei şi la romana-catolicii din Moldova
1. Istoria românilor reflectată în mass-media de limbă maghiară, Ioan Lăcătuşu,
în Diversitate etnică şi integrare europeană, Institutul de Cercetare a Calităţii
Vieţii, Bucureşti, 2005, pp. 10-12.
2. Problematica Trianonului în mass-media de expresie maghiară, Ioan
Lăcătuşu, în Transilvania, nr. 9 1 2005 , pp. 36-42.
3. Românii în mass-media maghiară din Harghita şi Covasna, voi. I, Ioan
Lăcătuşu, Editura Europcarpatica, Sf. Gheorghe, 2006, 140 p.
4. Stereotipii, clişee şi prejudecăţi faţă de instituţiile de ordine publică prezente
în mass-media din judeţul Covasna, în Buletinul de informare editat de
Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 3/ 2006, pp. 15-21.
5. Problematica romano-catolicilor din Moldova în presa de limbă maghiară din
judeţele Covasna şi Harghita, Ioan Lăcătuşu, în "Acta Bacoviensia", nr.
IV/2009, pp. 321-35.
6. Pagini din presa maghiară din judeţele Covasna şi Harghita, referitoare la
Biserica ortodoxă din Arcul intracarpatic, Ioan Lăcătuşu,
în "Acta
Bacoviensia", nr. IV/2009, pp. 353-368.
7. Teme ale istoriei românilor în presa de limbă maghiară din judeţele Covasna
şi Harghita, în "Românii în mass-media maghiară din Harghita şi Covasna",
Vol.II (2006-2009), Ioan Lăcătuşu, Editura Europcarpatica, Sf. Gheorghe,
2009, pp. 11-108.
8. Secuii şi relaţiile cu românii în presa de altădată, în "Românii în dezbaterile
Congresului secuiesc din 1902. Premise, deziderate şi reverberaţii", ediţie
îngrijită de Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătuşu, Editura Magic Print, Oneşti,
2011, pp. 83-96 (împreună cu Vasile Stancu).
9. Problematica Dictatului de la Viena în mass-media maghiară, în "Axa", Anul
III, nr. 47, 16-30 septembrie 2010, pp. 28 -39.
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PROVEXIEXŢ A HÂRTIEI L'TILIZAT Ă ÎX ŢARA
ROMÂXEASCĂ ÎX PERIOADA 1621-1632. 1:\'FORMA ŢII
IXEDITE REFERITOARE LA PERIOADA ÎX CARE At;
FL'XCŢIOXAT MORILE DE HÂRTIE DE LA
RÂMXICL' VÂLCEA ŞI CĂLIMĂXEŞTI
Dr. Adrian POHRIB
The Origin of the Paper L'sed in Vallachia, between 1621 and 1632. Some
unedited data regarding the functioning periods of the paper mills from
Râmnicu Vâlcea and Călimăneşti
Summary
As a discipline, Filigranology assists Paleography, Bibliology and
Philology in locating, dating and checking the authenticity of the old documents.
Obviously, the scholars raised the question regarding the origin of the
paper used within the Romanian Principalities, between the XIV -th and the
XVIII-th centuries. Based on the rigorous researches conducted by scholars such
as Alexandru Mareş (for the XVI-th century) or on some sporadica! analysis done
upon some selected specimens, the hypothesis that the paper used in the
Romanian territories was of foreign origin was issued. Later on, this hypothesis
was conclusively settled. This hypothesis also held valid in case of the paper from
the XVII-th century. The present study endorses this hypothesis by finding ways
which would enable us to determine, in most situations, the origin of the paper
used during the period between 1621 and 1632.
Keywords: filigranology, Ramnicu Valcea, XVII century

Filigranologia studiază diferitele reprezentări şi linii imprimate în hârtie
(filigrane), în scopul identificării fabricii de unde aceasta provine. Cercetarea
filigranelor facilitează cunoaşterea circulaţiei hârtiei, prin aceasta legăturile
economice dintre diferite regiuni, deseori pe baza filigranelor putându-se data
documente nedatate. În obiectul filigranologiei intră şi cercetarea morilor de
hârtie. 1 Altfel spus, filigranul, ca şi contramarca, constituie nu numai un criteriu
determinant pentru datarea şi verificarea autenticităţii unui text, ci şi unul de
stabilire a provenienţei şi circulaţiei hârtiei, chiar dacă documentele contemporane
sunt lipsite de informaţii în acest sens. Ca disciplină, ea vine în sprijinul
paleografiei, bibliologiei şi filologiei pentru localizarea, datarea şi verificarea
autenticităţii documentelor vechi.

Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, Bucureşti,
1982, p. 116.

1
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Cum este şi fires c, s-a ridicat problema provenienţei hârtiei care a circulat
în Ţările Române între secolele XIV -XVIII. În unna unor studii aprofundate
realizate de unii cercetători, cum ar fi Alexandru Mareş 2 pentru secolul al XVIlea, sau pe baza unor cercetări sporadice prin sondaje pe anumite loturi de
documente, s-a fonnulat ipoteza, care a devenit apoi certitudine, că majoritatea
hârtiei utilizate la noi este de provenienţă străină. Acest lucru s-a dovedit a fi
valabil şi pentru secolul al XVII-lea, fapt confirmat de prezentul studiu, care ne
pennite să stabilim în cele mai multe situaţii provenienţa hârtiei utilizată în
perioada 1621-1632.
În cele ce unnează vom analiza filigranele întâlnite pe hârtia documentelor
studiate de noi, pe baza identificării în repertorii filigranologice, însoţindu-le de
un scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei lor.
Ancoră. Filigran vertical reprezentând o ancoră înscrisă întrun cerc, al cărui diametru variază între 3 şi 4,5 cm. În partea
~Y
superioară a cercului este dispus un trifoi simbolizând o cruce.
Filigranul în forma simplă (numai ancora) apare în anul 1376 la
Veneţia 3 , ceea ce îl face pe C.M. Briquet să presupună proveninţa
italiană a acestei mărci . Totuşi, în cele mai multe cazuri nu întâlnim
acest semn în Italia până în anul 1420, când vom întâlni un tip nou însoţit de o
funie. În a doua jumătate a secolului al XV -lea întâlnim tipul italian într-un cerc,
pentru ca în cursul secolului al XVI-lea să apară însoţit de o contramarcă ce
demonstrează originea italiană .
Începând cu anul 13 86 putem unnări grupul francez localizat la Troyes cu
un desen caracterizat prin ciocurile de ancoră sub formă de accent circonflex, care
îl întâlnim până la sfârşitul secolului al XV-lea. Le Clert semnala familia Pericard
din Troys, care avea o ancoră în armorialele sale 4 .
Filigranul întâlnit de noi este uneori însoţit de o contramarcă stilizată : o
floare, un felinar, sau un grup de iniţiale A şi B; B, A şi B; A şi M; A şi Z; P şi A;
R şi A; G, B, Z şi altele. Tipul de ancoră înscris într-un cerc se întâlneşte şi în
albumul de filigrane al lui Al. Mareş 5 , însă conturul an corei este redat prin linii
duble iar cercul este surmontat fie de o stea în şase colţuri , fie de o cruce. Toate
variantele de ancoră cercetate de noi sunt de origine italiană .

W

i

Alexandru Mareş , Filigranele hârtiei întrebuinţate În Ţările Române în secolul al XVI-lea,
1987.
3
C.M. Briquet, Les j iligranes. Dictionaire historique des marques du p apier, des leur aparition
vers 1282 jusque en 1600 avec 39flgures dans le texte et 16112 facs imifes des filigranes, vo i. 1,
Amsterdam, 1968 , p. 36.
4
Vladimir A. Mos in, Seid M. Tralj ic, Filigranes des X!Ife el X/ Ve , vol.l , Zagreb, 1957, p. 56.
5
Alexan dru :Yl areş, op. cit., pp. 137-21 1.
2

Bucureşti ,
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Arbaleta. Filigranul de acest tip, ca şi în cazul ancorei, este
plasat vertical într-un cerc cu diametru! cuprins între 3-5 cm.
Arbaleta este dispus ă uneori într-un cerc dublu. Arbaleta simplă
apare în anul 1320 ş i folosirea sa persistă până în secolul al XVIIlea 6. Deşi creată în Italia 7, la jumătatea secolului al XIV-lea, a fost
copiată şi în Champagne în cursul secolului al XIV -lea. Tipurile
ulterioare secolelor XV-XVII se deosebesc prin fonnă, deoarece din anul 1470 au
apămt reprezentări înscrise într-un cerc, concomitent cu aplicarea de diferite
contramărci .

Pentru perioada cercetată de noi au fost identificate următoarele tipuri de
contramărci: trei pălării de cardinal dispuse 1:2, coroană cu semilună , cmce
(trifoi) însoţită de litera C în " oglindă" , diferite litere sau grupuri de litere, plasate
de regulă în colţul din dreapta jos al colii de hârtie (P; A şi Z; B şi F; C şi M; P şi
P; R şi A; S şi P; T şi R; G, B şi Z etc.) . Dimensiunea literelor variază între 2-3
cm. şi sunt plasate pe căluş (sânnă dispusă vertical în cadrul fonnei de fabricare) ,
cele perechi fiind dispuse simetric faţă de acestea, la distanţa de aproximativ 1 cm.
Tot pe căluş este plasată de cele mai multe ori, în partea superioară a grupului de
litere, şi frunza de trifoi. Există cazuri în care iniţialele fabricantului sunt plasate
lângă arbaletă, în stânga şi dreapta acestuia, în interiorul cercului.

Coroana cu stea şi semilună. Filigran vertical cu
dimensiuni cuprinse între 5-7 cm. reprezentând o coroană deschisă,
perlată, cu fleuroane şi cu o frunză de trifoi. Coroana este timbrată
de o stea cu şase colţuri şi o semilună urcătoare. Uneori aceste
elemente sunt supradimensionate în comparaţie cu coroana.
Acest tip de filigran a fost creat de papetarii italieni în
secolul al XVII-lea (nu a fost identificat în volumul lui Alexandru Mareş) , fiind
folosit în special pentru exportul în Imperiul Otoman, hârtia cu aceste însemne
specifice lumii musulmane fiind foarte bine primită de autorităţile administrative 8 .
Din studiul acestor mărci de hârtie a rezultat că unora le lipsesc din
compoziţie trifoiul, uneori acesta regăsindu-se în contramarcă. Tot în contramarcă
poate fi regăsită, cei drept mai rar, şi semiluna. De asemenea, există şi filigrane în
care lipsesc atât trifoiul cât şi steaua în şase colţuri . Contramărcile utilizate sunt
cele specific italiene: flori cu cinci petale, cu şapte petale, precum şi diferite
grupuri de litere. Există şi situaţii în care o iniţială este plasată pe căluşul pe care a
fost fixat şi filigranul principal.

6

Vladimir A. Mosin, Seid M. Traljic, op. cit., voi. I, p. 57
C. M. Briquet, op. cit., voi. l, pp. 49-50.
8
Livia Bacâru, Filigranele cărţilor tipărite la Câmpulung în secolul al XVII-lea, în "Studia
Bibliologia", 1969, partea I, p. 78.
7
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Coroana simplă. Desenul imprimat în hârtie variază ca
dimensiuni şi este dispus vertical, reprezentând o coroană deschisă
perlată, cu un trifoi în vârf (trifoiul în toate filigranele italiene
simbolizează o cruce, existând chiar serii de filigrane care surprind
evoluţia de la cruce la trifoi).
Hârtia purtătoare de acest filigran este de provenienţă
9
veneţiană , nefiind destinată însă pieţei musulmane. Se pare că acest tip de filigran
este o creaţie a secolului al XVI-lea, el fiind întâlnit şi în albumul lui Alexandru
Mareş (vezi filigranul nr. 1317). Contramărcile sunt alcătuite din grupuri de două
sau trei litere însoţite de trifoi.
Crucea latină. Privind în transparenţă coala de hârtie
observăm o cruce latină sau greacă înscrisă într-un cerc (scut),
însoţită de iniţialele papetarilor. Cea mai mare parte a acestor mărci
~
sunt de provenienţă genoveză (în general cele la care crucea este
dispusă într-un scut şi ale căror litere sunt fonnate dintr-o singură
trăsătură) şi mai puţin franceză (literele sunt realizate prin trăsături
duble) 10 . Referitor la acest tip de filigran, am întâlnit o raritate la un document
datat 27 iunie 1631 11 , raritatea lui constând în faptul că acelaşi filigran a fost
imprimat de două ori pe aceeaşi foaie de hârtie. Probabil lucrătorul a scos coala
din fonna de turnare, dintr-un anumit motiv, atunci când nu era uscată, pentru ca
apoi să o reintroducă însă în poziţie inversă, filigranul reimprimându-se.

8
U)

Felinar. Acest tip de filigran îl întâlnim nu numai ca marcă
ci şi cu rol de contramarcă. El este un semn personal al
fabricantului, întâlnindu-1 dispus în partea inferioară a colii de
hârtie, de regulă în partea dreaptă.
Prezenţa alături de ancoră, uneori, ne duce cu gândul la
originea veneţiană. Poate ar trebui să vedem în aceasta armele
familiei Lanterna (în lb. italiană lanterna=felinar) , familie de papetari din
Toscalano, din care un membru, Pietro, este cunoscut din anul 1600 12 .
principală

de cardinal. Această marcă de hârtie este
folosită începând cu secolul al XIV-lea până în secolul al XVII1
c:j,::ScJ~~~
lea. Tipurile specifice secolului al XIV-lea au un singure
ciucure, cele ulterioare distingându-se prin doi ciucuri. În
secolul al XVI-lea apar accesorii suplimentare: flori, cruci,
stele, cheile papale şi contramărci. Opinăm că prototipul acestui însemn a fost
n.

•

(\

n

Pălăriile

9

C.M. Briquet, op. cit., voi. I, p. 269 (filigr. nr. 5856).
Ibidem, p. 332.
11
Colecţi a "Documente Istorice" CXCVI/63.
12
C.M. Briquet, op. cit., voi. II, p. 427.
10
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creat probabil la Fabriano şi folosită sigur la morile de hâ1iie din Italia Centrală,
mai târziu devenind o marcă sigur veneţiană 13 . Tipul descoperit cu ocazia
studiului nu este prezent în albumul lui Briquet, dar l-am identificat în volumul V
al colecţiei Monumeta Chartae papiy raceae historiam ilustrantia 14 .
Potcoava. Scut oval încărcat cu o potcoavă orientată cu
braţele în jos, însoţită de două cruci aproximativ egale ca
dimensiuni, una în registrul superior iar cealaltă între braţele
potcoavei. Acest filigran este de origine poloneză, reproducând
probabil annorialele Jastrzemibce-ilor şi al Schokken-lor sau ale
altor familii poloneze 15 • Variante asemănătoare au fost găsite şi în
Rusia pe documente datând din perioada 1581-1594.

Potcoavă

în reprezentare heraldică. Scutul este
cu cel prezentat mai sus, fiind însă timbrat de un coif
.
încoronat cu o coroană deschisă având în cimen pene de păun
~
dispuse 5:5 şi însoţit în dextra şi senestra de literele A şi L.
~
Filigranul este de origine poloneză. Un filigran asemănător a fost
identificat de Alexandru Mareş, fentru secolul al XVI-lea,
atribuindu-i ca loc de fabricaţie moara Grembience 1 •
asemănător

G

Steag. Steagul este redat cu flamura despicată, fluturând în
senestra, însoţit de literele G,. B, Z, litera B fiind plasată pe lancea
stindardului. Primul filigran ce simbolizează un steag a apărut în
anul 1328, Briquet considerându-1 italian. Specimenul nostru este
caracteristic secolului la XVII-lea 17 , când steagul apare însoţit de
iniţialele prezentate mai sus.

13

Vladimir A. Mosin, Seid M. Traljic, op. cit., voi. 1, p. 94.
***Monumeta Chartae papiyraceae historiam ilustrantia, voi. IV, The nostitz papers, Noteson
watermarks found in the German Imperial Archives of the XVII-th & XVIII-th centuries, and
essays shawing the evo lution ofnumber of watermarks, Hilversum, 1956, p. 121.
15
C.M. Briquet, op. cit., voi. I, p. 120.
16
Alexandru Mareş, op. cit., p. XXXI.
17
***Monumeta Chartaepapiyraceae ... , voi V, p. 804.
14

383
https://biblioteca-digitala.ro

Un filigran asemănător celui prezentat alăturat am întâlnit
la Heawood 18, pe un document englez datat în anul 1682.

Filigran de

'
'

proveninţă necunoscută.

Reprezentare heraldică. Scut sfertuit prezentând în cartierul
unu o acvilă în zbor deschis iar în patru un leu rampant senestra.
Cartierele doi şi trei sunt partajate în pal. Acest filigran este de
19
provenienţă germană, simbolizând armele oraşului Dres da .

Reprezentare heraldică. Scut sfertuit prezentând în
cartierul unu şi trei o acvilă în zbor deschis iar în cartierele doi şi
patru tablă de şah . Briquet a identificat cinci variante asemănătoare
cu cea prezentată, acestea apărând pe hârtia unor texte din perioada
1549-1599 localizate la Praga, Leibnitz şi Ohlau. El a observat că
acel câmp tablă de şah reprezintă armele principatului Brieg iar
acvila reprezintă probabil Silezia20 .
Topor. Filigranul privit în transparenţă se înfăţişează ca un
scut omamentat, încărcat cu un topor orientat cu lama în senestra,
timbrat de o acv i lă în zbor deschis care asupreşte o semilună . Acest
tip de filigran era utilizat de moara poloneză de hârtie din
Tenezyek, în apropiere de Cracovia.

18

E. D. Heawood, Watermarks, Mainly of the XVII-th and XVl/1-th centuries, vol I, Hiversum,
1950, filigr. 1375
19
***Monumeta Chartae papiyraceae ..., vol V, p. 52 .
20
Ibidem, p. 73 .
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Floare de crin simplă. Acest tip de filigran a fost folosit de
papetarii italieni, francezi şi gennani 21. În cazul nostru este de
provenienţă incertă.

Floare de crin - reprezentare heraldică. Această
de hârtie prezintă un filigran triplu. Filigranul
principal este un scut oval bogat omamentat, timbrat de o
floare de crin. Filigranul secundar prezintă trei flori de crin
dispuse 1:2 deasupra a trei munţi iar contramarca este
alcătuită din iniţialele F şi B însoţite de trifoi. Prezenţa frunzei de trifoi şi a celor
trei munţi ne fac să înclinăm în favoarea provenienţei italiene.
marcă

Flori de crin - reprezentare heraldică. Scut încărcat cu
trei flori de crin dispuse 2: 1, timbrat de o coroană deschisă cu trei
fleuroane interpuse de către un arc periat. Briquet atribuie acest
blazon oraşelor Neisse şi Slatz (Silezia), primele reprezentări ale
acestuia. în filigrane sunt atestate documentar din a doua jumătate a
secolului al XVI-lea 22 .
Floare de crin dispusă într-un cerc timbrat de o coroană.
Floarea de crin este unul din filigranele cele mai răspândite, a cărui
întrebuinţare a durat din secolul al XIII-lea până în zilele noastre. El
a fost creat în Italia şi preluat mai târziu de morile de hârtie din
Franţa şi Germania. Marea diversitate a formelor acestei mărci
dovedeşte existenţa unui număr considerabil de mori italiene şi
franceze care îl foloseau. Specimenele cele mai vechi sunt întrebuinţate la sfârşitul
secolului al XIII -lea şi începutul secolului al XIV -lea la Florenţa (cu floarea
figurată într-un cerc), Bologna şi Bergamo 23 . În cazul nostru filigranele sunt sigur
de provenienţă italiană.

Floare de crin surmontând un scut - reprezentare
Filigran fără contramarcă identificat şi în albumul lui
Heawood la nr. 141 , planşa 22. Provenienţa este incertă.
heraldică .

21
22

23

C. M. Briquet, op . cit., voi. I, p. 379.
***Monumeta Chartae p ap iyraceae.. ., vol V, p. 105.
Vladimir A. Mosin, Seid M. Tralj ic, op. cit., voi. I, p. 57.
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Lămâie.

Filigran de proveninţă necunoscută ; luând în
considerare contramarca, există probabilitatea să fie de origine
italiană. Nu a fost identificat în cataloagele de filigrane studiate.

Acvila într-un cerc. Marcă aparţinând morilor italiene,
fiind creată în secolul al XVII-lea a circulat până în secolul al
24
XVIII-lea . Forma neobişnuită a păsării este luată probabil din
reprezentările bisericeşti. Acvila este redată în zbor semideschis,
orientată senestra, şezând pe munţi. Filigranul este lipsit de
contramarcă şi prezintă numeroase variante datorită desenului
complicat.

Acvila

bicefală

- reprezentare heraldică. Filigran de
origine bavareză. Acvila bicefală în zbor deschis, timbrată de o
coroană deschisă, purtând pe piept un scut cu iniţiala K, este acvila
utilizată ca marcă de hârtie de moara din Kempten (Bavaria) 25 . În
trecut existau numeroase mori de hârtie germane care utilizau ca
filigran acvila bicefală imperială, schimbând litera de pe piept cu
altă literă sau cu un simbol care reprezenta de obicei armele unui oraş imperial.
Spre exemplu, litera A face referire la oraşul imperial Augsburg, K la Kempten,
secera înscrisă în scut la Legfelden.
Tipul de filigran de la moara Kepten apare însoţit de unele iniţiale ale
fabricanţilor, dintre care unii ne sunt cunoscuţi: Georg Frey, Hans Hiirnpain, Hans
Schachenmayr26 . Probabil filigranul nostru a fost realizat de fabricantul Hans
Mayer, care a utilizat aceste iniţiale la sfârşitul secolului al XVI -lea şi începutul
celui următor.
Acvila

cruciată

în câmp deschis. Filigranul a fost utilizat
în Ţara Românească de o moară de hârtie, probabil din
Călimăneşti 27 . Acvila de dimensiuni mari (5,5/8,5 cm.) văzută din
spate este redată în zbor semideschis cu capul în dextra ţinând în
cioc sau alături o cruce de tip latin. Atât filigranul, cât şi hârtia,
24

Don Francisco de Bofarull y Sans, Animals in Watermarks , Hilversum, 1959, p. 37.
*** Monum eta Chartae papiyraceae... , voi V, p. 30.
26
Alexandru Mareş , op. cit., p. XXX.
27
Mihai Popescu, Fabricile de hârtie ale lui Matei Basarab, în "Revista istorică română" , VII,
1937, pp. 384-388.
25
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trădează

o lipsă de experienţă în domeniul fabricării hârtiei. Până acum s-a
acreditat ideea că această moară de hârtie a fost înfiinţată de Matei Basarab în anii
1638-1639 28, însă prezenţa acestui tip de filigran pe o hârtie al cărui text este datat
1625 29 ridică noi semne de întrebare în legătură cu istoricul acestei mori.
Variantele de filigran întâlnite sunt dispuse vertical, cu excepţia unui singur
filigran dispus orizontal, şi sunt lipsite de contramarcă .
Acvila - reprezentare heraldică. Această marcă de hârtie
a fost identificată cu descrierea heraldică a stemei Basarabilor: scut
încărcat cu acvilă cruciată în zbor deschis, având pe piept un scut
în care se află dispus un turn cu etaj . Acvila este însoţită în
senestra de o semilună şi în dextra de o stea în şase colţuri. Scutul
este timbrat de o coroană închisă cu un glob crucifer şi este susţinut
de două acvile stilizate, cu rol de cartuş . Filigranul este însoţit de o contramarcă
plasată în mijlocul celei de-a doua jumătăţi a colii de hârtie şi are în componenţă
literele chirilice U şi il, a căror semnificaţie nu a fost încă descoperită.
Ulterior d-na Olimpia Guţu a mai descoperit o variantă în care crucea
lipseşte din ciocul acvilei şi de pe globul crucifer, coroana prezintă doar o
jumătate de arc, iar acvila nu mai este însoţită de stea şi semilună 30 . Această
variantă prezintă acelaşi fel de contramarcă ca cea prezentată mai sus.
Hârtia, care privită în transparenţă ne înfăţişează una din filigranele
descrise mai sus, este de provenienţă autohtonă, fiind probabil fabricată la
Râmnicu Vâlcea31. Ca şi în cazul morii de hârtie de hârtie de la Călimăneşti, pe
baza mărturiilor documentare, s-a presupus că moara a fost înfiinţată de Matei
Basarab în jurul anilor 1638-1639. Şi în acest caz au fost identificate filigrane pe
hârtia unor documente datate anterior acestei perioade.
Cocoş. Primul cocoş simplu apare folosit ca filigran pe un
document din anul 1329 32 şi a fost utilizat de italieni, francezi şi
mai apoi de germani 33 . La aceştia din urmă el reprezintă armele
oraşului Frankfurt pe Oder, uneori fiind însoţit de iniţialele
F.A.D.O. Cel mai vechi filigran în care cocoşul este prezent pe un
scut datează din 1574 34 . În cazul nostru provenienţa este incertă.

Olimpia Guţu, Hârtiafiligranatăfolos ită în Ţara Românească de-a lungul secolului al XVI-leal.
Filigranele marilor lui matei Basarab , în "Romanoslavica", XXII, 1984, p. 387.
29
Colecţia "Documente Istorice" XLII/21.
30
Olimpia Guţu, op. cit., p. 386
31
Aurelian Sacerdoţeanu, Fabrica de hârtie a lui Matei Basarab, în "Hrisovul" VI, 1946, pp. 7476 .
32
C.M. Briquet, op. cit., vol. III, filigr. 4468.
33
*** Monumeta Chartae papiyraceae..., voi V, p.27.
34
C.M. Briquet, op. cit., vol. I, p. 271.
28
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Raţa.

Cel mai timpuriu filigran care înfăţişează o raţă este
regăsit în documentele din nordul Franţei, fiind atribuit de Midaux şi
·
Matton perioadei 1402-141 O. În Italia este folosit începând cu
.
,
secolul al XVI-lea, iar mai apoi în secolul al XVIII-lea este adoptat
de morile catalone, când este ornamentat cu cruci sau cu iniţialele
producătorilor 35 .
În cazul filigranului nostru, prezenţa celor trei munţi, asemuiţi uneori cu o
mitră papală, ne face să înclinăm în favoarea provenienţei italiene. Un filigran
asemănător am identificat şi în Zonghi's Watermarks 36 .

®

Leu - reprezentare heraldică. Leul rampant, ca însernn
heraldic, a fost foarte utilizat în Evul Mediu. Proveninţă
necunoscută în cazul nostru.

Leu. Primul filigran cu leu simplu apare în anul 1316 şi
are o formă destul de primitivă 37 . Desenul reprodus de noi este
sigur de provenienţă italiană, fapt confirmat şi de contramarcă.
Reprezentare heraldică acvilă bicefală - corn de cerb.
Scut oval despicat, primul cartier încărcat cu o jumătate de acvilă
bicefală, iar cartierul secund de un corn de cerb cu şase ramuri.
Scutul este timbrat de o coroană deschisă cu trei fleuroane interpuse
de un arc periat.
Filigranul care corespunde acestei descrieri heraldice
reprezintă însernnele oraşului Schimberg (Schenberg) din Moravia 38 . Uneori
filigranul este însoţit de literele H şi F, care sunt divizate de fleuroanele coroanei.
Probabil filigranul identificat de noi a fost utilizat de moara de hârtie din Măhrich
Schenbery, fondată în anul 156639 .

Reprezentare

heraldică provenienţă necunoscută.

35

Don Francisco de Bofarull y Sans, op. cit., p. 28-29.
***Monumeta Chartae papiyraceae ... , voi III, Zonghi 's Watermarks , Hilversum, 1953, filigr.
607-608 .
37
C.M. Briquet, op. cit., voi. II , p. 539 .
38
*** Monum eta Chartae papiyraceae ... , voi V, p. 69.
39
Ibidem .

36
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Reprezentare heraldică arici - leu rampant. Scut oval
sfertuit, încărcat în cartierele unu şi patru cu arici, iar în doi şi trei
cu leu rampant. Însemnele prezentate mai sus aparţin oraşului Iglau
din Moravia (locul se numeşte acum Stare Hory), a cărui moară de
hârtie a funcţionat între anii 1540-186040 .

Porc mistreţ. Hârtia care privită în transparenţă
reproduce ca filigran un porc mistreţ cu părul de pe spinare
zburlit aparţine morii de hârtie de la Schweidnitz41.
Miel pascal. Cartuş format din patru arcuri de cerc
simbolizând o cruce, având în centru un miel pascal trecând, care
sprijină un steag a cărui lance se termină cu o cruce.
Folosirea acestei mărci (miel simplu) începe din prima
treime a secolului al XIV -lea şi s-a prelungit până în secolul al
XVIII-lea, fiind folosită de mai mulţi producători de hârtie din
42
Italia şi Franţa . Se cuvine să reamintim că mielul pascal este simbolul Sf. Ioan
Botezătorul, patronul unui număr considerabil de biserici, regăsindu-se pe
armorialele sau montele mai multor oraşe şi seniorii. Cele mai vechi tipuri de
filigran ce înfăţişează mielul pascal sunt de origine italiană 43 . El poate fi redat în
diferite poziţii, surmontat de o cruce sau purtând un stindard, în picioare sau
ghemuit, înscris într-un cerc sau cartuş. Filigranele identificate de noi sunt sigur
de provenienţă italiană.
Corn. Cornul constituie unul din filigranele cele mai des
întâlnite, fiind folosit o perioadă îndelungată în Italia, Franţa,
~(
Germania. Cu dimensiuni şi forme variabile, cornul nu permite o
~)
împărţire facilă a diferitelor tipuri, căci tranziţia de la o formă la
alta, absenţa fixităţii în desen şi proporţii, lipsa mărcilor
personalizate şi a accesoriilor se împotriveşte unei clasări raţionale
şi sigure. Cornul fără agăţătoare plasat într-un scut aparţine Sileziei 44 .

c-v-/

40

Ibidem, p.53.
Alexandru Mareş , op. cit.,p. XXIX.
42
C.M. Briquet, op. cit., vol. l, p. 19.
43
Vladimir A. Mosin, Seid M. Traljic, op. cit., vol. I, p. 53 .
44
C.M. Briquet, op. cit. , vol. I, p. 418.
41
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Cavaler cruciat îngenunchiat. Primul specimen al acestui
tip de filigran a fost depistat de Aurelio Zonghi pe hârtia unui
document datat în anul 1602 şi este regăsit până la sfârşitul
secolului al XVII-lea la moara de hârtie din Fabriano, precum şi în
45
toată Italia Centrală şi Meridională .
~

~

Mâna. Cu acest simbol şi-au particularizat hârtia numeroase
fabri ci din Italia şi sudul Franţei 4 6 . Filigranul depistat de noi are
prov eninţa incertă.

o~

Trei semiluni dispuse orizontal. Hârtia purtătoare a
acestui filigran este de origine italiană şi era destinată
Orientului Apropiat şi Balcanilor ce aparţineau Imperiului
Otoman. Această hârtie, ce conţinea simboluri musulmane,
era bine primită de autorităţile administrative, servind la
redactarea manuscriselor arabe, persane şi slave de sud. Pentru prima oară
filigranul este întâlnit în anul 1597, iar hârtia care îl purta era denumită ay
damga/i47 . La început, filigranul era independent dar începând cu anul 1634 apare
însoţit de litere capitale sau minuscule ale alfabetului latin grupate sub semilună 48 .
Noi nu am întâlnit literele decât prezente în contramărci (uneori contramărcile
reprezentate de frunza de trifoi puteau fi prezente fără iniţialele fabricantului).
Două semiluni. Ca şi în cazul precedent, acest tip de hârtie
era produsă în Italia şi era destinată Imperiul Otoman.
Contramărcile utilizate sunt cele prezentate de hârtia de mai sus. În
cadrul acestui tip de filigran întâlnim şi variante triple - două
semiluni, buzdugan şi contramarcă.

cecc(ţ

Stea înscrisă într-un cerc surmontat de o cruce.
Filigranul reprezentând o stea apare în Italia în secolul al XIV -lea.
Acest însemn, sub diverse forme, a avut o lungă existenţă. În a
doua jumătate a secolului al XIV -lea această marcă apărea în
Campagne, de aici răspândindu-se în toată Franţa 4 9 . Anumite
variante ale acestui filigran se apropie foarte mult de o floare,
astfel încât este greu de stabilit grupa căreia îi aparţin.
45

Ibidem.
Ibidem, voi. II, p.544.
47
Asparuh Velcov, Ştefan Andreev, Vodni znaci v otomano-turskite, Sofia, 1983, p. 14.
48
E. D. Heawood, op. cit., filigr. 3879.
49
Vladimir A. Mosin, Seid M. Traljic, op. cit., voi. I, p. 117-118.
46
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Filigranul identificat de noi este originar din Campagne, fiind
cu cele identificate de Heawood 50 şi Zonghi 51 .

asemănător

Soare înscris într-un cerc. Hârtia purtătoare de acest
filigran era de obicei italiană sau franceză 52 . Întrucât filigranul
identificat de noi nu este păstrat integral, este dificil de stabilit cu
precizie provenienţa.
Iniţială

plasată

în scut. Interpretarea şi semnificaţia
acestui filigran variază după autori. Midaux şi Matton, inversându1, au văzut în el un steag de luptă . Rauter 1-a numit mitră, Latz, un
cavaler cu cruce, iar Debarreaux Bemard 1-a descris ca pe "un fel
de palisadă" sau o cruce pe o bomă triplă formată din pietre mari.
Filigranul este de provenienţă italiană 53 .

Iniţială plasată

în scut. Marca de hârtie care conţine litera
M surmontată de o stea înscrise într-un scut este de origine
54
italiană . În albumul lui Briquet, filigrane asemănătoare am
întâlnit la numerele 8390-8392.

Iniţială în câmp liber. Hârtia suport pentru acest filigran
este produsă aproape exclusiv în morile germane 55 .

Iniţiale contramărci.

frunza de trifoi constituie

Toate literele care
italiene.

contramărci

50

E. D. Heawood, op. cit., filigr. 3879.
*** Monumeta Chartae papiyraceae .. ., vol III, filigr. 607, 608.
52
C . ~ . Briquet, op. cit., voi. II, p. 685 .
53
Ibidem, p. 589.
5
~ Ibidem, p. 449.
55
Ibidem, p. 485 .
51
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însoţesc

Litere arabe. Acest filigran era folosit în Italia, în morile ce
produceau hârtie destinată Imperiului Otoman. Filigranul nu a fost
identificat în albumele cercetate, însă făcând corelaţia între
contramarca de origine sigur italiană şi filigranul principal, am
formulat concluzia mai sus exprimată.

În cele ce urmează supunem atenţiei un tabel care conţine date şi
informaţii referitoare la proveninţa hârtiei, marca şi numărul de filigrane pentru
perioada în discuţie (1621-1632), respectiv un grafic care cuprinde raporturile
~
· de provemenţa~ 1ta
· r1ana, gennana ŞI aut ohtona.
Jrocentua1e ~mtre h art1a
Nr. identificat de
Provenienţa
Marca morii de hârtie
Total
filigrane

161

ancoră

italiană

gennană

autohtonă

arbaletă

77

coroană

127
33
21
52
228

steag
2 semiluni
3 semiluni
alte filigrane
scut cu 3 flori de crin, mistreţ, litera
w, acvila bicefală, annoriale ale
diferitelor oraşe
stema Basarabilor (moara Râmnicu
Vâlcea)
vultur în câmp deschis (moara

697

23

23

4

10

6

Călimăneşti)
poloneză

3
11

3

potcoava, topor

11

necunoscută

O Provenienţă

italiană

93,60%

•Provenienţă germană
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3%

O Provenienţă

autohtonă

O Provenienţă

necunoscută

1,40%
1%

Hârtia de proveninţă străină. Din cele prezentate mai sus, rezultă că
aproximativ 98,5% din totalul hârtiei studiate a fost importată, locul preponderent
ocupându-1 hârtia de provenienţă italiană (93,6%).
Privind infonnaţiile din perspectivă istorică este clar că o bună perioadă de
timp italienii au deţinut un loc de frunte în producerea hârtiei. Acest fapt a fost
posibil deoarece italienii au fost cei care au adus inovaţii în procesul fabricării
hârtiei, cum ar fi introducerea cuvei cu ştcampuri încă din secolul al XIII-lea la
Fabriano, perfecţionarea fonnelor de turnare prin realizarea unor site mai
rezistente, pe care au cusut o figurină de sârmă care să individualizeze hârtia
produsă de ei, înlocuirea încleierii vegetale cu încleierea cu clei animal.
Acest avantaj tehnologic a fost valorificat şi de vocaţia de buni
comercianţi a italienilor. Pentru început, ei au exportat această hârtie în regiunile
apropiate, pentru ca apoi să penetreze piaţa Imperiului Otoman, unul din cei mai
mari consumatori, în condiţiile în care până în anul 1721, când Ahmed al III-lea
(1703-1730) înfiinţează o fabrică de hârtie (hiăîd- hăne), nu a existat o producţie
otomană de hârtie 56 .
Începând din secolul al XVIII-lea avem dovezi despre existenţa unor
fabrici de hârtie în !stambul, totuşi pe baza filigranelor se poate constata că turcii
n-au încetat a importa hârtie europeană până la prăbuşirea totală a Imperiului
feudal otoman (nov. 1922), deoarece era bună şi ieftină iar prepararea aşa-zisei
57
"hârtii turceşti" cerea multă răbdare şi migală .
La mijlocul secolului al XVII-lea, în Balcani şi Ungaria erau nouă
beilerbeilikuri, ceea ce presupunea un imens aparat administrativ căruia îi era
indispensabilă hârtia 58 . Papetarii italieni au făcut un nou pas în întâmpinarea
nevoii de hârtie a Imperiului Otoman prodm;:ând hârtie care utiliza drept filigran
simboluri specifice lumii musulmane. Încheierea Capitulaţiilor (reduceri
substanţiale de taxe vamale acordate unilateral), la sfârşitul secolului al XVI-lea şi
începutul secolului al XVII-lea, au contribuit la dezvoltarea legăturilor comerciale
59
existente între negustorii italieni şi lumea musulmană .
Cu ocazia studiului, pe hârtia de origine italiană destinată comerţului cu
Imperiul Otoman au fost identificate unnătoarele tipuri de filigran: trei semiluni
plasate orizontal în descreştere (45 filigrane ); două semiluni ( 18 filigrane ),
coroană sunnontată de o stea şi o semilună (83 filigrane), litere arabe dispuse întrun cerc surmontat de o floare sau coroană (3 filigrane). Toate filigranele au
contramărci specific italiene (frunza de trifoi).
Italienii au produs însă şi hârtie destinată lumii creştine cu unnătoarele
filigrane: ancoră înscrisă într-un cerc surmontat de trifoi (127 filigrane), arbaletă
înscrisă într-un cerc sunnontat de trifoi (69 filigrane ), coroană deschisă
•

M. Guboglu, Paleograjia şi diplomatica turco-osmană. Studiu şi album, Bucureşti, 1958, p. 24.
Ibidem.
5
~ Radu Mano1escu, Istoria medie universală, Bucureşti, 1980, p. 493.
59
Ibidem. p. 490.

56
57
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sunnontată

de trifoi (110 filigrane), steag însoţit de iniţialele G, B, Z (32
filigrane), pălării de cardinal dispuse 1:2 (11 filigrane), floare de crin dispusă întrun cerc timbrat de o coroană (19 filigrane ), acvilă înscrisă într-un cerc (35
filigrane) ş.a.
În concluzie, hârtia folosită în Ţara Românească în perioada 1621-1632
este preponderent italiană şi provenea din schimburile economice realizate cu
Imperiul Otoman şi Apusul Europei.
Hârtia de provcninţă autohtonă. Am observat că din totalul de 744 de
documente doar 1O sunt redactate pe hârtie ce poartă mărcile mori lor autohtone,
ceea ce reprezintă 1,34%. Hârtia atribuită morilor de hârtie din Ţara Românească
se dovedeşte a fi un produs inferior celei importate, fiind realizată probabil de
meşteri cu experienţă mai mică în domeniu, cleiul nefiind bine dozat, pasta
neuniform întinsă, liniile vărgăturilor şi căluşurilor apar curbe, filigranul nu este
realizat printr-o grafică clară (în cazul hârtiei atribuită morii de la Călimăneşti).
Studiind problema din punct de vedere al provenienţei şi calităţii hârtiei,
au fost identificate tipologie filigranele descrise în literatura de specialitate de
Mihai Popescu: "Pe scut românesc un vultur cruciat în zbor, aşezat pe nişte crengi
şi privind spre stânga, având sus în dreapta o semilună, iar de-a stânga o stea cu
şase raze. Vulturul are pe piept un scut, pe care se află un turn cu etaj, cu acoperiş
conic. Scutul este timbrat de o coroană voievodală, apărat de-a dreapta şi de-a
60
stânga de doi vulturi stilizaţi ca două toarte, privind în afară" . În centrul filei a
doua sunt imprimate în legătură literele chirilice IJ şi H, considerate de autor ca
fiind echivalente cu grupul "ŢI", abrevierea cuvântului "gospodiţi" (domnesc).
Este, după părerea sa, filigranul hârtiei româneşti de la Govora, cea mai veche
hârtie fabricată în Ţara Românească, pentru că se menţionează în pitace domneşti,
anafore şi zapise începând cu anul 1638.
Ulterior, d-na Olimpia Guţu a identificat o variantă necunoscută lui Mihai
Popescu, pe care o descrie astfel: "Scutul, flancat de doi vulturi stilizaţi, este
surmontat de coroană, terminată nu în arc întreg, ci în jumătate de arc. Globul din
centrul arcului nu este străjuit de cruce. Corbul din interiorul scutului are aceeaşi
poziţie, dar nu ţine crucea în cioc, iar câmpurile din dreapta şi stânga capului nu
sunt înscrise, nici semiluna, nici steaua. În centrul filei a doua este imprimată, la
fel ca şi la cealaltă variantă, monograma formată din ligatura literelor chirilice IJ
şi H. Ambele variante sunt atestate din 1639 până după 1645" 61 •
Filigranul atribuit celei de-a doua mori, cea de la Călimăneşti, primeşte
următoarea descriere făcută de Mihai Popescu: "Direct pe foaia colii de hârtie un
vultur de 85 mm. în câmp liber, cu aripile deschise, priveşte spre dreapta având
ciocul deschis sub braţele unei cruci. La unele filigrane vulturul are în ciocul
deschis un braţ al crucii. Atât filigrana cât şi hârtia aceasta sunt mai grosolan
60
61

Mihai Popescu, Fabrici româneşti de hârtie, în "Artă şi tehnică grafică", 1939, caiet 9, p. 59.
Olimpia Guţu, op. cit., p. 386.
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lucrate, culoarea hârtiei e mai închisă, vinele mai vizibile iar firele grătarului de
62
uscat nu sunt drepte ci puţin cam strâmbe" .
D-na Olimpia Guţu completează descrierea acestor variante menţionând că
nu au contramarcă şi sunt foarte prost imprimate, numai cu mare greutate găsindu
se filigrane suficient de clare pentru a fi reproduse prin metoda decalcului. Tot ea
devansează şi anul 1642 susţinut de :viihai Popescu, arătând că atestările
63
documentare încep şi în cazul acestui filigran din anul 1639 .
În unna analizei mărcilor existente pe documente al căror text e datat în
perioada 1632-1645, perioadă corespunzătoare primei decade a domniei lui :viatei
Basarab, s-a formulat ipoteza că acest domn ar fi înfiinţat cele două mori de hârtie
la Călimăneşti şi Râmnicu Vâlcea aproape în acelaşi timp, în preajma anilor 16381639. Este însă probabil ca aceste mori să fi funcţionat şi mai înainte, deoarece în
urma prezentului studiu au fost identificate 1O documente purtătoare ale acestor
tipuri de filigran înainte de anul 1639.
De asemenea, am identificat şi o variantă de filigran în care acvila este
dispusă orizontal, variantă care nu a fost descrisă până acum în literatura de
specialitate. În tabelul de mai jos prezentăm cele mai vechi documente din Ţara
Românească purtătoare de filigran autohton.
Data

Varianta
Acvilă însoţită

de stea şi semilună dispusă
într-un scut timbrat de o coroană închisă
Acvilă în scut timbrat de o coroană
incompletă

Acvilă

în câmp deschis,

ţinând

Acvilă

în câmp deschis

însoţită

Acvilă dispusă

orizontal

o cruce în cioc
de o cruce

Cota

I624 martie 2

Col. Documente Istorice
CXCVI/94

I625 septembrie

M-rea Banu XXII/6

M-rea Câmpulung
LXIII/9
M-rea Cotroceni IX/7
I626 ianuarie 5
Col. Documente Istorice
I625 octombrie 14
XLII/2I
I632 februarie I8

Prin urmare, este posibil ca pnmele mon de hârtte dm ţara Românească să
fi funcţionat încă înainte de venirea la tron a lui Matei Basarab, mai precis înainte
de anul 1625 moara de la Călimăneşti, respectiv 1624 moara de la Rîmnicu
Vâlcea. Luncaşu Laurenţiu a identificat două documente purtătoare ale
filigranului morii de la Râmnicu Vâlcea, cel mai vechi fiind datat 7 mai 1615. 64
Toate cele 10 documente descoperite de noi ca fiind purtătoare de filigrane
autohtone, deşi figurează în cataloagele de documente ca originale, ar trebui
supuse unei critici diplomatice foarte atente pentru a stabili dacă nu cumva aceste
zapise constituie copii contemporane realizate la o dată ulterioară anului 163 8 şi

Mihai Popescu, Fabrici româneşti ... , p. 59.
Olimpia Guţu, op. cit., p. 387.
64
Vezi lucrarea de licenţă a d-lui Laurenţiu Luncaşu, susţinută în anul I997 la Facultatea de
Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti.

62
63
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antedate. Aceste noi infonnaţii ar putea impune o reconsiderare a istoricului şi
activităţii primelor mori de hârtie în Ţara Românească.
În legătură cu amplasarea lor, concluzia la care s-a ajuns, pe baza
cercetării mărturiilor istorice, este aceea că două mori au fost amplasate una la
Rîmnicu Vâlcea şi alta la Călimăneşti, existenţa celei de-a treia, pe care Mihai
Popescu 65 o localizează la Govora, nefiind susţinută cu argumente de ordin
istorica-documentar.
Aurelian Sacerdoţeanu scoate în evidenţă unele mărturii istorice care ne
ajută la plasarea în spaţiu a uneia din mori:
- topicul de moară de hârtie există în Ţara Românească în secolul al XVIIlea, fiind consemnat într-o condică a Episcopiei Râmnic;
- un regest din 5 mai 1694 pomeneşte despre un loc de la Râmnicu Vâlcea
din susul morii de hârtie;
- un document datat 22 septembrie 1708, în care se menţionează că
Simion, feciorul popii Marin din Râmnic, vinde un loc "din sus de oraş, până unde
a fost moara de hârtie;
- o hotămicie din anul 1842 pomeneşte o silişte numită "moara de hârtie",
aflată nu departe de Râmnicu Vâlcea. Ulterior, identificând biserica menţionată în
acea hotămicie cu biserica Sf. Gheorghe, Aurelian Sacerdoţeanu conchide: "din
cele expuse rămâne un fapt pozitiv, moara de hârtie era vecină cu biserica Sf.
Gheorghe, existentă şi astăzi la Râmnicu Vâlcea" 66 .
Fabrica de hârtie de la Râmnicu Vâlcea folosea probabil ca filigran stema
Basarabilor, a cărui descriere a fost făcută mai sus. Facem precizarea că
monograma alcătuită din literele chirilice U şi 11 îşi aşteaptă încă explicaţia.
Această hârtie este calitativ superioară celei produsă la Călimăneşti, drept urmare
a fost folosită nu numai la realizarea unor documente foi volante, dar şi la
realizarea Evangheliei cu învăţături din 1643, Antologhionul slavon din 16241643 şi ale Antologhionului din 1644, toate tipărite la Câmpulung 67 . Acest fapt ne
face să presupunem că în sarcina morii domneşti de la Râmnicu Vâlcea stătea şi
aprovizionarea cu hârtie a tipografiei domneşti de la Câmpulung.
Hârtia produsă la Râmnicu Vâlcea are liniile verticale (căluşurile) plasate
la circa 2,3 cm. una de alta, iar un grup de 15 asemenea spaţii este demarcat de
grupul următor prin două verticale aflate la numai 1 cm. distanţă.

65

\1ihai Popescu, op. cit., p. 59.
Aurelian Sacerdoţeanu, Fabrica de hârtie din Râmnicu Vâlcii în secolul al XVII-lea, în
"Buridava", 1972, pp. 273-290.
67
Olimpia Guţu, op. cit., p. 389.
66
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A doua moară de hârtie a fost localizată la Călimăneşti, afirmaţie susţinută
documentar de un act emis la 6 aprilie 1646, publicat de Mihai Popescu, prin care
locuitorii din Călimăneşti erau scutiţi de darea de cârpe, pentru că au lucrat la acea
moară până au tenninat-o. Filigranul morii de hârtie de la Călimăneşti este
vulturul în câmp deschis fără contramarcă.
Pe baza infonnaţiilor documentare acumulate până acum, putem conchide
că primele mori din Ţara Românească au fost cele de la Râmnicu Vâlcea şi
Călimăneşti, care şi-au început activitatea probabil înainte de 1615, respectiv 1628
şi au funcţionat cu siguranţă în timpul domniei lui Matei Basarab. Moara de hârtie
de la Râmnic continuă să funcţioneze până în răstimpul dintre 1694-1708.
Concluzii. În unna realizării studiului a fost realizat un repertoriu ce
cuprinde filigrane ale hârtiei întrebuinţate în ţara Românească în perioada 16211632, repertoriu care se doreşte a fi un instrument de lucru practic venind în
sprijinul cercetătorilor, în munca de datare a unor texte nedatate 68 . Acest catalog,
care reproduce prin metoda decalchierii filigranele unui număr de 744 documente
la scara 1: 1, va putea servi la datare a unor texte nedatate, indiferent de limba în
care sunt scrise, cu condiţia ca ele să fi fost alcătuite în timpul şi spaţiul geografic
sus amintite şi al căror filigran să se regăsească în repertoar. Totodată, marca
hârtiei poate servi şi la stabilirea autenticităţii documentului.
Filigranul şi contramarca constituie nu numai un criteriu determinant
pentru datarea şi verificarea autenticităţii unui text, ci şi unul de stabilire a
provenienţei şi circulaţiei hârtiei. Pentru uşurarea acestor sarcini am realizat
În vederea întocmirii repertoriului au fost cercetate următoarele fonduri şi colecţii din cadrul
Arhivelor 1 aţionale Istorice Centrale: Mitropolia Ţării Româneşti, Episcopia Argeş, Episcopia
Buzău, Episcopia Rârnnic, Mânăstirea Banu-Buzău, Mânăstirea Bistriţa, Mânăstirea Bradu, Hanu
Greci şi Codreni, Mânăstirea Brâncoveni şi Mamu, Mânăstirea Căldăruşani, Mânăstirea Cemica,
Mânăstirea Câmpulung, Mânăstirea Clocociov, Mânăstirea Cotroceni, Mânăstirea Cozia,
Mânăstirea Dealul, Mânăstirea Dintrunlemn, Mânăstirea Glavacioc, Mânăstirea Golgota,
Mânăstirea Govora, Mânăstirea Hurezi, Mânăstirea Mărcuţa, Mânăstirea Mihai Vodă , Mânăstirea
Mislea, Mânăstirea Nămăeşti , Mânăstirea "\lucet, Mânăstirea Plumbuita, ;viânăstirea Polovragi,
Mânăstirea Radu Vodă, Mânăstirea Râncăciov, Mânăstirea Sf. Ioan Bucureşti, .\tl.ânăstirea Sf. Sava
Iaşi , Mânăstirea Snagov, Mânăstirea Stavropoleos, Mânăstirea Tismana, Mânăstirea Trivalea,
Mânăstirea Valea, Mânăstirea Viforâta, Mânăstirea Zlătari, Mânăstirea ; colecţiile Şcolala
Obedeanu Craiova, Achiziţii Noi, Documente Istorice, Documente Munteneşti , Profesor Ion
Ionaşcu şi colecţia George Potra.

68
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pentru fiecare tip de filigran un scurt istoric, prezentând originea şi evoluţia lor în
timp.
Odată provenienţa stabilită, în unna studiului s-au impus unnătoarele
concluzii:
- hârtia şi-a dovedit supremaţia în concurenţa cu pergamentul, devenind
principalul suport subiacent (peste 80% din document sunt redactate pe hârtie):
- majoritatea hârtiei utilizate a fost de provenienţă străină (98,5%),
preponderenta deţinând-o hârtia de origine italiană (93,6%);
- hârtia autohtonă era în cantităţi foarte mici (1,4%) şi de o calitate
inferioară (în special hârtia produsă la Călimăneşti), trădând o lipsă de experienţă
în acest domeniu;
- este posibil ca morile de la Călimăneşti şi Râmnicu Vâlcea, primele mori
de hârtie din Ţara Românească, să fi funcţionat la o dată anterioară anilor 163 81639 (moment care marchează în literatura de specialitate începutul producţiei de
hârtie în aceste mori), aducând în sprijinul acestei afirmaţii cele 1O filigrane
identificate cu ocazia studiului;
- cea mai veche variantă de filigran a morii de la Călimăneşti datează din
anul 1625 şi este dispusă orizontal (până acum toate variantele identificate erau
dispuse vertical în planul fonnei de turnare). Fonna filigranului, porţiunile lipsă şi
desenul deformat ne duc la concluzia că această moară a funcţionat cu cel puţin 23 ani înainte de data menţionată în textul documentului;
- varianta cea mai veche a filigranului morii de la Râmnicu Vâlcea,
identificată de noi cu ocazia studiului, datează din anul 1624 (Laurenţiu Luncaşu a
identificat o variantă şi mai veche din anul 1615);
- apariţia primelor mori de hârtie din Ţara Românească a fost consecinţa
cerinţei mari de hârtie nu numai pentru cărţi manuscrise şi tipărite, nu numai
pentru cancelariile domneşti sau ecleziastice, ci şi pentru diferitele tipuri de acte
încheiate între particulari, care din punct de vedere cantitativ ajung să egaleze
categoria documentelor oficiale.
Pentru a ne fonna o imagine de ansamblu asupra proveninţei şi circulaţiei
hârtiei întrebuinţate în Ţările Române în secolul al XVII-lea, asupra istoricului
marilor şi a veni în sprijinul cercetătorilor în munca de datare a documentelor, va
trebui ca aria de cercetare să fie extinsă la întreg teritoriul ţării noastre, să fie
epuizate toate izvoarele documentare din această perioadă, iar catalogul să conţină
filigrane reproduse prin metoda betagrafiei.
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ARHIVA PERSO:\'ALĂ A PREOTL'LL'I
CO:\'STA:\'TI:\' BOBL'LESCL' (1882-1958).
II. MĂRTL'RII CL' PRIVIRE LA ZO:\'A BACĂU
Dumitru STA V ARACHE
Oana DIMITRIU
Personal archivc of pricst Constantin Bobulcscu (1882-1958).
Il. Tcstimony on thc arca Bacau
Summary

In this communication we intend to make known manuscripts and
documents on the Bacau, which has labored to C. Bobulescu up on its own
rescarch. In his antume writings, only three refer to this area: "Dragos Field",
Bucharest 1920,where present, based on notes from a diptych, data on the location
and extent of the Dragos Field on the Trotus river, held that a document of
Stephen Mare 1481; "Hermitages on Trotus Valley", Bucharest 1946, where a
presentation of documentary about hennitage Magura Ocnei, hillock and
documents, inscriptions and details of hermits and monks from hermitages Asău,
Poiana Prălii, Buciumi and Bratesti; Hennitage Darmanesti under Mount Lapoş.
With Sf. Troiţe celebration or Hermitage Lapos. But the most important volume
of documents on the Bacau, are in manuscript at the Library of the Romanian
Academy. We do a debt of honor to publish these manuscripts, which were only
in small part, realized through publication.
Keywords: manuscripts, Constantin Bobulescu, hermitage, Trotus Valley
Reperele biografice ale lui Constantin Bobulescu au fost prezentate de noi
1
într-o altă comunicare publicată , aşa că am considerat că este benefic, ca la
începutul demersului nostru, să facem cunoscute părerile unor personalităţi care
I-au cunoscut.
Bobulescu Constantin, preot, istoric, născut la 8 mai 1882, În Vlădiceni,
judeţul laşi, decedat la 1 decembrie 1958, Bucureşti. A publicat peste 80 de
lucrări privind istoria Bisericii şi a culturii româneşti, a unor familii, monumente
şi localităţi ... Colaborări la peste 25 de reviste, ziare, anuare buletine ... Mai
multe lucrări au rămas În manuscris, între care peste 2000 de pagini cu inscripţii
şi Însemnări. (Pr. prof. univ. dr. :Ylircca Păcurariu).
Preotul Constantin Bobulescu a fost un exemplu de preot cărturar, care a
în{eles că un slujitor al Bisericii Îşi poate Întregi activitatea printr-o
Dumitru Stavarache, Arhiva personală a preotului Constantin Bobulescu (1882-1958). /.
în "Ac ta bacoviensia", Anuarul Arhivelor ?\aţionale Bacău, V/201 O, pp. 443458.
1

Evidenţă şi mărturii.
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activitate ştiinţţfică. Lucrările sale, prin care a abordat un larg
evantai tematic, rejlect în mare parte teme legate de istoria Bisericii şi a artei
bisericeşti şi care - apreciate, între alţii de Nicolae Iorga - au adus un real şi
important aport culturii româneşti. (Academician Dan Berindci).
Viaţa i-a fost simplă, aspră, închinată muncii tenace pentru studio, pentru
progresul culturii şi istoriei româneşti, pentru cunoaşterea cât mai amănunţită şi
mai exacta a trecutului Bisericii noastre .. . Preot cărturar, care este un înalt
exemplu de ceea ce poate face un om, dacă are pasiune pentru studiu, pentru
cultură, pentru ştiinţă, dacă are dragoste de neamul său. (Constantin Turcu).
Demersurile noastre, pentru a readuce în atenţie personalitatea lui
Constantin Bobulescu, au început cu câţiva ani în urmă. Amintim, între altele, trei
momente: anul 2006, care marchează apariţia primei lucrări despre C. Bobulescu 2;
anul 2008, când s-au împlinit 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a preotului
Constantin Bobulescu şi a fost organizată comemorarea sa 3 ; anul2010, când a fost
publicată o evidenţă a arhivei sale personale. La 27 noiembrie 2008, după slujba
de pomenire de la Biserica Sf. Nicolae-Tabacu, la Biblioteca Academiei Române
din Bucureşti, s-a desfăşurat o sesiune de comunicări ştiinţifice şi a fost vernisată
o expoziţie fotodocumentară. Au susţinut comunicări, Acad. Dan Berindei, Pr.
prof. univ. dr. Gheorghe I. Drăgulin, Oana-Lucia Dimitriu Brezeanu, şi Liana
Năstăselu, bibliografi la B.A.R., prof. Elena Istrăţescu şi col (r) Dumitru
Stavarache, din partea Asociaţiei Visarion Puiu, Pr. Ioan-Vladimir Vlaicu, Prof.
Adriana Cârlănescu (nepoată a pr. C. Bobulescu). Din păcate, comunicările,
deosebit de interesante, nu au fost publicate.
În anul 2010, au fost făcute publice, pentru întâia dată, manuscrisele
părintelui C. Bobulescu aflate la Biblioteca Academiei Române, precum şi
documente ale acestuia existente la Arhivele Naţionale Istorice Centrale din
Bucureşti·4 .
În prezenta comunicare ne-am propus să facem cunoscute manuscrisele şi
documentele, cu privire la zona Bacău, pe care C. Bobulescu s-a trudit să le
întocmească pe baza cercetărilor sale proprii. În scrierile sale antume, doar trei se
5
referă la această zonă: Câmpullui Dragoş , unde prezintă, pe baza unei însemnări
de pe un pomelnic, date privind aşezarea şi întinderea Câmpului lui Dragoş de pe
Trotuş, loc menţionat de un document al1ui Ştefan cel Mare din 1481; Sihăstrii şi
Schituri de pe Valea Trotuşului, Bucureşti, unde face o prezentare documentară a
sihăstriei din Măgura Ocnei, precum şi documente, inscripţii şi detalii cu privire la
Oana-Lucia Dimitriu Brezeanu, Preotul Constantin Bobulescu. Viaţa şi opera, Cuvânt înainte de
Acad. Dan Berindei, Editura Timpul, Iaşi, 2006.
3
Sub egida Arhiepiscopiei Bucureştilor, manifestările au fost organizate de Asociaţia Visarion
Puiu, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române şi Parohia Sf. !\icolae-Tabacu
4
Dumitru Stavarache, art. cit.
5
Ştiri /storico-literare despre Noi şi Vecini, în revista "Spicuitor în Ogor Vecin", Bucureşti, anul 1,
fascicolele 4-12 (octombrie-decembrie 1920), pp.l20-121.
2
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de la schiturile Asăului, Capota, Poiana Prălii, Buciumi şi
Brătcşti ; Sihăstria Dărmăneştilor de sub muntele Lapoş, cu hramul Sf Troiţe sau
Schitul Lapo{
Dar, cel mai important volum de documente, cu privire la zona Bacăului,
se află în manuscris la Biblioteca Academiei Române. -:\e facem o datorie de
onoare în a publica aceste manuscrise, care nu au fost, decât în mică parte,
fructificate prin publicare.
6

A. 1610. Inscripţiile de pe bisericile din Valea Trotuşului şi de pe cărţile de cult
care se aflau în acele biserici
V alia Trotuşului voi. 1: Cruci a de Sus Putna, 1-2; Brazi schit (Putna doc.) 3;
Moşinoanele-schit (Putna) p. 36; Adjudu-Vchi 43-47; Adjudu Nou 48-50;
Urecheşti 51-53; Copăceşti 54-58; Rugineşti 59-62; Angheleşti 63-69; Lunea
Dochiei 70-75; Cornăţel 76-77; Coţofăneşti 78-81; Bâlca 82-85; Borşani, 8695; Căiuţi, 96-102; Gârboveanu, 103-105; Negoeşti, 106-109; Boiştia 110113; Heltiu 114-115; Popeni-Blidari 116-117; Pralea 118-125; Jăvreni 126138; Micloşoaia 139-141; Oana şi Gropile 142-144; Râpile de Sus 145-154;
Pătrăşcani 155-156; Slobozia-Melului 157-158; Borzeşti 159-162; Borzeşti
clăcaşi 163-165; Bogdana 166-185; Rădiana 186-188; Gutinaş 189-192;
Răcăuţi 193-247; Buciumi 248-252; Buciumii de Jos 253-254; Caşinu 255257; Caşin Sf. Dumitru 258-261; Caşin Sf. Voivozi 262; Curiţa 263-266;
Caşinu mănăstirea 267-269; Oneşti 268-278; Filipeşti 279-284; Bogdăneşti
285-288; Grozeşti 289-291; Hârja 292-293; Brăti1a de Jos 294-295; Brătila de
Jos, Biserica de Zid 294-295; Brătila de Sus, 297-299; Bârsăneşti 300-305;
Caracălău 306-309; Brăteşti 310-315; Tg. Trotuş 316-327; Tiseşti 328-333;
Gura Slănicului 334-338; Slănicul 339-340; Tg. Ocnii, Adormirea 341-351;
Tg, Ocnii, Domneasca 352-356; Tg. Ocnii, Sf. Nicolae, 357-361; Tg. Ocnii,
Sf. Constantin, 362-363; Tg. Ocnii, Sf. Grigorie 364-365 (Închisoaria); Tg,
Ocnii, Răducanu, 366-377;
Valia Trotuşului voi. II: Tg. Ocnii, Sf. Voivozi 1-3; Tg. Ocnii, Ioan Botez 48; Vălcele 9-13; Măgura 15; Poeni 14-20; Dofteana 21-22; Bogata 23-25;
Larga 26-29; Cucueţi 30-33; Dărmăneşti 34-40, 47-54; Boiştea 41-43; Valia
Ursului 44-45; Plopu 45-46; Schitu Lapoş 55-81; Berzunţu 82-86; Schitu Savu
83-89; 92-133-137; Satu Lapoş 87-88; Vermeşti 138-140; Văsieşti 141-142;
Hangani 143-148; Leurda 149-151; Comâneşti 152-153; Şupan 154; Lăloaia
154-161; Asău-Lunca_schitu 163-179; Goioasa 180-183; Agăş 184-185;
Brusturoasa 186-194; Palanca 195-198; Petreşti-Bacău 200-204; Soci-Petreşti
205-206; Biblioteca Episcopiei de Roman 206-243.
6

Lucrarea are 59 de pagini şi a fost publicată la Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Mihail
1946 (tipar martie 1947) şi în revista "Arhiva Românească", tom X, 1946.
În revista "Biserica Ortodoxă Română", Bucureşti, anul LXIV, 1946, m. 7-9, pp. 398-424.

Kogălniceanu,
7

401
https://biblioteca-digitala.ro

A. 3912 III varia 16. Inscripţia de pe clopotul mic al Bisericii parohiale
"Adonnirea .Maicii Domnului" din Bezunţ-Bacău, planuri
IV varia 4: Inscripţia de pc clopotul mare al bisericii Domnească din
Târgu Ocna, 2 piese
IV varia 9: Biserica cimitirului Hurez 1 piesă foto
VI varia 9: Inscripţia bisericii din Borzeşti, 1 piesă foto
VI varia 40: Inscripţii din Lapoş-Bacău, 2 piese
A. 3844 III: Manuscrise Sihăstrii şi schituri din Valea Trotuşului 14 caiete.
Inscripţii adunate între 1 sept 1935 şi 29 iulie 1936
III .Ms. 8: Biserica satului Dănnăneşti; Biserica satului Palanca, jud.
Bacău; Biserica satului Lapoş, zis şi Purcărel; Biserica satului Brusturoasa;
Inscripţia bisericii din Cotumba; Biserica satului Agăş; Biserica satului Goioasa;
Biserica satului Asău; Biserica satului din Lunea Asău; Biserica din satul Apa
Asău, fostul schit; Biserica de lemn din satul Lăloaia, jud. Bacău; Biserica de zid
din satul Comăneşti; Biserica de lemn din satul Leorda; Biserica de zid din satul
Hanganu sau Unniniş jud. Bacău; Biserica de zid din satul Văsieşti jud. Bacău;
Biserica de zid din satul Vermeşti, jud. Bacău;
Inscripţii adunate între 1 sept 1935 şi 29 iulie 1936
III Ms. 9: Extrase din documentele schitului Savu sau Buda, august 1936
III Ms. 10: Biserica satului Plopu, jud. Bacău; Biserica schitului Savu,
jud. Bacău; Biserica satului Berzunţ, jud. Bacău; Biserica satului Dărmăneşti, jud.
Bacău; Biserica satului Larga, jud. Bacău; Biserica satului Cucueţi, jud. Bacău;
Biserica de zid a satului Dofteana, jud. Bacău; Biserica de lemn a satului
Dofteana, jud. Bacău; Biserica de zid a satului Bogata, jud. Bacău; Biserica de
lemn a satului Dărmăneşti pe Boiştea, jud. Bacău;
Inscripţii adunate între 16-20 august 1936
III Mss. 11: Biserica din Trotuş; Biserica din Gura Slănicului; Biserica
din Tiseşti; Biserica Răducanu, Tg. Ocnii;
Inscripţii adunate între 19-20 iulie 193 7
III Ms. 12: Biserica Răducanului; Biserica cu hramul Sfântului Ioan
Botezătorul de zid, din Tg. Ocnii,
Inscripţii adunate între 20 iulie 21 iulie 193 7
III Ms. 13: Biserica de lemn a satului Dărmăneşti de pe Boiştea, jud.
Bacău; Biserica Domnească Tg. Ocnii; Biserica Sfinţilor Împăraţi, Tg. Ocnii;
Biserica din Vălcele de lângă Tg. Ocnii; Biserica din Măgura de lângă Tg. Ocnii;
Inscripţii adunate 20 august 1936 şi 21 iulie 1937
III Ms. 14: Brusturoasa; Valea Uzului; Bogata; Răcăuţi; Borzeşti;
III Ms. 15: Biserica Adormirii din Tg. Ocna; Biserica Sfântul Nicolae
din Tg. Ocnii; Biserica din Poeni de lângă Tg. Ocnii; Biserica Slănic; Biserica
Paraclisul închisorii; Biserica din Rugineşti;
Inscripţii adunate între 22 şi 25 iulie 193 7
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III Yl.s. 16: Biserica dn

Angheleşti;

Biserica din

Copăceşti; Mănăstirea

Goroveiului;
Inscripţii adunate între 25-26 iulie 193 7
III Yls. 17 : Biserica din Bogdăneşti; Biserica din Caraclău; Biserica din
Brătila; Biserica din Brătila de Sus; Biserica din Bârsăneşti; Biserica din Brăteşti;
Biserica din Viişoara; Biserica din Trotuş;
Inscripţii adunate între 17-19 iulie 193 7
III Yls. 18 : Bserica din Crucea de Piatră; Biserica din Gutinaş; Biserica
din Rădeana; Biserica din Bogdana; Biserica din Răcăuţi; Biserica din Buciumi;
Biserica Caşin; Biserica Curiţa; Mănăstira Caşin; Biserica din Filipeşti; Biserica
din Grozeşti; Biserica din Hârja;
Inscripţii adunate între 12 iulie 17 iulie 193 7
III Ms. 19: Biserica din Adjudul Nou; Biserica din Adjudul Vechiu;
Biserica din Urecheşti; Biserica Lunea Dochiei; Biserica din Comăţelu; Biserica
din Coţofăneşti; Biserica din Bâlca; Biserica din Căiuţi; Biserica din Pralea;
Biserica din Popeni-Blidari; Biserica din Gârbovana; Biserica din Negoeşti;
Biserica din Boiştea; Biserica din Heltiu; Biserica din Jăvreni; Biserica din
Micloşoaia; Biserica din Păltinata; Biserica din Oana şi Gropi; Biserica din Râpile
de Sus; Biserica din Râpile de Jos; Biserica din Pătrăşcani; Biserica din Slobozia
Melului; Biserica din Oneşti;
Inscripţii adunate în vara anului 193 7 începând de la 5 iulie-12 iulie
III Ms. 20: Documente privitoare la satul Dărrnăneşti, jud. Bacău,
extrase de la Arhivele Statului Bucureşti, Episcopia Romanului, pachetul XXIII.
Aparţinând preotului C. Bobul eseu, Bucureşti, anul 193 7 febr. 16
Comunicarea noastră are ca scop semnalarea documentelor, cu privire la
zona Bacău, existente în arhiva personală a părintelui Constantin Bobulescu. O
prezentare în detaliu a conţinutului acestor documente ar fi depăşit spaţiul impus
unei comunicări. Considerăm că şi-ar putea avea locul într-o lucrare distinctă, care
să conserve rezultatele eforturilor de cercetare ale acestui preot cărturar, care prin
exemplul său personal face cinste atât Bisericii din care face parte cât şi tagmei de
cercetători ai istoriei neamului românesc.
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MARCUS A. ISRAEL (MARIUS MIRCU)

~.1909

PREZE:\'T ARE DE FOND
Angela OANEA
Marcus A. Israel (Marius Mircu) b. 1909. Fund prezentation
Summary
Precise infonnation regarding to the archivistic fund, biographical data of
the subject and short passages from the writings of Marcus A. Israel. All these are
brought together and gives us flash images of Bacau from different periods, seen
from a point a view of a writer and journalist. Coloured scenes and personages are
coming to life and are outlined in couple sentences. Behind these selections seems
to be seeded a strong goad to search and discover more with a predilection
Keywords: archivistic fund, journalist, Marius Mircu
Prozatorul, traducătorul şi gazetarul român de origine evreiască Marcus
Israel, sub pseudonimul Marius Marcu, s-a născut la Bacău în data de 9 iunie
1909. Este fiul Simeliei (născută Herşcovici) şi al lui Alter Gherşin Marcus,
croitor. Matematicianul Solomon Marcus şi scriitorul Marcel Marcian sunt fraţii
săi. În anul 1920 elevul Marcus A. Israel a absolvit Şcoala Primară nr. 2 de Băieţi
din oraşul Bacău. A urmat Liceul "F erdinand" din Bacău ( 1922-1928) şi
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (1932-1936). Între 1935 şi 1938
lucrează ca secretar de redacţie şi reporter la cotidianul "Gazeta", iar între 1946 şi
1949 devine reporter şi secretar general de redacţie la "Naţiunea" şi reporter la
"Victoria". Între 1938 şi 1941 este preşedintele Asociaţiei Tinerilor Scriitori,
Publicişti şi Artişti Evrei din România.
Din 194 7 până în 1949 figurează în redacţia revistei "Licurici" şi este
redactor-şef la "Jurnalul copiilor", până în 1951 e angajat la "Viaţa Capitalei", iar
între 1956 şi 1969 lucrează la revista "Filatelia". Din 1942 şi până în 1986
funcţionează ca secretar al secţiei de documentare a Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România, apoi ca director al Muzeului Evreiesc din Bucureşti.
Emigrează în Israel în 1987. Primeşte în 1951 Premiul Editurii Tineretului la
secţiunea "literatură pentru copii", iar în Israel este distins cu premiile "Iacob
Groper" ( 1981 ), "A. Dominic" (1987), "Sara şi Haim Janculovici" (1990, 1997).
Debutează în revista Liceului "Ferdinand" (1925), colaborând apoi la
"Vremea", "Reporter", "Rampa", "Adevărul literar şi artistic", "Jurnalul literar",
"Realitatea ilustrată", "Adam", "Hasmonaea", "România literar~", "Magazin
istoric", "Universul copiilor", "Curentul pentru copii", "Dimineaţa copiilor" etc.
A mai semnat Mihail Bistriţeanu (la ..~aţiunea").
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Este autorul a numeroase opere: 24
de ore în jurul lumii, Bucureşti , 1932;
Văzduhul ne cheamă! , Bucureşti , 1934; Nam descoperit America!, Bucureşti , 1937;
Paul Valery şi poezia pură, Bucureşti,
1938; Povestea minunată a lui Shirley
Temple , Bucureşti, 1938; Să împiedicăm
războiul ? (Poate ştiinţa să împiedice
războiul ?) ,
Bucureşti,
1938; Albumul
Shirley Temple, Bucureşti , 1939, Drama
unui umorist, Hai fa, 1973 ; Trimis special.
Din amintirile unui ziarist, Bucureşti,
197 4; Şapte momente din istoria evreilor
din România, Haifa, 1977; Alte şapte
momente ... , Haifa, 1978; Croitorul din
Back, Bucureşti, 1979 etc.
Fiind mereu prezent în viaţa
băcăuană Marius Mircu a dorit să-şi lase
scrierile şi amintirile sale comunităţii
locale. În anul 1989, au fost trimise prin
poştă Direcţiei Judeţeane Bacău a Arhivelor Naţionale 5 colete. Aceste colete
cuprindeau scrierile şi documentele cunoscutului ziarist Marius Mircu. Punerea la
dispoziţia cercetării ştiinţifice a acestor materiale documentare a necesitat mai
întâi efectuarea prelucrării arhivistice. Prima operaţiune efectuată a fost cea de
ordonare a documentelor, cu respectarea, în linii generale, a modului de
constituire a unor dosare de către creator. Stabilirea schemei de ordonare a
documentelor a fost condiţionată de cunoaşterea întregului material arhivistic.
Drept urmare, au fost intocmite fişe pentru toate unităţile arhivistice. La
încheierea acestei operaţiuni fişele au fost clasate conform sistemului de ordonare
stabilit şi s-a trecut la cotarea definitivă. Un prim grup de documente s-a delimitat
de restul şi anume cel al actelor personale ale creatorului fondului. Din această
categorie pot fi enumerate următoarele genuri de documente: copie-extras după
certificatul de naştere , certificatul de absolvire a cursului primar elementar,
diploma de bacalaureat, livretul universitar, cartea de identitate internaţională de
student, biletul de identitate al soldatului, carnetul de asigurat etc. Acestea au fost
ordonate cronologic pe ani, luându-se în considerare data emiterii actului. Din
cauză că actele personale erau de diferite forme şi dimensiuni s-a procedat la
constituirea unităţilor arhivistice pentru fiecare act în parte. Un loc aparte îl ocupă
manuscrisele considerate a fi cele mai interesante piese ale fondului arhivistic.
Manuscrisele care conţineau concepte, schiţe şi note au fost constituite în aceleaşi
unităţi arhivistice şi au fost ordonate cronologic. La sfârşitul acestui grup de
documente au fost ordonate şi inventariate manuscrisele nedatate. Primul
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manuscris inventariat se intitulează Peste 50 de ani, care a fost editat în anul 1967.
Despre această lucrare scria autorul "la prima privire este o povestire stiinţifico
fantastică: cum îşi imaginează un om de azi că vă arăta lumea şi mai ales cum vor
fi oamenii peste 50 de ani. În realitate cum va fi judecată peste 50 de ani" 1•
Întrucât drumul unei cărţi până la lumina tiparului este anevoios vom regăsi mai
multe variante ale acestei lucrării. Copiile cu adnotările pe margini au fost
inventariate după manuscrisul iniţial. S-a păstrat un dosar separat cu schiţele şi
conceptele pentru prefaţă. Într-un alt dosar se găsesc articole şi extrase din ziare
adunate de-a lungul timpului care au stat la baza întocmirii lucrării.
Marius Mircu a unnărit cu interes opinia publicului larg faţă de cartea sa. Autorul
a cules articolele şi a decupat din ziare referiri şi recenzii făcute, având grijă să
menţioneze anul şi denumirea ziarelor. În recenzia apărută în ziarul "Viaţa
Noastră" din 22 septembrie 1967 I. Reichman scria: "cartea literară care să îmbine
ficţiunea ştiinţifică şi anticipaţia socială nu e deloc un lucru simplu. Dar, scriitorul
Marius Mircu a dovedit din plin că posedă însuşirile necesare pentru a realiza o
2
asemenea lucrare complexă prin însăşi natura sa" . O altă apreciere: "în ultima
3
vreme acest gen literar e foarte en vogue" .
Atracţia pentru senzaţional sau pentru întâmplări care pot deveni subiecte
de senzaţie se va manifesta într-un volum precum Trimis special (1974),
subintitulat Din amintirile unui ziarist, alcătuit din relatări care mai de care
spectaculoase. În prima parte a lucrării sunt prezentate câteva evenimenţe
importante care s-au petrecut în oraşul Bacău. "Focul cel mare de la Bacău" este
titlul primului capitol, în care autorul îşi aminteşte: "Când mă gândesc la oraşul
meu natal, la Bacău, îl văd, noaptea, cu cerul înroşit de flăcări, aud clopotele şi
talăngile insistente ale sacalelor pompiereşti, mă îneacă un fum persistent.
În anii mei de liceu bântuiau multe incendii. Asemenea evenimente erau,
de fiecare dată, un prilej - pentru cei neimplicaţi de a-şi mai uita din necazuri.
Ziarele relatau aproape în fiecare zi, cu lux de amănunte, despre noi incendii, şi
lumea savura asemenea lecturi.
Când am făcut, într-a şasea de liceu, prima mea ofertă de a ocupa locul
vacant de corespondent al unui ziar central pentru judeţul meu, redacţia m-a
preferat celorlalţi trei ofertanţi fiindcă eu am avut ideea de a înşira o serie de teme
ce-mi propuneam să le tratez, între care la un loc de frunte, subliniat cu cerneală
roşie: «Vă asigur cel puţin un incendiu pe săptămână)). Şi eu şi ziarul ne bazam pe
renumele oraşului în această materie. Nici în alte oraşe nu erau rare incendiile în
cartierele industriale şi în cele comerciale, dar Bacăul îşi disputa cu Galaţiul locul
de frunte. Bacăul nostru, în special, are meritul de a fi organizat incendii fără
victime, ba chiar incendii utilitare ...
1

Arhivele Naţionale Bacău, fond personal "Marcus A. Israel (Marius Mircu) n. 1909, d. 3/1966, f.

10.
2

3

Idem, d. 8 /1966, f. 7.
Ibidem, f. 3.
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Ziua de 26 mai 1926 s-a nimerit într-o duminică. Un eveniment cultural a
concentrat în acea dimineaţă intelectualii din Bacău şi parte din elevii de liceu în
sala cinematografului Lux, din centru, unde conferenţia cunoscutul istoric O.
Tafrali, despre arta populară. Când am ieşit de la conferinţă, am fost surprins de
pustietatea din centrul oraşului, se vedea doar câte-un trecător foarte grăbit. N"u
mi-am data seama dintru început că toţi cei grăbiţi alergau într-o singură direcţie:
spre strada Bacău-Piatra. Pe la oara 13 focul luase proporţii, se întinsese pe mai
mult de un kilometru... Amploarea incendiului, implicaţia pompierilor de la
Fabrica de Postav Buhuşi, efectele dezastrului, întrajutorarea sinistratilor. ..
Încerc să redau nu impresiile mele subiective, ci impresiile trimişilor
.
1"
specia 1... "4 .
Un eveniment de notorietate, petrecut în anul 1936 la Bacău, era cel al
judecării faimosului bandit Coroi. La acea vreme Marius Mircu lucra ca reporter
la ziarul "Gazeta". În lucrarea sa scria: " .. .jinduiam după un reportaj de senzaţie.
Şi într-o bună zi ruga mi-a fost ascultată. Dacă procesul Coroiu, judecat la Bacău
la sfârşitul anului 1936, s-a bucurat de o atenţie neobişnuit de mare în presa pe
timpuri, cred că o parte din vină îmi aparţine .
. . . Aşa se face că într-o singură noapte, toate cotidienele bucureştene au
expediat redactori speciali, un vagon întreg. Au fost trei săptămâni de dispută
reportericească-loială şi mai puţin loială. Spre satisfacţia Bacăului, care nu visase
s-adune atâţia gazetari dintr-o dată.
Se anunţaseră deschiderea procesului unui personaj faimos, Coroiu, care
cu o ceată cutreierase Nordul Moldovei, mai cu seamă judeţul Botoşani. Multă
vreme urmărit în zădar, Coroi a fost prins, a evadat, s-a predat, a evadat din nou,
iar a fost urmărit fără succes, din nou ... Nimeni nu mai vorbeşte de criză, de
război iminent, toate lumea vorbeşte de Coroi ... " 5.
Despre lucrarea mai sus menţionată, păstrată în fondul arhivistic, se poate
spune că este însoţită de un material documentar foarte bogat. Marius Mircu a fost
nu numai un bun ziarist dar şi un documentarist şi bun păstrător al propriilor
scrieri. La cea de-a doua ediţie a lucrării "Trimis special" a ataşat articole
publicate în acea vreme despre incendiul din Bacău. lată câteva titluri de ziare:
Adevărul din 20 mai 1926: "Daţi pentru sinistraţii din Bacău. Subscripţie pentru
victimele catastrofei din Bacău; Lupta din 20, 23 mai 1926 "Catastrofa din Bacău.
Un apel al studenţilor evrei originari din Bacău", "Donaţiile familiei regale şi ale
miniştrilor". De asemenea, se găsesc articole decupate din ziare scrise chiar de
Marius Mircu: "Se amână procesul banditului Coroi-tâlharul care a săvârşit 39 de
atacuri a transfonnat complet aspectul oraşului Bacău", "Isprăvile bandei Coroi",
"Mâine începe la Bacău procesul faimosului bandit - dosarul cuprinde 600 de
pagini. Întreg oraşul aşteaptă marele spectacol", "Coroi se ridică în contra presei.
4

5

Idem, d. 911974, f. 5-11.
Ibidem, f. 145-151.
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Punctul de vedere al banditului: presa este prea liberă", "Politeţea banditului. El
saluta respectuos victimele, le servea ţigări şi le achita datoriile", "Corai e angajat
pentru un film", "Juraţii lui Corai vor fi aduşi cu forţa la proces", "Corai a intrat
în rândullumii".
~u va lipsi nici de această dată dosarul cu recenziile adunate despre
lucrările sale editate în anii 1974-1981. Despre Trimis special scria Dan-Ion Vlad
în ziarul Ramuri (Craiova): "este rodul filtrat al activităţii gazetărcşti pe care
Marius Mircu a desfăşurat-o de-a lungul câtorva decenii la marile cotidiene ale
timpului ... " 6 . Constantin Călin scria în ziarul Steagul Roşu de Bacău în
21.12.1974: "Ingenios alcătuit e fără îndoială, volumul Trimis special. Din
amintirile unui ziarist de autorul Marius Mircu. Autorul, publicist cu o prestaţie
îndelungată şi notabilă, realizează în prima secţiune a cărţii sale o retrospectivă a
câtorva cazuri şi evenimente care au solicitat altă dată lumea presei şi au
magnetizat interesul cititorilor... Ceea ce dă unitate acestei cărţi, în ciuda
diferenţei de facturi a cazurilor şi a largilor spaţii dintre ele, e atitudinea
referentului, interogativă, logică, dar în acelaşi timp elastică, discret ironică,
dovada sigură de vitalitate şi tinereţe spirituală. Intenţia evidentă a autorului
nostru e aceea de a pulveriza nişte "legende" constituite obscur, într-o atmosferă
de instabilitate politica-economică şi de psihoza dirijată, de a explica coerent fapte
aparent inexplicabile sau cărora li s-a dat doar o explicaţie parţială. Are de partea
sa avantajul unei participări, dacă nu totdeauna directe, cel puţin afective, la
evenimentele relatate, interesul pentru cazurile aşa-zise închise, abilitatea de a
descifra o reţea complicată de argumente, ta"lentul de a completa spaţiile albe,
neacoperite documentar, cu pasaje de ficţiune. În Trimis special, Marius Mircu e,
aşadar, reporter prin pasiunea investigatoare, istoriograf prin felul de a utiliza
documentele de epocă şi evocator în măsura în care reuşeşte să contureze
privelişti şi siluete umane, să surprindă cursul viu, dinamica faptelor" 7 .
În Cronica de Iaşi din 15.01.1982 la rubrica "Vitrina cu carte" se scria
despre lucrarea lui Marius Mircu M-am născut reporter: "purtând un titlu ce poate
deruta, este de fapt un roman biografic, memorialistic şi nu o culegere de
reportaje. Autorul ne propune, însă, cu o agreabilă şi pe alocuri, ironică degajare,
ceea ce s-ar putea numi şi o metodologie a romanului auto(biografic), pornind de
la îndemnul că fiecare cetăţean să-şi încheie cariera publicând o carte în care-şi
povesteşte viaţa" 8 .
Printre recenziile culese găsim o scrisoare interesantă trimisă de Editura
Junimea Iaşi în anul 1978 cu privire la lucrarea M-am născut reporter. "Cartea
Dvs. este impresionantă şi prin volum (830 pagini) şi prin conţinut. Scrisă bine, cu
vervă ziaristică, surprinde prin aspectele de inedit pe care le oferă (călătoriile,
atmosfera anilor 1930-40, prin subiect: viaţa Dvs.)
6

ldem, d.l4/l974, f. 29.
Ibidem.
M Ibidem, f. 7.
7
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pe 830 de pagm1, diluaţi, fără să vreţi,
concentraţia, care este o calitate necesară acestui gen de lectură. Interesează mai
puţin că, în copilărie, mâncaţi mai multe dejunuri, prânzuri şi cine pe zi, că aţi
zăcut de tifos, când acestea toate nu spun nimic. ~e interesa, în schimb, o mai
atentă conturarea personajelor în preajma cărora aţi stat în perioada de fonnare ca
reporter, ne interesau călătoriile şi sub alte aspecte decât cele pe care le prezentaţi.
Aveţi un fel de a vă grăbi pe pagini, fără să alegeţi faptele pentru
semnificaţia lor, egal cu "a trece cu vederea", ceea ce scade valoarea cărţii. Am
înţeles că este "o vină" structurală, dar, în vederea editării, cartea trebuie să fie
concentrată la cel mult 300 pagini.
Şi un alt aspect: În centrul atenţiei, cum este şi firesc, vă aflaţi Dvs., dar
stăruiţi continuu (cu mici excepţii: încasările neînregistrate) asupra meritelor, ceea
ce poate părea unora ridicarea de statuie în grădina proprie ... " 9 .
În fondul arhivistic "Marcus A. Israel (Marius Mircu)" se păstrează şi alte
manuscrise printre care pot fi enumerate: Jurnalul unui om mărunt, 30 de zile
printre 60 de măicuţe, 1O poveşti de dragoste, Nu suntem soldaţi de plumb,
Nătăjleaţă- versiune pentru cei mari etc.
O parte din scrierile lui Marius Mircu sunt destinate copiilor: Nătăjleaţă,
Şapte surori, Neobişnuita aventură a unui câine obişnuit etc. Într-un articol
intitulat "De vorbă cu mine" acesta afirma că neavând copii 1-au interesat copiii în
general, cărora le-a dat o mare parte din timpul său, în schimb el a primit viaţa
10
lor . Lucrând pentru revista "Licurici", apoi ca redactor-şef la "Jurnalul copiilor"
ziaristul Marius Mircu a încercat şi a reuşit în bună măsură să dea un nou spirit
acestor apariţii. Au fost creaţi corespondenţi din rândul copiilor, care realizând
interviuri obţineau un contact mai viu şi mai direct cu personajele din viaţa
publică. Se făceau recenzii la cărţi, filme, piese de teatru, fapt ce-i determina pe
copii să colaboreze activ la gazetă II_
Alături de manuscrise se păstrează un set de documente referitoare la
aniversări şi serbări. În cadrul acestui grup putem menţiona: invitaţii,
corespondenţă, discursurile întocmite cu ocazia diverselor serbări, fotografii. Unul
din evenimentele notabile ale învăţământului băcăuan 1-a constituit sărbătorirea a
125 de ani de la înfiinţarea Şcolii de băieţi nr. 2. Despre prima zi de şcoală îşi
amintea autorul la această serbare: "Stimaţi ascultători, mă simt tot aşa de
emoţionat ca în urmă cu vreo 68 de ani, când pentru întâia dată am răspuns
«Prezent» în una din încăperile acestei şcoli, în faţa celui mai desăvârşit învăţător
ce l-am avut în viaţă, Sava Ariton.
Fratele meu, mai mare cu aproape doi ani, mă dăscălise săptămâni în şir
cum să mă comport în prima zi de şcoală:
- Când te strigă la catalog ...
Dar,

prezcntându-vă

viaţa

9

Ibidem, f. 62.
Idem, d. 86/1980, f. 8.
11
Idem, d. 64/1948, f. 6.

10
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- Ce-i aia catalog? ...
-Când se face prezenţa ...
- Ce-i aia prezenţă? ...
- Când ai să-ţi auzi numele, te ridici frumos în picioare uite aşa! Şi strigi
«Prezent» ... Ştii să strigi?
M-a pus să exersez iar şi iar, până a zis- cu indulgenţă- că e bine.
Am făcut atunci faţă convenabil, deşi eram emoţionat ca şi cum, nm
făceam debutul în viaţa publică. ::\umai că învăţătorul, dragul, blândul meu
învăţător Sava Ariton s-a cam speriat:
-Da de ce strigi aşa la mine? Ce ţi-am făcut?
Lecţia fratelui meu atâta mi-a întrat în sânge încât în recreaţii, când vre-un
coleg mă chema pe nume răspundeam curajos, de răsuna curtea şcolii: «Prezent!)).
Asta îi făcea pe colegi să râdă în hohote, de-atunci m-am obişnuit să-i fac să râdă:
pe colegi, pe prieteni, pe cititori" 12 •
Povestea despre descoperirea talentului pentru scriere a lui Marius Mircu
este lăsată într-un discurs dactilografiat, acesta fiind rostit la sărbătorirea a 50 de
ani de la absolvirea Liceului "George Bacovia": "Aşi dori ca ce voi rosti aici să fie
un omagiu tuturor profesorilor mei din liceu, cu toţii laolaltă, dar şi fiecare în
parte au contribuit din plin la formarea mea multilaterală atât de necesară unui
ziarist.
Cu deosebire un profund omagiu pentru doi dintre profesori - cel de
română, Ion :vlanolescu - în cursul superior - care m-a învăţat să iubesc limba şi
literatura română, şi cel de limba franceză, Constantin Damian, care mi-a deschis
larg porţile culturii universale. Aceşti doi profesori sunt cele două coloane de
marmură pe care s-a sprijinit cel care vă vorbeşte.
Profesorul Ion Manolescu ne-a dat odată să facem o anumită compunere regret că nu îmi aduc aminte subiectul. Când ne-a adus lucrările după câteva zile,
ne-a citit în clasă una singură, după care a spus: «Cel care a făcut această
compunere are stofă de scriitor, va ajunge, dacă va voi, scriitor!)). Sugestia
profesorului mi s-a fixat în creier şi nu m-a părăsit! Profesorul Constantin Damian
m-a făcut să iubesc limba franceză, să iubesc Franţa şi prima mea ieşire în lumea
LARGĂ" 13 .
De-a lungul carierii sale Marius Mircu a colaborat cu multe ziare, chiar şi
atunci când se afla la capătul lumii. Cei mai îmbelşugaţi şi cei mai frumoşi ani de
ziaristică erau consideraţi de autor anii de după al Doilea Război Mondial, când a
lucrat la ziarele: Victoria ("N".D. Cocea), Naţiunea (G. Călinescu), Viaţa Capitalei
(1. Felea) etc. Despre activitatea sa ziaristică scria: "Am cutrierat - în mare parte
pe jos - o sută de ţări, am fost ziarist, am scris la o sută de ziare şi de reviste, am

12

13

Idcm, d. 87/1938, f. 9.
Idem, d. 85/1978, f. 8.
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practicat alte nouăzeci şi nouă de meserii, am repurtat uşuratic o sută de izbânzi şi
am agonisit cu trudă mare tot atâtea înfrângeri" 14 .
La întrebările proprii asupra carierii sale răspundea într-un fel aparte:
"-Ţi-a pus cineva vreodată beţe în roate?
- ?\-am avut atâtca roţi la dispoziţie câte beţe, câte ciomege mi s-ar mai fi
putut pune, dar cele mai multe beţe în roate mi le-am pus singur, la început din
nepricepere, pe urmă din pricepere.
-Cu ce scop?
- Ca să anihilcz beţişoarele altora, să nu mai rămână loc şi timp pentru
altele. A fost spre satisfacţia ambelor părţi" 15 .
În fondul arhivistic se găsesc atât articolele proprii ale creatorului de fond
cât şi extrase din diferite ziare cu o tematică variată: statutul femeilor, servicii
medicale, recorduri mondiale, distrugerea armelor de distrugere în masă, dispute
lingvistice, tratarea bolilor, literatură pentru copii, despre evrei etc.
O categoria aparte o constituie fotografiile şi albumele din cadrul fondului.
Fotografiile au fost ordonate pe teme: difuzarea cărţii, acte de identitate, pietre
funerare. Materialele fotografice sunt păstrate în plicuri. Elementele de
identificare au fost inscripţionate pe mijloacele de protecţie. Din această categorie
spectaculos este album fotografic cu Shirley Temple în diferite ipostaze.
Documentele acestui fond au ajuns în depozitele Arhivelor Naţionale
Bacau, asa cum am mentionat, la dorinta creatorului. Conţinutul acestora, deşi
poate fi asociat de multe ori genului epic, prezintă o istorie a zilei şi surprind, din
punct de vedere jurnalistic, momente din dezvoltarea/schimbarea complexă a
societăţii româneşti din acea perioadă. Arhivele Naţionale, prin personalul de
specialitate, îşi îndeplineşte menirea de a prelucra şi păstra în condiţii optime,
aceste izvoare care pot sa facă parte din baza documentara a unor studii istorice
mai ample.
În sfârşit, trebuie evidenţiate grija şi respectul pentru documente din partea
numeroaselor persoane, care vin, din proprie iniţiativă, să le doneze Arhivelor
pentru păstrare şi valorificare.

14

15

Idem, d. 86/1980, f. 8.
Ibidem.
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COMITETL"L RAIO~AL BACĂL" AL P.C.R. (1950-1968)

Prezentare de fond
Cristina TA:\'ASĂ

Bacau District Committee of the PCR (1950-1968)
Summary
Bacau District Committee of the Communis! Party Fund contains
infonnation about the structure, organizati an and functioning of the party in the
territory, activity and those organizations, economic and politica! situation, the
conduct of elections, the activity of the Party schools, training and participation
in the party conventions, the party members statistica! situations.
Documents have both scientific and historical importance because after the
Revolution from 1989 were deliberately destroyed most of the documents created
by former organizations PCR and PCR publications.
Keywords: PCR, district Bacau, activity organizations, activity economic,
politica! situation, statistica! situations
În structura organizatorică a Partidului Comunist Român, principiile
fundamentale ale partidului erau: centralismul democratic (toate organele
1
conducătoare de partid sunt alese prin vot secret) şi principiul teritorial şi al
locului de producţie (organizaţiile de bază cuprind toţi membrii de partid dintr-o
întreprindere, secţie, instituţie, cooperativă agricolă de producţie, sat, cartier, etc.).
Organele conducătoare de partid erau: pentru organizaţia de bază Adunarea generală, care alegea, ca organ executiv, Biroul organizaţiei de bază;
pentru organizaţia de partid din întreprinderi, instituţii, cooperative agricole de
producţie, etc.- Adunarea generală sau Conferinţa de partid, care alegea, ca organ
executiv, Comitetul, iar pentru organizaţia comunală - Adunarea generală sau
Conferinţa, care alegea, ca organ executiv, Comitetul organizaţiei respective 2 .
Acestea au ocupat un loc important, deoarece prin intermediul lor s-a asigurat
aplicarea hotărârilor partidului în teritoriu şi conducerea activităţii politice,
economica-sociale fi culturale în raza de competenţă teritorială a fiecărei
organizaţii de partid .
Comitetul Raional Bacău al P .C.R., cu reşedinţa în oraşul Bacău,
4
subordonat Regiunii Bacău , şi-a desfăşurat activitatea între anii 1950-1968.

Statutul P. C.R., Editura Politică, Bucureşti, 1961, 1974.
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Împărţirea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române- anexă la Decretul nr. 331 din
19 septembrie 1952, p. 19; Împărţirea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române anexă la Decretul nr. 3/1960 pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului Republicii
Populare Române, 1965.
1

2
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Raionul Bacău cuprindea: 2 oraşe raionale: Bacău, Buhuşi (din anul 1964 5 ) şi 43
de comune: Bereşti-Bistriţa, Blăgcşti, Buhoci, Chetriş, Clcja, Coloneşti, Costişa,
Dragomircşti, Faraoani, Filipcni, Filipeşti, Gârleni, Gloduri (lzvoru Bereheciului),
Hemeiuş, Horgeşti, Itcşti, Lipova, Lozinca (Onccşti), Luizi Călugăra, Luncani,
Călugăra Mare (Măgura), Mărăşti, :\egri, :\icolae Bălcescu, Odobeşti, Parava,
Parincea, Petrcşti, Pînceşti, Plopana, Prăjeşti, Racova, Răcăciuni, Răcătău,
Rădeni, Satu Xou, Sărata, Săuceşti, Secuieni, Siretul (Şerbeşti, Căţcleşti), Traian,
Ungureni, Valea Seacă 6 . Comitetul Raional Bacău al PCR era de subordonare
regională de categoria l, potrivit Hotărârii nr. 2730/2 din 11.ll. 1966 a Comitetului
Executiv al Comitetului Central al P.C.R. privind împăJ:1irea pe categorii a
comitetelor de partid7 . Comitetul Raional Bacău avea în subordine Comitetele de
partid şi Organizaţiile de partid raionale şi comunale din toate ramurile sau
domeniile de activitate. Organul superior al organizaţiei de partid raionale era
Adunarea Generală sau Conferinţa organizaţiei raionale de partid 8 . Conferinţa
organizaţiei de partid comunale se convoca de Comitetul de partid respectiv o dată
la doi ani şi jumătate. Comitetele organizaţiilor de partid aveau obligaţia să
informeze sistematic organul de partid superior şi să prezinte dări de seamă asupra
activităţii lor9 . Indicatorii pentru împărţirea atribuţiilor între secretarii comitetelor
de partid raionale se făcea astfel:
a) Comitetele Raionale cu un prim-secretar, 2 secretari, care aveau
importanţă industrială şi agrară: prim-secretarul se ocupa de Aparatul de Stat (în
care intrau Comitetul Provizoriu, Securitatea, Miliţia, Comisariatul Militar),
sectorul de Verificare a cadrelor, gestionarul de bani şi bunuri şi Crucea Roşie, iar
un secretar se ocupa de problemele organizatorice (secţia organizaţiilor de partid,
sindicale şi de U.T.M.), organizaţiile de masă (sindicate, U.T.M., U.F.D.R.,
Comitetul Antifascist Gennan, C.D.E.), probleme de industrie, comerţ, cooperaţie,
planificare şi finanţe (secţia economică) şi celălalt secretar se ocupa de problemele
de propagandă şi agitaţie, Comitetul de cultură fizică şi sport, Comitetul de luptă
pentru pace şi A.R.L.U.S.
b) Comitetele raionale cu un prim-secretar şi un secretar: prim-secretarul
se ocupa de Aparatul de Stat, Crucea Roşie, probleme organizatorice, organizaţiile
de masă, sectorul de Verificare a cadrelor, Gestionarul de bani şi bunuri,
problemele privitoare la crearea şi consolidarea Gospodăriilor Agricole Colective,
iar secretarul de ocupa de problemele de propagandă şi agitaţie, Comitetul de

În anul 1964 se desfiinţează raionul Buhuşi, iar oraşul cu o parte din localităţile arondate trec la
raionul Bacău.
6
Împărţirea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române- anexă la Decretul nr. 331 din
19 septembrie 1952, p.l9; Împărţirea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române anexă la Decretul nr. 3/ 1960 pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului
Republicii Populare Române, 1965.
7
Arhivele ~aţionale Bacău, fond Comitetul Regional Bacău al PCR, d. 85/1966, f. 36.
M Statutul P. C.R., Editura Politică, Bucureşti, 1974, p. 69.
9
Arhivele :\aţionale Bacău, fond Comitetul Raional Buhuşi al PCR., d. 16/1952, f. 28.
5
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cultură fizică şi

sport, Comitetul de luptă pentru pace şi A.R.L.U.S., probleme de
industrie, comet1, cooperaţii, finanţe, G.A.S., S.M.T., G.A.C. 10
Schema de organizare a Comitetului Raional de Partid Bacău, în perioada
1950-1960 era: un prim-secretar, 3 secretari, 39 de instructori teritoriali aprobaţi
din care: 2 inspectori G.A.S. şi S.M.T., un inspector pe probleme speciale, 36
inspectori G.A.C., 3 inspectori la sector carnete, 2 inspectori la sector cadre, un
inspector la propagandă, un inspector la informare, scrisori şi audienţe, 2 lucrători
la cabinetul de partid, unul la Administrativ, unul la Tehnic, 8 ca personal de
deservire, în total 62 de membri 11 •
În anul 1965 totalul era de 50 lucrători cu munca politică şi tehnică astfel:
un prim-secretar, 4 secretari, 32 instructori teritoriali, 3 la sectorul Carnet de
partid şi probleme statutare (un şef sector, 3 instructori), 2 instructori pentru
Verificarea cadrelor, unul la Comisia pentru muncă politică şi culturală de masă,
un instructor pentru Informarea de partid, un instructor pentru Scrisori şi audienţe,
2 la Cabinetul de partid, unul la Administrativ, unul la Sector Tehnic dactilograf, iar activităţile comisiilor trebuiau sa fie în număr minim de 15 pentru
Comisia economică, 8 pentru Comisia pentru munca politică şi culturală de masă,
15 pentru Comisia pentru problemele muncii de partid cu organizaţiile de masă, 8
pentru Comisia pentru învăţământul de stat şi 3 pentru Colectivul pentru arhivă 12 •
Organizaţiile de bază erau constituite pe comune, sate, cooperative
agricole de producţie, S.M. T.-uri, întovărăşiri agricole, brigăzi, întreprinderi
economice, instituţii, şcoli. Organul superior al organizaţiei de bază este Adunarea
Generală, care se convoca o dată pe lună 13 • Principala preocupare a partidului era
creşterea numărului de membrilor de partid, întărirea muncii de educaţie politicoideologice a membrilor de partid, perfecţionarea structurii organizatorice şi
ridicarea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate.
Atragerea de noi membri era un ţel important, de aceea se întocmeau statistici
lunare (care se centralizau trimestrial şi apoi în cele anuale) privind situaţia
membrilor de partid pe organizaţii, categorii sociale (muncitori, ţărani, intelectuali
şi funcţionari), sexe, după studii şi studii de partid, după vechimea în partid,
vârstă, naţionalitate, religie, etc. Aceste statistici erau semnate de prim-secretarul
Comitetului Raional Bacău al P.C.R.
Activitatea politică, organizatorică şi educativă desfăşurată de partid a
determinat creşterea numărului de membri de partid, dându-se o atenţie sporită
respectării criteriului principal şi anume: asigurarea criteriului calităţii politice,
morale şi profesionale a celor care solicitau intrarea în partid, fiind primiţi doar
"cei mai înaintaţi şi mai activi oameni ai muncii, care prin întreaga lor activitate şi
14
comportare s-au dovedit demni de a primi înaltul titlu de comunist" . Se insista
Idem, fond Comitetul Regional Bacău al PCR, d.l2/1950, f. 1-2.
Idem, fond Comitetul Raional Buhuşi al PCR., d. 25/1960, f. 33 şi Comitetul Raional Bacău al
PCR, d. 8/1967, f. 32-33.
12
Idem, fond Comitetul Regional Bacău al PCR, d. 1/1965, f. 371.
13
Idem, fond Comitetul Raional Buhuşi al PCR, d. 1/1963, f. 66.
14
Idem, fond Comitetul Regional Bacău al PCR, d. 41/1966, f. 54.
10
11
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chiar ca membrii de partid să fie foarte bine pregătiţi profesional, fruntaşi în
în activitatea obştească, cu o comportare demnă în familie şi în
15
societate •
Ca învăţământ politic de partid, în anul 1951, re găsim 3 fonne 16 :
I. Cercuri de politică curentă, care se organizau la instituţii şi oraşe mici în
care se puteau înscrie fruntaşi în producţie, membrii de partid din GAC şi GAS, în
număr de maxim 30 de persoane.
II. Cursul seral, de durata unui an şcolar, cu menirea ca acei care unnau
cursurile să-şi însuşească temeinice cunoştinţe despre politica partidului şi
realizările guvernului. Era fonna a II-a de învăţământ, unde se putea înscrie cei
care promovau cercurile de politică curentă.
III. Cercul de studierea a istoriei Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice 17 şi a biografiei tovarăşului Stalin, tot de durata unui an şcolar, unde se
puteau înscrie doar ce care absolveau cursul seral de partid, în număr de 30 de
membri.
Învăţământul politic avea ca scop: "însuşirea temeinică şi traducerea în
viaţă a sarcinilor ce izvorăsc din documentele Consfătuirii partidelor comuniste şi
muncitoreşti de la Moscova din noiembrie 1957, din expunerea tovarăşului
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Consfătuirea de la Constanţa, precum şi din
documentele Plenarei C.C. al P.M.R. din 9-13 iunie" 1958 18 ; mobilizarea tuturor
membrilor de partid pentru studierea, însuşirea şi aplicarea Hotărârilor C.C. al
P.M.R.; educarea politica-ideologică în spiritul patriotismului şi devotamentului
faţă de partid, guvern şi popor; educarea în spiritul ideologiei marxist-leniniste.
Programul de desfăşurarea a seminarilor trebuia să cuprindă două părţi: prima
parte pregătirea politica-ideologică şi partea a două pregătirea metodologică.
Din anull958 învăţământul politic va fi organizat pe patru forme 19 :
1. Curs de pregătire politică- grupa începători, cu durata de 1 an;
2. Curs de pregătire politică- grupa avansaţi, cu durata de 1 an;
3. Curs de pregătire marxist-leninistă, cu durata de 2 ani;
4. Curs de cadre de conducere, cu durata de 2 ani.
Aceste cursuri conţineau expuneri, studiu individul, consultaţii, seminarii,
seminarii recapitulative şi examene. Evidenţa participării la predări şi seminarii se
făcea la zi şi era obligatorie. În Situaţia organizatorică a raionului Bacău din anul
1950, numărul membrilor de partid se prezenta în funcţie de numărul de locuitori
din comune. Statistic, se constată că unele comune (Odobeşti, Lecca, Parincea,
producţie şi

15

Ibidem, f. 55.
Idem, fond Comitetul Raional Bacău al PCR, d. 1/1951, f. 113.
17
Directiva cu privire la organizarea şi desfăşurarea învăţământului politic în formaţiunile miliţiei,
editată de Ministerul Afacerilor Interne în anul 1954, ca în anul 1958 să apară Instrucţiuni privind
organizarea şi desfăşurarea învăţământului politic în organele de miliţie în anul 1958-1959, editată
de Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Generală a Miliţiei, Secţia Politică, 1958.
18
Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea învăţământului politic în organele de miliţie în
anul 1958-1959, editată de Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Generală a Miliţiei, Secţia
Politică, 1958.
19
Arhivele -:\'aţionale Bacău, fond Comitetul Regional Bacău al PCR, d. 14/1950, f. 10.
16
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Petreşti, Plopana, Răcăciuni şi Roşiori) aveau înscrişi fiecare peste 100 de membri
d e parti"d20 .
~ . În anul. 19_66 erau cel p~ţin 30 de membri pri1?iţi lunar.' ~~ur~gându-.se. la
sfarş!tul anului sa fie un numar de 9735 de membn de partid~ . In Statistica
generală a membrilor de partid, întocmită la 31 decembrie 1966, compoziţia
22
socială era: 3245 muncitori, 5074 ţărani şi 1147 intelectuali şi funcţionari;
compoziţia membrilor de partid după vechimea în partid: înainte de 23 august
1944 - 3, de la 23 august 1944 până în anul 1948 - 2119, din 1952 până în anul
1955 - 269, din 1956 până în anul 1960 erau 1995, din 1961 până în anul 1965
erau 4 701 şi la sfârşitul anului 1966 erau 648, în total 9735 m.d.p. 23 ; compoziţia
m.d.p. după vârstă: până la 20 de ani- 111, de la 21 până la 30 ani- 2329, de la
31 până la 40 ani - 3879, de la 41 până la 50 de ani- 1794, de la 51 până la 60 de
ani - 1041 şi peste 60 de ani - 608, în total 9735 m.d.p.; compoziţia naţională 24 a
m.d.p.: 9704 români, 30 evrei şi un gennan, în total 9735. In situaţia statistica
anuală, întocmită la 30 decembrie 1966, la punctul XI, intitulat "Situaţia
membrilor de partid scoşi din evidenţă" găsim situaţia unnătoare: 52 decedaţi, 38
excluşi din care: unul cu atitudine duşmănoasă, 11 condamnaţi pentru furt, 1O
condamnaţi pentru alte motive, 13 cu abateri de la disciplina de stat, 2 plecaţi din
ţară, unul cu abateri, în total 90 scoşi din evidenţă, iar la punctul XIII, intitulat
"Centralizatorul cu privire la structura organizatorică a partidului" găsim partidul
structurat astfel: un Comitet raional de partid, un Comitet orăşenesc de
subordonare raională şi 3 comitete de partid de gradul f 5 . În cea din anul 1967
compoziţia socială era: "3621 muncitori, 5376 ţărani şi 1222 intelectuali şi
funcţionari, după compoziţia membrilor de partid după vârstă: până la 20 de ani 16026 , de la 21 până la 30 ani- 2410, de la 31 până la 40 ani- 3929, de la 41 până
la 50 de ani - 2336 de la 51 până la 60 de ani - 1004 şi peste 60 de ani - 664, în
total10503 m.d.p. 27 În anul 1967 erau 874 total funcţii în nomenclatură. 28
Anul 1968 este ultimul an de funcţionare a Comitetului Raional Bacău al
PCR, datorită Legii nr. 211968 de organizare administrativ-teritorială din anul
1968, când se desfiinţează raioanele şi regiunile, reînfiinţându-se judeţele.
Fondul Comitetul Raional Bacău al P.C.R. a fost depistat în cadrul
efectuării operaţiunii de fondare a arhivei P.C.R., preluate în regim de salvare,
fără proces-verbal de predare preluare, în stare de răvăşire totală. Acesta conţine
următoarele categorii de documente: procese-verbale şi dări de seamă ale
20

Idem,d.l411950,f.l4.
Idem, d. 43/1966, f. 21-30.
22
Idem, d. 42/1966, f. 44.
23
Idem, fond Comitetul Regional Bacău al PCR, d. 42/1966, f. 52.
24
Idem, d. 42/1966, f. 52.
25
Idem, d. 42/1966, f. 57.
26
Primirea în partid se tăcea de la vârsta de 18 ani, cu precizarea că de la 18 până la 26 de ani,
tinerii trebuiau sa fie mai întâi membri C.T.C. cu un stagiu de partid de minim 3 ani; vezi p. 25 în
Statutul P. C.R., 1974.
17
Arhivele :\aţionale Bacău, fond Comitetul Regional Bacău al PCR, d. 41/1967, f. 7.
28
Idem, fond Comitetul Raional Bacău al PCR, d. 8/1967, f. 12.
21
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şedinţelor Biroului, instrucţiuni primite de la C.C. al P.C.R. sau de la Comitetul
Regional Bacău al P.C.R., bilanţuri de activitate ale organizaţiilor de partid,
situaţii statistice cu membrii de partid, infonnări privind pregătirea, organizarea şi
desfăşurarea alegerilor de partid şi de UTC, note explicative privind situaţii cu
primirea şi excluderea membrilor de partid, lucrări ale Conferinţei raionale de
partid, lucrările Comisiei de Validare ale Conferinţei raionale, procese-verbale de
confinnări membri, planuri de muncă, planuri de măsuri, rapoarte de activitate,
planuri de sarcini privind organizarea Conferinţei raionale de partid, indicaţii
privind salarizarea aparatului de partid, propuneri decorări, organizări de
manifestaţii în cinstea unor sărbători, proiecte de hotărâri, hotărâri, buletine
infonnative, infonnări şi referate ale organizaţiilor de bază raionale.
Documentele păstrate sunt din perioada 1950-1968, în număr de 2815
unităţi arhivistice, însumând 60,30 m.l. Dosarele sunt legate, numerotate şi în
stare bună de conservare. );u s-au găsit instrumente de evidenţă, deşi dosarele
aveau cote pc ele, ceea ce înseamnă că au existat şi inventare.
A vând în vedere structura organizatorică a Comitetului Raional Bacău al
P.C.R., s-a efectuat ordonarea cronologic-structurală a fişelor, care a constat în
ordonarea, pc fiecare an, mai întâi a dosarelor referitoare la şedinţele biroului şi
comitetului raional şi, respectiv, regional, apoi a dosarelor referitoare la activitatea
organizaţiilor de bază. După ordonarea fişelor s-au stabilit cotele definitive ale
dosarelor, care au fost scrise pe dosare. Documentele au fost ordonate şi
inventariate de consilier superior Tanasă Cristina, iar inventarul a fost
tehnoredactat de către inspector principal Catană Roxana Emanuela. Inventarul se
prezintă în fonnă scrisă şi în format electronic. Fondul poate fi cercetat la sala de
studiu. Starea de conservare a documentelor este în general bună, însă datorită
calităţii proaste a cernelurilor, sau exemplarelor copii, ori scrierii cu creionul,
unele documente sunt mai greu lizibile. Marea majoritate a documentelor au fost
dactilografiate, uneori păstrându-se al doilea exemplar, dar sunt şi multe scrise de
mână, cu stiloul sau cu creionul.
Infonnaţiile conţinute în documente se referă la activitatea şi organizarea
comitctclor de partid şi organizaţiilor de bază, a aparatului acestor organizaţii, la
situaţia economică şi politică, la modul de desfăşurare a alegerilor, activitatea
şcolilor de partid, la pregătirea şi participarea la congresele partidului, situaţii
statistice cu membrii de partid.
Documentele păstrate au o mare importanţă atât ştiinţifică şi istorică
deoarece după evenimentele din decembrie 1989 sau distrus voit (prin ardere sau
depozitarea în condiţii necorespunzătoare a arhivei create de fostele organizaţii
PCR, instituţia Arhivelor ::\aţionale neavând posibilitatea de a prelua documentele
până în anul 1996, după construcţia noului depozit de arhivă), o mare cantitate de
documente şi de publicaţii ale P.C.R nemaigăsindu-se în altă parte, cât şi valoare
practică deoarece prin statele de plată deţinute s-au eliberat, la solicitare,
certificate de vechime în muncă.
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PERSO~AL

DOCL'ME:\'TARE PRIVI~D
IOA~ A CA:\'T ACLZI~O (1859-1951)
Ioncla "\'rru

Documcntary data rcgarding thc personal fund of Ioana Cantacuzino
(1859-1951)
Summary

Thc st1tdy prescnts, along approximately 100 years with supporting
documcnts, important economica!, social and politica! infonnation rcgarding the
Romanian socicty, within the inter-war period particularly.
Kcywords: archivistic fund, Ioana Cantacuzino, social and politica! situation
Din multitudinea de fonduri şi colecţii arhivistice adăpostite de o arhivă
un loc aparte, prin cantitatea de infonnaţii, diversitatea acestora,
importanţa lor îl ocupă fondurile personale şi familiale. Arhivele Vâlcene deţin
aproximativ 100 de astfel de fonduri arhivistice, care prin unicitatea infonnaţiilor
conţinute pot aduce un aport semnificativ cercetării istorice, atât pe plan local, cât

judeţeană,

şi naţional.

.Mă

voi opri în continuare asupra prezentării unui fond personal remarcabil
atât prin infonnaţiile conţinute, cât mai ales prin personalitatea cu totul
excepţională a creatoarei, prinţesa Ioana Maria Cantacuzino.
Cine a fost Ioana Cantacuzino? Membră a influentei şi atât de importantei
familii, Cantacuzino, ramura Comcni, descendentă din Vodă Şerban Cantacuzino,
s-a născut la 2 septembrie 1895 la Islaz, judeţul Brăila, după cum atestă extrasul
după actul de naştere nr. 208/1895 1• Era fiica lui Ion G. Cantacuzino, inginer şi a
.Mariei Ion Fălcoianu, care la acel moment nu-i era soţie, mult mai târziu
întâmplându-se acest lucru, mai precis în 8/21 iulie 1904 la Biserica Română din
Paris 2 .
Tatăl Ioanei Cantacuzino, inginerul Ion G. Cantacuzino a fost o
personalitatea complexă, spirit practic, reuşind să-şi lege numele de câteva
realizări notabile la vremea respectivă. Şi-a făcut studiile secundare la Liceul
Louis Le Grand din Paris, ulterior fiind admis la L'Ecole Centrale, pc care o
3
absolvă în 1871 devenind ingincr . Este numit inginer al oraşului Bucureşti şi
profesor la Şcoala de Poduri şi Şosclc. Se va ocupa cu precădere de construcţia de
căi ferate, ducând la bun sfârşit mai multe proiecte: calea ferată Ploieşti -- Sinaia -Predeal, calca ferată Buzău - .Mărăşcşti, precum şi cea dintre Râmnicu Vâlcea 1

Arhivele :\a1ionalc Vâlcea, Fond persona/Ioana Cantacuzino, d. l/1895-1951, f. 1.
' Ibidem, f. 3.
3
Fcnia Driva, Printesa Ioana Cantacuzino la Călimăneşti. Rm. Vâlcea, Ed. Silviana, 2010, p. 16.
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Râul Vadului. De asemenea, este cel care
4
Portland din ţară, în 1889, la Brăila .

reali z ează

prnna

fabrică

de ciment

Din timpul con s trucţiei căii
frate Rm. Vâlcea - Râul Vadului
datează şi interesul manifestat de
inginerul Ion Cantacuzino pentru
Călimăneşti , concretizat în hotărârea
de a ridica aici un ad evărat castel,
reşedinţă
a familiei. De altfel,
tatălui
Ioanei
personalitatea
Cantacuzino, este cel mai bine
omagiată într-o srisoare aflată în
Fondul personal Ioana Cantacuzino,
semnată Dinu: · Tatăl tău a fost un mare
democrat, un om întreg, de o energie
întreprinzătoare fără egal, un mare
constructor. A făcut podul în aer şi
tunelul de la Călimăneşti, a construit
şi a făcut să funcţioneze fabrica de
multe. Cu toate că era descendentul
direct a/lui Şerban Vodă, el era pentru
toţi inginerul Ion Cantacuzino. Nu şi-a

Ing. l. G. Cantacuzino cu Ioana, Mircea.
Despina şi Mioa ra

zis niciodată prinţ, nici balzon n-a purtal
Fiica sa, Ioana Maria Cantacuzino, era cea mai mare din cei patru copii pe
care i-a avut cu Maria Fălcoianu . Şi-a petrecut copilăria la Călimăneşti , după cum
atestă un certificat eliberat în anul 1942 de către Şcoala primară urbană din
Călimăneşti , din care rezultă că în anul 1906, aceasta absolvea cursul primar al
şcolii 6 , ulterior continuându-şi studiile la Paris, după moda vremii.
S-a căsătorit cu Grigore Carp, de care se va despărţi pentru inginerul Aurel
Persu, de care a unit-o o mare dragoste, terminată însă relativ repede, pe fondul
geloziei soţului. Din căsătoria cu Grigore Carp a rezultat o fiică, Ioana, născută în
1917 şi stabilită după război în Anglia 7 .
Spirit erudit, Ioana Cantacuzino a fost o personalitate marcantă, iar
chezăşie stau chiar pasiunile pe care aceasta şi le-a cultivat de-a lungul vremii:
studiul istoriei naţionale şi locale, lectura, interesul pentru monumentele istorice,
dar mai presus de toate zborul. Ioana Cantacuzino a fost una din puţinele femei
4

Ibidem, pp. 17-18.

Arhivele l\'aţi onale V â!cea,Jond cit. , d. 79/ 1930- 1950, nenum.
Ibidem, d. 1/ 1895- 1951 , f. 2.
7
Fenia Driva, op. cit, pp. 52-53 .

5
6
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pilot, poscsoare a brcvetului de pilot aviator feminin din 1930 (numărul 1) , a
condus, în calitate de director, Şcoala de Pilotaj din Bucureşti "Ing. Mihai
Cantacuzino" (după numele fratelui său Yfiki, mm1 într-un accident aviatic în
9
1930), fiind prima femeie într-o astfel de funcţie . A fost o persoană cu convingeri
politice puternice, la începutul anului 1941 intrând în conflict cu Ion Antonescu,
care de altfel, o va înterna în Lagărul de la Tg. Jiu pentru scurt timp.
După această experienţă traumatizantă, Ioana Cantacuzino se va stabili la
Călimăneşti, unde va face faţă singură războiului, apoi foametei şi lipsurilor de
după, naţionalizării bunurilor, inclusiv a castelului, bolii, care de altfel o va şi
învinge la 15 decembrie 1951.
Yfaterialul arhivistic al fondului personal Ioana Cantacuzino, extrem de
variat, este scris în limbile română, franceză, gennană şi engleză şi cuprinde
informaţii care privesc întreaga viaţă şi activitate a Ioanei Cantacuzino. Astfel,
sunt documentele personale ale Ioanei Cantacuzino: copia după certificatul de
naştere, acte de studii, invitaţii la diferite dineuri, cărţi de vizită de la diferite
personalităţi, remarcându-se membrii familiei Fălcoianu, Themistocle Metaxa consul general, George I. Lahovari- preşedintele Curţii de Conturi, T.G. Djuvara
- ministru plenipotenţiar etc.
O cantitate impresionantă de documente se referă la administrarea
bunurilor familiei: inventare pe mai mulţi ani ale obiectelor aflate în vila de la
10
Călimăneşti, planuri de casă, schiţele unor terenuri , procese verbale de sechestru
în contul unor datorii, somaţii de plată, plata impozitelor aferente proprietăţilor,
corespondenţa purtată cu alţi membri ai familiei referitoare la plata acestor
11
12
impozite , cartea de hotămice a moşiei Ueşti - Ungureni (Argeş) , ordonanţă a
Primăriei Călimăneşti referitoare la stabilirea categoriei impusă vilei familiei,
chitanţe şi facturi privind plata utilităţilor la gaze şi electricitate, carnetele cu
cheltuielile personale efectuate, evidenţa banilor pentru plata lucrătorilor folosiţi
la munca câmpului etc.
Ioana Cantacuzino a avut preocupări în diverse domenii de activitate,
uneori fără nici o legătură între ele. Studiul istoriei a ocupat un loc fruntaş între
acestea, mărturie stând notele autoarei referitoare la viaţa unor personalităţi legate
de ţinuturile Vâlcii: Constantin Brâncoveanu, Dionisie Eclesiarhul, Filaret, Mircea
cel Bătrîn, Tudor Vladimirescu, dar şi fişele documentare organizate în plicuri, pe
litere şi care privesc istoria localităţilor din judeţul Vâlcea, precum şi a
mânăstirilor Cornet, schitul Troian, Yfănăstirea Dintr-un Lemn. A fost preocupată
de originea poporului român, a limbii române, a studiat diversele teorii apărute în
lumea ştiinţifică în legătură cu aceste probleme. Se găsesc în fond manuscrise ale
8

R Ibidem,
9

pp. 45-46.
Ibidem.
10
Arhivele ~aţionale VâlccaJond cit., d. 2, ncnum.
11
Idcm, d. 79/1930-1950, ncnum.
12
Idem, d. 4/1859-1918, ncnum.
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unor lucrări ştiinţifice, exh·ase din presa vremii, traduceri ale unor documente din
limba slavonă, dar şi câteva impresii din călătoria făcută în Iugoslavia şi Albania
în 1938, de către membri ai Societăţii Regale Române de Geografie 13 . Emoţionant
este pentru cercetători parcurgerea unui caiet cu amintiri scrise de soldaţii răniţi şi
internaţi la spitalul Ghica aparţinând Ruxandrei Goga 14 .
Fără îndoială, valoarea acestui fond
arhivistic este dată de corespondenţa purtată
de Ioana Cantacuzino de-a lungul vremii atât
cu membrii familiei , cât şi cu prietenii
apropiaţi.
O întreagă epocă, plină de
evenimente, uneori spectaculoase, alteori
tragice, este descrisă prin intennediul
acesteia. Problemele de zi cu zi, rezultate din
administrarea bunurilor, precum şi situaţia
rezultată în unna împărţirii averii rămase de
la părinţi, starea de sănătate a Ioanei
Cantacuzino, intemările din spital, operaţiile
suferite, lipsa medicamentelor pe perioada
războiului şi mai ales după, lipsa acută a
banilor şi hranei în timpul foametei din
194 7, atitudinea autorităţilor, dar şi a
cunoscuţilor după eliberarea din lagărul de la
Ioana Cantacuzino la un miting
Tg. Jiu, faptul că aceştia au tratat-o ca pe o
aviatic
spioană şi trădătoare de ţară, corespondenţa
cu praf C.D. Fortunescu la Craiova referitoare la studiul istoriei locale şi
naţionale, lupta, aproape inumană, pentru supravieţuire în primii ani ai instalării
comunismului (în multe scrisori Ioana Cantacuzino descrie drumurile făcute la
Râmnicu Vâlcea pentru a-şi vinde la târg lucrurile şi cărţile, tocmai pentru a
supravieţui).

În numeroasa corespondenţă păstrată se găseşte şi o scrisoare de
mulţumire semnată de ~elly Catargi, doamna de onoare a Reginei Mame, Elena,
prin care transmitea cele mai călduroase mulţumiri din partea reginei pentru
"gestul f:eneros" de a dona suma de 10000 lei pentru ajutorarea familiilor
ostaşilor 5 .
În ultimii ani ai vieţii a înh·eţinut o susţinută corespondenţă cu familia
Odobescu, mai precis cu Elia Odobescu şi fiica acesteia Simona Odobescu,
căsătorită Greceanu. Simona Odobescu era la sfârşitul anilor patruzeci studentă la
Şcoala de Arhivistică, desfiinţată în 1948, cadrele didactice şi studenţii
13

14
15

Idem, d. 31 / 1938, nenum.
Idem, d. 88/ 1941 , nenum.
Idem,d. 70/ 1941-1944,f.181
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transfcrându-sc în cadrul Facultăţii de Istorie, unde s-a constituit Catedra de
Arhivistică. În numeroasele scrisori adresate Ioanei Cantacuzino, aceasta descrie
într-un mod foat1e direct atmosfera şi activităţile desfăşurate în cadml Arhivelor
Statului Bucureşti, imediat după instaurarea regimului comunist, unde era deja
angajată, chiar dacă era studentă. Astfel, într-o scisoare datată 24 decembrie 1948,
aceasta spunea: "La birou am făcut până acum doar fişe de documente româneşti
chirilice de la m-rea Neam(u. Acuma am isprâvit (Într-o săptămână) să copiez
.fişele În cÎte un inventar. Aici la noi se lucrează mult pl. Vâlcea au apărut şi vor
mai apărea lucrări privitoare la V
Radu* a fost ales acum câteva zile Împreună cu câţiva mai de fi'unte din
sectia Jst. ca să lucreze nişte fişe de documente pe care le cere ministerul, prin
Roller. El(Roller) va alege dintre ele pe cele care Îl interesează şi va publica
documentele respective. Lui Radu i-a căzut m-rea Govora. Pe deasupra aceste
fişe vor fi plătite cu 22 lei bucata. Făcând oamenii noştri socoteala: lucrând astfel
de fişe În 3 ore suplimentare pe zi, le-ar ieşi pe lună 15.000 lei, pe deasupra lefii
. • 1es 16.
bmemţe
Într-o scrisoare din 15 august 1950 şi trimisă la Călimăneşti Ioanei
Cantacuzino, Simona Odobescu Greceanu face un tablou puţin măgulitor prof.
Aurelian Sacerdoţeanu, directorul Arhivelor Statului şi decan al Facultăţii. Totul a
pornit de la momentul repartiţiei absolvenţilor, când Sacerdoţcanu se pare că a
avut faţă de aceasta o atitudine nu foarte binevoitoare: Când a venit vorba despre
mine decanul a Început să mă ponegrească În aşa hal pe chestiunea "originii
nesănătoase", insistând tol timpul asupra colonelului Odobescu care a tras În
muncitori la 1848 etc. şi multe alte lucruri care Îmi făceau mare rău şi mai ales
lucruri neadevărate 17. .. După un schimb de replici între ceilalţi membri ai
comisiei, aceasta a fost repartizată la Aşczămintele Bălcescu, la secţia ~anuscrise,
spre marca ei bucurie, fapt împărtăşit şi Ioanei Cantacuzino: Si la drept vorbind
Îmi pare bine că pot pleca pentru următoarele motive pe care le-au dat şi ei: că
voiu avea o salarizare mai omenească, că voiu fi calificată cum trebuie să fim noi
"elementele noi şi tinere care se promovează", în vreme ce la Arhive suntem
trecuti toţi ca şi În minister ca personal administrativ şi nu tehnicieni cu muncă
ştiintificii etc. La arhive cum a şi spus Sacerd. la întrebarea celei de la minister
nu am nici o posibilitate de Înaintare decât peste zeci de ani. Pentru că aşa e
Arhiva prost organizată şi Înaintările nu se fac după muncă cum se fac în fabrici
şi şantiere, ci dupâ ochi, neexistând la noi criterii cu reguli, legi interioare etc.
Nu mai vorbesc de treaba pe care o facem toti este cărat de pachete imense În
depozit, suit pe scâri şi rafturi, scris etichete etc. şi o fac, o fac cu plăcere şi cu

* Este vorba despre Radu Greceanu,

istoric

şi

arhivist,

soţul

acesteia, de care va

6
:
'7

Idcm. d. 79/1930-1950, ncnum.
· Ibidem.
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divorţa

în 1953.

râvnă deşi

e greu şi praf enorm de mult, dar pentru munca grea ni se dă 5000 de
lei. Ajutorul de bucătăreasă de la cantine are 5800 /e/ 8.
O întreagă lume, aflată Ia apusul ei este creionată în paginile scrisorilor
primite şi expediate de Ioana Cantacuzino, o lume care trebuia să facă faţă şi să
supravieţuiască, instaurării regimului comunist, sărăciei crunte aduse de acesta
prin exproprierea bunurilor, caselor, moşiilor etc. În rânduri tulburătoare este
descrisă vizita pe care cumnata Simonei Odobescu, :Marta Greceanu a făcut-o în
1950 fratelui ei Teodor (Dido) Greceanu, condamnat la l O ani temniţă grea şi
închis la Poarta Albă: Dido era sleit de puteri, descult şi cu răni (cicatrizate) la
mâini şi la picioare. Toţi pe aici însă şi-au dat fiecare ce a putut şi i-am trimis o
mulţime de lucruri de îmbrăcăminte, mâncare şi mai ales medicamente cu
vitamine etc 19.
Prin prezentarea acestor informaţii am căutat să scoatem în evidenţă câteva
aspecte mai interesante din "Fondul personal Ioana Cantacuzino", infonnaţii care
coroborate cu altele, din alte fonduri şi colecţii arhivistice pot aduce o lumină nou
asupra unei întregi perioade istorice, a rolului jucat de anumiţi reprezentanţi a
unor ilustre familii româneşti în istoria noastră recentă.

18
19

Ibidem.
Ibidem.
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10.\' MĂRCGŞ DEVOTAT SLGJITOR AL ARHIVELOR
Ioana BURLACU

Ion

:vlărcuş-

a devoted and distinquished servant of Archives

The article prcscnts somc aspects of his life Ion :\.fărcuş, bom in 1911,
graduated from the University of Cluj, Faculty of Letters. During thc studies he
begin working in the State Archives of Cluj, institution that has linked his
destiny, where he acquired and developed a passion for archival and specializcd
parallel in the folklore history of Transylvanian. In 1949 he was appointed
director of the Archives of Cluj, and in 1964 he was promoted to deputy
director and head of State ":\" ational Archives and head of coordination and
guidance, which he held until his retirement in 1975. During his work in State
":\ational Archives had a wide opening for research and exploitation of
information from documents and contributed substantially to improve the archival
theory and practice in Romania. Life was suddenly cut short during the
earthquake in 1977.
Keywords: archive, folklore, director ofthe 1\'"ational Archives.
Articolul prezintă câteva aspecte din viaţa lui Ion .\1ărcuş, născut în anul
1911, absolvent al Universităţii din Cluj, Facultatea de Litere. În timpul studiilor
universitare a început să lucreze la Arhivele Statului Cluj, instituţie de care şi-a
legat destinul, unde a căpătat şi dezvoltat pasiunea pentru arhivistică, iar în paralel
s-a specializat şi în istoria folcloristicii transilvănene. În 1949 a fost numit
directorul Arhivelor clujene, iar în anul 1964 a fost promovat locţiitor al
directorului general al Arhivelor Statului şi şef al Direcţiei de coordonare şi
îndrumare, funcţie pe care a deţinut-o până la pensionare, în anul 1975. De-a
lungul activităţii în Arhivele Statului a avut o largă deschidere pentru cercetarea şi
valorificarea infonnaţiilor din documente şi a contribuit substanţial la
perfecţionarea teoriei şi practicii arhivistice din România. Viaţa i-a fost curmată
brusc în timpul cutremurului din anul 1977.
Ion Mărcuş s-a născut la 15 martie 1911 în comuna Stremţ, judeţul Alba
într-o familie de ţărani 1• Aici unnează patru clase primare, cu merite deosebite,
fapt ce-i înlesneşte o bursă care îi pennite să unneze cursurile liceului din Aiud,
pe care le absolvă în 1929. Vine la Cluj şi se înscrie la Universitate, la Facultatea
de Litere. Pentru a-şi putea achita taxele şi asigura întreţinerea, asemeni
Datele biografice au fost extrase din dosarul de personal al lui Ion \tfărcuş atlat la Arhivele
vezi şi Laurenţiu Mera, Din viaţa şi activitatea lui Ion Mărcuş, în .,Revista Arhivelor'',
nr. 211991, pp. 199-207.
1

::\aţionale;
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majorităţii studenţilor

din perioada interbelică, s-a angajat ca impiegat auxiliar la
Arhivele Statului din Cluj, tânără instituţie la cânna căreia se afla un distins
cojudcţcan din comuna Geomal
Ştefan ~ctcş.
Anii petrecuţi la Arhivele Statului din Cluj în perioada interbelică sunt
cvocaţi cu emoţie de fostul nostru coleg, marele oricntalist Aurcl Dccci cu prilejul
sărbătoririi lui Ştefan ~cteş la ce-a de-a 85-a aniversare ( 1972): "E adevărat
spunea Dccci, dcpănând firul amintirilor - condiţiile de atunci ale localului,
depozitelor, materialelor arhivalc şi ale muncii noastre nu puteau concura cu
condiţiile Arhivelor Statului din zilele noastre. Totul era modest, însă totul era
animat pc atunci de un suflu nou, aproape de sacrificiu. În strada Vasile Strocscu
(azi Einstein), dincolo de Somcş, erau închiriate într-o casă nonnală de locuit, fără
etaj, trei camere cât pumnul în care au fost instalate câteva dulapuri rudimentare
în perete pentru adăpostirea documentelor. Colecţiile şi fondurile se aflau în
stadiul primei zi din cele şase ale creaţiei. În două din aceste camere erau şi mese
la care lucram noi. Pe atunci, academicianul de astăzi David Prodan, unul dintre
cei mai de seamă istorici ai ţării noastre, Ion ~ărcuş care mai târziu a fost director
al Arhivelor Statului din Cluj şi apoi director general adjunct al Arhivelor
Statului, Emilia Suciu, licenţiată în limba română, Gh. Bica şi Ion Duca, amândoi
studenţi. Cu duioşie îmi stăruie în minte unele momente din Arhivele noastre ale
acestei epoci. Programul de lucru era după-amiaza de la 13 la 20. În anii aceia de
viaţă cvasi familială, David Prodan şi-a pregătit doctoratul în istoric cu materiale
în mare parte aflate la arhive privind revoluţia lui Horca în judeţele Cluj şi Turda,
Ion Mărcuş şi-a trecut licenţa ocupându-se pe atunci cu folclorul, eu mi-am dat
examenul de capacitate în istoric, iar ceilalţi studenţi şi-au pregătit şi trecut
examenele universitare, fără a neglija, în acest răstimp, fireşte, fişarca
documentelor" 2 .
Proaspăt absolvent al Facultăţii de Litere din Cluj, Ion Mărcuş îşi va
înscrie numele în istoria folcloristicii transilvănene. Încă din anii 1933-1934,
întreprinde culegeri de folclor în satul său natal, iar între anii 1935-1936, îşi
continuă investigaţiile folcloristice într-o zonă restrânsă în Făget - Tâmava :\iică.
Totodată a redactat "Bibliografia anuală a folclorului", o lucrare de referinţă prin
infonnaţiile din domeniul istoricului folcloristicii, al m1ci populare, al muzicii şi
coregrafiei populare, al folclorului minorităţilor naţionale şi al folclorului
comparat. Prin competenta şi pasiunea cu care a fost abordată, contribuţia
folclorică a lui Ion :\iărcuş rămâne de mare actualitate şi utilitate 3 .
În paralel, în această perioadă, Ion :\iărcuş s-a dedicat trup şi suflet
activităţii arhivisticc. El va pătrunde sensul acestei activităţi, caracterul ci adânc
ştiinţific sub îndrumarea şi supravegherea părintească a directorului Ştefan :\icteş,
care 1-a iniţiat cu răbdare în tainele acestei profesii. A îndrăgit documentul
2

Aurel Dccei, .. Arhivar'" sub directia lui Ştej{m Meteş, bibliograjit! lui Nicolae Iorga, în Ştefan
la 85 de ani, Cluj-:\apoca, 1977, pp. 71-73.
Laurenţiu ~era, op. cit., pp. 199-200.

Meteş
3
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arhivistic, 1-a studiat cu pasiune şi uneori 1-a comunicat. A avut conştiinţa că
arhivistul este un profesionist a cărui menire este de a dezvolta ştiinţa arhivistică
şi astfel s-a dedicat acestei profesii. Singurele pauze din această activitate au fost
în anul 193 7, când a fost încorporat pentru satisfacerea serviciului militar, şi în
perioada mat1ie-noiemhric 1942 trimis pc frontul de Est. În 1943, este trecut în
rezervă şi îşi continuă munca la Arhivele Statului Cluj. În anull947, Ştefan .\1etcş
se pcnsioncază, dar rămâne la conducerea instituţiei până în anul 1949, când Ion
.\1ărcuş este numit director. El va continua munca fondatorului acestei instituţii de
aducere, organizare şi valorificare a fondurilor de arhivă. În anul 1956, când
instituţia Arhivelor Statului din Cluj devine un Serviciu Regional cu filiale
raionale, este numit şef al acestuia. Tot atunci, pentru contribuţia şi meritele
personale în activitatea de cercetare ştiinţifică şi publicarea unor studii în reviste
de specialitate, a fost cooptat memhru în Consiliul ştiinţific al Universităţii Babeş
Bolyai din Cluj. În 1964, la iniţiativa tânărului şi dinamicului director general al
Arhivelor Statului, "\'"icolae Dinu, Ion .\1ărcuş este promovat locţiitor al
directorului general al Arhivelor Statului şi şef al Direcţiei de coordonare şi
îndrumare. Venirea sa la Direcţia Generală a Arhivelor Statului este benefică. Se
remarcă îndeosebi în activitatea de elaborare a instrucţiunilor arhivistice, de
coordonare a activităţii de folosire, publicare şi muzeografie arhivistică, de
4
perfecţionare profesională a arhiviştilor . S-a distins, de asemenea, în domeniul
5
manifestărilor ştiinţifice internaţionale . Şi-a continuat activitatea de cercetare în
domeniul teoriei arhivistice. Studiile şi articolele sale - atâtea câte sunt - nu
deosebit de multe, dar deosebit de consistente - au abordat în principal probleme
6
de selecţionare, de evidenţă şi de folosire a documentelor •
În viziunea lui Ion Mărcuş, "una din condiţiile esenţiale ale muncii de
cercetare ştiinţifică constă în necesitatea precizării noţiunilor cu care operează.
" I. M:ărcuş, V. Arimia, Instrucţiunile arhivistice -factor de seamă in 1inbunătăţirea muncii, în
"Revista Arhivelor" nr. 111967, pp. 3-20.
5
I. M:ărcuş, Vizitând Arhivele Statului din R.P. Ungară, în "Revista Arhivelor" nr. 2/1959, p. 293;
I. M:ărcuş, Gh. Cngureanu, A 9-a conferinţa internaţională a Mesei Rotunde a Arhivelor, Londra,
1965, in "Revista Arhivelor", nr. 1/1965, pp. 268-288; I. M:ărcuş, Congresul extraordinar al
Consiliului Internaţional al Arhivelor, in ,.Revista Arhivelor", nr. 1/1966, pp. 307-308; I. M:ărcuş,
Gh. Cngurcanu, Congresul extraordinar internaţional al Arhivelor. Washington, 1966, in "Revista
Arhivelor" nr. 2/1966, p. 161 şi urm.
6
I. M:ărcuş, Însemnări despre arhivele vechi săteşti din Transilvania, în "Revista Arhivelor", voi.
V nr. 211942-1943, pp. 453-460; ldcm, Asupra unei probleme de arhivisticâ: organizarea
arhivelor, autoritâţilor şi instituţiilor publice, voi. IV, nr. 2/1941, pp. 384-388; ldcm, Ceva despre
distrugerile de documente. Aspecte şi sugestii, în "Revista Arhivelor", voi. VII. nr. 1/1946, pp. 7484 ; Idem, Câteva ohserva(iuni privitoare la selecţionarea arhivelor l'echi, în ,.Revista Arhivelor"
voi. VI, nr. 1, 1944, pp. 91-98 ; Idcm, Arhivele Statului in regiunea Cluj in slujba ştiin(ei şi
culturii, "Revista Arhi vclor" nr. 111961, p. 294 şi urm.; Idem, Câteva propuneri in problema
folosirii materialelor arhivistice, în "Revista Arhivelor" nr. 1/1958, p. 186 şi urm.; Idcm, Cu
privire la prelucrarea tehnico-ştiin(ificâ a materialelor create de instituţiile din Transilvania, în
"Revista Arhivelor" nr. 2/1962, p. 265 şi urm.
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Această

necesitate este dictată de respectul faţă de adevărul ştiinţific -- cerinţă
primordială pentru toţi cei care desfăşoară o astfel de activitate. Terminologia
ştiinţifică nu este o altă limbă; este un aspect particular al unei limbi date,
circulaţia ei, frecvenţa în procesul de comunicare specific umană este însă relativ
limitată în cadrul unor anumite profesii, dar cu tendinţă evidentă de a depăşi liniile
în care se circumscrie profesia respectivă".
În circuitul de infonnaţii nu vor rezista decât noţiunile şi tennenii cu
delimitări semantice precise: confuzia, echivocul, conotaţia, polisemia unui
tennen sunt eliminate mai devreme sau mai târziu de nevoia de claritate şi
exactitate ştiinţifică sau pur şi simplu din economia limbajului care trebuie să se
caracterizeze şi prin sobrietate în exprimare".
În altă parte, referindu-se la "Probleme de tenninologie a materialelor
documentare create pe teritoriul Transilvaniei", conchide concis: "Prelucrarea
documentelor create în trecut pe teritoriul Transilvaniei pune în faţa arhiviştilor
sarcina de a stabili tenneni ştiinţifici adecvaţi pentru acelaşi gen de materiale, de a
întrebuinţa un limbaj comun, contribuind prin aceasta abil la îmbunătăţirea
metodelor de muncă în arhivă cât şi la organizarea folosirii documentelor.
Uniformizarea lucrărilor ca şi întrebuinţarea aceloraşi tenneni pentru aceleaşi
7
acţiuni, constituie o necesitate ştiinţifică . Iar într-un articol în care lămurea
"Sensul arhivistic al unităţii de păstrare" afirmă: "Fondul arhivistic trebuie privit
ca un organism viu, care dezvăluie aspecte mereu mai bogate activităţii
arhivistice. Faptul acesta impune arhivistului necesitatea aflării de soluţii
corespunzătoare pentru problemele ivite în procesul de desfăşurare a activităţii. În
primul rând însă în denumirile atribuite materialelor cu care se lucrează trebuie să
se aibă în vedere însuşirile lor fundamentale 8 .
O altă problemă cardinală de teorie şi practică arhivistică care a stat în
atenţia lui Ion :viărcuş este întocmirea evidenţei centralizate a fondurilor şi
colecţiilor de la Arhivele Statului şi instituţii. Sunt semnificative caracteristicile
care trebuie să fonneze coordonatele unei asemenea lucrări de evidenţă. Se cere în
primul rând să fie exactă. Lipsa preciziei pune sub semn de întrebare toată
temeinicia lucrării, creând incertitudini asupra ei ca instrument de documentare. O
altă calitate care trebuie imprimată este aceea de a fi completă, căci altfel nu putea
răspunde cerinţei de a da o vedere de ansamblu asupra tezaurului nostru arhivistic.
Dacă mai adăugăm că trebuia să mai întrunească şi calitatea de a fi unitară şi
operativă, am scos în evidenţă principalele caracteristici ale unei astfel de
9
lucrări " .

7

Idem, Probleme de terminologie a materialelor documentare create pe teritoriul Transilvaniei,
în "Revista Arhivelor" nr. 2/1963, p. 67 şi urm.
~ Idem, Sensul arhivistic al unită(ii de păstrare şi necesitatea definirii acestuia pentru activitatea
de prelucrare a materialelor documentare, în "Revista Arhivelor" nr. 2/1968, p. 287 şi urm.
9
Idem, Instrucţiunile arhivistice .... , pp. 14-15.
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În ce priveşte folosirea, valorificarea documentelor, aceasta reprezintă în
concepţia lui Ion Mărcuş "încununarea întregii activităţi a arhivelor" 10 •
Documentele de arhivă nu mai constituie surse de infonnare exclusiv pentru
studiul istoriei, ci îşi găsesc o largă folosire în activităţile cultural-educative, în
studiul unor probleme privind dezvoltarea economiei naţionale, în rezolvarea unor
probleme de ordin administrativ sau juridic. A impulsionat elaborarea
instrumentelor de informare ştiinţifică şi a contribuit substanţial la ridicarea
nivelului "Revistei Arhivelor" sub aspectul colaboratorilor, a profilului, a
interpretării materialelor. În arhiva redacţiei se păstrează numeroase referate de
control ştiinţific elaborate de Ion Mărcuş, precum şi puncte de vedere ale
şedinţelor Comitetului de Redacţie, ce consemnează intervenţiile de substanţă
făcute de marginea sumarelor sau articolelor propuse spre publicare. Cu acelaşi
zel şi aceeaşi pricepere a reuşit să asigure cercurilor profesionale ale arhiviştilor o
utilitate de necontestat în activitatea de zi cu zi. A elaborat o tematică vastă
privind istoria instituţiilor şi a încurajat întocmirea de referate pe teme de teorie
arhivistică.

A condus prima delegaţie a Arhivelor Statului din România în Statele
Unite ale Americii la Congresul Extraordinar Internaţional al Arhivelor
(Washington, 1966), unde intervenţia sa cu tema "Programele de publicaţii ale
Arhivelor Statului din România" s-a bucurat de o largă apreciere 11 •
Câte altele nu s-ar putea spune, dar ne vom opri aici la fel de abrupt, cum
soarta nemiloasă, la 4 martie 1977, a curmat firul unei vieţi dedicate muncii
arhivistice. Retragerea la pensie, la sfârşitul anului 1975 a însemnat doar un scurt
răgaz. Planurile sale de a aşterne pe hârtie o bogată experienţă de muncă de peste
40 de ani pe tărâmul Arhivelor a rămas un deziderat, dar au rămas în schimb din
partea celor care au colaborat sau 1-au cunoscut pe Ion Mărcuş sentimentele de
preţuire, stimă şi respect, precum şi strădania de a-i continua opera. Pentru merite
deosebite în muncă a fost decorat cu Ordinul Muncii, clasa a III-a, Ordinul
"Meritul Cultural", clasa a IV -a, a primit două medalii republicane şi numeroase
prem11.

10
11

Ibidem, p. 16.
Vezi nota 5.
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PORTRET DE ARHIVIST- ALEXAXDRL' XI STOR
(1931-2007)
Dr. Liviu BOAR
Portrait of archivist- Alexandru
Summary

~istor

(1931-2007)

1\LEX/\:'\DRU :'\ISTOR was bom in Chinari, part of the larger village of
Sântana de \1ureş, on the outskir1s of Tirgu .\1ures, on January 4, 1931, the son of
Ioan and Susana.
He started attending primary school in Romanian at the age of 6, in his
native village and graduated in 1940. After :'\orthem Transylvania was
sun·endcred to Ilortyst Hungary, he was forccd to attcnd classcs on1y in
Hungarian and graduated 7th grade in 1944, thc ycar when :'\orthem Transylvania
was frced. During thc schoolycar 1944-1945 he was unablc to attend classes as
secondary schools were closcd duc to the war. Between 1945 and 194 7 he was a
"private" student of the Al. Papiu-Ilarian High School of Tirgu :Yiures. Following
the education refonn of 1948 he started attending thc Romanian :Yiixed
Theoretical High School of Gheorgheni which he graduated in 1951. He served
for three years in thc anny, as was customary at the time, and was discharged as
sergent on Octobcr 30, 1955.
Alexandru ~istor was hired as sccretary of the Popular Council ("Sfatul
Popular") of Ideciu de Jos, from where he resigned on October 1, 1961 due to
having bcen admittcd to the then newly established (in 1960) 3-year Pedagogica!
Institute of Tirgu \1ures, the Faculty of Philology, Romanian-History Department.
He graduatcd with a diploma in 1964. After graduating from the 3-year
Pedagogica! Institute, he was appointed as archivist at the Regional :Yiures Service
of thc State Archives in the Ilungarian Autonomous Region. The same year he
was promoted as head of the Ciuc Branch of the State Archives in :Yiiercurea
Ciuc. In 1975 hc was transferred to the Bistrita State Archives as archivist and in
1985 he wass appointed hcad of the Bistrita Branch of the State archives. He
rctired for medical reasons in 1988 and passed away in 2007.
Kcywords: Alexandru :'\istor, biography, archivist, Head of the Harghita and
Bistrita State Arehives
În acest an 2011, colegul de breaslă şi prietenul meu Alexandru ~istor ar fi
împlinit 80 de ani. Soarta a făcut ca destinele noastre să se intersecteze. Suntem
amândoi mureşeni şi am avut deosebita onoare să conducem arhivele harghitene:
Alexandru :\istor ca prim şef de filială (director) al Filialei Raionale Yricrcurca
Ciuc a Arhivelor Statului în perioada 1964-1968, pc când filiala era subordonată
Serviciului Regional al Regiunii \1ureş-Autonomă Yraghiară, iar după
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reorganizarea admini strativ - teritorială din anul 1968 ca şef al noii Filiale Harghita
a Arhivelor Statului până în anul 1975, când se transferă la Filiala Bi striţa-.:-\ăsăud
a Arhivelor Statului pe o funcţie de execuţie , iar eu ca al treilea şef de filială, în
perioada 1980-1990.
După transfeml său la Bistriţa ,
marcat de o mare tragedie personală moartea, într-un accident de circulaţie
a fiului său Corneliu, născut la
Miercurea Ciuc la data de 17.05.1970
- îndeplineşte funcţia de arhivist
principal până în anul 1983 când este
numit şef de filială (director) ca
unnare a pensionării lui Ioan Rusu
Sărăţanu , cel care a condus destinele
arhivelor bistriţene în perioada 19691983.
Am avut ocazia să mă întâlnesc
cu dânsul la convocările profesionale
pe care le-am avut în perioada cât a
fost directorul arhivelor bistriţene, iar
eu al celor harghitene, precum şi după
pensionarea sa, aflându-mă la Bistriţa
la Sesiunea de comunicări dedicată
împlinirii a 60 de ani dela înfiinţarea
Direcţiei Judeţene Bistriţa Năsăud a Arhivelor Naţionale din data de 12-13
noiembrie 1997.
L-am vizita la domiciliul său din Bistriţa, împreună cu Marin Radu
Mocanu 1, la acea dată director în cadrul Direcţiei Generale a Arhivelor Naţionale.

Marin Radu Mocanu, arhivist, poet, prozator (cunoscut printre arhivişti ca Mereme) , năs cut la 23
aprilie 1938 în Alexandria, judeţul Teleorman. Absolvent al Facultăţii de Istorie din Universitatea
Bucureşti ( !962). Din 1962 a fost cercetător ştiinţific (arhivist) la Arhivele Naţionale Bucureşti, iar
începând cu 1992 a ocupat func ţiile de director al acestei instituţii si profesor în cadrul Facultăţii
de Arhivistică. S e mn ează în numeroase reviste literar-culturale precum "Ramuri", "România
literară", "L uceafăr ul", "Contemporanul" etc. Este membru al Uniunii Scriitorilor. Opera: Cărţi de
poezie - Dorul de seară (! 992), Dor de lume; Cărţi de eseu - Arhivele si cultura (1998), Arhivele
şi statul (2000); Pro ză - Tot o apă ş i-un pământ (roman - 1998), Monştrii somnului (roman 2000); Oameni de nicăieri (roman - în curs de apariţie la Ed. Ideea Europeana), Născut singur
(2010); Volume documentar-istoriografice - Cazarma scriitorilor (1998), Cenzura comunistă
(200 1), Literatura si cenzura co munistă (2003) , Vremuri satanice (2005 ), Scriitorii si puterea
(2006), Cenzura a murit, trăiască cenzorii!, De la proletcultism la naţional- neoproletcultism (în
curs de apariţie); Teatru - Bolnav de dragoste, Scoala burlaci/or, Bolnav din dragoste, Visul e
păcatul meu, Cearta Împăcări, Petrecerea.
1
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Vizita i-a produs o reală bucurie, fiind un bun prilej de reamintire pentru
dânsul şi pentru mine a perioadei pe care am petrecut-o amândoi pe meleagurile
harghitene, la începuturile carierei noastre arhivistice.

*

*

*

ALEXA.:\"DRL' .:\"ISTOR s-a născut în localitatea Chinari, sat component
al comunei Sântana de :Yiureş, din apropierea municipiului Tîrgu-Mureş în data de
4 ianuarie 1931, fiul lui Ioan şi al Susanei, "Originea socială până la 23 august
1950 ţărani mijlocaşi iar după această dată ţărani colectivişti membri (ai)
gospodăriei agricole colective <Vasile Roaită> Chinari" precizează Al. Nistor
2
într-o "Autobiografie" datată Reghin 14. 10.1957.
Din aceeaşi "Autobiografie" 3 vom puncta în continuare parcursul său
şcolar şi profesional fără a mai indica filele respective la care se află infonnaţia.
Începe cursurile şcolii primare în localitatea natală între 1937-1940 în
limba română, mergând la şcoală la vârsta de 6 ani. După cedarea Ardealului de
Nord Ungariei horthyste, este obligat să continue şcoala în limba maghiară,
terminând clasa a VII-a în anul 1944, odată cu eliberarea Ardealului de Nord.
În anul şcolar 1944-1945 a sta acasă nefiind şcoli secundare, subliniază Al.
!\istor în "Autobiografia" menţionată. În perioada 1945-194 7 este elev
,,particular" la Li<;:eul "Al. Papiu Ilarian" din Tîrgu-Mureş. După reforma
învăţământului din anul 1948 se înscrie la Liceul Teoretic Mixt Român din oraşul
Gheorgheni, actualul judeţ Harghita, pe care îl absolvă în anul 1951.
"După ce termin clasa XI am dat examen de admitere lafacultate însă din
motive bine determinate nu am urmat4 aşa că am intrat ca profesor suplinitor la
catedra de matematică din corn. Sînmihaiu de Pădure sat Căcuciu, unde am
funcţionat pînă în anul 1952, adică începusem al doilea an de învăţământ, de
unde la data de 14 noiembrie mă încorporează la armată".
A efectuat stagiul militar de 3 ani, cum era la acea vreme, fiind lăsat la
vatră cu gradul de sergent în data de 30.10. 1955. După lăsarea la vatră se întoarce
la casa părintească din Chinari, unde .. am muncit pe la gospodăria colectivă, am
citit şi studiat unele lucruri care s-au uitat între timp. "

Arhivele :\aţionale Mureş, Arhiva Serviciului Regional Mureş-Autonomă Maghiară al Arhivelor
Statului, d. 29/1964, f. 217.
3
Ibidem, filele 217- 218.
' În .,Autobiografia" datată Tîrgu-Mureş, 24 aprilie 1964, întocmită în vederea angajării la
Arhivele Statului scrie că: ,,După terminarea liceului neavind o iniţiere prea mare am dat examen
2

la

Iaşi

am

reuşit, ri1să părinfii

mi-au apus

că

e prea departe

şi

nu prea aveau posibilităfi

să mă

susţină. in anul 1952 am fost incorporat militar ... " Arhivele ::\aţionale Bucureşti, Serviciul

Secretariat

Arhivă,

d. 1611988, f. 53.
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După

acest repaus, în toamna anului 1956, solicită şi obţine catedra de
limba română- secundar franceză, din localitatea Ruşii Ylunţi.
Îşi dă demisia în data de O1.08.1957 pentru a da examen de admitere la
Facultatea de Ştiinţe Juridice din Iaşi.
După insuccesul admiterii, la data de 14 octombrie 1957 adresează o
cerere Sfatului Popular al Raionului Reghin Secţiunea Cadre, prin care solicită un
post de "secretar de sfat popular fn raionul Reghin ".
Este încadrat ca secretar al Sfatului Popular al Comunei ldeciu de Jos 5,
funcţie pe care o îndeplineşte până în data de O1.10.1961 când îşi dă demisia ca
unnare a admiterii sale la cursurile de zi ale nou înfiinţatului Institut Pedagogic de
3 ani din Tîrgu Mureş, la Facultatea de Filologie, Secţia Română-Istoric, pe care
le absolvă cu examen de stat în anul 1964. 6
Din "Caracterizarea absolventului Nistor Alexandru" datată 28 aprilie
1964 semnată de către decanul Facultăţii de Filologie şi îndrumătorul didactic,
reiese că: "absolventul Nistor Alexandru fn cursul anilor de studenţie a avut un
interes sporit faţă de pregătirea profesională. Deşi a avut mai multe greutăţi,
multe lacune de completat fn cunoştinţele sale, deoarece a întrerupt studiile sale
cu mai mulţi ani fn urmă, totuşi printr-o muncă sîrguincioasă şi perseverentă a
7
reuşit să facă un progres insemnat " .
După absolvirea Instituru1ui Pedagogic de 3 ani din Tîrgu-Mureş, unde 1-a
avut coleg pe Ioan Moldovan 8 , fiind amândoi angajaţi în sistemul arhivelor în
acelaşi an 1964, prin "Dispoziţia de repartizare" nr. 1378 din 12.07.1964 este
"repartizat fn producţie" ca profesor la Şcoala de 8 ani din localitatea Dumbrava,
raionul Topliţa, astăzi localitate în judeţul Mureş, cu menţiunea "Prezentarea la
locul de muncă se face la data de 1 septembrie 1964. 9
Nu va ocupa funcţia, deoarece începând cu data de 01.08.1964 prin
Ordinul directorului general al Arhivelor Statului nr. 73, este numit în "funcţia de
arhivist la serviciul regional Mureş-Autonomă Maghiară, poziţia 399 din statul
de organizare, cu retribuţia de 1. 050 + 140 lei prima M.A.l. " 10
Nici aici nu sta va prea mult, deoarece şeful său direct, Ioan Ranca, îl
propune pentru a fii avansat şef de filială la Filiala Raională Ciuc a Arhivelor
Despre activitatea din această perioadă vezi fondul Sfatul popular al comunei ldeciu de Jos, aflat
la Arhivele ;\aţionale :viureş, 1947-1968, inv. nr. 240, 1193, 124 u.a. În această perioadă a absolvit
un curs de specializare de 6 luni pentru secretarii de sfat popular, organizat la Arad de către Sfatul
Popular Regional Timişoara, pe care 1-a absolvit în luna martie 1960 cu media generală 8,71.
6
Îşi va completa studiile superioare în cadrul Gniversităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj :\'apoca în
perioada 1970-1973 obţinând diploma de licenţă în istorie.
7
Arhivele Naţionale Bucureşti, Serviciul Secretariat Arhivă, d.l6/1988, f. Il.
8
Vezi Liviu Boar, Un arhivist mureşean - Ioan Moldovan (/938-1998), în "Acta bacoviensia",
Anuarul Arhivelor T\aţionale Bacău, V, 2010, pp. 553-566.
9
Arhivele >-:aţionale :viureş, Arhiva Serviciului Regional Mureş-Autonomă Maghiară al Arhivelor
Statului, d. 29/1964 f. 131.
10
Ibidem, f. 207.
5
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Statului din

oraşul

Y1iercurea Ciuc. Atuurile pentru care este propus sunt
cunoaşterea limbii maghiare scris, citit, vorbit, precum şi experienţa în
administraţie dobândită în cei patru ani cât a fost secretar de sfat popular comunal.
"Avînd În vedere faptul că de la data Încadrării sale tov. Nistor Alexandru
arhivist la serviciul nostru (1. VII1.1964) a dovedit o bună însuşire a
instrucţiunilor principale şi a normelor muncii arhivistice (unele din ele fiindu-i
cunoscute anterior încadrării sale la noi, din perioada dinainte de facultate cînd
a muncit ca secretar de sfat popular comunal), scria întru-un raport înaintat la 14
octombrie 1964 directorului general Dinu Nicolae şeful serviciului Ioan Ranca 11 .
În continuare se arată că "are o vechime de 2 ani în învăţământ şi 4 ani ca
secretar de sfat popular comunal, deci, de fapt, îndeplineşte după părerea noastră
în mai bună măsură condiţiile ce se cer unui candidat pentru postul de şef de
filială, decît un profesor cu 4 ani vechime În învăţămînt care dacă are cunoştinţe
pedagogice-metodice ce nu-i folosesc la Arhivele Statului nu are în schimb
experienţa muncii administrative, care-i este absolut necesară ... Vă rugăm a
dispune avansarea sus numitului de pe postul de arhivist pe postul de şef de filială
la filiala Miercurea Ciuc începând cu data de 1 XI 1964, dată pînă la care cu
sprijinul direct al subsemnatului va reuşi să-şi completeze eventualele goluri în
12
cunoştinţele necesare muncii din noul post preconizat " .
Propunerea a fost aprobată, cu unele amendamente, în sensul că perioada
lucrată ca secretar de sfat popular nu a fost luată în considerare, el fiind numit ca
arhivist principal, girând şi funcţia de şef de filială, până la definitivarea în funcţie
13
după îndeplinirea condiţiilor de vechime •
În data de 5 decembrie 1964 noul şef preia Filiala Arhivelor Statului
Miercurea Ciuc pe baza procesului-verbal întocmit de către Liviu Moldovan 14 ,
arhivist principal delegat al Serviciul Regional al Arhivelor Statului din Tîrgu
15
Mureş în calitate de predător şi Alexandru Nistor în calitate de primitor •
La Miercurea Ciuc va desfăşura o rodnică activitate de inventariere a
valorosului fond arhivistic deţinut de filială, de îmbogăţire a acestuia prin noi
preluări şi nu în ultimul rând de rezolvare a problemei sediului instituţiei 16 .

11

Ibidem, f. 23 7.
Ibidem, f. 237-238.
13
;\umirea s-a făcut prin Ordinul :\r. 120 al directorului general Nicolae Dinu cu data de 01.12.
1964, Ibidem f. 270.
1
~ Despre viaţa şi activitatea acestui eminent arhivist mureşean vezi: Beatrice Dobozi, Un arhivist
printre istorici, un istoric printre arhivişti în Anuarul Arhivelor Mureşene, Voi. III, Târgu Mureş,
2004, p. 331-342
15
Arhivele :\aţionalc Harghita, fond Filiala Miercurea Ciuc, d. 30/1964, f. 1-8
16
Aici îşi întemeiază familia căsătorindu-se la 5 noiembrie 1969 cu Iancso Ana originară din
Miercurea Ciuc. Va avea doi copii, pe amintitul Corneliu dispărut prematur într-un accident de
circulaţie la Bistriţa şi pc Sanda (Alcxandrina) stabilită ulterior la Sibiu.
12
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Filiala a funcţionat în diverse locaţii, necorespunzătoare scopului şi
misiunii unei instituţii de arhivă, până în anul 1974 când a fost dat în folosinţă
noul sediu situat în municipiul \1iercurea Ciuc pe Bulevardul Frăţiei nr. 6.
Un obiectiv prioritar al noului şef de filială era întocmirea evidenţei
fondurilor şi colecţiilor aflate în păstrarea filialei.
Unul dintre fondurile reprezentative pentru acea zonă istorică era Scaunul
Ciuc, care conţinea documente din perioada 1563-1876, însumând cea. 50 de
metri liniari 17 , mai ales că o parte din acest fond a fost salvat în ultimul moment
de la distrugere, fiind expediat la o întreprindere de recuperarea hâr1iei 18 .
Pe baza experienţei dobândite în procesul de prelucrare a acestui fond
arhivistic, Al. Nistor a întocmit un referat profesional care a fost ulterior publicat
de către Direcţia Generală a Arhivelor Statului în volumul "Culegere de referate Sesiunea 1969", Bucureşti, 1971, pp. 19-23. Este primul studiu consacrat istoriei
instituţiei creatoare precum şi a fondului documentar păstrat.
S-a preocupat de bunul mers al activităţii filialei, în ciuda penuriei de
personal şi a lipsurilor materiale. A prelucrat fondurile preluate fără evidenţă,
multe cu ajutorul aşa zişilor "zilieri" mulţi pensionari din administraţia locală,
cunoscători ai limbii maghiare şi unii chiar ai limbii germane şi latine. Aceştia au
întocmit mii de fişe, care au fost prelucrate ulterior de arhiviştii harghiteni
confonn noilor norme arhivistice, elaborate în baza noii legislaţii arhivistice,
respectiv a Decretului 472 din 20 decembrie 1971, modificat în 1974 privind
Fondul Arhivistic Naţional al Republicii Socialiste România.
În perioada cât am lucrat la această filială (1978-1990) am prelucrat şi eu
aceste fişe, mai ales pentru Scaunul Ciuc, Giurgeu şi Casin, dar şi pentru alte
fonduri.
După peste un deceniu de activitate în Arhivele harghitene, este transferat
pe postul de arhivist principal la Filiala Bistriţa-Năsăud, la data de Ol.XI. 1975
din localitatea Bistriţa.
Filiala Arhivelor Statului din Bistriţa avea pe atunci o situaţie mai
deosebită decât a celorlalte filiale din ţară în sensul că avea un depozit şi la
Năsăud, acolo unde erau de fapt principalele fonduri documentare ale filialei. De
altfel, până în luna mai 1975 sediul filialei era la "\'ăsăud. Abia din acel an sediul
filialei s-a mutat la Bistriţa, unde funcţiona pe Str. 23 August, nr. 4.
Pentru început, din cauză că nu avea o locuinţă în Bistriţa, a venit singur.
Dormea într-o încăpere amenajată lângă biroul său de lucru. Intenţiona să-şi mute
întreaga familie, însă oferta de locuinţe era destul de restrânsă, iar ce i s-a oferit nu
era nici pe departe ceea ce lăsase la \1iercurea Ciuc.
În aceste condiţii a luat hotărârea curajoasă, pe acea vreme, de a cumpăra o
locuinţă care să fie construită din cărămidă. Aşa a ajuns să locuiască în blocul de
17

IK

Vezi Liviu Boar, Îndrumător În Arhivele Statului Judeţul Harghita, Bucureşti, 1988, pp. 13-26.
Informaţie oferită de dr. Ioan Ranca din Tg. Mureş, fost şef de serviciu în acea perioadă.
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pc strada :\ăsăudului, nr. 5, etaj l, ap. 5, într-un apartament de 3 camere pe care
1-a contractat la acea vreme cu suma de 125.000 lei. Aici a locuit la Bistriţa până
la sfârşitul vieţii sale (7 aprilie 2007).
Şi-a început activitatea la Bistriţa ca arhivist principal. În această calitate
s-a preocupat de inventarierea fondurilor şi colecţiilor arhivistice care erau scrise
în limba maghiară. Un examen important al activităţii sale la Bistriţa a fost acela
de a pregăti pentru mutare fondurile şi colecţiie arhivistice deţinute în localul mai
sus amintit, în locaţia nouă ca urmare a tenninării, în septembrie 1981, a noului
local al Arhivelor situate pe strada Gării.
Paralel cu această activitate a desfăşurat o intensă acţiune de pregătire, în
vederea preluării, a fondurilor şi colecţiilor arhivistice aflate la creatorii de arhivă
din judeţ. Experienţa acumulată la Miercurea Ciuc în această priviţă i-a fost de
mare ajutor. A participat efectiv sau a coordonat preluarea a aproape 4000 m.l. de
arhivă. În acelaşi timp s-a preocupat pentru asigurarea unei evidenţe corecte a
tuturor fondurilor şi colecţiilor deţinute în sediul din Bistriţa.
Bogata activitate atât ca arhivist cât şi de şef de filială în domeniul
arhivelor a făcut ca după pensionarea fostului şef de filială Ioan Rusu Sărăţeanu la
1 februarie 1983 să preia această funcţie şi la Bistriţa.
Prin Ordinul nr. IV03034 din O1.02.1983, completat cu Ordinul IV03043
din O1.03.1983 Alexandru ~istor a fost numit în funcţia de şef de filială categoria
II-a, iar prin Ordinul IV03096 din 01.05.1983 a fost definitivat în funcţie după o
perioadă de încercare de 3 luni.
Îndeplineşte această funcţie până la data de O1. VI. 1988, când este
pensionat pe motive medicale prin Decizia medicală nr.34964 din 26.06.1988, aşa
după cum rezultă din Ordinul Secretarului de Stat al Ministerului de Interne
IV010012/1988.
Cu aceeaşi dată, 01 iunie 1988, prin adresa nr. S/2181 din 21.07.1988 este
numit înlocuitor la conducerea filialei arhivistul principal Mureşan Ioan. În 17
ianuarie 1988, era într-o duminică seara, la vârsta de 57 de ani, suferă un grav
accident cerebral, unnat de o pareză a părţii drepte a corpului 19 . A rămas însă
acelaşi om jovial, cu un fin simţ al umorului, încrezător în soarta sa.
La Bistriţa, pe lângă activitatea arhivistică, se va dedica şi muncii de
valorificare a documentelor prin elaborarea şi publicarea unor studii şi articole,
dintre care amintim: Iosţ( Vulcan În Bistriţa (Corespondenţă inedită), în "Crisia",
Anuarul Muzeului Tării Crişurilor din Oradea, 1984, 14, pp. 135-138; Iosif
Vulcan şi Bistriţa în "File de istorie", Anuarul Muzeului de Istorie din Bistriţa,
1988, 5, pp. 116-120 şi va elabora, împreună cu Ioan Mureşan, Ioan Rusu

Funcţia a fost preluată de colegul său mai tânăr, praf. Ioan \1uresan, care conduce şi în prezent
destinele Arhivelor bistriţcnc şi năsăudcnc. Îi mulţimesc şi pc această cale pentru informaţiile pc
care mi le-a furnizat referitoare la activitatea lui Al. :'\istor de la Bistrita şi pentru calităţile sale de
artist fotograf.
19
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Sărăţanu şi Ioan Viraj, Îndrumătorul Arhivistic al Judeţului Bistrita Năsăud
publicat de către Direcţia Generală a Arhivelor Statului în anul 1988.
A plecat la cele veşnice la 7 aprilie 2007 în Vinerea .Mare, fiind
înmonnântat a doua zi de Paşte în Cimitirul Evanghelic din Bistriţa alături de
copilul său Comelius după care a suferit atâta.
Slujba de înmonnântare a avut loc la Capela cimitirului evanghelic din
Bistriţa în prezenţa membrilor familiei, rudelor şi a foştilor colegi de serviciu fiind
oficiată de către preotul profesor N'icolae Feier, o personalitate culturală a
judeţului Bistriţa-N'ăsăud, care în cuvântul de rămas bun a prezentat celor prezenţi
personalitatea lui Alexandru ~istor.
Vom încheia aceste rânduri, care se vor a fi un omagiu adus unui adevărat
arhivist, dedicat meseriei, tăcut şi modest, exemplu pentru gemeraţiile de astăzi şi
cele viitoare, cu gândurile a doi colaboratori apropiaţi: Ioan Mureşan, actualul
"păstor" al arhivelor bistriţene şi năsăudene şi Alexandru Cîmpian, consătean şi
vecin cu Alexandru Nistor în satul Chinari, mai apoi arhivist pentru o scurtă
vreme la Miercurea Ciuc sub oblăduirea lui Alexandru Nistor, ulterior arhivist la
Arhivele Mureşene în perioada 1990-201 O, anul pensionării sale.

"Imediat după terminarea facultăţii m-am angajat în 1973 la Arhivele
Statului din Năsăud. Practica de atunci făcea ca de două ori pe an să întâlnesc la
cercurile profesionale arhiviştii din judeţele învecinate. Aşa am cunoscut pe
arhiviştii mureşeni de atunci: Pal Antal Alexandru, Moldovan Ioan şi Viorel
Grama. Toţi mi-au lăsat o impresie deosebită, exelenţi profesionişti de la care am
"furat" şi eu meseria.
În anul 1975 eu rămăsesem la Năsăud, iar direcorul meu Ioan Rusu
(Sărăţanu) nu a mai putut tergiversa mutarea sa la centrul de judeţ din Bistriţa şi
în luna mai s-a mutat şi el acolo. De acum, şi în judeţul nostru, ca de altfel în
aproape întreaga ţară, cu exepţia Caransebeşului din judeţul Caraş-Severin,
sediul Filialei judeţeane a Arhivelor Statului era în centrul de judeţ.
La depozitul din Năsăud rămăsesem eu şi o colegă arhivară Silvia
Serdeşniuc. Lunar veneam la Bistriţa să iau banii de salariu. Aşa am aflat în
noiembrie 1975 că am un nou coleg, pe Alexandru Nistor, fost până atunci şef de
filială judeţeană la Miercurea Ciuc. Încă nu-şi mutase familia la Bistriţa şi nici
casă nu primise, aşa că îşi amenajase un loc de dormit într-o cameră vecină cu
biroul său. Făcea naveta încă săptămânal la familia sa din Miercurea Ciuc.
Atunci l-am cunoscut prima dată. Nu a trebuit mult să discutăm ca să aflu că
dispunea de bogate cunoştinţe de specialitate, că avea în spate o bogată
experienţă profesională, cunoştea, cu alte cuvinte, extrem de bine arhivele
Transilvaniei. Se încadra perfect în ceea ce ştiam eu despre arhiviştii mureşeni.
Cel mai mult îi plăcea să fie lângă arhive, să le descifreze. Avea un atu important:
cunoştea la perfecţie limba maghiară ceea ce îi oferea un avantaj faţă de noi
ceilalţi.
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Mai târziu mi-a mărturisit chiar că el se simţea cel mai bine atunci când
prelucra documentele şi le lua În evidenţă. Avem şi acum câteva cutii cu fişe de
inventar scrise de el. Era mai puţin prieten cu scrisul însă acest lucru nu 1-a
Împiedicat să participle la diverse manifestări ştiinţifice atunci când a fost cazul.
După toamna anului 1981 am început să cunosc şi cealaltă latură a
personalităţii sale aceea de bun organizator. Dat fiind că ne mutasem Într-un
local nou şi deosebit de încăpător era nevoie ca să preluăm foarte multă ahivă.
Ne-am descurcat admirabil. În 2-3 ani am reuşit să preluăm peste 4000 de m.l. de
arhivă, cu toate că dispuneam de un personal foarte restrâns (2 arhivişti şi un
arhivar).
În anii '80 am organizat împreună expoziţia permanentă a instituţiei
noastre şi în lunile de toamnă şi iarnă, lunar organiza În sala de studii întâniri
ştiinţifice cu intelectualii din Bistriţa. Aşa am reuşit să-i cunosc pe toţi reghinenii
trăitori În Bistriţa şi care de fiecare dată erau invitaţi la aceste Întâlniri.
Nu îi plăcea să vorbească despre sine. Rareori auzeai ceva desspre
greutăţile pe care fiecare dintre noi le avea. Cel mai mult l-a marcat moartea
prematură a fiului său Corneliu. Era băiat şi ţinea enorm la el. Printr-o
întâmplare nefericită În septembrie 1978 fiul său a fost accidentat mortal. Vestea
morţii a aflat-o de la un echipaj al miliţiei care trecea prin faţa magazinului unde
se afla împreună cu soţia sa. Nu a mai fost aceaşi om de atunci. La 56 de ani,
încă în puterea vârstei a suferit un neaşteptat accident vascular, care 1-a despărţit
definitiv de arhive. S-a pensionat de boală. După luni de spital a reuşit să se
recupereze în mare parte.
Până la sfârşitul vieţii a trait alături de soţia sa în apartamentul pe care la cumpărat cu atâtea sacrificii odată cu venirea sa În Bistriţa. Se mândrea mult
cu fiica sa Sanda (Alexandra) care între timp s-a căsătorit la Sibiu şi a reuşit să
intre în serviciu la Biblioteca "Astra" din Sibiu. Are un băiat. L-am cunoscut la
înmormântarea bunicului său.
Acum de câte ori trec pe strada Năsăudului îmi arunc privirea spre
geamurile de la etajul unu unde locuia Alexandru Nistor. lmdeiat după moartea
sa soţia mai locuia acolo. De câţiva ani buni apartamentul este gol, florile din
balcon au dispărut. Nimeni nu mai locuieşte acolo. Probabil că soţia sa a plecat
la fiica ei la Sibiu să îngrijească de nepot. Semăna foarte bine cu Sandu Nistor. "
(IOA~ MUREŞAK)

AMI:\"TIRE DESPRE CĂRTURAR
"Nistor Alexandru un om de statură mijlocie cu ochi blajini, cu zâmbet
mereu, avea întotdeauna un cuvânt de îmbărbătare, o glumă inteligentă prin care
te făcea să te simţi bine în preajma sa. Am avut şansa să locuim în aceeaşi
localitate Chinari, pe aceeaşi stradă, casă lângă casă fără gard.
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Împreună cu cei trei fraţi mai mari şi eu mezinul am trăit într-o frumoasă
dulce prietenie. Mi-a mângâia! de atâtea ori creştetul, cu vocea-i blândă mă
încuraja ori de câte ori aveam un necaz de-al copilăriei.
Atunci când se iscau discuţii pe diverse teme sociale, politice, religioase,
toţi aşteptam răspunsul de la cărturarul Nistor, aşa îl numeau sătenii.
Îmi amintesc de serile de vară când dormeam în fân. Într-o dimineaţă
fraţii mei au plecat la muncă, eu rămâneam cu mama până mai târziu, dar
stupoare când mă trezesc la doi metri de mine un om culcat pe spate cu mâinile
pe piept acoperit cu o perdea, stătea nemişcat. În spaima mea am sărit din fânar
în şură şi alb ca varul am alergat la mama să-i spun că avem un m mort în fân.
Până să mă dezmeticesc, iese pe uşa şurii "cărturarul" şi spaima s-a transformat
în bucurie. Copilăria mea a fost marcată de povestirile istorice, despre domnitori,
lupte, ostaşi, regale care au săpat urme adânci în ceea ce voi deveni mai târziu.
Am îndrăgit istoria, am vrut să fiu mereu ca el-" cărturarul".
Anii au trecut, am urmat facultatea de istorie şi În anii 1972-1973 amfost
angajat ca şi arhivist la Filiala Arhivelor Statului Miercurea Ciuc, unde l-am avut
ca director pe maestrul Alexandru Nistor.
Aici, sub îndrumarea lui am deprins tainele cercetării, studiul amănunţit
pe documente, valoarea acestora. Relaţia caldă plină de respect şi preţuire am
păstrat-o "cărturarului" până la sfârşitul vieţii sale.
Eram impresionat de faptul că băiatul său Corneluş la numai cinci ani
cunoştea toţi domnitorii români, În ordine cronologică, iubea istoria şi pe tatăl
şi

său.

Un accident nefericit l-a răpit şi viaţa domnului Nistor n-a mai fost lafel.
O tristeţe adâncă s-a aşternut peste zâmbetul său, peste sufletul său şi cu
durere şi-a plecat perii albi în ţărână.
Pentru mine a fost un "leac alinător" din fragedă copilărie până când
tăcerea s-a aşternut între noi.
Aş putea povesti multe dir.r zilele petrecute la Miercurea Ciuc. Mă
încuraja, căuta să-mi afine dorul de familie, îşi dorea să fiu un om responsabil,
integru şi mai ales din punct de vedere profesional" as".
Toată stima şi respectul pentru soţia sa, pentru fiica Sanda, si îi asigur că
pe aceste meleaguri a trăit un om. (ALEXANDRU CÎMPIAN)
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Centrul European de Studii Covasna-Harghita şi Asociaţia
romana-catolicilor din Moldova "Dumitru Mărtinaş",
ROMÂXII ÎX DEZBATERILE COXGRESCLCI SECCIESC
DIX 1902. PREMISE, DEZIDERATE ŞI REVERBERAŢII,
Editura Magic Print, Oneşti, 2011,278 pag.
~aria

TURBA TU

:Xe face plăcere să se1m1alăm apariţia editorială a unei lucrări documentare
de excepţie: "Românii în dezbaterile Congresului Secuiesc din 1902. Premise,
deziderate şi reverberaţii", realizată sub egida Centrului European de Studii
Covasna-Harghita, a Asociaţiei Romana-Catolicilor din ~oldova " Dumitru
Mărtinaş" şi cu sprijinul Asociaţiei Generale a Arhiviştilor din România - Filiala
Bacău, ediţie îngrijită de prof. Vilică Munteanu şi dr. Ioan Lăcătuşu.
Prin
tipărirea
acestui volum, Editura
Cemml Eu'ropean de Studii Covasna-Harghita
Magic Print din Oneşti
Asociaţia Romano-Catolicilor din Moldova
"recidivează", confirmând
"Dumitru Mărtina ş"
încă o dată consecvenţa în
susţinerea
cultural-ştiinţifice

activităţii

din
judeţul
Bacău,
cartea
proaspăt
apărută
(anul
2011) înscriindu-se într-o
listă
semnificativă
de
adevărate
lucrări
de
referinţă în domeniu.
Lucrarea
menţionată reprezintă un
semnal clar că cercetătorii,
oamenn de cultură şi
istoncn români pun o
temelie solidă la edificarea
unei istorii adevărate a
României, bazată pe studii
aprofundate
şi
pe
documente,
refuzând
clişeele
şi
"istoriile"
impuse nouă, până nu de
cercun
de
mult,
de
influenţă
sau cancelarii

ROMÂNII ÎN DEZBATERILE
CONGRESULUI SECUIESC DIN 1902.
PREMISE, DEZIDERATE ŞI
REVERBERAŢII

Editura MAGIC PRINT
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străine

neamului românesc.
Organizat ca um1are a numeroaselor semnale privind som1a grea a sccuilor
în Imperiul Austro-Ungar, datorată în principal întreruperii legăturilor economice
tradiţionale cu românii după dualismul austro-ungar, precum şi a tot mai
numeroaselor cazuri de emigrare ale acestora atât în România, cât şi în SUA,
Congresul Secuiesc s-a ţinut la Tuşnad în 1902, cu scopul declarat de a aduce
prosperitate economică acestei populaţii, considerată ca bastion al apărarii
intereselor ungureşti înspre România. La Congresul de la Tuşnad au patticipat
numeroşi reprezentanţi ai statului ungar şi ai judeţelor locuite majoritar de secui
(Yfureş, Odorhei, Ciuc şi Treiscaune). Lucrările Congresului, publicate într-un
volum de 689 de pagini de Buday Bama, la Budapesta, în anul 1902, constituie
astăzi un material documentar interesant privind convieţuirea secuilor cu românii
de-a lungul istoriei.
Volumul "Românii în dezbaterile Congresului Secuiesc din 1902.
Premise, deziderate şi reverberaţii" depăşeşte cu mult tematica strictă legată de
Congresul din anul 1902. Prin multitudinea de subiecte abordate, el conturează
imaginea mult mai amplă, a unei întregi problematici în relaţiile politice dintre
România şi Ungaria.
Cartea cuprinde, în principal, conţinutul comunicărilor ştiinţifice
prezentate de cercetătorii istorici în cadrul colocviului cu tema "Relaţiile cu
românii în dezbaterile congreselor secuieşti. O paralelă istorică: 1902-201 0",
manifestare organizată la Bacău, în noiembrie 201 O, dar şi câteva studii şi articole
apărute în alte publicaţii, în principal, în "Angvstia"- Anuarul ~uzeului ?\aţional
al Carpaţilor Răsăriteni şi al Centrului Ecleziastic de Documentare "~itropolit
Nicolae Colan" din Sf. Gheorghe şi în "Acta bacoviensia" - Anuarul Arhivelor
~aţionale Bacău.

Volumul însumează 278 de pagini, temele majore ale volumului fiind
structurate în şase capitole, fiecare capitol conţine între două şi şase lucrări
prezentate succinct în continuare:
Primul capitol, Repere istorice ale convieţuirii românilor cu secuii,
reuneşte următoarele studii:
1. Dr. Ioan Lăcătuşu: Documente privind relaţiile dintre Transilvania şi
Moldova, cu referire la Scaunul Treiscaune şi Tinutul Bacăului (sec. XVII-XVIII)
Este un studiu elaborat pe baza cercetării documentelor din fondurile arhivistice
aflate la Direcţia Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale, care ilustrează unele
aspecte ale relaţiilor dintre Transilvania şi Moldova în secolele XVII-XVIII, prin
prisma relaţiilor dintre scaunul Treiscaune şi ţinutul Bacăului.
Studiul este structurat pe unnătoarele direcţii principale: delimitarea
graniţei între Transilvania şi Yfoldova, organizarea şi activitatea punctelor vamale
şi paza graniţei, relaţii economice, activitatea negustorilor şi organizarea
târgurilor, câteva aspecte referitoare la păşunatul transhumant, măsuri pentru
împiedicarea răspândirii cmme1, reglementări privind mişcarea migratorie a
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ţăranilor

din \1oldova, pe moşiile din Treiscaune, a unor iobagi ardeleni şi a
militarilor din Transilvania în \1oldova, acte nonnative referitoare la stoparea
emigrării în \1oldova, la colonizări şi la primirea imigranţilor în Transilvania.
Aspectele de organizare economico-socială, precum şi cele referitoare la
migraţia populaţiei sunt amplu prezentate. Dacă în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea şi prima jumătate a secolului al XVIII-lea mulţi locuitori din \1oldova se
stabileau în localităţi din Treiscaune, pentru a lucra ca iobagi pe moşiile grofilor
locali, constatăm că în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea mişcarea migratorie
preponderentă este dinspre Transilvania spre \1oldova şi Ţara Românească.
Emigrau în special iobagi şi militari dezertori, cauza principală fiind îngreunarea
vieţii acestora, ceea ce indică faptul că trecerea sub autoritatea Austro-Ungariei nu
a adus nici pe departe prosperitate locuitorilor din zona Treiscaune.
Din prezentarea documentelor cercetate transpare însă cu o forţă
extraordinară adevărul continuităţii istorice a poporului român în ambele zone de
peste Carpaţi, cu legături care nu au cedat nici în condiţiile acelor dure restricţii.
2. Drd. Vasile Lechinţan: Secuii în Moldova şi Ţara Românească la
185 7. Paşapoartele eliberate în Odorheiu Secuiesc. Un studiu făcut pe baza
cercetării paşapoartelor eliberate în anul 1857 de cercul Orheiu Secuiesc (în total
pentru 11 O1 persoane), an pentru care s-au păstrat toate înregistrările eliberări lor
de paşapoarte. Astfel, studiul dă o imagine fidelă a fenomenului migraţiei
populaţiei între Transilvania şi celelalte provincii româneşti în anul 1857, în
timpul administraţiei absolutiste austriece. Marea majoritate a celor care solicitau
paşaport o constituiau secuii, care plecau în Ţara Românească şi :violdova, pentru
un trai mai bun. Lucrarea oferă infonnaţii cu privire la oraşele de destinaţie ale
posesorilor de paşapoarte, facilităţile pe care le oferea Bucureştiul pentru
imigranţi, infonnaţii de stare civilă a deţinătorilor de paşapoarte (nume şi
prenume, anul naşterii, religia, domiciliul, ţara de destinaţie).
~u lipsită de interes este şi infonnaţia că documentele fondului cercetat
sunt scrise în limba germană şi că în paşapoarte sunt descrise inclusiv trăsăturile
fizice ale persoanei respective, ceea ce lasă o cale deschisă şi pentru alte direţii de
cercetare.
3. Lect. univ. drd. Ana Dobreanu. Date privind amploarea, direcţii şi
alte aspecte ale emigrării populaţiei din comitatul Ciuc la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Autoarea prezintă evoluţia demografică
din zona Ciucului, ca urmare a migraţiei populaţiei din această zonă, la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Apreciabile sunt
infonnaţiile statistice prezentate în lucrare (rapoarte din anii 1813, 1814 şi 1816
ale notarilor scaunelor Ciuc şi Giurgeu, înaintate Judelui Suprem Regal, Statistica
sistematică anuală privind situaţia emigrării, introdusă de către autorităţile
imperiale începând cu anul 1899), care· susţin concluziile autoarei privind direcţia
preponderentă a fenomenului migraţionist.
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Studiul arc meritul deosebit că face o analiză a plecărilor pe localităţi, cu
infonnaţii exacte referitoare la numărul bărbaţilor, femeilor, copiilor, precum şi la
destinaţia acestora. Pc baza datelor statistice cercetate, autoarea concluzionează că
fenomenul cmigrării din fostul Comitat Ciuc se înscrie în fenomenul general de
migraţie a populaţiei, existent de-a lungul timpului, însă accentuat de cauze
economice, sociale şi politice, iar ceea ce particularizează migraţia locuitorilor din
Comitatul Ciuc către alte zone din Transilvania de la sfârşitul secolului al XIX-lea
şi începutul secolului al XIX-lea, este faptul că aici principala direcţie de
emigraţie a fost România.
4. Lector univ. drd. Ana Dobrcanu: Amploarea şi cauzele emigrării
populaţiei din comitatul Odorhei la începutul secolului al XX-lea; asemănări şi
deosebiri cu comitatele Treiscaune şi Ciuc. Un amplu studiu, care se înscrie în
aceeaşi sferă tematică ca precedentul. Autoarea prezintă evoluţia numerică a
populaţiei civile din comitatul Odorhei, în perioada 1900-191 O, potrivit
recensămintelor din 1900 şi 191 O, analizează cauzele care au stat la baza
fenomenului emigrării, direcţiile de emigrare, preocuparea autorităţilor de a stopa
fenomenul emigraţiei prin diferite avantaje acordate de stat, ajungând, pe baza
materialului cercetat, la concluzia că în anii 1909-191 O numărul emigranţilor nu a
scăzut, ci dimpotrivă, a fost în creştere. Studiul ne oferă şi infonnaţii precise
referitoare la compoziţia etnică a emigranţilor din comitatele Ciuc, Treiscaune şi
Odorhei, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, preluate
din situaţiile statistice ale vremii.
Prin multitudinea datelor şi prin prezentarea lor într-o formă bine
organizată, autoarea reuşeşte să ilustreze amplul proces de emigrare din zonă la
începutul secolului al XX-lea, în dinamica şi particularităţile sale.
5. Prof. dr. Ioan Lăcătuşu - Secuii şi atitudinea lor faţă de Principatele
Române. Prin această lucrare, autorul ne prezintă, pe baza analizei lucrărilor de
specialitate şi a documentelor de arhivă, rezultatul cercetării referitoare la relaţiile
dintre secuii şi maghiarii din sud-estul Transilvaniei şi românii din Principatele
Române. În susţinerea ideilor sale, autorul face trimitere la cele aproape 100 de
scrisori publicate de Ioan Bogdan în studiul Acte româneşti din Ardeal privitoare
în cea mai mare parte la legăturile secui/ar cu Moldova, apărute în "Buletinul
Comisiei Istorice a României", în anul 1916, care se referă în principal la
activitatea negustorilor şi la păşunatul munţilor de la graniţa "cu Ţara Moldovei",
precum şi la scrisori păstrate de la domnitorii moldoveni: Vasile Lupu - 1652,
Gheorghe Ştefan - 1656, Duca Vodă - 1671, Grigore Ghica - 1729 ş.a., toate
acestea indicând legături politice importante între secui şi domnitorii moldoveni.
Sunt menţionate şi unele momente mai tensionate, abuzuri şi mici încălcări
de înţelegeri, care n-au dus niciodată la ruperea definitivă a bunelor raporturi
dintre secui şi românii moldoveni şi munteni. Autorul conchide că "secu ii nu au
luptat niciodată de bună voie contra Principatelor Române" şi că "luptele duse
de ei, în aceste părţi, au fost duse din ordine regale sau princiare ".
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În acelaşi studiu este abordată şi problema dimensiunii mişcării migratorii
a populaţiei din această zonă de-a lungul timpului. Se arată că documentele pun în
evidenţă mişcări pcnnancnte de populaţie de o parte şi de alta a CaqJaţilor,
adevarate fluxuri migratorii cuprinzând deopotrivă atât pc secui, cât şi pe români,
anneni, ţigani sau alte naţionalităţi, autorul trecând în revistă cauzele care au
dctenninat ampoaloarea acestui fenomen.
Închei prezentarea cu concluzia autorului: "Aspectele prezentate reprezintă
doar câteva argumente despre adevărata atitudine a populaţiei secuieşti şi
maghiare fată de românii de peste Carpaţi, realitate care distonează .fi'apant cu
modul În care ea este prezentată de cei interesaţi de a ridica ziduri artţjiciale şi a
promova demersuri pentru realizarea unei enclave etnice În Arcul intracarpatic ".
6. Dr. Ioan Lăcătuşu, prof. Vasile Stancu. Secuii şi relaţiile cu românii În
presa de altădată. Un studiu foarte interesant, nu numai prin descrierea procesului
dificil de "geneză a presei româneşti transilvane ", principalul instrument de luptă
pus în slujba idealurilor naţionale, ci şi prin readucerea în atenţia cititorului a unor
mari personalităţi politice şi cultural-spirituale ale vremii care au gândit şi
înfăptuit marile idealuri naţionale: George Bariţ, Andrei Şaguna, Timotei Cipariu,
Alexandru Roman, Vicenţiu Babeş, Ioan Slavici, Aurel :Ylureşianu, Valeriu
Branişte, Ioan Moţa, Octavian Goga, ="icolae Cristea şi mulţi alţii.
Sunt amintite atât primele tentative de editare a unor publicaţii ("Foaie
românească pentru săteni"( 1789), "Ve stiri Filosofice şi :Yloraliceşti" (1795),
"Biblioteca Românească"( 1821 ), cât şi gazetele cu o existenţă de durată: "Gazeta
de Transivania" (12 martie 1838) a lui George Bariţ de la Braşov şi "Telegraful
Român" (3 ianuarie 1853) a mitropolitului Andrei Şaguna, de la Sibiu.
Autorii subliniază caracterul de credibilitate al presei româneşti
transilvane, rolul excepţional pe care aceste gazete 1-au avut în emanciparea
poporului român, prin publicarea în paginile lor a tot ce a însemnat, eveniment
politic, istoric, economic, cultural şi spiritual în viaţa societăţii româneşti din
Ardeal, şi slujind prin aceasta idealurile naţionale din întreg spaţiul românesc.
În acest spirit, este redat articolul apărut în numărul din 4116 august 1898
al publicaţiei "Telegraful român", intitulat Secuii, reprezentativ, atât pentru
modalităţile de manipulare folosite de mass-media budapestană, cât şi pentru
aspecte polemice acute, de mare actualitate până în zilele noastre.
Studiul se încheie cu Anexa nr. 2 "Cu Nicolae Iorga prin secuime, la
Începutul secolului XX" care cuprinde notele sale de călătorie, intitulate Prin
secuime, publicate în volumul Neamul românesc În Ardeal şi Ţara Ungurească la
1906. Lucrarea reprezintă un adevărat izvor de istoriografie, care poartă amprenta
calităţilor ştiinţifice şi literare ale istoricului, în care sunt reflectate relaţiile dintre
români şi secui aşa cum le constata marele istoric la începutul secolului XX.
În capitolul al doilea, Relaţiile secuilor cu românii şi maghiarii în
dezbaterile Congresul secuiesc de la Tuşnad, din anul 1902, sunt prezentate
materialele:
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Aspecte ale relaţiilor secui/ar cu românii în
dezbaterile Congresului Secuiesc ţinut în anul 1902 la Tuşnad. Studiul prezintă
unele aspecte relevante privind relaţiile secuilor cu românii, extrase de autor din
volumul cu lucrările Congresul Secuiesc din anul 1902, organizat ca urmare a
numeroaselor semnale privind situaţia grea a secuilor, nevoiţi să părăsească în
masă locurile natalc, în căutare de lucru, în special în România.
În lucrare sunt puse în evidenţă dovezi ale bunei convieţuiri şi ale
legăturilor strânse, stabilite de-a lungul secolelor între secui şi români.
Exemplificăm prin câteva propuneri exprimate la Congres: în şcolile medii şi de
meserii din secuime, aflate la graniţa cu România, să se înveţe geografia şi istoria
României, ba mai mult, "ar fi de mare folos pentru interesele naţiunii maghiare şi
ale politicii, dacă în aceste şcoli s-ar învăţa limba română, în contul limbii latine
sau în locul limbii gennane", guvernul maghiar să dezvolte relaţiile cu România,
să se construiasca linii de navigaţie pe Olt şi pe :viureş, să se construiască căi
ferate, care să asigure legătura cu localităţi din România ş.a.
În ceea ce priveste amploarea emigraţiei secuilor, este remarcată
alocuţiunea lui Ferencz Kozma, care arăta că "în ultima sută de ani au părăsit
locurile natale din secuime circa un sfert de milion de secui, majoritatea
stabilindu-se în Bucovina şi în România".
Problema dinamicii componenţei etnice din judeţele cu populaţie majoritar
secuiască, considerată defavorabilă etniei maghiare, a prilejuit şi atitudini cu
puternice accente antiromâneşti, detaliate în lucrare.
În contextul măsurilor propuse la Congres pentru sprijinirea micilor
meseriaşi din secuime, autorul remarcă faptul că aceste măsuri au fost continuate
de guvernul României şi după Marea Unire printr-un ordin circular semnat de
ministrul industriei şi comerţului, din anul 1921.
2. Constantin Mustaţă, dr. Ioan Lăcătuşu: Dr. Ion Bozgog despre
Congresul secuiesc de la Tuşnad, din anul 1902. Lucrarea constă într-o selecţie de
pasaje extrase de autorii studiului din conţinutul manuscrisului Astra şi românii
din secuime al dr. Ion Bozgog, publicat în volumul Comoara din manuscris, de
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj-Xapoca, în decembrie 2010. Pasajele sunt
relevante pentru problematica dezbătută la Congresul secuiesc de la Tuşnad, din
anul 1902 şi pennit "o mai bună înţelegere a contextului istoric în care s-a
desfăşurat evenimentul de la Tuşnad, motivaţia organizării congresului şi
finalitatea urmărită, toate acestea din perspectiva intereselor Budapestei" (n.a.).
Este remarcabil efortul autorilor studiului prezentat, care reuşesc să aducă
în atenţie o problematică incitantă, cu reverberaţii până în perioada actuală.
3. Prof. univ. dr. Petre Turlea: Un memoriu despre importanţa
Congresului Secuiesc, ţinut în anul 1902 la Tuşnad, din punct de vedere
românesc, dezbătut în şedinţa Consiliului de Miniştri din anul 1941. O altă
lucrare documentară foarte interesantă, având în vedere sursa acesteia - Arhivele
:\'aţionale Istorice Centrale, fondul arhivistic Preşedinţia Consiliului de Miniştri,
1. Drd. Vasile

Lenchiţan:

448
https://biblioteca-digitala.ro

din care autorul redă integral conţinutul documentului "Memoriu. Asupra
argumentelor ce se pot trage fn favoarea României din Congresul Secuiesc din
1902", întocmit de dr. Liviu Câmpeanu din Braşov şi prezentat în Şedinţa
Consiliului de :\1iniştri, din 30 mai 1941, de către Serviciul Central de Infonnaţii.
În memoriu dr. Liviu Câmpeanu prezintă istoria dramatică a volumului cu
lucrările Congresului de la Tuşnad din 1902, intrat în posesia românilor, tabloul
general al Congresului, scopul şi constatările acestuia, propunerile făcute în cadrul
Congresului şi concluziile autorului cu privire la acest eveniment. Cităm, în
continuare, una dintre concluziile dr. Liviu Câmpeanu: "Congresul Secuiesc de la
Tuşnad, ţinut la 1902 sub auspiciile celui mai şovinist guvern maghiar,
recunoaşte, direct sau indirect, că unirea Ardealului cu Ungaria de la 1867 nu a
rezolvat problema secuiască şi că o prosperitate a secuilor nu se poate concepe,
decât în strânsă legătură economică cu România".
La finalul studiului, prof. univ. dr. Petre Ţurlea evidenţiază actualitatea
problemelor abordate în memoriul din anul 1941 şi, făcând o paralelă peste timp
(un secol), ajunge la concluzia că poziţia susţinută de către reprezentanţii
populaţiei secui eşti din scaunele :\1ureş- Turda, Odorhei, Ciuc şi Treiscaune, aflate
atunci în Imperiul Austro-Ungar, cu privire la dezvoltarea acestei zone nu mai
corespunde cu cea a actualilor lideri ai populaţiei maghiare din judeţele Covasna,
Harghita şi Mureş.
Capitolul al· treilea Aspecte ale relaţiilor româno-maghiare, după
înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, cuprinde articolele:
1. Drd. Costel Cristian Lazăr, Influenţa statuluţ maghiar asupra
relaţiilor interetnice din România, cu privire specială asupra spaţiului secuiesc.
Este un studiu documentat, în care se face o analiză a raporturilor dintre
minoritatea maghiară şi statul român, precum şi dintre statul ungar şi maghiarii din
România, raporturi care au influenţat decisiv relaţiile interetnice în Transilvania.
Referitor la raporturile maghiarilor cu statul român, autorul identifică 3
mari categorii de maghiari: categoria celor indiferenţi, a celor care au înţeles
ireversibilitatea evenimentelor şi au acceptat convieţuirea paşnică în cadrul
statului roman şi a celor care vroiau alipirea Transilvaniei la Ungaria, radicalismul
acestei ultime categorii, iredentiste şi şovine, fiind evidenţiat de nenumărate
exemple. În partea a doua a studiului autorul analizează atitudinea statului român
faţă de minoritatea maghiară după 1918. După o prezentare amplă şi a altor aspecte
ale relaţiilor interetnice autorul relevă "un fapt de necontestat: minoritatea maghiară
s-a bucurat de toate drepturile politice şi cetăţeneşti în România interbelică, ca de
altfel şi în continuare".
2. Drd.Costel Cristian Lazăr, Consideraţii privind relaţiile interetnice
din judeţul Ciuc în perioada interbelică. Studiul se înscrie în acelaşi registru ca şi
cel prezentat anterior, în care autorul analizează relaţiile interetnice din judeţul
Ciuc, unde "românii o duceau mult mai greu decât în zonele unde erau majoritari;
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ei fonnau în «Terra Siculorum», o minoritate care an de an îşi pierdea numărul,
prin accentuarea continuă a procesului de deznaţionalizare şi maghiarizare" (n.a).
Bazat pe documente şi date statistice, autorul reface cu fidelitate imaginea
relaţiilor interetnice din judeţul Ciuc, cu momente de bună înţelegere şi momente
tensionate, acoperind toată gama acestora: relaţii sociale, politice, economice,
culturale şi interconfesionale etc. Yiomentul Refonnei agrare şi problematica
proprietăţii private asupra bunurilor, a composesoratelor, care au agitat foarte
puternic aceste relaţii, sunt amplu prezentate.
În registrul momentelor tensionate, identificăm cazuri de nesupunere faţă
de statul român, de ofensă adusă simbolurilor naţionale, de neparticipare la
sărbătorile naţionale româneşti ş.a., de o consecvenţă care transcede perioadelor
istorice. Observarea unor asemenea similitudini sugerează o mai atentă abordare a
acestor relaţii din partea tuturor. Un studiu care îndeamnă la reflecţie.
3. Dr. Ioan Lăcătuşu, Drama românilor din Arcul intracarpatic după
Dictatul de la Viena (1 940-1 945). Studiul aduce în memorie un capitol de istorie
zbuciumată şi dureroasă pentru români, respectiv perioada în care, prin "sentinţa"
Dictatului de la Viena, Ardealul trece sub autoritatea Ungariei fasciste. Studiul
evidenţiază faptul că agresiunea extremă dezlănţuită de elementele naţionalist
şovine maghiare la adresa românilor, în special la adresa intelectualităţii (arestări,
maltratări, terorizări şi expulzări forţate de populaţie, persecuţii de natura
apartenenţei religioase, constrângeri de renunţare la naţionalitatea şi limba română
şi adoptarea celei maghiare) a făcut ca retragerea autorităţilor române să fie
însoţită de un adevarat exod al românilor peste Carpaţi, care a continuat până la
sfârşitul războiului. Autorul prezintă şi un moment mai puţin abordat în
istoriografia acestor ani - instituirea administraţiei sovietice ( 13 noiembrie 1944-6
martie 1945) după retragerea administraţiei româneşti, care a dus la un nou val de
teroare, căruia i-au căzut victimă tot românii.
Toate acestea au condus la schimbări majore în configuraţia etnică şi
confesională a zonei Covasna-Harghita prin diminuarea semnificativă a prezenţei
românesti, aspect demonstrat prin date preluate chiar din statisticile întocmite de
autorităţi maghiare, uimitor de exacte în acest sens (sunt prezentate extrase
relevante din aceste statistici). Autorul remarcă şi faptul că ceea ce s-a petrecut în
judeţul Treiscaune poate fi privit ca un element oarecum particular, prin
implicarea mai accentuata a "aliatului sovietic", caruia i se datorează practic
infiinţarea Regiunii Autonome Maghiare, un adevărat "stat în stat".
4. Prof. univ. dr. Ion Giurcă, drd. Cozmin Zaharia, Poziţia minorităţii
maghiare faţă de statul român, În perioada 1938-1940, În viziunea Consiliului de
Miniştri. Un studiu amplu documentat, complementar celui prezentat anterior,
care tratează perioada anterioară celui de-al Doilea Razboi Yiondial.
Autorii remacă faptul că, pe fondul evenimentelor tulburi din primăvara
anului 1940, în legătură cu actele de agresiune politică şi militară ale URSS şi ale
Germaniei, România fiind şi ea sub presiunea enonnă a acestei agresiuni,
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actiVItatea iredentistă şi revizionistă maghiară în România s-a amplificat. În
această situaţie grea pentru ţară, atitudinea minorităţii maghiare faţă de români,
"activată" din afară, se dovedea cea mai activă şi distructivă în privinţa atitudinii
faţă de statul român, ceea ce a făcut ca ea să devină obiectul structurilor
infonnative ale ţării, iar toate infonnaţiile să fie analizate la nivelul Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri
Analiza activităţii iredentiste şi revizioniste maghiare în România era
efectuată la nivelul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri din câteva perspective:
presa în serviciul propagandei; biserica şi clerul în serviciul propagandei;
activitatea propagandistică a preoţilor; atitudinea populaţiei maghiare de la sate;
propaganda subversivă; organizarea aparatului de propagandă; informaţii şi
spionaj; pregătirea populaţiei maghiare în vederea unui conflict annat; complotul
organizaţiei teroriste din Ardeal ş.a.
O prezentare detaliată şi atent documentată a tuturor acestor teme, pentru
care autorii au cercetat un mare volum de infonnaţii pus la dispoziţie de către
structurile infonnative, o găsim în conţinutul interesant al acestui studiu.
5. Prof. univ. dr. Petre Ţurlea O precursoare a UDMR-ului: Uniunea
Populară Maghiară. Este un studiu care ne aduce în contemporaneitate, pe acelaşi
filon tematic. Autorul face o legatură peste timp şi dezvăluie cititorului
continuitatea acţiunilor şi unnărirea aceloraşi obiective de către minoritatea
maghiară, chiar dacă denumirile organizaţiilor politice ale acesteia sunt diferite.
De asemenea, autorul constată că aceste acţiuni se amplifică în perioadele de
slăbiciune ale statului român. Argumentaţia amplă, minuţios documentată,
precum şi comentariile directe şi uneori incisive ale autorului constituie elemente
care recomandă citirea acestui studiu şi, de ce nu, tragerea unor concluzii şi
învaţăminte.

Capitolul al patrulea, intitulat O pseudoproblemă: Apartenenţa etnică a
romano-catolici din Moldova, include în cuprinsul său studiile:
1. Prof. univ. dr. Petre Ţurlea: Încercarea de maghiarizarea ceangăilor
în anii 1946-1947. Studiul prezintă o a doua linie strategică a iredentismului
maghiar în preocuparea sa consecventă de a-şi mări artificial numărul populaţiei
şi de a-şi justifica astfel pretenţiile teritoriale: "adoptarea" populaţiei ceangăiesti
din Moldova ca fiind de origine maghiară şi, pentru că există diferenţe mari de
limbă între ceangăi şi maghiari, încercări repetate de maghiarizare a acesteia şi
presiuni ca ceangăii să se declare maghiari.
Autorul se opreşte asupra unui astfel de moment istoric, al anilor 19461947, când Legiunea de Jandarmi Bacău semnala că agenţii iredentismului
maghiar "îndeamnă localnicii să nu asculte de preoţii şi învăţătorii români şi să
ceară înlocuirea lor cu cei de naţionalitate maghiară". De asemenea, aceştia
îndemnau pe ceangăi să ceară înlocuirea limbii române cu cea maghiară în
biserici, în şcoli şi primării.
credincioşilor
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Autorul devoalează tehnica deosebit de perfidă utilizată de iredentiştii
maghiari în unnărirea scopurilor proprii: "La fel ca în Transilvania de nord-est,
majoritatea propagandiştilor iredentismului maghiar îşi duceau acţiunea sub
steagul democraţiei şi, ca să nu fie deranjaţi de autorităţi, cei mai mulţi se
înscriseseră nu doar în UP~, ci şi în Frontul Plugarilor şi, mai ales, în PCR ...
Fiind membri ai PCR, semnalarea activităţii lor ca antistatală era imediat
interpretată ca o acţiune anticomunistă şi antidemocratică, în viziunea autorităţilor
din acel moment, democraţi fiind doar comuniştii şi aliaţii lor. Aceia care făceau
asemenea semnalări erau repede etichetaţi drept reacţionari, fiind pasibili de
represalii".
Studiul prezintă în detaliu, pe baza ocumentelor de arhivă (multe dintre ele
din fondul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri - Arhivele Naţionale Istorice
Centrale), întreaga cazuistică privind acest fenomen.
2. Dr. Anton Coşa: Identitatea asumată şi identitatea dorit impusă
romana-catolicilor din Moldova. Un studiu complex, prin care autorul încearcă să
ne orienteze în intens disputata problemă a identitatii naţionale a romanocatolicilor din Moldova, asociaţi grupului etnic al "ceangăilor".
Studiul începe, aşa cum spune şi autorul, cu "o succintă incursiune în
evoluţia afirmării identităţii catolicilor din Moldova". Se arată că problema
apartenenţei identitare a catolicilor din Moldova s-a pus mai pregnant în secolul al
XIX-lea, pe fondul afirmării identităţii naţionale româneşti şi în contextul
intenţiilor ostile, expansioniste, ale imperiilor vecine, remarcând faptul că
folosirea termenului "ceangău" la adresa catolicilor din Moldova, "nu este
întâmplătoare, aceasta având scopul de a crea o minoritate etnică "a ceangăilor".
O altă temă abordată în lucrare, având la bază un vast material documetar,
se referă la relaţiile populaţiei catolice din Moldova cu populaţia ortodoxă
majoritară în secolele XIX şi XX. Se evidenţiază faptul că, deşi în secolul al XIXlea se manifesta o tendinţă de afirmare a apartenenţei etnice a locuitorilor catolici la
majoritatea românească, alături de care au convieţuit şi au participat la toate
evenimentele istorice, din păcate, din partea ortodocşilor, inclusiv a autorităţilor, nu
de puţine ori s-a manifestat ostilitate faţă de aceştia, fenomen constatat şi în secolul
XX, îmbrăcând de multe ori accente şoviniste şi extremiste, motivul principal fiind
de natură religioasă.
Autorul observă că în afara diferenţierii din punct de vedere religios,
găsim foarte multe similitudini cu populaţia românească, cum ar fi: cultura
populară tradiţională, graiul românesc transilvan (în afara propriului grai),
"situaţie firească în condiţiile în care majoritatea dintre ei erau români
transilvăneni".

După revoluţie

autorul identifică o nouă acutizare a disputei privind
apartenenţa identitară a catolicilor din Moldova, arătând că anumite cercuri de
interese au lansat după 1990 o adevarată ofensivă de "salvare" a aşa-zisei
"minorităţi etnice a ceangăilor", răspândind infonnaţia că "maghiarii ceangăi" ar
452
https://biblioteca-digitala.ro

fi supuşi unui proces de românizare, atât în ceea ce priveşte limba, cât şi în ceea
ce priveşte religia, chiar dacă, în realitate, locuitorii catolici din Moldova îşi
afinnă deschis apartenenţa la etnia românească majoritară, dar se şi delimitează de
aceasta, prin tennenul "catolic", pe care şi-! asumă în sens religios, pentru că
apartenenţa religioasă la catolicism a constituit factorul cel mai important care a
făcut ca ei să-şi conserve identitatea în acest spaţiu.
În acelaşi spirit, autorul concluzioncază că, în privinţa identităţii catolicilor
din Moldova "nu putem vorbi de o minoritate etnică a "ceangăilor" din Moldova
ci, cel mult, de o "minoritate religioasă".
3. Ioan Dănilă, O temă (încă) deschisă - ceangăii moldoveni. După o
pledoarie pentru promovarea culturii tradiţionale şi necesitatea unei cercetări
ştiinţifice pluridisciplinare, atât în domeniul lingvistic, dar mai ales a
"identitarului naţional" (al ceangăilor din Moldova), autorul adresează un apel
cercetătorilor pentru accesarea programelor de cercetare organizate de statul
român, subliniind rolul acestora de "a veghea la descoperirea, păstrarea şi
difuzarea adevărului ştiinţific".
În lucrare este prezentat un astfel de proiect, foarte interesant şi bogat în
infonnaţii inedite, derulat pe o durată de cinci ani, cu tema "Glasul locului configurarea unui documentar complex privitor la specificul spiritual din arealul
judeţului Bacău, cu accent pe localităţile populate de romana-catolici", proiect
iniţiat în anul 2005 şi derulat în intervalul 2006-20 ll, la acesta participând
Universitatea din Bacău, prin Facultatea de Litere şi Consiliul Judeţean Bacău,
prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale,
care a pus la dispoziţia grupului de cercetători baza informativă proprie, prin
fondul de carte, publicaţii şi înregistrări audio-video.
4. Gheorghe Bejan. Noi, romana-catolicii din Moldova, ştim cine şi ce
suntem. Articolul reprezintă un răspuns critic la o ştire cu privire la romanecatolicii din Moldova (denumiţi ceangăi) difuzată în emisiunea de ştiri a TVR din
seara zilei de 14 noiembrie 201 O, ştire care - consideră autorul - nu reflectă
situaţia reală existentă în zonă (afirmaţia dlui T6kes Laszl6, actualmente
vicepreşedintele
Parlamentului European, care, referindu-se la situaţia
"ceangăilor" din România a vorbit despre existenţa unui "genocid cultural"
practicat "timp de mai multe decenii" împotriva acestei "minorităţi", subliniind că
identitatea lingvistică şi culturală a acesteia poate dispărea).
Făcând referire la necesitatea abordării identităţii catolicilor din Moldova
sub semnul adevărului istoric, pe baza studiilor ştiinţifice româneşti (istorice,
etnografice, sociologice) şi ale unor autori neutri, Gheorghe Bej an trage un
semnal de alarmă către autorităţile româneşti şi europene solicitând acestora să
"se aplece cu atenţie şi să judece obiectiv situaţia acestei minorităţi religioase,
plină de valori morale şi spirituale româneşti".
5. "Concluzie" (extras din volumul Catolicii din Moldova. Istoria unei
minorităţi confesionale din România, de Jean 1'\ouzille, apărut la Editura Sapienţia
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a Episcopiei Romano-Catolice, Iaşi, 2011 ). Cartea sa, scrisă din perspectiva unei
abordari imparţiale, este o lucrare ştiinţifică de referinţă, care aduce o contribu\ie
importantă la "descifrarea" istoriei "un pic obscure" a catolicilor din Yfoldova.
Textele selecţionate din cartea lui Jean :\ouzille fac dovada unei lucrări
ştiintifice deosebit de laborioase, care unnăreşte cu minuţiozitate şi pe bază de
documente, istoria zonei reprezentate de Transilvania şi Yfoldova, unnărind şi
parcursul istoric al catolicilor moldoveni, încă din secolul al XIII-lea şi până în
zilele noastre.
Totul în cartea lui Jean Xouzille impresionează: metoda ştiinţifică de
abordare, bogaţia de infonnaţie, obiectivitatea în modul de prezentare, firul istoric
unnărit fără abatere, o carte care nu trebuie "să scape" nici unui istoric adevarat şi
includerea în lucrarea prezentată o considerăm absolut meritorie.
6. Centrul de Sociologie L'rbană şi Regională Ct:RS, din cadrul
Universităţii Bucureşti, Romano-catoicii din Moldova. Studiu preliminar. Este
un studiu realizat pe baza raportului intitulat Sate cu "ceangăi" din Moldova.
Identitate şi cultură. Sondaje de opinie. Avem din nou de-a face cu un studiu
important şi bine structurat. Pornind de la definirea şi analiza tennenului de
"ceangău", atestat pentru prima dată în anul 1780, autorii identifică în aceasta
sursa principală a confuziilor şi concluziilor referitoare la catolicii moldoveni,
"foarte controversate din punct de vedere ştiinţific".
Studiul abordează problema identitară a catolicilor moldoveni din punct de
vedere istoriografic, prezentând principalele orientări referitoare la modul de
argumentare a originii diferite (cumană, cabară, maghiară, română), atribuite
ceangăilor, graiul acestora, făcând trimiteri la numeroasele izvoare documentare
cercetate.
Studiul se încheie cu mai multe concluzii, care susţin "că locuitorii
romano-catolici din Moldova nu sunt o minoritate etnică, ci doar una
confesională, cercetările pe teren demonstrând peremptoriu inexistenţa unei limbi
ceangăieşti ".
În capitolul al cincillea (VI), Dimensiuni actuale ale convieţuirii românamaghiare în context european sunt prezentate materialele:
1. Dr. Ioan Lăcătuşu Românii în dezbaterile congreselor şi adunări/ar
populare organizate în judeţele Covasna şi Harghita, în per ioda 1990-201 O. În
această lucrare, autorul face analiza temelor abordate de unguri atât în adunările,
conferinţele şi manifestările organizate în judeţele Covasna şi Harghita după anul
1990 (dezbateri, simpozioane, conferinţe etc.), dar şi în presa maghiară
postdecembristă, observând că accentul se pune pe promovarea păstrării şi
afinnării identităţii secuilor până la obţinerea cadrului normativ instituţional
pentru asigurarea autonomiei teritoriale a ţinutului secuiesc. Se reiau şi se
amplifică teze separatiste, revolute în contextul european actual. Este remarcat
elementul de continuare peste timp (au trecut totuşi 100 de ani) a aceloraşi teme
cu nuanţe separatiste, de sorginte iredentistă. Ca o apreciere personală, această
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lucrare constituie, în aceeaşi măsură, atât un "remember", cât şi o "atenţionare"
adresată autorităţii statului, de a nu trata cu superficialitate aceste probleme.
2. Dr. Radu Baltasiu, Chestiunea maghiară din România. Un studiu
deosebit de important în ceea ce priveste analiza paradigmei geopolitice maghiare
din România, detaliate în conţinutul lucrării.
Este devoalat un întreg "arsenal" de metode şi procedee sofisticate
utilizate pentru îndeplinirea proiectul geopolitic maghiar al Bazinului Carpatic, de
multe ori pe banii publici ai contribuabilului român, în scopul realizarii
obiectivului final ca statul român să piardă controlul asupra acestui teritoriu. Sunt
aduse argumente ce ţin de punctul de vedere al logisticii culturale şi strategice,
autorul propunând un complex de măsuri care trebuie luate pentru contracararea
acestor acţiuni.
În ultimul capitol, pentru a veni în sprijinul celor interesaţi de
aprofundarea temelor abordate in volumul de faţă, este redată o bibliografie
selectivă, întocmită de dr. Ioan Lăcătuşu - Românii din sud-estul Transilvaniei şi
de dr. Anton Coşa- Problematica romana-catolicilor din Moldova.
Astfel structurat, volumul oferă o imagine generală veridică a convieţuirii
secuilor şi maghiarilor, după aşezarea lor în sud-estul Transilvaniei, cu românii
trăitori de o parte şi de alta a Carpaţilor Răsăriteni. Sunt puse în evidenţă
multiplele şi strânsele relaţii stabilite de-a lungul veacurilor, amploarea mişcării
migratorii a populaţiei; opiniile istoricilor români şi străini cu privire la această
problemă, numeroasele interferenţe culturale româna-maghiare ş.a.
Volumul conţine nenumărate exemple de abordare total diferită a
problemelor legate de "Ţinutul secuiesc" la un veac distanţă de Congresul de la
Tuşnad, scoţând în evidenţă poziţia discriminatorie a liderilor populaţiei secuieşti
faţă de populaţia românească trăitoare alături de secui şi maghiari. Concluzia care
transpare din aceste studii este că, într-o Europă modernă, singura cale de
rezolvare a problemelor cetăţenilor de naţionalitate maghiară şi română din
judeţele Harghita, Covasna şi Mureş este ca "cele două comunităţi să conlucreze
pe criteriul funcţionalităţii şi al competenţei profesionale la soluţionarea unor
probleme locale" (dr. Radu Baltasiu).
Unele studii şi articole din volum se referă la cultura populară a
catolicilor din Moldova, aducând argumente incontestabile care atestă apartenenţa
etnică românească a populaţiei de confesiune romana-catolică din Moldova.
Argumentele sunt formulate exclusiv pe baza documentelor istorice, precum şi pe
baza rezultatelor cercetărilor antropologice, lingvistice şi etnografice făcute la faţa
locului.
După cum se poate constata, avem de-a face cu o carte incitantă, cu
subiecte care mai de care mai interesante şi abordări pe măsură, cu studii ce aduc
contribuţii importante în dificila operă de restituire a adevărului istoric cu privire
la unele teme "sensibile", care au provocat şi încă mai provoacă controverse la
nivelul istoriografiilor română şi maghiară, controverse pentru rezolvarea cărora
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cercetătorii

trebuie să recurgă, aşa cum afinnă dl. dr. Coşa, la "apa proaspătă a
documentelor", demers care trebuie să pornească de pe o "poziţie relaxată" şi
eliberată de "prejudecăţi etniciste".
Intuind că vor urma şi alte reeditări ale acestei cărţi valoroase, sugerăm
colectivului de tehnoredactare eliminarea unor mici neconcordanţe între cuprins şi
conţinut (unele diferenţe de titlu şi paginaţie), precum şi eliminarea numărului de
ordine (I) alocat Prefeţei (pentru ordonarea firească a capitolelor).
În încheiere, ne exprimăm convingerea că valoarea documentară
remarcabilă a cărţii va trezi interes nu numai în rândul specialiştilor - istorici,
arhivisti, cercetători - ci şi în rândul tuturor cititorilor preocupaţi de cunoaşterea
istoriei noastre naţionale.
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Petre Ţurlea, CAROL AL II-LEA ŞI CA.VIARILA REGALĂ,
Editura SemnE, Bucureşti, 2010,424 pagini
Vasile

STA~CU

Cunoscutul istoric, Petre Ţurlea ne-a dăruit o nouă carte. Este cea de
XVIII-a, scrisă în ultimii 20 de ani, alături de volumele ediţiilor îngrijite din seria
"Scrisori către .\'icolae Iorga" (vol. III, IV, V şi VI - partea I şi a II-a, pentru care
a primit Premiul Academiei Române în anul 2005), a volumului cuprinzând
expunerile marelui istoric ~icolae Iorga, "Prelegeri la Vălenii de Munte" Ş I a
lucrării
"Nicolae Iorga şi
Universitatea
din
Cluj",
publicată
în colaborare cu
Stelian Mândruţ.
Apărută
în
Editura
SemnE, într-o frumoasă ţinută
grafică, lucrarea surprinde un
moment esenţial din milenara
istorie a poporului român:
"momentul ruşinos " al domniei
în România, după cum ne
mărturiseşte
prolificul
cercetător, a "Camarilei Regale,
în frunte cu Elena Lupescu".
Noua carte, prima dedicată
exclusiv acestei teme din cadrul
istoriografiei româneşti, nu
reprezintă numai o contribuţie
ştiinţifică
de
valoare
la
cunoaşterea mecanismelor de
mare complexitate care au
acţionat în politica românească
interbelică şi care au făcut
posibilă
dictatura favoriţilor
unui şef de stat şi instaurarea în final a celei personale a lui Carol al II -lea, ci
reprezintă , în acelaşi timp, un putemic semnal de alannă destinat a ajunge la
urechile, voit sau inconştient surde, ale contemporanilor: politicienilor, membrilor
societăţii civice, celor din mass-media, cetăţenilor responsabili ai acestei Ţări.
Strigătul - avertisment, al autorului, înscris pe manş eta cărţii " .. .să nu se mai
repete", străbate lucrarea de la prima până la ultima pagină. Sintagma
arhicunoscută, dar, foarte des ignorată de conducătorii popoarelor, "istoria se
poate repeta", datorită necunoaş terii faptelor petrecute în istoria );eamului,
nesocotinţei experienţei acumulate de-a lungul timpului de înaintaşii noştri , vor
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duce inevitabil la savarş1rea aceloraşi greşeli fatale, care au provocat ram
materiale şi spirituale incalculabile pentru poporul nostru în prima parte a
secolului trecut. Cercetător de marcă, observator profund al timpului pc care-I
trăieşte, conştient şi responsabil de rolul istoricului, de a fi învăţătorul şi
cducatorul :\aţiunii în sânul căreia s-a născut, autorul, apelând la o minuţioasă
documentare, mai cu seamă din arhivele Siguranţei, scoate la lumină geneza,
evoluţia, activitatea dăunătoare intereselor naţionale şi dispariţia Camarilei
Regale, stimulând pennanent cititorul la actualizare, asociere, comparare cu
"faptele de azi", provocându-1 la a lua atitudine civică, într-o democraţie tânără,
labilă, neconsolidată.

Spre deosebire de mulţi alţi istorici sau "scriitori de istorie", ai
evenimentelor anilor '30-'40, la care "cancanul" a devenit "principiu" al scrierii
istoriei, aşa cum ne mărturiseşte şi în introducerea lucrării, autorul, nu tratează
"prioritar relaţia intimă dintre Carol şi Elena". Dânsul urmăreşte cu consecvenţă
precizarea dimensiunilor influienţei pe care amanta şefului statului şi anturajului
său "au avut-o asupra evoluţiei României", limpezirea imaginii politicianismului
interbelic condus "în fapt, din umbră" de Roşcată, modalităţile prin care Elena a
reuşit "să se menţină timp de zece ani, (cât două mandate prezidenţiale n.a.) în
postura de factor determinant al aducerii la Putere a unor oameni politici sau a
altora, al îndepărtării unora sau a altora, cum a reuşit să reziste unei opinii publice
care-i era tot mai ostilă".
Structural, lucrarea conţine trei capitole: Exilul prinţului Carol şi viitoarea
Camarilă; România sub stăpânirea Camaril:i Regale ( 1930-1940); Dispariţia
Camarilei Regale. Acestea sunt urmate de o Incheiere, un Indice al numelor de
persoane şi o Anexă - album fotografic - care ne oferă 45 de imagini
semnificative pentru tema abordată.
Primul capitol începe cu o minibiografie a celui care va deveni, în 1930,
regele Carol al II-lea. Este caracterizat ca fiind "inteligent, dar fără cultură
profundă", fără studii universitare oficiale, "trimis fiind la învăţătură liberă de
marele Carol I-iu". Pregătirea sa a fost încredinţată profesorilor particulari
Constantin Litzica - limba latină şi filosofie, Gheorghe Adamescu - limba
română, M. Blumel - limba gennană, Marin Dumitrescu - istorie, E. Escauffier limba franceză, Bogdan Ionescu - matematică, Gheorghe Murgoci - fizică
chimie, profesori care vor forma şi comisia în faţa căreia prinţul va susţine
examenul de bacalaureat. "În urma unui examen insolit, la Castelul Peleş, în iunie
1912, cu participarea copleşitoare pentru examinatori a întregii Familii Regale, în
frunte chiar cu regele Carol" prinţului i se va acorda examenul. Dându-şi "seama
că bacalaureatul, nu reprezenta garanţia că prinţul Carol are cunoştinţe temeinice",
regele îl va trimite, la 1 iulie 1912, la Universitatea de Vară de la Vălenii de
Munte unde, marele istoric ~icolae Iorga, "va susţine, în primul rând pentru
Carol", ciclul de lecţii "Despre însemnătatea românilor în Istoria universală".
Ajuns rege, recunoştea în 1934, la ediţia din vara acelui an al cursurilor, că "aici la
Văleni, mi-am dat cu adevărat bacalaureatul!"
458
https://biblioteca-digitala.ro

De asemenea, prin renunţarea "de trei ori la calitatea de principe
moştenitor al Coroanei României" dovedea că "nu avea sentimentul datoriei faţă
de Tară ... şi consideraţie faţă de Coroană ... , satisfacerea plăcerilor personale fiind
totdeauna pusă pe primul plan". În decembrie 1925, în condiţiile unei ostilităţi
evidente cu primul ministru I.I.C. Brătianu şi al noii sale aventuri amoroase, cu
Elena Lupescu, prinţul va rămâne în Occident, folosindu-se de participarea la
funerariile reginei Alexandra a .Marii Britanii, renunţând pentru a treia oară la
tronul României, fapt consfinţit prin Actul din 4 ianuarie 1926 al Parlamentului
Român.
Dar cine era această nouă amantă a prinţului Carol?
:\ăscută în 1899, în familia evreului :\uham Grunberg, devenit Wolf şi
apoi ::\icolae Lupescu, prin trecerea la ortodoxism, şi a vienezei, de origine
evreiască, Eliza Falk, trecută şi ea la catolicism, viitoarea Elena Lupescu (Duţa
Grunberg), după "o tinereţe excesiv aventuroasă în timpul Primului Război
.Mondial", a devenit soţia maiorului Tempeanu. Acesta va divorţa, în 1920,
datorită relaţiilor soţiei sale cu diverşi bărbaţi, relaţii foarte bine cunoscute de
colegii săi din unitate, unde devenise subiectul predilect al glumelor acestora.
Ziaristul Pamfil Şeicaru o descria ca fiind "o femeie vulgară, indecentă, stăpânind
toate vicleşugurile de alcov, ştiind să reîmprospăteze până la epuizare dorinţa
partenerului, ştiind să-şi domine oboseala şi care în loc de un leşinat
sentimentalism să-i servească o pitorească trivialitate". Alţii o descriu ca fiind
"personajul negativ, malefic din umbra tronului", "puterea ocultă care a manipulat
viaţa de la Curte, politica şi Regele, desigur cu inteligenţă", "femeia extraordinară
care face ce vrea" sau "femeia pe care mulţi bărbaţi o considerau seducătoare".
De-a lungul celor peste 400 de pagini ale lucrării, pe Elena Lupescu o vom întâlni
şi recunoaşte sub o mare varietate de nume şi porecle, folosite în presa vremii, în
documentele Siguranţei şi convorbirilor telefonice înregistrate, în limbajul
politicienilor şi lungul vremii. Acestea fac referire la onomastica sa, calităţile sau
defectele sale fizice, intelectuale şi morale şi nu în ultimul rând, la originea sa
etnică. Magda Lupescu, Lupeasca, Duduia, amanta Wolfistă, amanta regelui,
metresa lui Carol, femeia galantă, femeia fatală, femeia nefastă, canalia de femeie,
doamna cunoscută, Doamna de Pompadour, Estera modernă, contesa Dubary,
Draga, Înalta Doamnă, Doamna favorită, Domniţa, regina neîncoronată, frumoasa
cu părul roşu, Roşcata, Iapa Roşcată, Vulpea Roşcată, Roaiba, frumoasa evreică,
jidanca, nefasta jidoavcă, spurcata jidancă, ticăloasa evreică, vipera jidovească,
sunt numai o parte a acestora, cu o circulaţie din ce în ce mai mare odată cu
creşterea influenţei sale asupra regelui şi consolidarea Camarilei Regale, fonnată
şi dirijată de ea.
Rămaşi în exil la Paris, "loc prea vizibil pentru presa occidentală", în ciuda
autorităţilor de la Bucureşti care doreau muşamalizarea "crizei regale", Carol şi
Elena Lupescu vor promova o politică duplicitară. În relaţiile cu autorităţile
române Carol, devenit şi Caraiman, pe numele său "civil", "nega existenţa unui
complot împotriva sa menit să-I determine să plece" din Ţară, dar, în presa
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franceză,

declara că adevărata cauză a rămânerii în exil a fost "înverşunata luptă
pe care el a purtat-o împotriva ~inisterului celor doi fraţi Brătcanu, adevăraţii
stăpâni ai României de foarte mulţi ani, care erau sprijiniţi de regina ~aria".
În continuare, istoricul Petre Ţurlea, cu autoritatea documentelor inedite,
provenite din Arhivele ~aţionale Istorice Centrale, a Direcţiei Generale a Poliţiei,
a Inspectoratului General al Jandanneriei, a ~inisterelor şi Preşedenţiei
Consiliului de ~iniştri, a celor edite, publicate de istoricii români în studiile şi
lucrările de specialitate, demonstrează cu acribia şi măiestria cercetătorului,
evoluţia gândirii şi acţiunilor forţelor procarliste din Tară şi din străinătate în
perioada exilului prinţului şi mai cu seamă după moartea regelui Ferdinand. În
aceeaşi măsură se evidenţiază evoluţia politică a lui Carol, reflectată din
momentul renunţării "voluntare la tron", până la pretenţia imperativă de a înlocui
pe tronul României "porcăria cu trei capete", cum era considerată Regenţa.
Paralel cu dinamica pretenţiilor şi acţiunilor de "restauraţie", în capitolul
întâi al lucrării, autorul creionează, cu tuşe din ce în ce mai accentuate, de la
embrion la făt, tabloul naşterii şi evoluţiei Camarilei în jurul celor doi,
complexitatea de interese politice, materiale, morale şi de rudenie care-i leagă pe
membrii acesteia, contribuţia lor în etapa premergătoare "restauraţiei".
Capitolul al doilea, care reprezintă 2/3 din economia lucrării, debutează cu
o prezentare a tabloului socio-politic al forţelor interne şi externe, favorabile sau
interesate în "restaurarea" pe tronul Ţării a prinţului Carol. În primele rânduri se
situau însăşi membrii Regenţei, primul ministru Iuliu Maniu, partidul de
guvernământ- Partidul1\'aţional Ţărănesc- politicieni din alte partide politice, cu
excepţia majorităţii liberale, tineri ofiţeri cât şi ofiţeri superiori ai armatei române,
precum şi majoritatea populaţiei nemulţumită de situaţia ei materială, convinşi
fiind "că noul rege va scoate Ţara din criză" şi se va face astfel "repararea unei
nedreptăţi" săvârşite prin Actul de la 4 ianuarie 1926. Minorităţile naţionale cât şi
statele vecine, în majoritate interesate de "producerea unor dezordini" sau chiar
"revoluţii", la eventuala revenire a lui Carol, pe fondul cărora să-şi satisfacă
pretenţiile teritoriale, susţineau şi ele în cea mai mare măsură "restauraţia". Astfel,
prin crearea unui climat favorabil, atât în Ţară cât şi-n străinătate, revenirea pe
tronul României, la 8 iunie 1930, a fost relativ simplă. Rolul foarte important în
aducerea acestuia la tron, subliniază autorul lucrării, l-a avut anturajul acestuia,
adică ceea ce istoricii numesc camarila regală, care a "întreţinut ideea drepturilor
sale asupra titlului de rege; a pregătit opinia publică pentru momentul restauraţiei,
prin propagandă în presa românească şi în cea occidentală; a susţinut material
acţiunea prinţului; a intermedia! legătura acestuia cu Iuliu Yianiu ... ; a organizat
practic deplasarea în România". După instalarea pc tron, în scurt timp, cu sprijinul
lui Carol sau al relaţiilor personale, cei care au sprijinit "restauraţia", au pătruns în
toate domeniile de activitate, ajungând să controleze, practic, întreaga societate
românească, făcând abstracţie, în unele acţiuni, chiar de rege. Astfel a luat naştere
"Camarila Regală care, timp de zece ani, a avut un rol profund negativ în
România. O conducea amanta regelui, Elena Lupescu".
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Structural Camarila cuprindea persoane din sfera politicului, economicului
şi "oameni buni la toate". În paginile destinate celui de-al II-lea capitol autorul
descrie rolul pc care I-au jucat unii dintre membrii marcanţi ai Camarilei, cum ar
fi Puiu Dumitrcscu, generalul Constantin Dumitrescu, generalul Stângaciu, Emest
Urdăreanu, "\"icolae Malaxa, Aristide Blank, Max Auchnitt, cât şi rudele şi
prietenii Elenei Lupescu: Xicolae Lupescu - tatăl Elenei, Emil Lupcscu -- vărul
după tată al Elenei, Constantin Lupescu - fratele Elenei, Iorgu Mclitineanu -unchiul Elenei, Emestina Grunberg - mătuşa Elenei şi alţi veri, verişoare ale
Elenei, precum şi Ion Pitulescu - conducătorul serviciilor de infonnaţii al Elenei.
Evoluţia acestora în timp, prin creşterea controlului sau reducerea influenţei lor
asupra vieţii politice, economice, diplomatice şi militare româneşti sau chiar
eliminarea unora şi venirea altora, arată veleităţile, lipsa de scrupule, corupţia şi
imoralitatea membrilor Camarilei, ale unor politicieni, din toate partidele politice
ale vremii, ale însuşi Regelui. "Astăzi viciul stă lângă rege şi conduce" afinna
regina mamă Maria. Cu toate schimbările petrecute în sânul Camarilei, care erau
efectul luptei pentru un loc tot mai bun în interiorul "ocultei", în cei zece ani, un
singur membru şi-a păstrat constant statutul, "diavolul de lângă el" - Elena
Lupescu. "Regula esenţială, subliniază autorul cărţii, era ca nimeni să nu conteste
rolul conducător al Elenei Lupescu, sau să-i aducă vreo critică". "Oricine a
încercat să-i deschidă ochii, scria regina Maria referindu-se la regele Carol al IIlea, pentru a-l preveni pe ce drum îngrozitor merge, n-a mai avut a doua oară
prilejul de a fi în apropierea lui, a fost imediat pedepsit şi dat afară".
Istoricul Petre Ţurlea, pe baza numeroaselor documente studiate capitolul având 490 de trimiteri la diverse documente - redă evoluţia raporturilor
dintre Carol, sprijinit de Camarila sa, cu personalităţi sau organizaţii ale vieţii
politice sau provenite din societatea civilă a epocii, situate pe poziţii opuse, cum
ar fi: Nicolae Titulescu, Iuliu Maniu, generalul 1'\icolae Rădescu, Grigore
Filipescu, Virgil Madgearu, ~ae Ionescu, Eugen Cristescu, Comeliu Codreanu, cu
partidele politice istorice sau active în perioada interbelică, cu instituţiile de
autoritate ale statului - parlament, guvem, siguranţa generală a statului -, cu
organizaţiile "Cultul Patriei", "Uniunea Ofiţerilor în Rezervă", "Asociaţia Dreptul
Mamei", "Frontul Constituţional", "Blocul Cetăţenesc pentru Salvarea Patriei",
"Liga Antirevizionistă", cu presa română. Sunt punctate victoriile parţiale ale
uneia sau alteia dintre tabere, autorul ajungând la concluzia fundamentală,
reliefată precum firul Ariadnei de-a lungul întregii lucrări: "în calea ţelurilor
dominatoare ale Elenei Lupescu şi ale regelui stăteau partidele politice,
Parlamentul, Constituţia. De aceea, s-a acţionat pentru modificarea Constituţiei, în
sensul acordării unor puteri depline regelui; pentru discreditarea Parlamentului;
pentru discreditarea partidelor politice, fragmentarea şi, apoi, dizolvarea lor ...
Atingerea celor trei ţeluri a însemnat distrugerea democraţiei în România, dar şi a
capacităţii de rezistenţă în faţa previzibilelor ofensive exteme". A însemnat
instaurarea dictaturii regale în februarie 193 8, prin schimbarea Constituţiei şi
anularea atribuţiilor legislative ale Parlamentului, desfiinţarea partidelor politice,
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la 31 martie 1938, a sindicatelor, în septembrie 1938, înfiinţarea partidului unic
din Ţară, Frontul Renaşterii :\aţionale, la 16 decembrie 1938, cu drept singular de
a depune candidaturi pentru instituţiile elective ale statului. Că a însemnat şi pc
plan extern distrugerea capacităţii de apărare a Ţării o dovedesc rapturile
teritoriale din trupul României, desfăşurate în tragicul an 1940, când 1/3 din trupul
Ţării şi populaţiei sale, în majoritate români, au căzut sub stăpânirea
revizioniştilor sovietici, unguri şi bulgari. Acest dezastru, concluzionează istoricul
Petre Ţurlea, "a însemnat şi sfârşitul domniei Camarilei asupra României. O
domnie cu consecinţe profund negative în multe domenii: moral, politic, teritorial.
În mod normal vinovaţii -Carol al II-lea, Elena Lupescu, toţi membrii Camarilei
-trebuiau să plătească. Puţini o vor face".
Al III-lea capitol începe cu un scurt istoric al relaţiilor, de adversitate de
altfel, care s-au stabilit între Carol al II-lea, Camarila Regală şi generalul Ion
Antonescu, "om cu principii fenne, aspru, cinstit şi patriot ... cu prestigiul unui
militar foarte priceput" datorat succeselor obţin~te de annata română pe teatrele
de operaţiuni militare ale ~are lui Război de Intregire 0: aţională. Profitând de
autoritatea generalului, atât în rândul armatei cât şi al opiniei publice româneşti,
regele, responsabil de dezastrul Ţării din vara anului 1940, îl numeşte la
conducerea guvernului "pentru a introduce ordinea" în rândul populaţiei revoltate
de cedările teritoriale, chiar şi printr-o "represiune sângeroasă majoră", în speranţa
perpetuării sale şi a Camarilei la putere.
Fost şef al Marelui Stat Major al armatei române, decembrie 1933-7
decembrie 1934, şi, în două rânduri, titular al Ministerului Apărării Naţionale, 29
decembrie 1937-10 februarie 1938 şi 11 februarie-29 martie 1938, cunoscând
foarte bine situaţia precară a armatei, incapacitatea, incompetenţa şi venalitatea
politicienilor din anturajul regal, generalul Ion Antonescu a provocat un adevărat
scandal prin prezentarea opiniei publice a marilor minciuni susţinute de
guvernanţii epocii "lupeascocraţiei" care arătau că annata va putea face faţă
oricăror ameninţări externe pentru că "suntem înannaţi până în dinţi ... şi nu vom
ceda nici o brazdă". Acestă atitudine a generalului a derajat Camarila, care-i va
cere regelui înlăturarea sa, stopându-i astfel, atunci când nu era prea târziu,
măsurile de redresare a annatei cât şi cariera ministerială. După demiterea sa
generalul Antonescu, conştient de dezastrul spre care se îndrepta Ţara, va solicita
mai multe audienţe sau va trimite mai multe memorii regelui, în ultimul, din iulie
1940, pe un ton hotărât cerându-i înlăturarea "forţelor oculte" şi oferindu-şi
ajutorul: "Voi încerca numai să salvez ce mai este cu putinţă de salvat, din
Coroană, din ordine şi din graniţe. Ascultaţi-mă cel puţin în acest ceas, ~ajestate.
~u am fost un duşman al ~ajestăţii Tale. Am fost un slujitor fanatic al acestui
:\"cam. Am fost înlăturat prin intrigă şi calomnie de acei care au dus Tara unde
este, şi de forţele oculte. Xu mai asculta de aceştia Majestate. Ei Te-au adus unde
eşti, şi ne-au adus unde ne găsim, este ultimul meu strigăt de alannă, ~ajestate".
Carol al II-lea, nu numai că nu i-a acceptat ajutorul, ci l-a îndepărtat de
Tron fixându-i domiciliu obligatoriu "la Mănăstirea Bistriţa din nordul Olteniei,
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izolată şi

bine păzită, reprezentând pentru general o adevărată trnmterc la
închisoare". După pierderea Transilvaniei de nord-est, la 30 august 1940, în
condiţiile unor mişcări de masă împotriva sa, socotit vinovat de sfârtecarea
hotarelor Tării, Carol al II-lea a fost constrâns să apeleze la cel pc care-I considera
un inamic al său şi al Camarilei, cu speranţa că îi va salva Tronul. Poziţia
generalului Ion Antonescu este reflectată de autorul cărţii prin publicarea scrisorii
prin care acesta îi cerea abdicarea, în care se afinna: "Toţi cer abdicarea Majestăţii
Voastre. În faţa acestei situaţii şi a agitaţiilor pe care nu pot să le înec în valuri de
sânge, pentru a arunca Ţara într-un război civil şi a detennina ocupaţia străină, mă
simt dator să supun şi în scris Majestăţii Tale, glasul Ţării. Cine afinnă altfel face
o crimă. Atrag însă serios atenţia Majestăţii Tale, în privinţa răspunderilor grave
care vor apăsa pe vecie asupra Majestăţii Tale dacă nu dă ascultare imediat şi fără
ezitare cererii mele, care este a Armatei şi a Ţării".
În continuarea capitolului sunt analizate poziţiile unor membri marcanţi ai
Camarilei Regale, a unor lideri politici proveniţi din partidele istorice sau ai
Mişcării Legionare, a presei şi opiniei publice româneşti, faţă de actul abdicării,
subliniindu-se atât necesitatea politică a înfăptuirii actului cât şi solidarizarea
majorităţii forţelor politice şi naţionale cu poziţia generalului Ion Antonescu.
Deopotrivă, autorul scoate în evidenţă şi modul în care a fost conceput textul
actului abdicării, de vicleanul politician Ernest Urdăreanu. Acesta nu menţiona
vreo vină a regelui pentru situaţia în care se afla România, după zece ani de
domnie a sa, nici vreo vină a Camarilei. Mai grav, în text, nu se folosea cuvântul
"abdic" ci fonnula "trecând astăzi fiului meu, pe care ştiu cât de mult îl iubiţi,
grelele sarcini ale domniei", fapt ce va genera pretenţia din partea lui Carol de
revenire la tronul României, în virtutea căruia a intreprins, în timpul şi după
terminarea războiului, diferite acţiuni, apelând chiar la susţinerea Statelor Unite
ale Americii sau a Uniunii Sovietice, pentru a forma un guvern în exil sau un nou
partid carlist, de orientare ... sovietică, în Ţară.
Părăsirea teritoriului naţional, de rege şi o parte a Camarilei sale, este
redată amănunţit prin intennediul ~nor martori, atât din interiorul grupului
însoţitor cât şi din afara acestuia. Insuşi Carol este citat, din scrierile sale
memorialistice despre ultima parte "a călătoriei", cea a intrării trenului regal în
staţia Timişoara: "Deodată aud focuri: sunt pocniturile caracteristice, care mi-au
rămas în urechi din zilele trecute din Bucureşti ... Trenul îşi iuţeşte alura, iar
focurile se înteţesc, aud cum răspund annele noastre automate din tren. Cât am
putut am baricadat peretele cabinei şi fereastra, iar cu Duduia ne-am culcat pe
jos". Şi istoricul Petre Ţurlea, "decupează" cu ştiinţă, dar şi previziune, această
"poză", din marele tablou al regimului carlist, devenită simbol al sfârşitului unui
regim dictatorial: "doi oameni lungiţi pe podeaua unui vagon, tremurând de frica
gloanţelor care-i unnăreau. Era imaginea însăşi a falimentului regelui dictator şi a
Camarilei sale".
Capitolul se încheie cu expunerea măsurilor luate de cel care a devenit
conducătorul statului, Ion Antonescu, pentru a preîntâmpina o viitoare acţiune de
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uzurpare a puterii statale de către rege, pentru stabilirea responsabilităţilor politice
şi materiale ale regelui şi membrilor Camarilei, precum şi cu descrierea
principalelor momente ale celui de-al doilea exil a lui Carol, sfârşit cu moartea sa,
la 3 aprilie 1953. Atunci "se încheia şi existenţa Camarilei regale care, după
abdicarea din 1940, fiinţase doar sub fonna unui anturaj restrâns al fostului
Suveran" şi, desigur, în care Elena Lupescu şi-a impus pennanent voinţa.
Anexa, care încheie volumul, se constituie într-un interesant album
fotografic cu imagini care reconstituie atmosfera epocii şi întregesc tema abordată.
O carte document pentru istorici, cercetători şi iubitori ai istoriei naţionale,
dar, totodată şi o carte avertisment la adresa responsabilităţii partidelor politice şi
a societăţii civile româneşti privind necesitatea consolidării tinerei noastre
democraţii. Conştient de pericolul uzurpării fragilei construcţii democratice
actuale, istoricul Petre Ţurlea trage un viguros semnal de alannă adresat tuturor
acelora care prin acţiunile lor politice şi civice, a folosirii cu inteligenţă a
pârghiilor democratice, asemenea fapte petrecute într-o perioadă apropiată
existenţei noastre istorice, să nu mai fie posibile în zilele noastre.
De curând, un ministru, cu nume predestinat în istoria naţională de a
"aduce binele public", vorbea de un "preşedinte luminat". Tot cam din aceeaşi
perioadă, şi din ce în ce mai des în ultimul timp, alţi politicieni vorbesc despre
necesitatea schimbării Constituţiei, a ineficienţei Parlamentului şi reducerii sale la
o singură Cameră, a unei noi "regionalizări teritoriale" amintind de rapturile
teritoriale ale anului 1940. Pe de altă parte, Guvernul şi partidul de guvernământ
practică adoptarea legilor, chiar şi a celor fundamentale, prin ordonanţe de
urgenţă,
asumarea răspunderii guvernamentale sau falsificarea votului
parlamentar. Asistăm, în acelaşi timp, la denigrarea şi dezbinarea prin corupere şi
şantaj a partidelor politice din opoziţie, la punerea pumnului în gură, prin
intennediul Consiliului Naţional al Audiovizualului, presei audiovizuale din
opoziţie, a generalizării corupţiei la nivelul cel mai înalt în toate instituţiile de
autoritate ale statului. În aceeaşi măsură suntem subiecţii degradării pennanente a
vieţii social-economice prin aplicarea "curbelor de sacrificiu" asupra salariilor,
specifice anilor marii crize economice din 1929-1933, a îngheţării pensiilor în
condiţiile în care inflaţia creşte iar jaful bugetului statului de către clientela
politică a partidelor de guvernământ a ajuns de notorietate publică, a creşterii
alannante a şomajului, a emigrării masive a tineretului şi multe altele. Toate
aceste fenomene reprezintă pericole reale pentru !abiia şi neconsolidata noastră
democraţie. Aceste fenomene le descrie şi analizează istoricul Petre Ţurlea, însă la
nivelul domniei lui Carol al II-lea, a perioadei anilor 1930-1940. Ele sunt atât de
asemănătoare încât putem spune că sunt "trase la indigo" cu cele actuale. Acestea
au generat, în anii 1938-1940, instaurarea dictaturii şefului statului, regim politic
dezastros pentru poporul român şi pentru viitorul său imediat. Istoricul ne
atenţionează că aceleaşi fenomene, dacă se repetă, generează aceleaşi unnări.
Acesta-i mesajul cărţii şi al istoricului conştient şi vizionar, care este şi va rămâne
Petre Ţurlea.
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Centrul European de Studii Covasna-Harghita,
LIVIU BOAR LA 60 DE ANI,
Colecţia Profesioniştii noştri - 2, 555 pagini, Editura Eurocarpatica,
Sfântu Gheorghe, 2011
Roxana Emanuela CAT Al'\TĂ
În peisajul publicistic românesc şi-a făcut apariţia, în anul 2011, la Editura
Eurocarpatica a Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu
Gheorghe, al doilea volum din Colecţia "Profesioniştii noştri", dedicat
profesorului, istoricului şi arhivistului Liviu Boar, care în anul 2011 a împlinit
frumoasa vârstă de 60
de ani.
Inaugurat
în
anul
201 O,
primul
volum din
colecţia
"Profesioniştii noştri" a
stat
sub
semnul
aniversării
doamnei
Ana Grama, cercetăto·r,
etnomuzeograf
şi
arhivist
sibian,
la
împlinirea vârstei de 70
de ani.
Încă din prefaţa
lucrării, reiese faptul că
iniţiatorii
acestui
proiect ştiinţific, printre
care se află însuşi prof.
dr. Liviu Boar, şi-au
propus
ca
această
colecţie

să

aibă

continuitate în timp, să
dezvăluie în paginile
sale aspecte ale istoriei
şi culturii românilor din
Transilvania şi relaţiile
lor
minorităţile
naţionale, având drept
obiective: reunirea în
cadrul acestui proiect, a unm grup profesional interesat de tematica istoriei
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românilor din Arcul Intracarpatic şi convieţuirii lor cu secuii, maghiarii şi
concetăţenii de alte etnii; promovarea ideii de elită profesională, de perfonnanţă
cultural-ştiinţifică, obţinută prin cercetarea istoriei şi culturii româneşti din sudestul Transilvaniei şi a interferenţelor culturale româna-maghiare; propunerea de
modele profesionale demne de unnat pentru cercetătorii din tânăra generaţie, prin
prezentarea vieţii şi activităţii unor personalităţi de seamă ale culturii româneşti.
Acest volum, coordonat şi prefaţat de directorul Editurii Eurocarpatica, dr.
Ioan Lăcătuşu, menţine structura deja consacrată din prima ediţie.
Astfel, primul capitol intitulat sugestiv Mesaje, prezintă în ordinea
alfabetică a autorilor, 3 7 de mesaje de apreciere ale omului Liviu Boar şi ale
activităţii sale ştiinţifice, evocate de vechi colegi, prieteni, personalităţi cu care s-a
intersectat de-a lungul vieţii şi carierei sale profesionale.
Gânduri, impresii, urări sincere şi pătrunse de un puternic fior emoţional
sunt aşternute de: Înaltpreasfinţitul arhiepiscop Ioan Selejan de la Episcopia
Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, care deschide seria mesajelor de preţuire,
rugându-se la Dumnezeu să-i dăruiască lui Liviu Boar "ca la cele şase cununi pe
care i le-a dat până acum, să mai adauge din belşug şi cu binecuvântare alte
cununi pline de har şi adevăr din zbuciumata istorie a neamului nostru românesc";
doi foşti directori ai Arhivelor Naţionale ale României, prof. univ. dr. Ioan Scurtu
şi prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu - primul rememorează cu plăcere
colaborarea fructuoasă cu Liviu Boar la volumul "Minorităţile naţionale din
România 1918-1925", descriindu-1 ca pe "un arhivist de o înaltă ţinută morală şi
de un desăvârşit profesionalism", iar cel din urmă îşi arată admiraţia faţă de Liviu
Boar pentru că "a te devota unei activităţi nobile cum este munca pentru/şi cu
documentele de arhivă, a munci timp de peste trei decenii în aceeaşi instituţie,
unde s-a iniţiat, format şi devenit specialist apreciat şi recunoscut echivalează cu o
realizare ce nu este la îndemâna oricui"; directori ai serviciilor judeţene ale
Arhivelor Naţionale, printre care drd. Bogdan Bădiţoiu, director al Arhivelor
Naţionale Olt, dr. Ioan Drăgan, director al Arhivelor Naţionale Cluj, Vilică
Munteanu, director al Arhivelor Naţionale Bacău de., acesta din urmă, după ce îşi
aminteşte cu nostalgie de momentul în care şi-au intersectat paşii pe drumul vieţii,
de anii în care s-au întâlnit la diverse convocări, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice,
ajungând să aibă o legătură de sinceră prietenie, îi face o dedicaţie inedită sub
forma unui document medieval, din care spicuim: " ... dorim să duci mai diparti
ştiinţa arhivisticească şi să mai cotrobăieşti pren cele prăfuite ceasloave şi deli
spre a găsî într-însele apa cea curată a istoriei noastre, cu care să te adăpi şi să
scrii cărţi ... "; arhivişti, profesori, teologi, bibliotecari, printre care dr. Dorel Mare,
etnograf la Muzeul Judeţean Mureş, care trece în revistă domeniile de cercetare
abordate de Liviu Boar şi îi zugrăveşte portretul moral, caracterizat prin
generozitate, disponibilitate şi deschidere.
Al doilea capitol, Liviu Boar o viaţă pusă în slujba arhivisticii şi istoriei
româneşti conţine repere biografice, bibliografia selectivă a dr. Liviu Doar,
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referatele membrilor Comisiei de Doctorat prezentate cu ocazia susţinerii publice
a Tezei de doctorat cu titlul "Românii din Scaunele Ciuc, Giurgeu şi Caşin în
secolul al XIX-lea" la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-1\'apoca din data de
2 iulie 2004, semnate de: prof. univ. dr. Pavel Teodor, conducător ştiinţific, acad.
Camil .Mureşan, prof. univ. dr. Andrei Magyari, prof. univ. dr. Vasile Dobrescu, şi
referatul întocmit de conf. univ. dr. Tudor Răţoi.
Acest capitol debutează cu o autobiografie din care aflăm că, Liviu Boar
s-a născut la 5 aprilie 1951 la Reghin, într-o familie simplă, tatăl său fiind tâmplar
şi mama, legător manual. Are o soră mai mică cu 2 ani, pe nume Georgeta, care
ocupă funcţia de bibliotecar principal şi de la 1 martie 2011, director interimar la
Biblioteca .Municipală "Petru Maior" din Reghin.
Liviu Boar a absolvit, în anul 1970, cursurile Liceului "Petru Maior" din
Reghin, apoi timp de 3 ani şi-a continuat studiile la Institutul Pedagogic din Târgu
Mureş, azi Universitatea "Petru Maior", Secţia Română-Istorie.
Între anii 1973-1976 a urmat cursurile Facultăţii de Istorie-Filozofie din
cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca, iar în anul 2004 a obţinut
titlul de doctor în istorie la aceiaşi universitate.
Pe plan personal, la 5 mai 1973 s-a căsătorit cu Mariana, născută Boca,
profesoară de limba şi literatura română cu care are doi copii, Alina-Olivia şi
Liviu, precum şi o nepoţică după fiică pe nume Ilinca-Maria.
După ce 4 ani a practicat meseria de dascăl în câteva şcoli din judeţul
Harghita, şi după satisfacerea stagiului militar cu termen redus, în anul 1978 a
intrat în "tagma" arhiviştilor la Filiala Harghita a Arhivelor Statului din Miercurea
Ciuc. În anul 1980 devine director al sus numitei filiale, iar din 1990 şi până în
prezent ocupă funcţia de director al Arhivelor Naţionale Mureş. Astfel, având la
activ peste trei decenii de activitate, Liviu Boar a reuşit unica performanţă de a
deveni, cum scrie dr. Ioan Lăcătuşu, arhivistul-manager din cadrul Arhivelor
Naţionale ale României, fiind decanul de vechime la conducerea unei arhive
judeţene.

În calitate de profesor asociat, Liviu Boar predă cursul de "Introducere în
ştiinţele auxiliare ale istoriei" la Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş şi a
predat cursul de "Istoria instituţiilor din Transilvania până la 1918" la Facultatea
de Arhivistică din Bucureşti.
De asemenea, a predat cursurile de "Ştiinţele auxiliare ale istorie" şi de
"Istorie a Transilvaniei" la Facultatea de Istorie-Geografie din cadrul Universităţii
"Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş, până la desfiinţarea specializării istorie. A
mai predat cursuri de arhivistică la clasele de filologie-istorie de la Liceele
"Electromureş" şi "Al. Papiu Ilarian" din Târgu Mureş.
Liviu Boar a desfăşurat o activitate prodigioasă pe planul relaţiilor
internaţionale ale Arhivelor :\aţionale ale României, materializată în conlucrările
cu arhivele din alte ţări, în primul rând cu cele din Ungaria, prin participarea
nemijlocită la reluarea şi intensificarea relaţiilor dintre arhivele celor două ţări
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vecine. O experienţă de neuitat a reprezentat-o pentru el, excursia de documentare
şi schimb de experienţă pe care a efectuat-o la Arhivele :\aţionalc ale Chinei.
Liviu Boar este un specialist reputat în arhivistică, paleografie maghiară şi
istorie modernă a Transilvaniei. Activitatea de valorificare a documentelor din
Fondul Arhivistic Naţional s-a concretizat în lucrări, studii şi articole apărute în
publicaţii de specialitate şi consemnate în Bibliografia istorică a României.
Acestea tratează teme ca istoria Transilvaniei şi, în mod special, pe cea a
scaunelor secuieşti: organizare administrativă, sistemul de proprietate, principalele
instituţii româneşti din scaunele secuieşti, şi anume, biserica, şcoala, Astra,
relaţiile cu Moldova şi Ţara Românească, etc.
A publicat şase lucrări, dintre care amintim: "Minorităţile naţionale din
România 1918-1925" coordonată împreună cu profesorul Ioan Scurtu,
"Despărţământul Reghin al Astrei. Documente 1874-1940", "Îndrumător în
Arhivele Statului. Judeţul Harghita", "Introducere în ştiinţele auxiliare ale istoriei.
Note de curs", etc. La acestea se mai adaugă, 50 de studii apărute în diverse
anuare, reviste de specialitate şi prezentate la diferite sesiuni ştiinţifice, zeci de
articole publicate în cotidiene sau periodice din judeţele Harghita şi Mureş în
perioada 1978-2001, prefeţe la volumele altor autori.
De numele său se leagă iniţierea şi organizarea sesiunii anuale de
comunicări ştiinţifice "Arhivele şi cercetarea istorică" de la Sovata în colaborare
cu Asociaţia Arhiviştilor "David Prodan" Filiala Mureş, Universitatea "Petru
Maior" din Târgu Mureş şi cu alte instituţii de învăţământ, cultură şi cercetare din
judeţul Mureş şi din alte oraşe din întreaga ţară.
Încununarea activităţii de cercetare documentară, întreprinsă la Arhivele
din Miercurea-Ciuc, Târgu-Mureş, Alba şi Sibiu, o reprezintă teza sa de doctorat
"Românii din Scaunele Ciuc, Giurgeu şi Caşin în secolul al XIX-lea", (Editura
Universităţii "Petru Maior", Târgu Mureş, 2004), care 1-a avut conducător
ştiinţific pe prof. univ. dr. Teodor Pavel, iar printre referenţi s-a numărat şi prof.
dr. Carnii Mureşan, membru al Academiei Române. Lucrarea abordează un
subiect controversat din punct de vedere etno-demografic şi instituţional, punând
în evidenţă viaţa cotidiană din localităţile scaunelor, aspecte diverse de viaţă
economică, socială şi politică.

Capitolul al treilea şi cel mai întins, intitulat Studii cuprinde o serie de
studii din domeniul arhivisticii şi istoriei româneşti semnate de cercetători,
istorici, arhivişti, muzeografi, teologi, profesori, care prezintă într-un mod
profesional şi ştiinţific problemele legate de trecutul ţării noastre şi al locuitorilor
săi.

În cadrul secţiunii de Arhivistică, sunt înfăţişate 3 materiale care tratează
subiecte interesante şi actuale precum, Particularităţi ale prelucrării fondurilor
personale şi familiale, semnat de Corneliu Mihail Lungu, Funcţia managerială antrenarea în cadrul Arhivelor Naţionale, semnat de Vilică Munteanu şi articolul
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scris de Ioan Drăgan, Un raport din 1950 despre arhivele din secuime, care ne
oferă o imagine a arhivelor din Ardeal la mijlocul secolului al XX-lea.
La secţiunea Istorie, sunt prezentate în ordine cronologică, 22 studii
valoroase şi incitante, paleta problematicii dezbătute fiind largă şi temeinic
argumentată bibliografic şi documentar.
Acestea se referă la: momente din istoria românilor - Două documente
privind relaţiile economice dintre oraşul Braşov şi Ţările Române, din anul 1468
de Elisabeta .Marin, Cetatea de Baltă în a doua jumătate a secolului al XV-lea.
Câteva observaţii de Costin Feneşan, Documente din secolele XVI-XIX, aflate în
Arhivele Naţionale Covasna, emise de domnii Ţărilor Române sau referitoare la
aceştia de Ioan Lăcătuşu şi Vasile Stancu, Câteva aspecte privind regulamentele
de organizare şi funcţionare a bibliotecilor româneşti din Transilvania în secolele
XVIII-XIX Cu privire specială la judeţul Mureş de Monica Avram, Mărturii
documentare din anul 1864 cu privire la cunoştinţe de istorie locală în Scaunul
Giurgeu de Pal-Antal Sandor, Atitudini promemorandiste pe Valea Mureşului şi
pe Câmpia Transilvaniei (1892-1894) de Ioan Ranca, Ploieştii în anii neutralităţii
(1914-1916) de Gavriil Preda, Aspecte ale participării comunelor din judeţul
Mureş-Turda la primul război mondial de Alexiu Tatu, Din activitatea
Despărţămintelor Ciuc şi Odorhei ale Astrei în perioada interbelică de Ana
Dobreanu, Astra şi promovarea valorilor identitare româneşti în Ţinutul
Giurgeului (sfârşitul sec. XIX- începutul sec. XX). Aspiraţii, dificultăţi, împliniri
ale Asociaţiunii de Dorel Mare, Delegatul Marelui Stat Major - O structură în
sprijinul românilor refugiaţi din teritoriul cedat Ungariei în anul 1940 de Ion
Giurca şi Daniel Bar, Români refugiaţi din Nord-Estul Transilvaniei în judeţul
Constanţa. Repere arhivistice (1940-1944) de Virgil Coman; viaţa monahală din
Transilvania - Consideraţii privind aşezămintele monastice de pe Valea
Mureşului Superior (sec. XVIII-XIX) de Milandolina-Beatrice Dobozi, Portret de
protopop ortodox: Partenie Trombitaş (1836-1889) de Nicolae Bocşan,
Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române din Protopopiatul Reghin la împrumutul
împărătesc din anul 1854 de Elena Mihu, Acte caritabile ale preoţimii ortodoxe
transilvănene faţă de cei nevoiaşi în ultima parte a secolului al XIX-lea de Florin
Benegean, Biserică şi naţiune. Preliminarii la Conferinţa Păcii din 1946 de
Cornel Sigmirean, Preotul cărturar Gheorghe Cunescu (1914-1995) de Mihai
Stavilă; figuri reprezentative transilvănene - Mărturii documentare din arhive
mureşene, cu privire la Hilarie Mitrea - medic, naturalist şi etnograf (1842-1904)
de Dumitru Stavarache, Emil Tişca (1881-1965) - director de bancă şi animator
al vieţii publice şi culturale a românilor transilvăneni de Vasile Dobrescu şi
Adrian Onofreiu, Un moţ primar la Târgu Mureş. Emil Aurel Dandea de Virgil
Pană.

În final, sunt prezentate fotografii de familie, din viaţa privată şi activitatea
diplome, ordine naţionale, autografe primite din partea unor autori

profesională,

de

cărţi.
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În condiţiile în care instituţia Arhivelor şi meseria de arhivist în general,
este atât de puţin cunoscută în societatea românească de astăzi şi, din acest motiv,
aproape neglijată şi deloc sprijinită de autorităţi, salutăm iniţiativa Editurii
Eurocarpatica de a-1 aşeza între "Profesioniştii noştri" pe domnul Liviu Boar, un
reprezentant de seamă al comunităţii arhiviştilor şi al istoricilor români
deopotrivă.

De asemenea, menţionăm faptul că seria "Profesioniştii noşti" este un
pentru arhivişti şi pentru istorici, o invitaţie la studiu şi cercetare, şi o
recomandăm tuturor celor pasionaţi de studiul documentului şi celor iubitori de
istorie.
În faţa obiectivelor generoase propuse şi la începutul apariţiei, îi dorim
colecţiei "Profesioniştii noşti" cât mai multe numere şi menţinerea nivelului
ştiinţific la cote cât mai înalte.
câştig
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ISTORIA ILUSTRATĂ A ROMÂNIEI,
coordonatori acad. Ioan-Aurel Pop ş i prof. univ. dr. Ioan Bolovan,
Editura Litera Internaţional , Chi ş inău, 2010, 608 pag.
Vasile

LECHINŢ AN

A ap ărut recent, sub coordonarea Ioan-Aurel Pop şi a prof. univ. dr. Ioan
Bolovan, ambii din Cluj-Napoca, un compendiu de istorie a României, cu mii de
ilustraţii color şi sepia, inclusiv 39 de hărţi , având în total 608 pagini. În sfârşit, o
carte de o realizare tehnică excepţi onl ă . Autorii sunt, majoritatea, din ClujNapoca: Susana Andea, Ioan Bolovan, Ionuţ Costea, Coriolan Horaţiu Opreanu,
Ioan-Aurel Pop, Mircea Retea, Aurel Rustoiu, Marcela Sălăgean şi Tudor
Sălăgean, iar Gheorghe Iacob este de la Iaş i ş i Cosmin Popa de la Bucureş ti.
Aşadar, un colectiv format
din cadre didactice de la
Universitatea "Babeş- Bolyai"
din Cluj-Napoca, respectiv de
la Universitatea "Alexandru
Ioan Cuza" din Iaşi şi din
cercetători

ştiinţifici

principali de la Institutul de
Istorie "George Bariţiu" din
Cluj, de la Institutul de
Arheologie şî Istoria Artei
din Cluj , de la Muzeul
Naţional
de
Istorie
a
Transilvaniei Cluj-Napoca,
respectiv de la Institutul de
Istorie "Nicolae Iorga" din
Bucureşti.

Pentru prima oară
cititorul are în faţă o istorie a
României adusă din punct de
vedere grafic şi imagistic la
standarde europene prin forţa
de sugestie şi calitatea de
reprezentare a iconografiei. Este prima impresie a întâlnirii cu această lucrare în
care se află imagini cu momente selective ş i semnificative ale trecutului şi chipuri
de făuritori ai devenirii istorice a unei ţări importante din comunitatea europeană .
(În privinţa iconografiei am însă o mică rezervă asupra oportunităţii unor
"reconstituiri" imagistice, puţine de altfel, de la primele capitole, lipsite evident
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de ... credibilitate. Personal, aş opta pentru o istorie fără "reconstituiri" imaginare
şi imaginate, oricât ar fi ele de bine realizate grafic).
Coordonatorii, prin "cuvânt către cititor", se detaşează de istoriografia
oficială aservită din timpul comunismului, care a dus la "naţionalism comunist".
Se detaşează însă şi de sintezele de istorie naţională de după Revoluţia din
decembrie 1989, în care cuvântul de ordine este relativismul extrem, care duce
până la urmă, în excesul său, la corectarea, nu a adevărului istoric, ci şi a
trecutului, spun coordonatorii. Aflăm că volumul nu este neapărat o sinteză
exhaustivă de istorie a României, cât "o lucrare unitară asupra istoriei românilor"
şi că "memoria colectivă trebuie cultivată cu grijă şi asumată", mai mult chiar,
"cunoaşterea trecutului nu este facultativă, ci obligatorie şi necesară". Este vorba,
evident, de obligaţia noastră morală de a ne cunoaşte trecutul, pentru a ne fonna
ca oameni integri, dar, presupun, este vorba şi de obligaţia oamenilor politici de a
nu scoate istoria din şcoli, de a nu reduce drastic orele de predare a istoriei.
Coordonatorii citează pe Marguerite Yourcenar, care spune atât de frumos că
trecutul înseamnă viaţă şi că iubirea noastră pentru trecut însemnă dragoste de
viaţă. Aceiaşi coordonatori lasă deschisă şi posibilitatea unei marje de eroare
inevitabile, deoarece "orice întreprindere omenească este supusă greşelii şi
subiectivismului". În alt plan, I.A. Pop şi I. Bolovan ne îndeamnă, pe bună
dreptate, să ne asumăm integral trecutul, aşa cum a fost, cu împlinirile dar şi cu
erorile şi ororile lui, pentru a avea cheia înţelegerii Prezentului şi, aş adăuga eu,
pentru a ne clarifica drumul Viitorului.
Care este, aşadar, istoria României propusă de autori? Am să încep în mod
neconvenţional, dinspre prezent spre trecutul îndepărtat, de la ultimul spre primul
capitol.
România Între 1990 şi 2007 sau tranziţia cu specific naţional
Sinteza este realizată de Cosmin Popa, cercetător ştiinţific principal la
Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" din Bucureşti, şi cuprinde 18 pagini, cu 54 de
ilustraţii cu oameni politici români, dar şi cu câţiva străini, scene de la Revoluţia
din decembrie 1989, sosirea papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti etc. Ce ar lipsi,
ca iconografie, pentru acestă secţiune istorică, dacă lucrarea nu şi-ar fi propus să
fie doar un compendiu: scene cu violenţele din iunie 1990, fenomenul Piaţa
Universităţii, "mineriadele", demolarea construcţiilor CAP-urilor, imagini sinistre
cu "fabrici şi uzine" părăsite şi cu aspect "ca după război", cozi la medicamente,
bănci excrocate, mai bine zis devalizate şi desfiinţate, greve şi proteste mai
importante, momentul Târgu Mureş 1990, câmpuri pustii nelucrate, opere de artă
şi lucrări literare mai importante etc.
Capitolul este periodizat astfel: Revoluţia conservatorilor (1989-1992);
Democraţia originală (1992-2000); Perioada 2000-2004; Schimbare de putere
sau sfârşitul tranziţiei; Opoziţia la putere şi puterea in opoziţie.
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Autorul capitolului începe prin a prezenta succint desraşurarea
evenimentelor din 1989 în Polonia, Ungaria, R.D.G., Cehoslovacia şi România.
Sunt amintite momentele revoluţionare de la Timişoara şi Bucureşti, lipsind
enumerarea evenimentelor revoluţionare din Cluj-"!'\apoca, Sibiu şi din alte centre
mari ale României. Opţiunea autorului de interpretare este: "revoluţie", aşadar, în
ghilimele, şi lovitură de stat (rară ghilimele) "de tip nou, desfăşurată la
Bucureşti", care ar fi fost făcută cu "suportul vechilor adversari ai lui Ceauşescu,
din interiorul Partidului Comunist şi din afara sa", cu "sprijinul armatei, al
serviciilor secrete", beneficiind inclusiv de "asistenţa completă a puterilor străine
interesate, în special URSS şi Ungaria". Astfel, scopurile ar fi fost atinse "cu
mijloacele specifice revoltei populare". Autorul îmbrăţişează, aşadar, teoria
conspiraţiei şi mai puţină demnitate lasă să se întrevadă pentru ridicarea masivă a
naţiunii pentru libertate în decembrie 1989. Evoluţia evenimentelor spre
democraţie este surprinsă cronologic de autor, care prezintă şi faptul că România,
după mineriade, după sesizarea în mass-media străine a problemei copiilor
abandonaţi devenise "un paria al Europei". Părerea autorului este că "România a
fost scena unei mari revoluţii criminale" în perioada 1992-2000, cu referire la
"devalizarea averii naţionale şi propagarea corupţiei". Catalogarea populaţiei
rurale ca mult mai puţin pregătită pentru tranziţia de la capitalismul de stat la cel
privat şi de la dictatură la democraţie parlamentară în epoca FSN este susceptibilă
de amendări, în condiţiile în care astăzi democraţia parlamentară este "la mare
cinste" şi terenurile sunt în paragină. Afinnaţia că administraţia din România
perioadei 2000-2004 ar fi fost "puternic birocratizată şi deseori paralizată de
corupţie, incompetenţă şi instabilitate legislativă" este iarăşi o generalizare ce ţine
mai mult de propagandă decît de istorie, deoarece numeroase instituţii, cel puţin
"cele de jos", au funcţionat cu competenţă şi au slujit cu onestitate societatea
românească. Dat fiind faptul că perioada tratată este atât de aproape de noi,
autorului nu-i scapă, uneori, părăsirea tratării ştiinţifice şi alunecarea mereu în
propagandă, cum este şi aprecierea că "Legea lustraţiei, cea care ar fi putut da
consistenţă demersului reparatoriu, prin înlăturarea din viaţa publică a
colaboratorilor Securităţii, a fost blocată în Parlament". Pus sub semnul unui
"poate", autorul concluzionează - din nou alunecând spre propagandă - că
evenimentul cel mai important pentru perioada tratată, alături de intrarea în
Uniunea Europeană, ar fi fost "condamnarea publică a comunismului de către
autorităţile instalate după alegerile de la sfârşitul anului 2004". În general,
perioada analizată este foarte bine sintetizată din punct de vedere politic (excepţie
observaţiile de mai sus). Lipsesc însă complet domeniile culturii şi
învăţământului, ale vieţii spirituale, ale economiei, de aceea trebuia să se
precizeze, de la bun început, că acest capitol analizează doar aspectele politice.
Aşadar, o istorie a tranziţiei prelungite (nu am zis perpetue), fără filozofie, istorie
şi literatură (Xicolae Manolescu, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, :\eagu Djuvara,
Dan Berindei, Dinu C. Giurescu, Ioan-Aurel Pop, Augustin Buzura, Eugen
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Simion, Grigore Vieru, Ana Blandiana, :vtarius Porumb, Răzvan Teodorescu,
Alexandru Surdu, Gabriel Tepelea, ş.a.), fără muzică, teatru, pictură, sculptură,
cinematografie, ediţii de cărţi de importanţă capitală.
Perioada comunistă (1948-1989)
Capitolul despre perioada comunistă este semnat tot de Cosmin Popa.
Autorul îşi începe sinteza cu următoarea apreciere: "Obsedaţi de modele, vestice
sau răsăritene, românii au căutat să pară în ochii celorlalţi convinşi de justeţea
căilor alese, dezvoltând o veritabilă cultură a supravieţuirii politice prin adaptare".
Dacă autorul se referă strict la liderii comunişti de după 1945, atunci are dreptate,
în orice caz, termenul românii, folosit aici, ar implica în mod incorect o întreagă
naţiune. Se vorbeşte apoi de "apetenţa necritică pentru modelul străin şi
incapacitatea de a genera o fonnulă locală de tranziţie la socialism", de un "blocaj
intelectual" care ar fi fost specific Partidului Comunist din România. Problema ar
fi foarte bine pusă de autor în cazul în care o naţiune ar fi luat-o razna, din proprie
iniţiativă, spre comunism, dar în condiţiile în care traseul spre "fericirea generală"
era impus de tancurile ruseşti, problema apetenţei cade de la bun început.
Capitolul este periodizat în patru etape mari: "lupta pentru încredere", în
intervalul 1948-1952, consolidarea grupului intern şi comunismul naţional ( 19521965), de la comunismul naţional la neostalinism (1965-1974) şi regimul
comunist de la stagnare la dezintegrare (1974-1989). O perioadă importantă a
epocii de sovietizare/rusificare şi comunizare a României este plasată la capitolul
anterior şi nu la cel despre regimul comunist. Autorul a luat ca reper de început
pentru perioada comunistă (evident, reper artificial), momentul din septembrie
194 7, când ruşii au înfiinţat Biroul Informativ al Partidelor Comuniste. Repere
reale erau însă guvernarea sovietică a Transilvaniei începând cu noiembrie 1944,
instalarea guvernului Groza în martie 1945, falsificarea alegerilor parlamentare
din toamna anului 1946 etc.
Analiza primei perioade tratate este bogată în informaţii şi comentarii
inedite şi interesante, ca de altfel întreg capitolul referitor la comunism. Am, însă,
unele observaţii pe care le consider a fi reliefate aici. Spre exemplu, este
discutabilă sentinţa dată atitudinii Bisericii Ortodoxe Române din anul 1948 în
privinţa comunizării României, inclusiv faţă de unificarea forţată cu Biserica
Greco-Catolică Română. Autorul afirmă că a fost un "mulaj perfect al ortodoxiei
cu statul comunist", văzut inclusiv şi pe linia "tradiţiei ortodoxie-stat", şi faptul că
Biserica Ortodoxă ar fi fost "fără o tradiţie a conflictului cu statul". Autorul se
lasă însă descoperit, neluând în calcul cel puţin marele conflict al ortodoxiei cu
statul din perioada interbelică, din 1927-1932, când s-a încheiat Concordatul cu
Vaticanul, respectiv Acordul de la Roma, dar şi de după. Este supusă amendării şi
afinnaţia că în perioada 1945-1948 sovieticii s-ar fi mulţumit doar cu preluarea
controlului asupra instituţiilor moştenite de la vechiul regim, şi anume strict doar
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asupra Poliţiei, Jandanneriei şi Serviciului Special de lnfonnaţii (SSI), deoarece
control era prezent şi în instituţiile administrative.
Autorul trece în revistă marile evenimente politice româneşti, raportate la
contextul comunist european şi internaţional, din perioada 194 7 - decembrie 1989,
cu o bogată ilustraţie de epocă şi cu un comentariu în general echilibrat şi la
obiect. A realizat, însă, o istorie politică, de altfel în acord cu titlul capitolului
(Regimul comunist din România 1948-1949), lipsind din lucrare o istorie completă
a perioadei comuniste din România: cu istoria culturii, a vieţii cotidiene, a
economiei etc. Sumarele referinţe la cultură, de exemplu, sunt schematizate după
interesele demonstraţiei politice. Astfel, istoriografia română de după 1971 este
schematizată pe calapodul "coerenţei perfecte": daci- contemporaneitate -punct
culminant perioada Ceauşescu. Pentru străini, această schemă pare perfectă şi în
ton cu aşteptările unora de la o naţiune fără identitate, cum cred ei că ar fi trăit
românii sub dictatură. Dar trebuie să-i dezamăgesc, pentru că, fără să fiu presat a
face vreo demonstraţie politică, afinn că în comunism au apărut opere importante
ale istoriografiei române, de la mari şi valoroase corpusuri de documente, la studii
serioase, care nicidecum nu duceau la "punctual culminant": epoca Ceauşescu, ci
"punctual culminant" nu era altul decât demnitatea istorică a românilor. Tot din
interesele demonstraţiei politice, autorul capitolului exagerează spunând că în
ultima perioadă a dictaturii "furtul a tot ce putea fi transportat" făcea ravagii,
astfel că nu se putea pune stavilă degringoladei în uzine şi instituţii. Şarjarea este
prea evidentă, şi aminteşte de altă îngroşare dusă la extrem, aceea a "relelor
regimului burghezo-moşieresc" din cărţile de istorie din anii 50.
În finalul capitolului, autorul lasă fără răspuns câteva întrebări, în
concluzie la perioada analizată, printre care şi următoarele: "De ce liderii
partidului nu s-au confruntat niciodată cu o opoziţie organizată?, sau "De ce în
România stalinismul, fie el şi naţional, a reprezentat o soluţie de durată?". Evident
că dacă am privi comunismul românesc ca pe o entitate separată, întrebările îşi
aveau rostul, dar când ştim că acesta nu era decât o anexă a colosului de la Răsărit
- spaima tuturor liderilor naţionali comunişti, inclusiv a ultimului până la moartea
sa, întrebările sunt de o ingenuitate falsă. De aceea a şi continuat la noi stalinismul
şi după moartea lui Stalin, pentru că, deşi a murit fondatorul regimului, colosul a
continuat să existe. Şi când nu a mai existat, românii şi celelalte naţiuni captive au
făcut revoluţie şi, deci, opoziţie, e drept, a noastră . . . brusc precipitată şi
neorganizată.

De remarcat bogata ilustraţie cu imagini de epocă, inclusiv color: stemele
R.P.R. din 1948-1952, din 1952-1972, stema R.S.R. din 1972-1989, Hruşciov în
1962 la 0-:\lJ gesticulând ameninţător cu propriul pantof (spre stupoarea lumii
civilizate), chipuri de lideri comunişti criminali ori de lideri mai democraţi,
chipuri de dizidenţi români etc.
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Încercarea autorului Cosmin Popa de a analiza şi prezenta pe scurt
comunismul românesc este în general meritorie şi cu foarte multă infonnaţie
echilibrată şi de bună calitate.
Aşadar, o istorie a comunismului fără Lucian Blaga (cu ultimele sale
pătimiri), George Enescu, George Călinescu, Alexandru ~acedonski, Tudor
Arghezi, Mihail Sadoveanu, Vladimir Streinu, Camil Petrescu, Constant
Tonegaru, "\'ichita Stănescu, Ioan Alexandru, ~arin Sorescu, Mircea Dinescu,
Mircea Zaciu, Sigismund Toduţă, Virgil Vătăşianu, Nicolae Breban, Alexandru
Vulpe, Constantin C. Giurescu, Dan Hăulică, Camil ~ureşanu, D.R. Popescu,
Ştefan Ştefănescu, Dumitru Protase, Şerban Papacostea, Corneliu Baba, Dumitru
Vatamaniuc, Perpessicius, Mihnea Gheorghiu, Zoe Dumitresu-Buşulenga, Ion
Voicu, Grigore Vasiliu Birlic, Radu Beligan, Victor Rebenciuc, Liviu Ciulei,
Victor Iliu, David Prodan, Florin Constantiniu, Marin Preda, Gheorghe Platon,
Constantin :\oica, Alexandru Graur, lorgu Iordan, Sigismund Jako, Alexandru
Piru, Edgar Papu, Cornel Ţăranu, Liviu Rusu. ş. a.
România Între 1919 şi 1947
Capitolul este scris de ~arcela Sălăgean de la Cluj-Napoca şi cuprinde 28
de pagini, cu hărţi şi ilustraţii interesante. La început este tratată integrarea noilor
provincii unite cu Patria-Mamă şi principalele măsuri legislative, inclusiv
dezbaterile de idei ale epocii privind viitorul ţării unite. Al doilea subcapitol
tratează viaţa politică între anii 1918-1937, al treilea societatea românească în
perioada interbelică, al patrulea statutul minorităţilor etnice în România
interbelică, al cincilea politica externă între 1919-193 7, al şaselea regimurile
autoritare din anii 1938-1944 şi al şaptelea, ultimul, instaurarea regimului
comunist în România. Foarte bine scris, autoarea benefiind şi de importantele
sinteze apărute până acum despre perioada tratată, semnate de istorici precum Ion
Scurtu, Vlad Georgescu, V.F. Dobrinescu, Gh. Buzatu ş.a., capitolul despre
România perioadei 1919-194 7 lasă însă descoperite, netratate aspecte importante
ale istoriei naţionale din secţiunea de timp asumată pentru analiză. Astfel, un
subcapitol trebuia dedicat analizei istoriei culturii şi ştiinţei romăneşti din epocă,
inclusiv literaturii, artei, arhitecturii, vieţii spirituale etc. La subcapitolul politica
externă lipseşte o prezentare clară şi distinctă a rolului României în Societatea
Naţiunilor, integrarea României în concernul demn al statelor democratice ale
Europei, câştigarea Procesului Optanţilor etc. Lipsesc din capitol unele eşecuri ale
democraţiei interbelice: Afacerea Skoda, marele compromis al semnării Acordului
de la Roma din 1932 în problema cedării marilor fonduri publice transilvane
instituite de Maria Tereza etc. Pentru perioada războiului, un subcapitol trebuia
dedicat tragediei românilor rămaşi în Transilvania ocupată, problema sutelor de
mii de refugiaţi, nu sunt pomenite nici marile atrocităţi contra românilor şi
evreilor de la Ip, Treznea, Moisei, Sănnăşel-Cămăraşu, Turda-podul Harcani şi
din alte localităţi transilvane. Nici o istorie a României nu poate fi completă şi
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credibilă rară

înscrierea acestor orori, pentru ca jertfele atâtor copii pieriţi atunci
din cauza unor monştri cu chip de om să nu fie în zadar, altfel istoria nu e decât un
joc de suprafaţă. Şi tot aici trebuiau tratate şi procesele criminalilor de război din
Transilvania ocupată, cu cei 72 de criminali de război unguri condamnaţi la
moarte şi niciunul executat, toţi judecaţi în contumacie. Sincer, încă nu am citit
tratatul Istoria Românilor, editat de Academia Română şi sper să nu fiu dezamăgit
ca şi acest tratat să omită o epocă tragică a destinului nostru naţional. Voi reveni
cu observaţii asupra acestui tratat apărut sub egida celui mai înalt for ştiinţific al
României.
Lipseşte din capitol şi un eveniment important al perioadei de după război,
şi anume greva studenţilor români de la Universitatea din Cluj din 1946, cu
rezonanţă mare în întreaga ţară, una dintre ultimele lupte pentru demnitate
naţională, democraţie şi libertate a studenţimii române în faţa colosului de la
Răsărit şi a regimului instaurat de el în România.
În alt plan, lipseşte din capitol o tratare a refonnei agrare din 1945-1946,
pe baza căreia este aşezată şi astăzi, după revoluţia din decembrie 1989, o mare
parte din proprietatea agrară în România.
Unul dintre cele mai importante aspecte ale funcţionării democraţiei
româneşti interbelice lipseşte, de asemenea, din capitol, şi anume viaţa puternicei
societăţi civile prin numeroasele ei societăţi culturale, fundaţii, asociaţii
profesionale şi/sau culturale etc. Ele au fost oxigenul funcţionării democraţiei,
fiind sprijinite tocmai de aceea de guverne, de prefecturi, de primării, de membrii
societăţii româneşti. Toate aceste forme de organizare au fost distruse de
comunism şi încă şi astăzi se manifestă dispreţul şi ignorarea comunistă faţă de
asemenea organizări ale societăţii civile, iar averile lor au fost risipite în
comumsm.
În fine, sunt dator să precizez că autoarea capitolului, abstracţie racând de
lipsurile semnalate şi care ar fi meritat importanţa cuvenită, a tratat istoria politică
a perioadei cu detaşare şi echilibru, cu o judecată dreaptă şi cu o privire corectă
asupra evenimentelor descrise şi propuse spre analiză în subcapitolele amintite
mai sus, rară să facă afirmaţii nefondate sau să alunece în propagandă.

Românii în perioada edificării statelor naţionale (1859-1918)
Capitolul este scris de Gheorghe Iacob de la Universitatea "Alexandru
Ioan Cuza" din Iaşi şi are 67 de pagini, inclusiv ilustraţii color. Excelent este
prezentată istoria politică a României de la Unirea din 1859 la Marea Unire din
1918, sub toate aspectele: Unirea Principatelor, politica lui Alexandru Ioan Cuza,
aducerea prinţului Carol, cucerirea Independenţei ( 1877 -1878), proclamarea
regatului (martie 1881 ), participarea la Primul Război Mondial, Marea Unire,
locul României întregite în Europa, regimul constituţional (1866-1918), societatea
şi economia, crearea cadrului instituţional european pentru dezvoltrea României.
Autorul, însă, şi-a propus iniţial, prin titlul capitolului, să scrie despre românii din
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perioada tratată, dar din păcate românii din Transilvania, Basarabia şi Bucovina
sunt prezentaţi în subcapitolul Românii din afara graniţelor, după prezentarea
episodului ~area Unire, ca un fel de anexă la Istoria României şi nu integraţi în
mod paralel în istoria românilor, ca un corp unitar. Dar românii transilvăneni,
basarabeni şi bucovineni erau şi ei în interiorul graniţei patriei lor (graniţe de altfel
"deschise" oricând pentru ei spre celelalte două patrii româneşti, ~oldova şi Ţara
Românescă, respectiv spre România). Aşadar nu poate fi vorba de o românime
"centrală" şi una de margine.
Ce lipseşte din istoria românilor transilvăneni din acest subcapitol al
românilor "din afara graniţelor"? Lipseşte o tratare a istoriei culturii în
Transilvania. Lipseşte marele rol al lui George Bariţiu ca director de opinie pentru
românii transilvăneni, prin presa condusă de el - instanţă cu adevărat importantă
şi respectată pentru conştiinţa naţională. (':\u este amintit rolul extraordinar al
"Gazetei Transilvaniei", al "Federaţiunii" şi al altor gazete importante în fonnarea
şi păstrarea conştiinţei româneşti). Lipseşte rolul jucat de "tinerii oţeliţi", în frunte
cu Octavian Goga, Octavian Tăslăuanu, Ghiţă Pop ş.a. în realizarea Marii Uniri,
ca şi rolul uriaş al lui Iuliu Maniu în lupta pentru demnitate naţională şi pentru
Marea Unire. Lipsesc, de asemenea, lupta românilor în Parlamentul de la
Budapesta, rolul societăţilor culturale "Petru Maior" şi "România Jună", nu este
amintit Aurel Vlaicu etc. Dar, aşa cum precizam de la bun început, secvenţele
istorice Cuza, Carol, Independenţa, Primul Război Mondial, Marea Unire şî
celelalte sunt excelent tratate.

Românii în perioada reformelor şi a revoluţiilor
Capitolul este scris de Ioan Bolovan de la Universitatea "Babeş-Bolyai"
din Cluj-Napoca. Sunt prezentate în capitol "Problema orientală" şi Principatele
Române, afinnarea ideii naţionale moderne, revoluţia din 1821 a lui Tudor
Vladimirescu, restaurarea domniilor pământene (după fanarioţi), tratatul de la
Adrianopol, Războiul Crimeii, Regulamentele Organice şi domniile
regulamentare, societatea şi economia în Principate, cultura şi ideologia naţională,
ţările române în preajma revoluţiei, revoluţia de la 1848-1849 în Ţările Române,
şi apoi Unirea Principatelor.Capitolul este susţinut de o bogată iconografie; hărţi,
portrete de personalităţi ale epocii (lipsesc portretele lui Simion Bămuţiu şi Papiu
Ilarian), imagini cu oraşe, porturi, aspecte ale vieţii politice şi economice. Autorul
face o sinteză profesionistă, echilibrată şi pertinentă a perioadei tratate. Opţiunea
autorului de a trata oarecum separat, nu în paralel, viaţa istorică românească,
scriind de exemplu subcapitolul Teritorii româneşti aflate sub dominaţie străină,
nu mi se pare totuşi fericită. Lipsesc din lucrare câteva aspecte importante ale
vieţii istorice româneşti din epocă: a) în primul rând lipsesc multe aspecte ale
vieţii culturale şi artistice româneşti, atât din Transilvania, cât şi din Moldova şi
Ţara Românească; b) afirmaţia că "puţinii funcţionari mărunţi" de la nivelul
administraţiei comitatense în Transilvania ar fi fost asimilaţi în bună măsură elitei
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maghiare este riscantă, întrucât mulţi oficiali români nu şi-au părăsit nici etnia şi
nici confesiunea, şi ne referim aici inclusiv la ofiţerii români din regimentele de
graniţă româneşti şi secui eşti, dar şi din celelalte regimente; c) lipseşte o tratare
mai amplă a problemei martiri lor români de la 1848-1849, dar şi a cauzelor unor
atrocităţi româneşti în revoluţie, cum au fost cele de la Zlatna şi Aiud. Tonul
echilibrat şi corect cu care autorul a tratat o perioadă spinoasă şi grea a istoriei
româneşti dă trăsătura profesionalismului cu care a fost scris capitolul.
Ţările

Române în secolul al XVIII-lea
Capitolul este scris de Ionuţ Costea. Autorul prezintă la început cadrul
general european al vieţii celor trei ţări româneşti în secolul al XVIII-lea, marcat
de marele curent al preiluminismului şi iluminismului. Transilvania şi, pentru
două decenii, Oltenia intră sub autoritatea Imperiului Habsburgic. Rusia se afinnă
ca mare putere pe plan internaţional, iar Franţa şi Anglia se preocupă de
menţinerea uni echilibru militar şi politic în Europa. În :vtoldova şi Ţara
Românească se introduce regimul fanariot, Bucovina trece sub stăpânirea
habsburgică, iar în 1812 Basarabia este anexată Imperiului ţarist. Autorul tratează
apoi cu acelaşi ton echilibrat şi cu rigurozitate ştiinţifică şi aspectele privind
potenţialul demografic al celor trei ţări româneşti, evoluţia economică, viaţa
politică, refonnismul austriac şi fanariot, iluminismul, mişcările ţărăneşti, inclusiv
răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan şi cultura în secolul luminilor. Capitolul este
susţinut de o bogată iconografie de epocă: portrete de personalităţi: Klein, Şincai,
Maior, Horia, Cloşca şi Crişan, Iosif al II-lea, domni din Moldova şi Ţara
Românească, hărţi, chipuri de boieri şi de ţărani, scene istorice, manuscrise,
clădiri, biserici etc.
Lipsesc însă unele teme majore în tratarea secolului al XVIII-lea
transilvan, şi anume: a) interzicerea Ordinului Iezuit, care patrona mai multe
colegii catolice în Transilvania şi crearea de către Maria Tereza a patru mari
fonduri sau fundaţii: Fondul de Studii, Fondul de Religie, Fondul de Stipendii sau
de Burse şi Fondul Orfelinatului Terezian de la Sibiu, cu rol foarte important în
dezvoltarea şi susţinerea catolicismului (de ambele rituri: latin şi "grec") şi a
colegiilor catolice unde s-au fonnat numeroşi tineri români; b) crearea de către
Maria Tereza a aceloraşi tipuri de fonduri (excepţie Orfelinatul sibian) pentru
Ungaria, de care beneficiau şi români şi biserici româneşti din Bihor şi Banat; c)
lipsesc aproape total aspecte din istoria şi cultura Yiaramureşului şi Crişanei,
absente astfel din secolul al XVIII-lea; d) lipseşte rolul oficialilor români în
administrarea statului, de la judele sătesc la oficialii comitatenşi, ultimii foarte
numeroşi în districtele româneşti Făgăraş, Haţeg, Cetatea de Piatră (Chioar),
prezenţi chiar şi în comitate şi nu este relevată pătrunderea limbii române în acte
oficiale dar şi în practica administrativă (se păstrează, de exemplu fonnula de
jurământ în limba română a juzilor săteşti); e) lipsesc aspecte din viaţa urbană a
Transilvaniei, conflictele orăşenilor cu "nemţii" (soldaţii imperiali), pătrunderea
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nobilimii în oraşe, a sediului comitatului Cojocna în Cluj; e) lipseşte problema
persecuţiei evreilor şi interzicerea stabilirii lor în oraşe precum Clujul, excepţie
oraşul Alba Iulia etc
Tările

române în secolul al XVII-ea
Capitolul este scris de Susana Andea de la Institutul de Istorie "George
Bariţiu" din Cluj<'\apoca. De remarcat faptul că în timp ce istoriografia ungară
tratează Transilvania de după dezastrul de la \1ohacs din 1526 şi de după
ocuparea Budei în 1541 ca o continuare a istoriei Ungariei, autoarea capitolului o
tratează ca ţară românească, alături de Moldova şi Muntenia. Faptul este firesc,
deoarece caracterul etnic al unei ţări este dat de majoritatea absolută a populaţiei
acesteia. Capitolul începe cu descrierea cadrului internaţional în care îşi trăiau
viaţa proprie cele trei ţări româneşti: lupta pentru hegemonie în Europa, purtată de
Imperiul otoman (înfrânt în cele din unnă la Viena în 1683), de Spania (care
pierde hegemonia în Europa în 1659), de Franţa (care preia hegemonia până în
1713 ), de Polonia şi de Imperiul Romano-German. Ţările Române se află sub
hegemonia Porţii Otomane, inclusiv Transilvania, aceasta până la preluarea
stăpânirii de către Imperiul habsburgic începând cu anul 1685, oficial în anul
1699. Pe plan intern, secolul al XVII-lea este marcat de autoritatea unor domni şi
principi cu o mare personalitate: Radu Şerban, Gabriel Bethlen, Matei Basarab,
Gheorghe Rakoczi I, Vasile Lupu, Gheorghe Rakoczi II, Şerban Cantacuzino,
Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir şi alţii. În capitol sunt excelent
prezentate viaţa politică a celor trei ţări româneşti, instituţiile administrative
(domnia, principele, adunările de stări, dieta, divanul de judecată, armata etc.),
precum şi evoluţia demografică şi dezvoltarea culturii şi artei.
Lipsesc însă câteva importante aspecte ale istoriei transilvane din secolul
al XVII-lea, şi anume: a) episodul luptei oastei de români conduşi de popa
Gheorghe din Ciurila alături de principele Ghorghe Rakoczi al II-lea la Gilău (în
1660), dar şi în alte zone ale Transilvaniei, împotriva turcilor, cu promisiunea
principelui de eliberare de sub iobăgie, episodul fiind un act de vitejie şi de
participare la istorie a românilor; b) lipseşte implicarea numeroşi lor oficiali de stat
români în viaţa administrativă a Principatului (un Ladislau Crainic de Urisiu de
Jos a fost- de exemplu- jude suprem al nobililor comitatului Turda şi membru în
Dieta Transilvaniei la începutul secolului al XVII-lea), unii meramureşeni scriau
chiar acte în limba română; c) lipseşte viaţa urbană din Principat, problema
oraşelor libere regeşti, stabilirea în Cluj a refugiaţilor unitarieni polonezi dar şi a
numeroşi meşteşugari din Ungaria, Slovacia, ţările gennane; d) lipseşte o
prezentare a Colegiului Bethlen din Aiud şi faptul că acest colegiu avea, ca feudal,
inclusiv sate româneşti.
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Românii în sec. XIV-XVI: de la "republica

creştină"

la "restaurarea Daciei"

Capitolul este scris de Ioan Aurel Pop de la Universitatea "Babeş-Bolyai"
din Cluj-~\apoca şi începe cu descrierea cadrului internaţional al vieţii românilor
din cele trei state carpatine: Transilvania, Ţara Românească şi :Yfoldova. Ungaria
îşi reface puterea începând cu Carol Robert de Anjou (1308-1342), Polonia devine
o mare putere sub Cazimir al III-lea, apoi, în timpul uniunii polono-lituaniană, sub
Vladislav Jagello. La sud, puternica ofensivă a Semilunei este oprită la ::\icopole,
în 1396. :Yfarii lideri politici şi militari care au oprit ofensiva otomană spre vest au
fost: Iancu de Hunedoara, Skandenberg,Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Matei
Corvinul. În 1521, turcii ocupă Belgradul, în 1526 înfrâng oastea ungară la
Mohacs şi în 1541 transfonnă Ungaria în paşalâc pentru circa 150 de ani. Autorul
prezintă apoi viaţa economică, meşteşugurile, viaţa administrativă (mult spaţiu
acordă instituţiei cneziale a românilor). Este prezentată apoi Biserica şi Cultura în
spaţiul românesc, calvinismul, respectiv pătrunderea Reformei în Transilvania,
organizarea judecătorească, organizarea militară, viaţa statală, veacurile eroice ale
rezistenţei antiotomane sub domnii sus-amintiţi. Din secolul al XVI-lea sunt
prezentate domniile unor voievozi mari, precum Petru Rareş, Neagoe Basarab,
Alexandru Lăpuşneanul, Ion Vodă cel Cumplit. Nu lipsesc răscoala lui Gheorghe
Dozsa, apoi statutul Principatelor Române faţă de Poartă şi episodul eroic al lui
Mihai Viteazul. Excelentă este tratarea paralelă a evoluţiei în timp a
evenimentelor istorice privitoare la români.
Lipsesc, totuşi, câteva aspecte istorice importante din viaţa românilor din
epocă, precum: a) viaţa urbană, problema oraşelor libere regeşti şi faptul că
nobilimea nu se putea stabili în aceste oraşe, problema maghiarizării treptate a
Clujului şi procesul dintre maghiari şi saşi din Cluj în 1567, stabilirea în Cluj a
numeroşi meşteşugari din Ungaria, Slovacia şi ţările germane, b) o tratare mai
amplă a problemei oficialilor comitatenşi, foarte numeroşi mai ales în Maramureş
şi faptul că în conştiinţa maramureşenilor ţara lor era o ţară distinctă de Ungaria,
astfel că într-un document din a doua jumătate a secolului al XV -lea se spune
despre teritoriul unui sat maramureşean că"este vecin cu Ungaria".

Societatea

românească

la începuturile Evului Mediu (sec. IX-XIV)

Autorul capitolului este Tudor Sălăgean de la Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei din Cluj-Napoca. Aflăm că la începutul secolului IX, la est de
teritoriile româneşti era un puternic Chaganat Chazar care oprea migraţiile din
direcţiile euro-asiatice generatoare de instabilitate şi astfel s-a dezvoltat un stat
bulgar care a stăpânit o mare parte a spaţiului balcano-carpatic şi a alungat din
acest spaţiu stăpânirea bizantină. La vest domina puternicul Imperiu Carolingian
care a zdrobit puterea avarilor. Dominaţia bulgară asupra teritoriilor româneşti a
continuat şi în secolul IX şi expansiunea lor în Panonia a fost oprită de franci. Pe
teritoriul ţaratului bulgar erau fonne administrativ-teritoriale numite jupanate. (De
aici la români titlul de jupan, în Evul Mediu). Tennenul de boier este de origine
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bulgară.

State din jur care contau atunci erau: Bizanţul, Moravia Mare, Imperiul
Carolingian (Regatul Franc răsăritean) şi cnezatele ruseşti. Convicţuirea românaslavă a dus la asimilarea slavilor de către români până la sfârşitul secolului XI.
Una dintre primele atestări scrise despre români este cea din Cronica lui Nestor,
care aminteşte pe românii din Câmpia Panonică luptând alături de slavi împotriva
ungurilor invadatori. Românii şi slavii au avut desigur o fonnă statală de locuire a
spaţiului carpato-dunărean. Autorul capitolului aminteşte apoi de un alt izvor
referitor la români (azi atât de contestat de o anumită istoriografie) şi anume Gesta
Hungarorum a lui Anonymus, notar probabil al lui Bela I (1 060-1063 ), regele
ungurilor. Sunt amintite aici ducatele lui Menu Morut (cu reşedinţa la Biharea),
Glad (în zona Mureş- Tisa-Dunăre-Carpaţi), şi Gelou, "un anume român" (în ţara
Transilvaniei, ai căror locuitori erau români şi slavi, spune Anonymus). Autorul
capitolului afinnă, pe cont propriu, că această ţară era relativ redusă ca întindere,
cuprinzând doar bazinul Someşului Mic, cu văile Almaşului şi Agrijului, şi că în
Transilvania trebuie să fi fost şi alte formaţiuni statale, în Ţara Haţegului, Ţara
Oltului sau a Făgăraşului, Ţara Maramureşului (care de fapt nu era în
Transilvania). Autorul capitolului se bazează pe o sursă mai târzie care aminteşte
de voievodatul Bălgradului. În Dobrogea este atestată în anul 943 fonnaţiunea lui
"jupan Dimitrie". Ungurii s-au stabilit în Panonia în anul 896, teritoriu locuit
atunci de slavi, bulgari şi români (conform tot lui Anonymus). Unnaşullui Glad a
fost Athum, botezat de rit grec (ortodox). În Transilvania pătrund triburi nomade
de unguri în secolul X, conduse de Tuhutum, care preiau de la populaţia indigenă
româna-slavă titlul de voievod. Este amintit un "voievod al Bălgradului", înfrânt
de unguri după anul 930. (Bălgrad îi ziceau românii la Alba Iulia, până chiar la
Marea Unire, iar ungurii i-au zis Gyula Fejervar). În anul 1002, regele Ştefan al
Ungariei duce o campanie militară în Transilvania şi o integrează nominal în
monarhia ungară, dar păstrându-i autonomia. În anul 1O18, întreg spaţiul balcanic
revine sub stăpânirea bizantină. Împăratul bizantin înfiinţează o episcopie pentru
românii sud-dunăreni, care în anul 980 aveau o organizare militară autonomă,
condusă de românul Niculiţă. În Transilvania s-au aşezat pecenegii, precum şi în
spaţiul de la ~istru la Olt. Convieţuirea româno-pecenegă este atestată de un
document care vorbeşte de o pădure din Ţara Oltului (sau a Făgăraşului), care era
a românilor şi pecenegilor (valachorum et bissenorum). Către sfârşitul secolului
XI, în spaţiul românesc este atestată stăpânirea cumană, care în secolul XII se
întindea şi în estul câmpiei dunărene. Un document din anul 1094 aminteşte de
românii sud-dunăreni care au condus pe cumani prin trecătorile Balcanilor.
Românii nord-dunăreni luptă alături de cumani împotriva Bizanţului în anul 1199.
Importante toponime româneşti par a fi de origine pecenego-cumană, scrie autorul
capitolului, precum: Teleorman, Caracal, Călmăţui, Bahlui, Covurlui, Vaslui etc.
De origine cumană pare a fi şi cuvântul cioban. Cel dintâi document referitor la
Transilvania, ca nume de ţară, este cel din anul 1079, act al cancelariei ungare,
când este pomenită şi cetatea Turda şi "oraşul" Biharea. Secuii sunt aduşi în
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Transilvania la sfârşitul secolului XI şi începutul celui unnă1 or şi în primele
decenii ale secolului XII sunt pomenite colonizările german~. Încep să apară în
Transilvania comitatcle, ca fonnă de organizare statală · mgară, primul este
pomenit la anul 1111, şi anume comitatul Bihor. Saşii sunt colonizaţi în mai multe
etape, începând cu sfârşitul secolului XII, colonizare încheiată în anul 1300. În
sudul Dunării, românii Petru şi Asan au constituit cel de-al doilea ţarat bulgar în
1185, stat condus apoi de Ioniţă cel Frumos ( 1197 -1207). Cronicarul pers an
Rashid od-Din pomeneşte de o armată de români la est de Carpaţi, care au
înfruntat oştile mongole în timpul marii invazii din 1241. Românii sunt antrenaţi
în 1260 în campania Ungariei contra Boemiei şi în expediţia contra Austriei din
1291. În acest an, la Il martie, s-a ţinut Dieta Transilvaniei, unde au fost invitaţi
şi românii, alături de nobili, saşi şi secui. Autorul capitolului afinnă că Dieta din
1291 "a fost a tuturor privilegiaţilor Transilvaniei: nobili, saşi, secui şi români".
Afirmaţia este riscantă, deoarece documentul nu aminteşte că românii ar fi fost
nobili sau privilegiaţi. Riscantă este şi afinnaţia despre "procesul de adaptare a
românilor la valorile promovate de sistemul politic congregaţional". Diploma
ioaniţilor din 1247 menţionează un voievodat condus de Seneslau în Subcarpaţii
Munteniei, cnezatele lui Ioan şi Farcaş în Ţara Severinului până la Olt, ţara
cnezatului Litovoi (în Oltenia) şi Ţara Haţegului. Un alt Litovoi şi fratele său
Bărbat sunt amintiţi tot în zona Olteniei în 1272. În 1324 este pomenit Basarab,
voievod al Ţării Româneşti, cel care l-a înfrânt drastic în noiembrie 13 3O pe
regele Ungariei, Carol Robert de Anjou. Românii de pe teritoriul Moldovei,
organizaţi în forme prestatale, sunt amintiţi după 1247, în 1276-1277 ei erau în
război cu rutenii, conform cronicii lui Thomas Tuscus. Papa Nicolae al IV -lea
aminteşte în 1288 de "Ţara Vlahilor", la est de Carpaţi. În 1326, românii participă
alături de ruteni şi lituanieni la expediţia regelui Poloniei împotriva margrafului
de Brandenburg. În 1365, voievodul Bogdan din Cuhea, din Maramureş,
înfiinţează statul Moldova.
Capitolul despre românii de la începuturile Evului Mediu este deosebit de
documentat, având o iconografie bogată, păcat că sunt şi unele "reconstituiri" ale
unor oşteni, regi, lupte, care, deşi sunt frumos executate, nu sunt credibile.

Perioada de la daci la apariţia limbii române
Autorul capitolului Regiunile nord-dunărene de la provincia Dacia la
apariţia limbii române (sec. II- VIII) este scris de Cori olan Horaţiu Opreanu de la
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi are următoarele subcapitole: Bellum
Dacicum al Împăratului Traian; Organizarea provinciei Dacia; Populaţie şi
societate; Producţia şi schimbul; Urbanizarea şi civilizaţia urbană În Dacia;
Dacia şi lumea barbară vecină; Dacia Amissa şi problema continuităţii; Nordul
provinciei Moesia Inferior (Dobrogea) În secolele II- VI p. Chr.; Sfârşitul
antichităţii şi tranziţia spre Evul Mediu timpuriu la nordul Dunării; Românitatea
orientală şi limba română În contextul european al apariţiei limbilor romanice.
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Autorul începe cu primele atestări ale legăturilor dintre daco-geţii de pe teritoriul
actual al României şi Roma din secolele II-I î.e.n. Aflăm că Imperiul Roman se
temea de daci şi a stabilit cu ei mai multe pacte de amicitia. S-a ridicat însă în
sud-vestul Transilvaniei puternica fonnaţiune politică a dacilor condusă de regele
Decebal în a doua jumătate a sec. 1 e.n. În anul 85, Dacia atacă Moesia, provincie
romană la sud de Dunăre. Se încheie în anul 89 un tratat între Imperiul Roman de
sub Domitian şi regatul dac, condus de Decebal, numit de romani rex amicus
populi Romani. Sub ambiţiosul împărat Traian, Decebal va deveni însă duşman al
poporului roman. Sunt descrise expediţiile lui Traian contra Daci ei din anii 102 şi
105-106, şi fonnarea provincii lor romane Dacia. Izvoare istorice de epocă sunt
fragmentele păstrate din opera lui Cassius Dio, monumentul de la Tropaeum
Traiani (Adamclisi) şi Columna lui Traian. În Dacia sunt aduşi colonişti din tot
Imperiul Roman, deja romanizaţi, fapt dovedit de cele peste 4000 de inscripţii în
limba latină, descoperite pe teritoriul actual al României. Din totalul
antroponimelor atestate, 74 sunt italice romane, 14 greco-orientale şi celelalte de
alte etnii din Imperiu. Aflăm, în continuare, că denumirile Napoca, Potaissa,
Drobeta, Porolissum ar fi preluate de romani de la localnici, ca şi denumirile de
râuri: Maris, Samus, Crisia, Tibiscus, Alutus. Autorul capitolului afinnă că
susţinătorii tezei absurde a extenninării complete a indigenilor daci de către
romani s-au luat după izvoare literare din secolul IV (de exemplu Eutropius), dar
un contemporan, Cassius Dio, afirmă că "mulţi daci au trecut de partea lui Traian"
şi unii vor apărea atestaţi documentar cu numele Decebal sau Dacus în inscripţii
romane. Romanii au exploatat bogăţiile Daciei, inclusiv aurul de la Roşia
Montană şi din alte locaţii din Apuseni. Autorul capitolului este de părere că
romanizarea Daciei s-a făcut prin colonizarea masivă a Daciei şi nu prin forţarea
indigenilor, şi că nici cei 165 de ani de stăpânire romană nu ar fi fost suficienţi
pentru romanizarea dacilor. Dacia este părăsită de Aurelian în anul 271. El nu
putea să retragă la sud de Dunăre toată populaţia, afirmă autorul capitolului.
Romanitatea de la nord de Dunăre s-a păstrat şi pe timpul stăpânirii aici a
Imperiului Bizantin, sub Constantin cel Mare, care, imitându-1 pe Traian, a
construit peste Dunăre un pod în anii 324-326. A urmat epoca migraţiilor:
vizigoţii, ostrogoţii, hunii, alanii, gepizii (al cărui regat se întindea şi peste
Transilvania), avarii (care au stăpânit prin Chaganatul Avar acelaşi spaţiu), slavii
(începând din sec. VI, cei de la nord de Dunăre fiind nevoiţi să înveţe limba
indigenilor, fiind asimilaţi de aceştia şi astfel s-a format limba română), bulgarii
(care au stăpânit Transilvania până în primele decenii ale sec. X) şi - se cunoaşte apoi au venit ungurii. Supravieţuirea romanităţii orientale este explicată de autorul
capitolului prin rolul important pe care l-a jucat limba latină în zonă. Sunt încă
întrebări asupra datei in care limba latină a devenit deja o altă limbă, după
aşezarea slavilor în Bulgaria şi Dalmaţia, închizându-se romanitatea, separând-o
de Italia şi de Occidentul latin. Este cunoscută atestatea documentară a expresiei
"torna, torna fratre" (întoamă-te, întoamă-te, frate) de la sfârşitul sec. VI, care
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vorbeşte

deja despre o altă limbă latină. Autorul capitolului se detaşează de
istoricii care văd în continuitate o direcţie uniliniară şi îngheţată şi adoptă poziţia
lui Al. :\iculescu privind "continuitatea mobilă" pe teritoriul actual al României.

Dacia înainte de romani
Autorul capitolului este Aurel Rustoiu de la Institutul de Arheologie şi
Istoria Artei din Cluj-:\apoca. Subcapitolele sunt următoarele: Tracii; Istoria şi
civilizaJia geţilor în secolele V-III a. Chr.; Ce/Jii şi bastarnii; Renaşterea
aristocraJiei nord-balcanice; Ascensiunea Regatului Dac; Dacia de la Burebista
la Decebal,· CivilizaJia dacică în secolele II a. Chr.- 1 p. Chr. Capitolul se întinde
pe 22 pagini şi are o bogată iconografie cu imagini de epocă: unne arheologice
constând din coifuri, obiecte de podoabă, anne, ceramică, figuri de personaje de
seamă, obiecte de cult etc şi hărţi întomite de autor, precum şi fotografii color ale
câtorva locuri cu situri arheologice. Aflăm că triburile tracice se întindeau de la
răsăritul Peninsulei Balcanice, de pe ţănnul Mării Egee până în Carpaţii ?\ordiei,
adică şi pe teritoriul actual al României. La vest se învecinau cu ilirii. Primele
atestări documentare ale tracilor sunt cele din scrierile asiriene din sec. XI î.e.n.
(depre frigienii din Asia Mică), precum şi atestările din epopeile lui Homer, mai
cu seamă cele din lliada, din sec. VIII î.e.n. Autorul capitolului afirmă că la
sfârşitul epocii bronzului au pătruns pe teritoriul viitoarei Dacii populaţii din
stepele nord-pontice, populaţii care au evoluat până la începutul epocii fierului,
după anul 1200 î.e.n. Sunt menţionate mai multe culturi atestate în spaţiul
carpatic. Geţii intră în istorie prin Herodot, care-i aminteşte pe cei din sudul
Dunării care s-au opus lui Darius în anul 514 î.e.n. Acelaşi "părinte al istoriei"
aminteşte în spaţiul transilvan pe sciţii agatârşi, pe Valea Mureşului, fapt
confinnat de cercetări arheologice, care au dezvelit, totodată, şi obiecte de
inventar ale autohtonilor. Regele Alexandru cel Mare al Macedoniei (356-323
î.e.n.) face o incursiune de represalii în nordul Dunării şi pacifică zona, geţii
devenindu-i vasali, recunoscând autoritatea Regatului macedonean. Se afinnă apoi
în zonă regele geţilor Dromichaites, care învinge pe regele macedonean Lysimah
(cea 300, respectiv în 292 î.e.n.). În anul 200 î.e.n. este menţionat documentar
regele Remaxos al geţilor. Celţii pătrund în teritoriul transilvan în sec. IV-II î.e.n.,
fiind atestaţi doar de urme arheologice, în relaţii cu autohtonii. Bastamii (grupuri
de neam gennanic) se stabilesc la răsărit de Carpaţi în a doua jumătate a secolului
al II-lea î.e.n. După o perioadă de declin a geţilor, în jurul anului 82 î.e.n. (după
Iordanes) se ridică marele rege Burebista al Regatului Dac, "cel dintâi şi cel mai
mare rege din Tracia". Dacia se afinnă astfel ca o mare forţă în lumea
mediteraniană şi intră în atenţia politicii romane faţă de zona Dunării de Jos.
Burebista a încheiat o alianţă cu Pompeius. Herodot pomeneşte pe zeii dacilor:
Zalmoxes şi Gebeleizis. Pe timpul lui Burebista, mare-preot era Deceneu (pomenit
de Strabon şi Iordanes ), care i-a unnat la domnie lui Burebista, apoi rege a fost
Comosicus şi apoi Coryllus, spun unele surse, dar se pare că este vorba, foarte
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probabil, de Scorilo, contemporanul lui ~ero. În ultima treime a sec.I î.e.n. este
amintit rege al dacilor un anume Cotiso, pomenit şi în odele lui Horaţiu, şi care
apare şi cu numele Coson. Unnează la domnie Scorilo, contemporanul lui ~ero, şi
apoi fratele său Duras, care i-a lăsat de bună voie domnia lui Decebal (potrivit lui
Cassius Dio ). În finalul capitolului, autorul trece în revistă câteva aspecte
semnificative ale civilizaţiei dacice, de la cetăţi de apărare la sanctuare de cult,
practici funerare etc.
Preistoria
Capitolul este scris de .Mihai Rotea de la Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei din Cluj-Napoca şi are unnătoarele subcapitole: paleoliticul,
epipaleoliticul, mezoliticul, neoliticul şi epoca bronzului. Această "mega-epocă" a
preistoriei omenirii este de-a dreptul fascinantă şi se întinde de la milioane de ani
înainte până la primele semne ale istoriei. Pentru paleolitic - aflăm de la autorul
capitolului - nici nu avem date despre aspectul fizic al omului de atunci de pe
teritoriul actual al României, abia din paleoliticul superior avem un craniu
descoperit în peştera Cioclovina (este epoca omului de peşteri). Grupurile umane
purtătoare de civilizaţie mediteraniene, italice etc. au migrat - se pare - pe
teritoriul actual al României în epipaleolitic. Un început de cultură a plantelor
apare abia în mezolitic (cu peste 10-11 mii de ani în urmă). Nivelul de viaţă al
adulţilor era de 36,2 ani. În neoliticul dezvoltat apar primele atestări arheologice
ale unei religii cu idoli zoomorfi, primele semne grafice (inclusiv tăbliţele de la
Tărtăria, judeţul Alba), primele forme de artă (vezi Gânditorul de la Hamangia).
În eneolitic apar primele piese de cupru şi de aur şi minunata ceramică a culturilor
Cucuteni, Petreşti, Gumelniţa etc. Ultima epocă preistorică, a bronzului, cuprinde
mileniile III şi II î.e.n., cu atestări arheologice ale mai multor grupuri culturale pe
teritoriul actual al României. Este atestat mineritul zăcămintelor aurifere în Munţii
Apuseni, la Roşia Montană şi în alte zone, autorul capitolului afirmă că zona
Transilvaniei a fost atunci una dintre cele mai importante centre europene de
extracţie şi prelucrare a aurului şi argintului. Religia predominantă pare să fi fost
cultul soarelui, cu sanctuare, altare, cu ofrande din arme, podoabe, obiecte de lut,
de aur, seminţe. Rămân enigmatice încă legăturile de atunci cu civilizaţiile
mediteraniene. În preistorie vorbim aşadar de "grupuri culturale" şi nu de etnii.
(Observaţie: aici sunt, totuşi, strămoşii noştri, ca lanţ biologic).
?\oua şi moderna abordare a trecutului naţional în volumul istoria ilustrată
a României, apărut sub coordonarea acad. Ioan Aurel Pop şi a praf. univ. dr. Ioan
Bolovan, ambii din Cluj-Napoca, prin ineditul şi bogăţia informaţiei, prin fonnula
îndrăzneaţă de reevaluare a evenimentelor istorice, reuşeşte să disloce
istoriografia română din ideologia epocii de până la 1989 şi să o rcdirecţioneze
spre rolul ei ştiinţific dintotdeauna, bazat pe adevărul documentelor istorice şi pe
interpretarea cât mai corectă şi mai echilibrată a acestora.
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