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VALOAREA UNOR VECHI UNITĂ TI DE MĂSURĂ DIN
MOLDOVA REFLECTATĂ ÎN DOCUMENTE INEDITE
PĂSTRATE LA ARHIVELE NAŢIONALE IAŞI*
Dr. Arcadie M. BODALE
The Value of the Old Moldovian Units Reflected in Unpublished Documents
Kept by Iaşi County Department of National Archives of Romania
Summary
Therefore, based on archival sources, we could determine the amount of
units (the block of salt, the dividing and time away) which were very well knowed
in the Romanian past, but so abstract for many of our contemporaries. In
addition, their values are confirmed by our own observations regarding rural
activities in the Romanian traditional village (the carrying of the block es of salt
or the distance and time obtained by walking men). At the same time, finding the
amount of a salt block, allowed us to understand a significant donation made by
Stephen the Great to Putna Monastery, which has not been mentioned by any
other source.
Keywords: archival sources, block of salt, dividing and time away, Stephen the
Great, Putna Monastery.
Studierea vechilor măsuri folosite de poporul român pentru lungime,
capacitate, greutate şi volum a fost făcută în mod tangenţial de
Gheorghe Ghibănescu 1 şi apoi sistematic de către reputatul medievist Nicolae
Stoicescu, care a alcătuit în acest sens unul dintre cele mai importante instrumente
de lucru pentru medievistica românească 2 . De curând însă, cercetătorul basarabean
Gheorghe Marcoci a reluat subiectul, însă fără a aduce noutăţi substanţiale, munca
sa limitându-se la rezumarea lucrării lui Nicolae Stoicescu într-un articol publicat
în revista "Pergament. Anuarul Arhivelor Republicii Moldova" în anul 2005 (dar
fără a face şi trimiterile corespunzătoare în aparatul critic ) 3 . La aceste lucrări
editate la Arhivele Naţionale laşi se mai păstrează şi un Dicţionar de cuvinte şi
suprafaţă,

*

Prezentul material a fost susţinut în cadrul sesiunii ştiinţifice Arhivele şi cercetarea istorică,
a X-a, organizată de către Arhivele Naţionale Mureş, Universitatea "Petru Maior" Târgu
Mureş, Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai" Târgu Mureş şi Asociaţia
Arhiviştilor "0. Prodan", Filiala Mureş, 19 mai 2011.
1
Gh. Ghibănescu, Ceale de doao ceasuri (Hotărnicenii), Extras din lspisoace şi zapise, voi. VI,
partea Il, Iaşi, Tipografia Goldner, 1933, 37 p.
2
Nicolae Stoicescu, Cum măsurau strămoşii. Metrologia medievală pe teritoriul României,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971.
3
Gheorghe Marcoci, Unităţile de măsură ce circulau pe teritoriul Moldovei, Valahiei şi
Basarabiei, în "Pergament. Anuarul Arhivelor Republicii Moldova", an VII-VIII (2004-2005),
Chişinău, 2005, pp. 200-205.
Ediţia
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expresii ieşite din uz, în care Gheorghe Ungureanu şi Constantin Turcu au definit,
printre altele, şi câteva din vechile unităţi de măsură folosite în Evul Mediu şi în
zorii Epocii Moderne în spaţiul românesc 4 . Cu toate aceste realizări, trei vechi
unităţi de măsură au rămas insuficient cunoscute din pricina penuriei de informaţii
documentare. Este vorba de drobul de sare şi cumpăna, folosite ca etaloane pentru
greutate, precum şi de ceasul de mers utilizat pentru a se măsura distanţele de
lungime. Prima menţiune a drobului de sare ca unitate de măsură în Moldova se
găseşte în uricul lui Ştefan cel Mare din 17 noiembrie 1502, prin care domnul
dăruia, între altele, mănăstirii Putna un obroc anual de 150 de drobi de sare "de la
ocna noastră de la Trotuş" 5 , milă pe care o întărea la 2 februarie 1503 6 . Mai târziu,
această danie a fost confirmată mănăstirii Putna de către Ştefan cel Tânăr (21
7
august 1520) şi Petru Rareş (9 martie 1529) 8 •
Suntem convinşi că mărimea drobului de sare a rămas constantă din sec. al
XV -lea până la introducerea sistemului metric. Acest lucru rezultă, pe de o parte,
de faptul că, în actele oficiale, preţul său este luat uneori drept etalon pentru alte
mărfuri, iar pe de altă parte, drobii de sare erau unul din princifalele articole
vândute în ţară9 şi la export 10 , asigurând domniei un venit constant' . Prin urmare,
o mărire a greutăţii drobului ar fi dezavantajat domnia, iar o micşorare a sa ar fi
nemulţumit cumpărătorii de sare. Deci, puterea centrală ca stăpână a ocnelor,
Arhivele Naţionale Iaşi, Dicţionar de cuvinte şi expresii ieşite din uz, nr. 159/1968 (în perioada
vom inventaria acest instrument de lucru la Colecţia Manuscrise deoarece cota sa, nr.
159/1968, nu se regăseşte în nici un instrument de evidenţă de la sala de studiu).
5
Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, voi. III (1487-1504), p. 505, doc. nr. 283. În
continuare: DRH.A.
6
Ibidem, p. 509, doc. nr. 285.
7
Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti de la Ştefăniţă voievod (1517-1527), laşi, 1943, p.
243-245, nr. 48; Documente privind istoria României, A. Moldova, veacul XVI, voi. 1 (1 5011550), Bucureşti, Editura Academiei, 1953, pp. 170-172, nr. 153.
8
Moldova in Epoca Feudalismului, voi. II Documente slava-româneşti (veacurile XV-XVI),
alcătuitori D.M. Dragnev, AN. Nikitici, L.I. Svetlicinaia <şi> P.V. Sovetov. Sub redacţia
academicianului L.V. Cerepnin, Chişinău, 1978; p. 264-265, nr. 83; arhimandrit Vartolomeiu
Măzăreanu, Catastih de toate scrisorile sfintei mănăstiri Putnii, în Dimitrie Dan, Mănăstirea şi
comuna Putna. Cu două apendice, Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române, 1905, p. 214, nr. 3.
9
DRH.A., voi. II (1449-1486), întocmit de Leon Şimanschi, Georgeta Ignat şi Dumitru Agache,
Bucureşti, Editura Academiei, 1976, p. 39, nr. 28.
10
Dimitrie Cantemir, Descriptiv antiqui et hodierni status Moldaviae (Descrierea Moldovei), ad
fidem codicum duorum in Bibliotheca Academiae Mosquitanae Scientiarum Servatorum, post
Alexandrum Papiu-IIarian iterwn edita; traducere după originalul latin de Gh. Ghuţu; introducere
de Maria Holban; comentariu istoric de N.Stoicescu; studiu cartografic de Vintilă Mihăilescu;
indice Ioana Constantinescu; cu o notă asupra ediţiei de D.M. Pippidi, Bucureşti, Editura
Academiei, 1973, p. 77.
11
Acest venit provenea nu numai din monopolul puterii centrale asupra exploatării sării (ibidem, p.
103 şi 105), dar şi din taxele vamale percepute de către visteria domnească de la cei care o
transportau pentru folos propriu sau pentru negoţ (DRH.A., voi. II, pp. 52-53, nr. 37; p. 58, nr. 41;
pp. 190-191, nr. 134).
4

următoare,
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negustorii de sare şi consumatorii ei erau interesaţi în menţinerea greutăţii
tradiţionale a drobului. Astfel, s-a creat echilibru între toţi aceşti parteneri, din
care a rezultat o valoare constantă pentru mărimea drobului de sare de-a lungul
întregului Ev Mediu şi în perioada de început a modernităţii. Or, acest echilibru a
făcut ca mărimea acestei unităţi de măsură pentru sare să fie cunoscută şi
respectată de toţi cei interesaţi, ceea ce explică de ce cei care redactau
documentele referitoare la exploatarea şi livrarea drobilor de sare nu au socotit
necesar să precizeze mărimea lor în actele pe care le făceau. Această situaţie a
făcut ca drobul să rămână în conştiinţa populară drept o "bucată, bulgăre mai mare
de sare" 12 , având o mărime nedefinită. Din fericire, un scrib mai riguros de la
mijlocul veacului al XIX-lea ne-a lăsat o însemnare din care rezultă valoarea
exactă a drobului de sare.
Astfel, la sfârşitul anului 2004, cu ocazia desfăşurării operaţiunii de
fondare a unor unităţi arhivistice scoase din fondurile de provenienţă ca urmare a
sistematizărilor succesive a fondurilor şi colecţiilor de la Arhivele din Iaşi între
1987 şi 1999, am descoperit un fragment de dosar aparţinând Epitropiei Spitalelor
Sfăntului Spiridon din Iaşi 13 . Spre bucuria noastră, la f. 33 r-v a acestui manuscris
inedit am găsit un raport detaliat privind cantitatea de sare ce trebuia să fie livrată
anual spitalului amintit. Astfel, enumerându-se veniturile spitalului Sf. Spiridon
Iaşi din moşia Târgui Ocna, autorul raportului arată că 2400 ocă de sare făceau 60
de drobi, iar 600 ocă de sare însemnau 30 de cumpene 14 • Aşadar, 1 drob de sare
cântărea 40 de ocă, iar o cumpănă echivala cu 20 de ocă. Cu alte cuvinte, în
Moldova, cumpăna era submultiplul dorbului ca unitate de măsură pentru
greutate, reprezentând jumătate din valoarea acestuia. De fapt, se observă că
pietrele mai mari de sare erau numite drobi, iar cele mai mici cumpene. Folosirea
celor două unităţi de măsură este firească, fiindcă bucăţile de sare rezultate în
urma extragerii nu puteau fi egale. Este drept că Gheorghe Ungureanu şi
Constantin Turcu definesc drobul drept o "bucată mare de sare, de 50-120 ocă" 15 ,
ceea ce ar însemna cea. 62-150 de kg. Totuşi, spre deosebire de alte voci din
12

http://dexonline.ro/definitie/drob.
Din păcate, n-am apucat să dăm o cotă acestei unităţi arhivistice şi s-o reintegrăm în fondul de
provenienţă, deoarece în ianuarie 2005, d-ra Maricica Ifrim, fostul director al Arhivelor Naţionale
Iaşi, nemulţumită că i-am contestat evaluarea profesională pentru anul 2004, a încercat disperată să
creeze nişte dovezi post factum prin care să-şi argumenteze notele acordate. În această logică, d-ra
Ifrim a făcut şi un control intempestiv în biroul meu, în urma căruia a ridicat toate documentele şi
cărţile pe care le aveam în fişet. Mai târziu, cărţile au fost restituite de fostul director bibliotecii
documentare a Arhivelor Naţionale Iaşi, însă documentele pe care le fondam au dispărut fără
urmă, căci, deşi proveneau din depozitul de care răspund, nu s-au mai întors în gestiunea mea, iar
toate încercările mele ulterioare de a le găsi în celelalte depozite ale Arhivelor Naţionale Iaşi n-au
fost încununate de succes.
14
Arhivele Naţionale Iaşi, Ms. fără cotă, f. 33v.
15
ldem, Dicţionar de cuvinte şi expresii ieşite din uz, nr. 159/1968, f. 42r.
13
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dicţionarul

lor, de această dată autorii nu dau nici un fel de trimitere la dosarele
aflate la Arhivele din Iaşi, semn că ei au asimilat mărimea drobului din vechime
cu cea a drobilor exploataţi industrial în epoca modernă. Din păcate, predecesorii
noştri au scăpat din vedere faptul că mai demult transportul sării din ocnă la
suprafaţă şi apoi la căruţe se făcea manual, iar un om poate transporta sistematic
cu spatele într-o zi de muncă greutăţi de cea. 50 de kg şi nu mai mult.
Prin urmare, acest dosar este deosebit de preţioas, căci, deşi drobul este
amintit ca unitate de măsură a greutăţii pentru bolovanii de sare din Moldova încă
din anul 1502, nici un document de până acum nu a permis stabilirea valorii sale
cu exactitate.
Apoi, până acum nici un izvor nu a semnalat existenţa cumpenei ca unitate
de măsură a greutăţii în Moldova. Aici, ea este cunoscută doar ca instrument de
măsurat nu şi ca unitate de măsură 16 . Totuşi, cumpăna era folosită ca unitate
pentru măsurat greutatea caşului la secu ii din Transilvania 17 • De fapt, măsurile şi
instrumentele de măsurat greutatea folosite în trecut de români erau: maja, carul,
povara, cântarul, ocaua cu submultiplii ei (litra, dramul şi tenchiur), fontul (libra)
şi lotul, marca şi piseta (pentru cântărirea galbenilor şi metalelor preţioase), mina
usu medico, libra, uneia, drahma, scrupulus, obolus şi siliqua (pentru cântărirea
18
medicamentelor) şi piatra ca măsură de greutate pentru ceară . Aşa cum am arătat
mai sus, acelaşi document din dosarul aparţinând Epitropiei Spitalelor Sfăntului
Spiridon din Iaşi ne oferă şi date prin care putem stabili echivalentul actual al unei
cumpene. Astfel, în condiţiile în care acesta ne spune că 600 ocă de sare însemnau
30 de cumpene 19 , deducem că o cumpănă avea 20 de ocă, adică cea. 25 de kg
actuale. În acelaşi timp, importanţa documentului amintit nu rezidă doar în faptul
că a îngăduit echivalarea greutăţii drobului de sare în sistemul actual de măsuri şi
greutăţi, dar ne-a permis şi reconstituirea unei danii pe care Ştefan cel Mare a
făcut-o mănăstirii Putna în ultima parte a domniei sale şi pe care nici un izvor nu o
aminteşte. Astfel, din corelarea informaţiei din dosarul Epitropiei Spitalului Sf.
Spiridon privind mărimea drobului de sare cu izvoarele etnografice, putem stabili
cu aproximaţie numărul de vite (vaci şi oi) cu care domnul Moldovei şi-a înzestrat
necropola. De fapt, până acum, nici măcar nu s-a putut bănui una dintre cele mai
16

N. Stoicescu, op. cit., p. 276-277, 290-292.
În Ardeal, cumpăna corespundea cu trei chintale şi 84 de funturi (livre) [Pai-Antal Sandor,
Jobbtigyviszonyok a Gyergyoi medenceben 1820-ban (Relaţii iobageşti in zona Gheorgheni în anul
1820), în ,,Acta Hargitcnsia", Miercurea Ciuc (Csikszereda), anul I (1980), p. 80]. Pentru
corespondenţa unităţilor de măsură din Transilvania a se vedea şi Kovari Lasz16. Erde~rorszag
stalis::;tikaja. Kolozs\·ar, 1847. Aceste informaţii ne-au fost oferite de d-1 Pâl-Antal Sandor, prilej
cu care îi mulţumim încă odată. Pentru Juni [m. (rus. pol.) funt, ung. font, germ. pfund, engl.
pound, d. lat. pondus, greutate la cantar. Vechi. Jumătate de kilogram. S. n., pl. uri. Un funt de
lumânări, un pachet de lumânări (4-6).- Şi fund. V. majă], cf. http://dexonline.ro/definitie/funt.
18
N. Stoicescu, op. cit., pp. 251-295.
19
Arhivele Naţionale Iaşi, Ms. fără cotă, f. 33v.
17
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însemnate danii făcute de către Ştefan cel Mare necropolei sale, deşi era logic ca
marele voievod şi-a înzestrat mănăstirea şi cu animale, dat fiind faptul că acestea
aduceau un venit însemnat stăpânilor. De altfel, în lipsa acestor animale, crearea
de către Ştefan cel Mare a celei mai întinse branişti mănăstireşti din Moldova
pentru mănăstirea sa 20 ar fi lipsită de sens. Or, această branişte fusese croită de
domn înainte de 15 martie 1490, căci uricul emis la această dată spune fără
21
echivoc că "am întărit mănăstirii de la Putna şi braniştea din jurul mănăstirii" .
Cu siguranţă, mănăstirea a primit aceste animale odată cu crearea acestei branişti
sau imediat după, însă, în ciuda izvoarelor sărate din cuprinsul domeniului
putnean, numărul vitelor era prea mare pentru ca aceste slatine să satisfacă nevoile
mănăstirii. Ca atare, Ştefan cel Mare a constatat că făurirea braniştii amintite nu
era suficientă pentru ca monahii putneni să-şi poată creşte vitele singuri fără a face
cheltuieli serioase la cumpărarea, transportul şi plata vămii pentru sarea de care
aveau nevoie la această treabă. Din acest motiv, pentru a asigura chiverniseala
mănăstirii, la 17 noiembrie 1502 domnul dăruia mănăstirii Putna un obroc anual
de 150 de drobi de sare, prilej cu care se întărea încă odată putnenilor braniştea
amintită 22 . Aşa cum am arătat, din documentul prezentat mai sus reiese că un drob
de sare cântărea 40 de ocă, adică echivalentul actual a 50 kg de sare. Prin urmare,
cei 150 de drobi dăruiţi Putnei fac cea. 7 500 kg de sare. În acelaşi timp, în
vechime, ciobanii bătrâni din zona Vicovelor scoteau drobul de sare de patru ori
pe lună din colibă şi-1 dădeau la oi, fiindcă se credea că dacă oile mănâncă prea
multă sare le scade laptele, aşa încât, 500 kg de sare erau de ajuns pentru cea. 600700 de oi în timpul verii 23 • Prin urmare, într-un an de zile, 600-700 de oi au
nevoie de cea. 1000 kg. de sare. Aşadar, cu 150 de drobi, se puteau creşte 65007500 de oi. Dacă avem în vedere că "se socoteşte că patru oi mănâncă cât o
24
vacă" , atunci din acest obroc se puteau creşte anual aproximativ 500 de vite mari
şi 4500-5500 de oi, ceea ce reprezintă un număr uriaş de animale nu numai pentru
acea vreme, dar chiar şi pentru zilele noastre. De asemenea, la 600-700 de oi cu
lapte se pot creşte cea. 10-12 porci 25 , prin urmare la stânele putnenilor se puteau
îngrăşa în fiecare vară cea. 120 de porci. Fireşte, este posibil ca numărul acestor
20

DRH.A., voi. III, p. 142, nr. 74.
Ibidem.
22
Ibidem, voi. 1 (1384-1448), întocmit de C. Cihodaru, 1. Caproşu, L. Şimanschi, Bucureşti,
Editura Academiei, 1975, p. 505, doc. nr. 283.
23
La CAP, raţia de sare pentru o oaie era calculată la 30 de grame pe zi, iar pentru o vacă era de
120 grame sare pe zi [Informator Dumitru Ursachi (62 de ani-2012), fiul lui Gheorghe şi Ana
Ursachi din comuna Vicovu de Sus, sat Bivolărie, str. Obcinii, nr. 38, 8 clase primare absolvite la
Şcoala din Bivolărie, a fost cioban al CAP-ului Vicovu de Sus între 1962-1970 şi 1973-1990.
Între 1990 şi 1993, a fost cioban în regie proprie. Tatăl său, Gheorghe Ursachi (D 1922 + 1993) a
fost baei toată viaţa şi s-a stins în mijlocul stânei sale.
24
Idem.
25
Idem.
21

13
https://biblioteca-digitala.ro

drobi
către

să

fi fost puţin mai mare decât numărul vacilor şi oilor donate mănăstirii de
Ştefan cel Mare, însă oricum ar fi fost, mărimea acestei danii rămâne

impresionantă.

În ceea ce priveşte fânaţul necesar, acesta era asigurat de poienile aflate pe
branişte din jurul Putnei. Numărul mare de animale nu trebuie să ne
surprindă, deoarece, în zilele noastre, doar pe muntele Bobeica (peste 300 ha) din
actuala comună Izvoarele Sucevei se pot vara cu hrană din belşug 1000 oi, 100
vaci şi 30 cai 26 . Menţionăm că pe o suprafaţă de cea. 100 ha păşune din zona
montană (unde se socoteşte şi păşunatul făcut în pădure), în perioada de vară ( 1
mai-14 septembrie) se pot hrăni cea. 400 de oi 27 . În acelaşi timp, bătrânii socoteau
că în perioada iernii o oaie are nevoie de 1 kg de făn pe zi 28 . Or, suprafaţa de
păşuni şi făneţe a mănăstirii Putna era cu mult mai mare decât îi era necesar
pentru cele 4500-5500 de oi şi 500 de vite cornute pe care le avea. Din acest
motiv, o bună parte din teritoriul braniştii era arendat de călugării de la Putna 29 .
Apoi, aceleaşi informaţii etnografice arată că la cea. 125 de oi este nevoie de un
cioban la care se adaugă (indiferent de mărimea stânei) obligatoriu câte un baei şi
un strungar 30 . Prin urmare, dat fiind faptul că bucatele mănăstirii se găseau la 7
sau 8 stâne, atunci călugării putneni aveau nevoie de cea. 60-80 de păstori pentru
ele. Această milă a fost considerată atât de sigură încât nici un document oficial
nu o aminteşte. De asemenea, frapează şi faptul că această danie enormă nu se
regăseşte nici măcar în pomelnicele mănăstirii, în timp ce în sec. XVII şi XVIII
alte mănăstiri treceau în pomelnice pe tot omul care dăruia acelui lăcaş o vacă şi
un viţel sau o mică turmă de oi. Or, reconstituirea numărului de vite (oi, vaci, cai
şi porci) ce se puteau creşte pe această întinsă branişte ne dă măsura comerţului
practicat de mănăstirea Putna 31 • Cu siguranţă, după moartea lui Ştefan cel Mare,
numărul vitelor mănăstirii Putna a scăzut constant din pricina bolilor de vite, a
imensa

26

Idem.
ldem.
28
Idem.
29
Astfel de înţelegeri "au fost de veac", precum este amintit în cartea domnească din 18 aprilie
1668 (Arhivele Naţionale Suceava, Fond personal Teodor Balan; Teodor Balan, Documentele
mănăstirilor din Bucovina, Ms., pachet IV 7, voi. VI (1626-1699), f. 270, doc. nr. 93. În
continuare: Arhivele Naţionale Suceava, Balan, Dac. m-rilor din Bucovina).
30
Informator Dumitru Ursachi (62 de ani), fiul lui Gheorghe şi Ana Ursachi din comuna Vicovu
de Sus, sat Bivolărie, str. Obcinii, nr. 38.
31
Cel mai profitabil era comerţul cu boi. Spre exemplu, în anul 1759, ieromonahul Theoctist
Gheorghiescul, simţindu-se slab, pentru a sa veşnică pomenire, dăruia Putnei 200 de lei pentru a se
acoperi mănăstirea sau a se repara bolta turnului mare şi alţi "1 00 de lei ca să se cumpere 1O vite,
vaci cu vi~ei, să fie mănăstireşti sămânţă: boii se vor vinde, iar vacile vor rămâne pentru hrana
călugărilor". De asemenea, se mai dăruiau "doi boi mari, care se vor vinde <s.n.AB>, iar din banii
lor se vor da 1O lei arhimandritului pentru sărindar la mănăstirea veche, iar ceilalţi bani să fie de
cheltuială la prohod" (Arhivele Naţionale Suceava, Balan, Dac. m-rilor din Bucovina, Ms., pachet
1111 O, voi. IX ( 1757 -1765), f. 30-31, rez. nr. 2 de la sf. doc. nr. 7).
27
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puse pe aceste animale, a risipirii satelor din care se alegeau ciobanii, a
războaielor, a perioadelor de foamete şi a proastei chiverniseli a unora dintre
egumeni, care au practicat un negoţ nesăbuit, vânzând mai mult decât era rata
naturală de reproducere a vitelor.
Totodată trebuie să remarcăm faptul că uneori daniile de drobi par să fi
fost mai mari decât numărul vitelor menţionate în documente. Astfel, în anul
1760, Ioan Calimah voievod acorda fostului mitropolit Iacov, retras la mănăstirea
Putna, între altele, scutire pentru 500 stupi de desetină, 300 oi de goştină şi pentru
2000 vedre de vin de vădrărit şi i se dăruia din vama domnească câte 20 drobi de
sare, indiferent dacă ocna va fi în credinţă sau în cumpărătură 32 , milă ce fost
confirmată la 15 ianuarie 1762 33 . Or, cei 20 de drobi reprezentau 1000 kg. de sare,
adică necesarul pentru 600-700 de oi într-un an de zile. Dat fiind faptul că
mitropolitului Iacov Putneanu i se scuteau doar 300 de oi de goştină, rezultă că
fostul mitropolit avea mai multe vite (oi şi vaci), care însă nu erau scutite de
goştină şi, respectiv, de văcărit.
În ceea ce priveşte Ceasul de mers, acesta "a fost cea mai utilizată unitate
de măsurat distanţele mari din Moldova", "în secolul al XVIII-lea şi în prima
jumătate a secolului al XIX-lea", fiind amintită abia la începutul secolului al
34
XVIII-lea . Totuşi, nu putem exclude posibilitatea ca această unitate de măsură să
fi fost folosită şi mai înainte de această dată, căci Ioan Neculce povesteşte în O
samă de cuvinte că Ştefan cel Mare dorind într-o zi să asculte liturghia în târgui
Vasluiului, "ieşind în polimari la curţile domneşti [ ... ] au auzit un glas de om
strigând să aducă boii la plug. Şi mirându-să ce om este acela să are duminica" au
pus să-I caute "şi I-au aflat pre om în sus, pre apa Vasluiului, cale de patru ceasuri
<s.n.AB>, arând la o movilă ce se cheamă acum Movila lui Purcel" 35 • Apoi,
acelaşi cronicar, în Letopiseţul Ţării Moldovei, arată că în anul 1689, ocupând
austriecii Bucureştii, Constantin Brâncoveanu s-a refugiat împreună cu curtea sa
36
la satul Ruşi, şi erau "cale de opt-nouă ceasuri unii de alţii" , timp în care un corp
de oaste austriac a luat-o pe doamna lui Şerban Cantacuzino din satul Drăgăneşti,
aflat "aflat cale de două ceasuri" de satul Ruşi 37 • Dacă în cazul primei relatări,
Neculce putea stabili distanţa prin prisma propriei experienţe, în cea de-a doua
situaţie el nu putea decât să consemneze descrierea unui martor ocular al acelor
evenimente petrecute în Muntenia.

32

Ibidem, f. 31 , rez. nr. 4 de la sf. doc. nr. 7.
Ibidem, f. 32 , rez. nr. 5 de la sf. doc. nr. 7.
34
N. Stoicescu, op. cit., p. 94 şi p. 95.
35
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, Ediţie îngrijită de lorgu Iordan,
Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1955, p. 108.
36
Ibidem, p. 180.
37
Ibidem.
33
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Prima încercare de analiză a ceasului de mers ca unitate de măsură o
datorăm lui Gh. Ghibănescu, care a publicat documentele referitoare la făşia de
loc dată tătarilor din Bugeac în anul 1716 3 x. Reluând subiectul, Nicolae Stoicescu
arata că fâşia de teritoriu dată tătarilor era "de 32 ceasuri de lungul şi 2 ceasuri
latul", a fost măsurată în urma războiului rusa-turc din 1768-1774, când s-a
39
"alcătuit un ţinut nou, numit Hotărniceni, lung de 100 km şi lat de 20 km" . Mai
târziu, într-o lucrare rămasă inedită, Gheorghe Ungureanu şi Constantin Turcu
aratau că "în terminologia măsurilor de lungime pentru pământ, apare- în mod cu
totul neobişnuit - şi ceasul. Expresia cele două ceasuri numeşte o fâşie de
pământ din Bugeac - Hotămicenii - lungă de 32 ceasuri şi lată de două ceasuri,
care a fost dată de Grigorie Ghica vodă, la 1730, în folosinţa tătarilor Nagai
(Ghibănescu, !spisoace si zap., Vb, p. 166 şi urm.). Cu această ocazie s-a căutat a
se pune capăt vechilor certuri dintre moldoveni şi tătari, făcându-se suflu şi ibra
spre a se curma toată davaoa şi s-a scris şi un hoget la 6 septembrie 7238
[Kogălniceanu, Letopiseţe, vol. III (Amiras), p. 176]. Aceste 4 cuvinte de origine
turcă, au următoarea semnificaţie: suflu şi ibra înseamnă cam acelaşi lucru: bună
învoială între părţi; davaoa- pricina (pricea), neînţelegerea, iar bogetul este actul
de aşezământ al acelei înţelegeri. În ce priveşte ceasul, s-a folosit şi în organizarea
paştelor din secolele trecute, spre a se preciza distanţele de timp dintre o staţie şi
alta. Iar în popor se foloseşte încă spre a se spune cât timp trebuie să ajungi de la o
localitate la alta (cale de atâtea ceasuri). Spre deosebire însă de acest înţeles,
sensul expresiei «cele două ceasuri» indică o măsură de suprafaţă bine definită" 40 .
În sfârşit, Gheorghe Marcoci defineşte Ceasul de mers drept "unitate de
măsură a distanţelor mari, reprezentând aproximativ 2000 stânjeni (3,8-4,5 km).
Au fost practicate trei variante de măsuri cu ceasul de mers: după mersul omului,
al calului şi al boului" 41 . Plagiatul este mai mult decât evident, căci mai înainte
Nicolae Stoicescu a arătat că "Ceasul de mers se calcula în trei feluri. După
mersul omului pe jos, după mersul calului şi al boului, cele trei «ceasuri de mers»
fiind inegale între ele»" 42 .
De fapt, Nicolae Stoicescu a reuşit să adune diferite informaţii preţioase
referitoare valoarea ceasului de mers. Astfel, pe baza unui document din 1844,
acest istoric a observat că "pentru a se calcula distanţa dintre târgui Orgoieşti şi
satul Murgeni - unde urma să se înfiinţeze un iarmaroc nou - s-a făcut «măsura
ceasurilom, mai întâi cu carul cu boi încărcat cu trei merţe greutate şi apoi în
«pasul calului», găsindu-se că «depărtarea pe piciorul boului)) era de şase ceasuri

JM

39
40
41

42

Gh. Ghibănescu, op. cit., 37 p.
N. Stoicescu, op. cit., p. 94.
Arhivele Naţionale Iaşi, Dicţionar de cuvinte şi expresii ieşite din uz, nr. 159/1968, f. 24 şi f. 25.
Gheorghe Marcoci, op. cit., p. 201.
N. Stoicescu, op. cit., p. 95.
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distanţă, iar pe «pasul calului» de patru ceasuri"

. Prin urmare, "distanţa de un
44
ceas de mers cu calul era [ ... ] mai mare decât aceea de mers cu boul de 1 Y2 ori" .
De altfel, "în aşezământul acordat coloniştilor bulgari din Moldova la 1830,
ceasul de mers cu carul de boi era considerat a avea numai 250 de stânjeni, deci
cea. 500 m" 45 . Apoi, tot el a arătat că în sec. al XIX-lea, ceasul de mers "era
considerat ca măsurând în medie 2000, adică aproximativ 4,5 km sau jumătate de
milă austriacă ce avea 4000 de stânjeni", în timp ce "către sfărşitul sec. al XVIIIlea, abatele Boscovici aprecia ceasul de mers din Moldova ca fiind egal cu trei
mile italiene (adică cea. 3,8 km)" 46 .
Totuşi, după cum se poate remarca, în cazul tuturor acestor exemple avem
de-a face cu valori diferite atribuite ceasului de mers, situaţie cauzată de
aproximările făcute de către diverşi autori în aprecierea distanţelor din Moldova,
în funcţie ritmul propriilor lor călătorii. Acest lucru e~te dovedit şi de una din
relatările lui Ion N eculce, care povesteşte că, la 1712, un agă turc a venit în
Moldova, la ţinutul Cernăuţi, "de-au măsurat locul din mijlocul Prutului, de la
orăşeni. Au pus pe un om pe gios, de-au mărsu pân-în târgu, în Cernăuţi, şi aga
turcul alături cu dânsul cu ceasornic, ca să vadză câte ceasuri au călcat moscalii
hotarul când au luat pe Şfed. Şi s-au aflat opt ceasuri c-au călcat hotarul" 47 . Din
această mărturie rezultă mai întâi că oficialul otoman a căutat să evite valoarea
aproximativă a ceasului de mers, aşa încât, pentru precizie, 1-a măsurat cu un
ceasornic. Apoi, din relatarea lui Ion Neculce reiese că ceasul de mers pe cal şi pe
jos erau identice, căci turcul mergea călare, la pas, iar românul pe jos. În acest caz,
pentru precizie, era obligatoriu ca un om care să meargă pe jos, deoarece călăreţul
are tendinţa de a da pinteni calului. Totuşi, faptul că ceasul calculat în mersul
calului la pas este aproximativ egal cu cel al unui om care se deplasează pe jos
este dovedit de faptul că un om merge în acelaşi ritm cu o căruţă trasă la pas de
48
un cal. Totuşi, din confruntarea documentului din 1844 , cu aşezământul acordat
49
coloniştilor bulgari din Moldova la 1830 , ar rezulta că un cal parcurgea la pas
doar 750 m într-un ceas de mers. Or, este evident că această măsurătoare este
eronată, căci distanţa de 750 de m este parcursă de un cal care trage o căruţă
încărcată, pe un drum de ţară, în cel mult 1O minute. Din fericire, alături aceste
valori neoficiale ale ceasului de mers, unele dintre ele vizibil eronate, un izvor
păstrat în Colecţia planuri şi hărţi de la Arhivele din Iaşi încearcă să dea o valoare
43

43

Dac. Economice, voi. Il, pp. 291-292, apud N. Stoicescu, op. cit., p. 95, nota 356.
N. Stoicescu, op. cit., p. 95.
45
"Romanos1avica", III, 1958, p. 124, apud N. Stoicescu, op. cit., p. 96, nota 360.
46
N. Stoicescu, op. cit., p. 96.
47
Ion Neculce, op. cit., p. 249.
4
K Din acest document rezultă că "distanţa de un ceas de mers cu calul era [ ... ] mai mare decât
aceea de mers cu boul de 1 Y:z ori" (N. Stoicescu, op. cit., p. 95).
49
Potrivit acestuia ceasul de mers cu carul de boi era considerat a avea numai 250 de stânjeni, deci
cea. 500 m" ("Romanoslavica", III, 1958, p. 124, apud N. Stoicescu, op. cit., p. 96, nota 360).
44
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exactă

a ceasului de mers. Valoarea acestui nou izvor este cu atât mai mare cu cât
avem de-a face cu un document oficial, ceea ce dă o anume greutate informaţiei,
în condiţiile în care precizia ceasului de mers era destul de relativă în vechime,
date fiind ritmul de mers diferit al oamenilor, indiferent dacă aceştia călătoreau pe
jos sau călare, şi variabilitatea stânjenului ca unitate de măsură. În plus,
credibilitatea acestui izvor este cu atât mai mare cu cât avem de-a face cu o hartă
întocmită de nişte ingineri români, buni cunoscători ai căilor de comunicaţie din
Moldova la mijlocul secolului al XIX-lea. Astfel, este vorba de "Harta generală a
Moldovei litografiată sub direcţia inginerului statului sluger G. Filipescu-Dubău
de Partenie Miler în Iaşi, 1853" 50 . În Scarile acestei hărţi se arată că:
"1 O verste ruseşti= 1 duium englezescu
5000 stânjeni= 2 ceasuri
4000 de stânjeni = 1 milă austriacă" 51
Prin urmare, dacă socotim un stânjen la valoarea de cea. 2 m52 , atunci
5000 de stânjeni fac 10000 de metri, respectiv două ceasuri de mers. Ca atare, un
ceas de mers corespunde cu 5000 m sau 5 km. Dacă aceşti 5000 m erau străbătuţi
într-o oră (60 de minute), atunci într-un minut se străbăteau 83 de m, cea ce
reprezintă distanta actuală pe care un om de talie medie o poate parcurge în pas
vioi pe un drum de ţară.
Aşadar, pe baza izvoarelor de arhivă, am putut stabili valoarea unor unităţi
de măsură (drobul de sare, cumpena şi ceasul de mers) pe cât de obişnuite pentru
români în trecut, pe atât de abstracte pentru mulţi dintre contemporanii noştri. În
plus, valorile acestora sunt confirmate şi de propriile noastre observaţii asupra
modului în care se desfăşoară încă activităţile rurale în satul tradiţional (căratul
drobilor de sare sau distanţele şi timpii parcurşi pe jos de către oameni). În acelaşi
timp, stabilirea valorii drobului de sare, ne-a permis reconstituirea unei însemnate
danii făcute de către Ştefan cel Mare mănăstirii Putna, pe care nici un alt izvor nu
o menţionează.

Arhivele Naţionale Iaşi, Col. Planuri şi hărţi, h.l 09.
Ibidem, vezi scara hărţii. Din alte surse, cunoaştem faptul că "la 1843, «un mii nemţesc» era
egal cu 4000 stânjeni (cea. 7,6 km)" 51 , iar în anul 1875 mila austriacă era de 7,585 9 km" (N.
Stoicescu, op. cit., p. 100).
52
N. Stoicescu, op. cit., pp. 45, 51 şi 59.
50
51
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RAPORTUL DINTRE SIMBOL ŞI HIEROFANIE ÎN OPERA
CRONICARILOR MOLDOVENI
Dr. Liliana TROFIN
Relationship between "symbol" and "hierophany" in the work
Moldavian chronicles
Summary
In a traditionalist society morals and dogma shape consciousness, human
relations and collective mind. In this complex reality show popular piety, which
stored in its "memory" beliefs and ancient traditions whose origins are lost in the
mists of time. Medieval man, regardless of his social origin and status,
communicate with God and the saints not only through prayer and music, but also
by signs, pictures, and hierophanies. Various (re) interpretations of theological,
cultural and historical subject matter aimed betrays vitality of a spirituality that
not within the in the pattern of a society that has undergone an intense process of
desacralization.
Keywords: faith, tradition, symbol, hierophany, miracle, chroniclers, society,
mentality.
Motto:

"Că

lacrâmile săracilor nice soareli,
nice vântul nu le poate usca. După
cum dzice şi Isus Sirah, că ruga
smeritului nuori în cer pătrunde."

(Ion Neculce)
1. Introducere
Spre deosebire de vremurile pe care le trăim, aflate sub semnul crizei
spirituale, societatea medievală cunoaşte experienţa mistică a trăirii divine în
sufletele credincioşilor. Avem deci de-a face cu un univers spiritual complex, în
cadrul căruia credincioşii percep manifestările lui Dumnezeu în istorie ca pe un
lucru firesc, convinşi fiind că doar creatorul este cel care le poate oferi soluţii
reale problemelor lor cotidiene. Chiar şi atunci când fac confuzie între credinţa în
Dumnezeu şi dimensiunea religioasă a existenţei umane, ei au certitudinea că nu
păşesc singuri şi neajutoraţi pe drumul către Parusie şi Judecata de Apoi. Această
realitate este surprinsă şi de vocabularul mistic creştin, vocabular uzitat nu numai
de teologi, ci şi de intelectuali, de oameni politici şi, în genere, de toţi cei
interesaţi de "manipularea" sacrului în vederea influenţării comportamentului
individual şi colectiv la nivel său cel mai intim. Acest vocabular mistic care
reflectă dogma creştină, prin punerea în relaţie a istoriei umane cu creaţia, inclusiv
reînnoirea celei din urmă după intrarea lui Dumnezeu în istorie, nu este străin
cronicarilor moldoveni. Opera acestora evidenţiază dincolo de apologia unităţii şi
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identităţii

româneşti,

dorinţa

lui homo religiosus de a intra cu ajutorul
simbolurilor, semnelor şi imaginilor într-o ,,realitate care-I precede şi transcede",
realitate care presupune un raport intim între simbol şi hierofanie. Dialectica
acestui raport, care semnifică în esenţa sa "dialogul" omului credincios cu
cosmosul sacralizat 1, devine obiectul analizei de faţă.
2. Societate şi mentalitate
Tipologia umană a evului mediu românesc scoate în relief o serie de
informaţii privitoare la morala şi comportamentul membrilor comunităţilor
tradiţionale. Atât la simplii ţărani, cât şi la membrii elitei politice şi sociale,
întâlnim o nevoie de "purificare" a laturilor întunecate ale sufletului şi ale minţii,
nevoie care presupune nu numai prezenţa unui duhovnic, ci şi o "ordonare" a
2
"spaţiului interior" cu ajutorul icoanelor şi moaştelor . Prezenţa acestora şi
respectul afişat de credincioşi faţă de ele, ne duc cu gândulla acele modalităţi prin
care "increatul" se manifestă în cadrul creaţiei (hierofanii, epifanii sau teofaniil
În legătură cu acest aspect îi aducem în discuţie pe cronicarii medievali, adevărate
"arhive vii", prin "stocarea" în scrierile lor a unor părţi însemnate ale
patrimoniului nostru spiritual. Alături de elementele care ies din tiparul cotidian şi
care şochează sensibilitatea cititorului, exemple în acest sens fiind adulterele,
răpirile, relaţiile nefrreşti, calamităţile naturale, apostaţii, călcătorii de lege sau
limbajul propriu imprecaţiei 4 , observăm la cronicari un limbaj numit sintetic
simbolic, limbaj care trădează apartenenţa confesională.
S-a afrrmat deseori în literatura de specialitate că omul medieval este un
Homo religiosus prin excelenţă, care percepe evenimentele naturale care pun în
pericol armonia universului, ca pe gesturi divine de avertisment sau de sancţionarea
păcatelor creştinilor 5 • În jurul acestei concepţii s-au dezvoltat o serie de credinţe mai
mult sau mai puţin pioase, care conţin şi unele elemente aparţinând unui orizont
cultural străvechi. Să luăm, de pildă, ploaia de sânge, eveniment care a întrerupt
Wilhelm Dâncă, Fascinaţia sacrului de la Mircea Eliade la papa Ioan Paul al II-lea, Editura
Sapientia, Iaşi, 2002, pp. 20-21, 78, 96, 123 şi passim; Adriana Câteia, Peratologia bizantină şi
post-bizantină: implicaţii politice şi religioase, http://ebookbrowse.com/rezumatul-tezei-readonly-adriana-citeia-doc-d81005153, accesat online 07.09.2012; Adrian Boldişor, Raportul dintre
244,
homo religiosus şi omul creştin În gândirea lui Mircea Eliade, pp. 235-239,
http://www.humanistica.ro/anuare/20 10/Continut/art 16 Bol disor.pdf. accesat online 07.09.2012.
2
!olanda Ţighiliu, Societate şi mentalitate în Ţara Românească şi Moldova. Secolele XV-XVII,
Editura Paideea, Bucureşti, 2007, pp. 194-195.
3
Despre hierofanii, epifaniilteofanii vezi la Adrian Boldişor, op. cit., loc. cit.; la Eliade maxima
hierofanie e Iisus Hristos - cf. Wilhelm Dâncă, op. cit., p. 21.
4
!olanda Ţighiliu, op. cit., pp. 195, 225-239, 300-301 şi passim.
5
Maria Magdalena Szekely, Ştefan Gorovei, .. Semne şi minuni" pentru Ştefan voievod Note de
mentalitate medievală, în SMIM, 16, 1998, p. 49, notele 1-2; Mircea Eliade, Sacrul şi profanul,
trad. rom. de B. Prelipceanu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 21 şi passim; Liliana Trofin,
Romanitate şi creştinism la Dunărea de Jos În secolele IV-VIII, Editura Universităţii din
Bucureşti, Bucureşti, 2005, pp. 296-303.
1
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construirea castelului de la Târgui Roman (1483). Trecem peste interpretarea care
vizează avertismentul divinităţii 6 , reţinând doar raportul dintre simbol şi hierofanie
7
(înţeleasă ca manifestare a sacrului de Eliade) . Din capul locului facem precizarea
că simbolistica ploii este una extrem de bogată, de aceea vom semnala doar acele
asocieri care vin în ajutorul analizei noastre. Aşadar, ploaia este nu numai un
simbol vitalizator, fecundator şi purificator, ci este un "dar divin" trimis "strop cu
strop" din înaltul cerului de Bunul Dumnezeu prin îngerului său 8 • Dar ploaia este şi
opusul secetei. Din relatarea cronicarului reiese că o asemenea calamitate a lovit
Moldova în timpul celei de a treia domnii a lui Constantin Mavrocordat, fapt care
i-a determinat pe preoţi să facă agheasmă, să rostească molitvele pentru venirea
ploii, să scoată icoanele din biserici şi să organizeze o procesiune cu moaştelor
Sfintei Parascheva. Reţinem în acest context că icoanele, cărţile de cult şi
moaştele sunt hierofanii, "ipostaze sacre ale lumii nevăzute" 9 •
Păstrând registrul, nu putem să nu amintim dansul ritualic al Paparudelor
semnalat de Cantemir, având aceeaşi menire de combatere a secetei 10 • Este şi în
acest caz vorba tot despre o hierofanie a divinităţii atmosferice. Cu privire la acest
aspect, ar trebui invocată şi credinţa populară cu privire la existenţa unor fiinţe
demonice care populează văzduhul, a căror principală grijă este împiedicarea
sufletelor creştinilor să ajungă în Rai. Reflectarea acestei credinţe în culori şi
piatră, numită generic vămile văzduhului, căreia i se alătură simbolistica scării,
ambele regăsindu-se în programul iconografie al unor lăcaşe de cult din nordul
Maria Magdalena Szekely, Ştefan Gorovei, op. cit., pp. 61-62, nota 89.
Wilhelm Dâncă, op. cit., pp. 21, 39.
8
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme,
figuri, culori, numere, voi. 3, Bucureşti, 1994, pp. 109-110; vezi şi Maria Ciobanu, Dorina Negriu,
Dicţionar
de
motive
şi
simboluri
literare,
Chişinău,
2005,
pp.
117-118,
http:/lro.scribd.com/doc/31621334/Dictionar-de-Motive-Si-Simboluri-Literare, accesat online
07.09.2012.
9
Letopiseţul Ţerei Moldovei de la domniea Întâiu şi până la a patra domnie a lui Constantinu
Mavrocordatu v. v. scrisu În Ţarigradu de Enaki Kogălniceanu, în Cronicile României, t. 2, ed. M.
Kogălniceanu, Bucureşti, 1872, p. 214 şi passim; cf. Liliana Trofin, op. cit., p. 301 nota 102;
Cătălin Rişcuţa, Câteva aspecte privind rolul cărţii şi al icoanelor În cadrul vieţii religioase la
români (sec. XVll-XVlll), p. 221, http://istorie. uab.ro publicatii/ colectia_bcss/bcss_ 2/28 _riscuta _
2.pdf, accesat online 08.09.2012.
10
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1998, pp. 210, 212- http://www.scribd.com/
doc/168513 34/Dimitrie-Cantemir-Descrierea-Moldovei, accesat online 08.09.2012: "În vremea
verii, când semănăturile sunt primejduite desecetă, oamenii de la ţară îmbracă o copiă mai mică de
zece ani cu o cămaşă făcută din frunze de copaci şi buruieni. Toate celelalte copile şi copiii de
aceeaşi vârstă o urmează şi se duc jucând şi. cântând prin împrejurimi; iar oriunde sosesc, babele au
obiceide le toarnă apă rece în cap. Cântecul pe care-I cântă este alcătuit cam aşa: "Paparudo! sui-te
la cer, deschide-i porţile, trimite de acolo ploaia aici, ca să crească bine secara, grâu!, meiul şi
altele"; Liliana Trofin, op. cit., p. 300; un alt obicei străvechi de invocare şi de control al forţelor
naturii este Caloi anul - cf. Gabriela Haja, Manifestări teatrale folclorice: origine şi evoluţie, pp.
175-181 şi passim, http://www.alil.ro/wp-content/ uploads/2012/05/MANIFEST%C4%82RlTEATRALE-FOLCLOR1CE.pdf, accesat online 08.09.2012.
6

7
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Moldovei, redate cu măiestrie de zugravii timpului 11 , evidenţiază o situaţie
complexă, care pune în relaţie tradiţia, simbolul şi biserica, aceasta din urmă
percepută ca un spaţiu care implică o hierofanie.
Asocierea a două simboluri (ploaia şi trăsnetul) cu un eveniment istoric o
întâlnim în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, când un trăsnet a lovit
clopotniţa domnească din Bucureşti, sub care se afla şi o cameră cu praf de puşcă.
De prisos să mai spunem că oamenii care se adăposteau de ploaie în preajma
clopotniţei au suferit vătămări corporale sau şi-au pierdut viaţa. Este fără îndoială
o moarte năprasnică care în tradiţia populară este reflectată prin marcarea locului
"necurat" cu o cruce 12 • Dacă aducem în discuţie şi clopotniţa, având menirea să
marcheze şi să divizeze timpul locaşului de cult, chemându-i la rugăciune pe
creştini, pe de o parte, iar pe de alta să exorcizeze şi să purifice văzduhul de
elementele demonice 13 , căreia îi asociem interesul domniei faţă de achiziţionarea
unor substanţe explozive, avem în faţa ochilor imaginea complexă a unei
spiritualităţi istoriceşte condiţionată.

Simbolistica ploii este strâns legată şi de cea a lacrimilor, fapt confirmat de
nu numai. Este vorba de lacrimile copiilor care urmau să fie
sacrificaţi de preoţi pentru a chema ploaia, sernnificând picăturile de ploaie
viitoare 14 . Transformarea lacrimilor în sânge este de rău augur, vom vedea în alt
context. La profetul Isaia ploaia este asociată dreptăţii, care revărsată pe pământ
aduce mântuirea 15 • Toiagul lui Aaron transformă apele Egiptului în sânge, gest
imitat ulterior de magii faraonului 16 • Din element vital ploaia devine un vehicul al
morţii. Prin asocierea cu sângele ea se manifestă ca o hierofanie strictă a cerului,
acţionând într-un context istoric, iar simbolul devine el însuşi o hierofanie 17 • Este o
interpretare în cheie eliadiană pe care o dăm acestui fenomen miraculos. Analiza
tradiţia aztecă şi

11

Liliana Trofin, op. cit., p. 241, nota 148; http://VvWW.monument.md/sculptura/fresce/fresca_
moldova/, accesat online 09.09.2012.
12
Pentru detalii vezi cronica lui Radu Greceanu, Începătura istoriii vieţii luminatului şi
preacreştinului domnului Ţării Româneşti, !o Constandin Brâncoveanu Basarab voievod. dă când
Dumnezeu cu domni ia I-au Încoronat pentru vremile şi Întâmplările ce În pământul acesta În zilele
Mării Sale s-au Întâmplat de Radu Greceanu, în Cronicari români, ediţia D. H. Mazilu, A.
Ghermanschi, Bucureşti, 1988, p. 266 şi passim; Liliana Trofin, op. cit., p. 301, nota 1O1; Jean
Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., 3, p. 364: "Trăsnetul exprimă dorinţele şi atotputernicia
zeului suprem (... ). Trăsnetul este arma lui Dumnezeu din cer. În toate mitologiile, locul unde
trăsneşte Dumnezeu devine sacru, iar omul trăsnit este stigmatizat ( ... ) Este un fel de teofanie
ducând la pecetluirea a tot ceea ce atinge".
13
!olanda Ţighiliu, op. cit., p. 49.
14
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., 2, p. 194.
15
Isaia, 45, 8 (vezi trad. rom. a Bibliei publicată de Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988);
16
Ieşirea, 7, 17-22.
17
Wilhelm Dâncă, op. cit., p. 39.
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poate fi extinsă şi asupra icoanelor care izvorăsc lacrimi, mir sau sânge 18 . Un
astfel de caz întâlnim înaintea campaniei sultanale de la Cameniţa, soldată după
cum se ştie cu o înfrângere grea pentru creştini. Dezastrul a fost prevestit de o
icoană a Maicii Domnului care a plâns, semn considerat de contemporani ca fiind
unul de rău augur. Şi în acest caz vedem reunite simbolul, hierofania şi cadrul
19
istoric • Avertismentele Fecioarei au rămas vii în memoria creştinilor, care
asociază simbolistica lacrimilor de pe icoane cu primejdia, suferinţa şi pedeapsa
divină.

În altă ordine de idei, însăşi salvarea lor din incendiu (în anul 6992/1484,
martie 15, în Miercurea Mare, la miezul nopţii), aşa cum s-a întâmplat cu icoana
Maicii Domnului cu Pruncul de la Putna, dăruită, potrivit legendei, Mariei de
Mangop, în anul 1472, ca dar de nuntă de către familia sa 20 , e tot o hierofanie care
se petrece într-un spaţiu sacru şi într-un timp istoric strict delimitat. Nu analizăm în
acest context datarea corectă a icoanei sau munca de conservare efectuată de
specialişti, ci doar elementul miraculos şi valoarea spirituală a acesteia. Cât
priveşte mănăstirea ştim că după dezastru ea a fost refăcută şi resfinţită, lucruri care
s-au petrecut se pare în toamna aceluiaşi an, într-o zi de sâmbătă, la aproape 7 ani
de la moartea mitropolitului Teoctist21 •
O altă icoană a Maicii Domnului salvată de trei ori din incendiu o găsim la
mănăstirea Hârbovăţ (Basarabia). Tradiţia spune că ea a fost dăruită mănăstirii de
familia colonelului rus Nicolaie Alexie Albaduev, după moartea acestuia în postul
Crăciunului (14 decembrie 1790). Despre icoană ştim că păstrează încă urmele
focului pe marginea pânzei pe care a fost pictată, lipită ulterior pe o scândură de
tei, în timp ce vopseaua a fost coaptă de foc şi înnegrită 22 . "Lucrarea focului şi
puterea lui Dumnezeu, care a scăpat Sfânta Icoană din trei incendii, se vede foarte
clar pe mâna stângă a Pruncului, în care El ţine o hârtie: mânuţa Mântuitorului e
desăvârşit de curată, iar hârtia din mână nu se mai observă şi este foarte greu de
Petru Pruteanu, Arheologia liturgică a bisericii ortodoxe (Liturgica generală- partea!), ediţia a
treia, Editura Paisiana, Zăbriceni, 2010, p. 30, http://www.teologie.net/, accesat online 07.09.2012.
19
Nicolae Muste, Letopiseţul Ţerei Moldaviei de la domniea lui Istrati Dabija v.v. până la a treia
domnie a lui Mihai Racoviţă v. v., în Cronicile României, t. 3, ed. M. Kogălniceanu, 1872, pp. 8-9
18

şipassim.

Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţie îngrijită de P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1958,
p. 106 şi passim; Maria Magdalena Szekely, Ştefan Gorovei, op. cit., p. 62, notele 90-92; vezi şi
Conservarea şi restaurarea icoanei Maicii Domnului cu Pruncul. <<Hodighitria», p. 4 şi passim,
http://www.
acrro.ro/pdf/articole/conservarea%20si%20restaurarea%20icoanei%20maicii%20dornnului%20cu
%20pruncul.pdf, accesat online 08.09.2012.
21
Leon Şimanschi, Zidirea mănăstirii Putna. Semnificaţii şi împrejurări, pp. 28-29,
http://analeleputnei.ro/wp-contentluploads/20 11108/I-2005-2-p.l5-36-Leon-Simanschi.pdf, accesat
online 08.09.2012.
22
Rodica Neagu, Cultul icoanelor în Biserica Ortodoxă din Basarabia în a doua jumătate a
accesat
secolului XIX, http://www.revistateologica.ro/articol.php?r=37&a=3576#_ftnref 31,
online 08.09.2012.
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înţeles, dacă Pruncul ţine o hârtie în mână sau ţine altceva în mână" . Miracolele
nenumărate care s-au petrecut în preajma ei au întărit credinţa populară că este
înzestrată cu puterea harului lui Dumnezeu 24 . Cele două simboluri, focul şi
icoana, fac trimitere la ierarhia cerească, la tronurile arzânde şi la imaginea lui
Dumnezeu 25 , fiind în acelaşi timp hierofanii care se suprapun.
Ne oprim aici cu şirul exemplelor nu înainte de a încerca să conturăm
câteva concluzii.
În primul rând, am văzut că în evul mediu românesc conştiinţa colectivă se
manifestă, mai ales, în cazul unor evenimente majore, având un impact negativ
asupra mentalului colectiv (conflicte, calamităţi naturale etc.), evenimente care
translată într-o zonă a fantasticului capătă valenţe nebănuite.
În al doilea rând, nu poate fi contestat rolul de mediator al hierofaniei între
26
două contrarii (sacru şi profan) • Raportând această situaţie la tradiţia populară
românească şi la învăţătura oficială a Bisericii vedem că avem de-a face cu o
"deschidere" a omului medieval faţă de tot ceea ce presupune existenţa lui
Dumnezeu, intervenţia lui în istorie şi manifestarea lumii nevăzute, lume populată
cu fiinţe care au fie un potenţial benefic, fie unul malefic. De altfel, tot ceea ce
aparţine acestei lumi îmbracă, indubitabil, haina sacralităţii.
În al treilea rând, în această epocă prezenţa unor obiecte sau simboluri
sacre aflate în afara ariei de competenţă divină cu greu poate fi explicată, situaţie
care contrastează vizibil cu lumea omului contemporan în cadrul căreia vorbim de
"sacru" fără Dumnezeu 27 . Nu discutăm aici despre rebelii fără cauză, tagma
nepieritoare a şarlatanilor sau despre "desvrăjirea" lumii în care trăim.
În al patrulea rând, putem afirma, fără teama de a greşi, că atât simbolurile
cât şi hierofaniile au intrat în conştiinţa colectivă, bucurându-se de o largă
apreciere, întrucât ele răspund nu numai unei necesităţi religioase, ci şi înclina1iei
fireşti a oamenilor faţă de spectacol şi senzaţional. Să nu uităm însă că ele sunt
semne vădite ale unei realităti transcendente.
În fine, raportul dintr'e simbol şi hierofanie gravitează în jurul afinităţi lor şi
al alegerilor individuale şi colective, condiţionat fiind de contextul istoric.
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Ibidem.
Ibidem.
25
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., 2, p. 66.
26
Eliade propune noţiunea de hierofanie plecând de la premisa că sacrul şi profanul au ceva în
comun. Hierofania este subordonată simbolului şi se manifestă în "concretul istoric", fiind chiar
"condiţionată din punct de vedere istoric" ; cf Wilhelm Dâncă, op. cit., pp. 21, 31, 39.
27
Jean-Jacques Wumenburger, Sacrul, trad. rom. de Mihaela Căluţ, Postfaţă de Aurel Codoban,
Cluj - Napoca, 2000, pp. 113, 116-119 şi passim; Liliana Trofin, Istoria religiilor (Curs
universitar), Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009, pp. 20-28.
24
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VADURI ŞI "PODURI UMBLĂ TOARE"
PE TERITORIUL MOLDOVEI MEDIEVALE
Constantin TOF AN
Des gues de rivieres et du ponts mobiles
sur le territoire de la Moldavie medievale.
Resume
Dans les conditions technique de la Moldavie medievale, les cours d' eaux
ont ete traverses par les commerc;:ants ou pars les simples voyageurs par des voies
favorables ou a 1' aide des ponts mobiles; pour traverser les petits cous d' eau, on
employait les ponts fixes en bois ou en pierre.
Les grands cours d' eau ou "les eaux princieres" telles: le Danube, le
Nistre, le Prut, le Siret, mais aussi les autres telles la Moldavie, la Bistriţa, le
Trotuş, etaient traversees par des lieux favorables ou a1' aide des ponts mobiles.
L' installation et l' exploitation des ponts mobil sur les "eaux princieres"
par les proprietaires se realisait avec 1' approbation du chef du pays.
Pou traverser les eaux par de lieux ou par des ponts mobiles, on exigeant
une taxe douaniere appelee "brudina".
Parmi les lieux favorables et les ponts de cette periode on enumere ceux de
Samuşin, Hotin, Vadul Otacului (ou Moghilev), Soroca, Vadul Jorei, Vadul lui
Vodă, Tighina (Nistre); Cernăuţi, Rădăuţi pe Prut, Ştefăneşti, Podul lui Gherman,
Sculeni, Ţuţora, Răbâia (Albiţa-Leuşeni aujourd'hui), Pagul, Vadul lui Isac,
Trifeşti (Prut); Ciumăleşti, Mogoşeşti, Şcheia, Cozmeşti, Mărăşeşti, Lieşti,
Şerbăneşti etc.
Mots-cles: des lieux favorables, des ponts fixes et mobiles, la "brudina".
Teritoriul Moldovei dispune de o reţea hidrogra~că diversificată. Aceste
cursuri de apă au modelat şi însoţit reţeaua de drumuri. In acelaşi timp cursurile
de apă au impiedicat circulaţia persoanelor şi a bunurilor mai ales în perioadele
anterioare. Pentru a asigura circulaţia persoanelor şi a bunurilor au fost folosite
vadurile apelor respective, au fost construite poduri fixe şi mobile sau
"umblătoare" în locurile mai favorabile. Dacă podurile fixe din lemn şi foarte
puţine din piatră au fost construite pe cursurile mici de apă, podurile mobile sau
"umblătoare" în conformitate cu terminologia epocii, au fost singurele modalităţi
de trecere a cursurilor mari de apă de către oameni şi mărfuri.
La aceste locaţii au fost percepute taxe vamale. Una dintre acestea a fost
brudina, adică taxa plătită la trecerea vadurilor de către negustori, atât prin apă sau
cu podul "umblător" sau fix. În condiţiile tehnice ale perioadei medievale când
podurile erau foarte rare, traversarea cursurilor de apă prin vad, era o soluţie la
îndemâna oricărui călător sau negustor. Nu toate menţiunile de vaduri în diferite
izvoare istorice se referă la cele folosite de negustori, o parte dintre acestea au fost
25
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folosite pentru instalarea morilor de apă. În multe situaţii vadurile menţionate din
documentele medievale moldoveneşti au calitatea de puncte de reper pentru
delimitarea proprietăţilor respective.
În această calitate de vaduri comerciale, care puteau să aducă venituri
substanţiale, erau vadurile apelor mari, sau a "apelor domneşti", cum ar fi:
Dunărea, Nistru!, Prutul, Siretul, ale căror venituri au fost încasate de domnie. Cu
aprobări speciale din partea domniei, anumite vaduri puteau să fie exploatate de
particulari. Vadurile unor cursuri de apă ca Moldova, Bistriţa, Trotuş, Tazlău
aparţineau stăpânilor domeniilor din zona respectivă, erau donate unor mănăstiri,
fiind exploatate de către aceştia cu aprobarea domnului.
Vadurile au fost utilizate atât de negustori, dar şi de simplii călători sau de
către armatele statelor străine care invadau în numeroase rânduri Moldova.
Prima menţiune probabilă a unei vămi de acest gen, este din 29 iunie
1400, când Alexandru cel Bun întăreşte hotarul unui sat de pe Tazlău care cade în
1
drum până la "vadul mare" • În acest caz în fixarea hotărniciei sunt menţionate o
serie de elemente cum ar fi "drumul", "drumul mare", "vad" cât .şi "vadul mare".
Tocmai aceste elemente şi în special ultimul, folosite în hotarnica respectivă, ne
determină să considerăm că este vorba de un vad utilizat de negustori, care
presupunea achitarea unor taxe proprietarului respectiv.
În secolul al XV -lea, izvoarele istorice care ne-au fost accesibile, au
evidenţiat un număr important de vaduri la care se percepeau taxe vamale. Dintre
acestea doar o parte dintre ele sunt nominalizate, altele sunt menţionate la modul
general. Prima menţiune a unui vad de acest gen din acest secol este din 16
septembrie 1408, când Alexandru cel Bun întăreşte bisericii Sfănta Vineri din
Roman (Episcopia din Roman) un vad pe Moldova mai jos de ora{ În mod cert,
în cazul de fată este vorba de un vad utilizat de negustori şi nu de un vad de
moară, Moldo~a fiind un râu mare, pe care nu se puteau instala mori. În deceniile
următoare, această danie a fost confirmată şi de alţi domni, menţionându-se
elemente noi care demonstrează această calitate, inclusiv la veniturile, pe care
biserica Sfănta Vineri le încasa de la negustorii care traversau Moldova.
Vămile percepute pentru trecerile peste ape sunt menţionate încă de la
primul privilegiu acordat negustorilor lioveni din 6 octombrie 1408, când la
Cernăuţi erau percepute două tipuri de vămi - de oraş şi de vad, iar la Tighina
erau percepute trei tipuri de vămi- de oraş, de vad şi de strajă. Faptul că în cele
două localităţi erau percepute vămi de vad, pe lângă cele de oraş sau de strajă, se
explică prin faptul că ambele localităţi sunt situate lângă două cursuri importante
de apă: Cernăuţi la un vad al Prutului şi Tighina la un vad al Nistrului 3 •
1

Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, voi. 1, întocmit de Constantin Cihodaru, Ioan
Leon Şimanschi, Editura Academiei, Bucureşti, 1975, p. 15, nr. 10.
2
Ibidem, p. 33, nr. 23. Vezi şi localitatea Cotul Vameşului din apropiere de Roman.
3
Miron Gh. Vasile, Ştefan Ceauşu, Ioan Caproşu, Gavril Irimescu, Suceava. File de istorie.
Documente privitoare la istoria oraşului Suceava (1 388-1918), voi. I, Bucureşti, 1989, pp. 87-89,
nr. 6
Caproşu şi
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A doua menţiune a unui vad de pe teritoriul Moldovei care a fost utilizat
cu precădere de negustori, identificată în cadrul cercetării noastre, este din 12
martie 1423 şi se referă la vadul Putnei afluent al Siretului din sudul Moldovei.
Chiar dacă nu este un curs de apă important fiind în zona de graniţă a Moldovei,
4
acesta a fost utilizat în scopuri comerciale .
Pe 31 octombrie 1429, Alexandru cel Bun a dăruit Mănăstirii Neamtului
cu hramul Înălţarea Domnului, iezărul şi prisaca de la Zagoma, scutind carei~ cu
peşte şi cu miere ale mănăstirii de vamă şi de taxe la vad. Au fost blestemaţi, toţi
cei care încercau să încaseze vama sau brudina de la carele mănăstirii 5 , ultima
menţiune referindu-se în mod expres la taxele încasate la trecerea peste cursurile
de apă. Pe 6 iunie 1445, Petru Aron întăreşte Mănăstirii Bistriţa o danie la Botna,
în care sunt menţionate printre altele două vaduri, fără să se facă precizarea dacă
sunt vaduri folosite de negustori sau de moară 6 , iar pe 27 septembrie 1445, Ştefan
al II-lea scuteşte de vamă două care trimise după peşte la Dunăre, la Nistru sau la
iezere ale mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Humor atât la vaduri, cât
şi la vămi, indiferent de modul de exploatare a acestora, scutire reluată şi pe 5
octombrie 14547 • În ultimul caz menţionat este vorba cu certitudine de vadurile
utilizate de negustori pentru care era percepută brudina, chiar dacă este vorba de o
formulare cu caracter general.
Dintre vadurile nominalizate din secolul al XV -lea menţionăm pe cele de
la Ciumăleşti la 18 februarie 1445, Il februarie 1447, 25 august 1454, 1 aprilie
14 70, Ţuţora la 5 aprilie 1448, 25 august 1454, 1 aprilie 14 70 şi Mogoşeşti 25
august 1454. Vadul de la Ciumăleşti a fost dăruit lui "pan Mihail logofăt pentru
slujbă credincioasă ... şi cu vama de trecere" la 18 februarie 1445 8 .
Cel mai sugestive documente sunt cele din 25 august 1454 când sunt
menţionate mai multe vaduri cum ar fi cel al Siretului de la Mogoşeşti şi cele ale
Prutului de la Ţuţora şi Vadul Călugăresc ş} din 1 aprilie 14 70 când sunt
menţionate cele două vaduri ale Prutului 9 . In toate aceste documente sunt
menţionate atât vadurile cât şi vămile de trecere Toate aceste vaduri, erau deosebit
de importante pentru traficul comercial aducând probabil venituri substanţiale
Domniei, în felul acesta explicându-se şi nominalizarea în documentele perioadei.
În acelaşi timp, putem surprinde o tendinţă de înstrăinare a acestora din
proprietatea Domniei în proprietate particulară boierească sau mănăstirească,
fenomen observat şi în perioada următoare.
Pe 1 martie 1456 Petru Aron întăreşte Mănăstirii Neamţ, printre altele, trei
vaduri la Nistru, Havoronea, Corabca şi Gura Zagomei. Cu certitudine,
menţionarea celor trei vaduri într-un document de danie către Mănăstirea Neamţ
4

D.R.H., A, voi. l, p. 78, nr. 53.
Ibidem, p. 139, nr. 92.
6
Ibidem, voi. Il, întocmit de Leon Şimanschi, Georgeta Ignat şi D. Agache, Bucureşti, 1976, pp.
65-66, nr. 46.
7
Ibidem, voi. I, p. 366, 386, nr. 258, 272; voi. Il, p. 60, nr. 42
8
Ibidem, voi. I, p. 356, 386, 394, nr. 252, 272, 278; voi. II, pp. 58-59, 244; nr. 41, 164.
9
Ibidem, voi. Il, pp. 58-59, 244; nr. 41, 164.
5
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îşi are sensul numai dacă reprezentau o sursă de venit, fiind importante pentru
încasarea brudinei. Nistru! fiind un curs de apă important, care reprezenta hotarul
de răsărit al Moldovei, o "apă domnească" cele trei vaduri au fost proprietate
domnească cel puţin pînă în momentul daniei, fiind din categoria celor utilizate de
negustori şi nu pentru instalarea de mori 10 •
La 8 august 1461, Ştefan cel Mare întăreşte lui pan Ivul Salca, printre
altele, a treia parte din vadul de pe Moldova de lângă satul Miculeşti din apropiere
de Roman, care din secolul al XVI-lea, a început să se numească Trifeşti 11 •
Pe 20 aprilie 1488, acelaşi domnitor reîntăreşte dania făcută de Alexandru
cel Bun, bisericii Episcopiei de Roman în 1408, În actul de danie se menţionează
în mod expres cele două sate Leucuşanii şi Dragomireştii cu podul umblător şi
faptul că vameşii de Roman să nu încaseze această vamă, ci ea să fie percepută de
episcop. În cazul acesta există o menţiune expresă a rolului comercial al acestui
vad, al podului umblător şi a faptului că se încasau taxe vamale, care anterior
acestei danii erau percepute de vameşii de la Roman 12 • Cu certitudine, este vorba
de acelaşi vad ca şi acela menţionat pe 16 septembrie 1408, putându-se face o
legătură şi cu localitatea Cotul Vameşului existentă în zilele noastre în apropiere
de Roman.
În 1490, Ştefan cel Mare a acordat mânăstirii Putna, printre altele, dreptul
de a avea un pod umblător pe Siret în apropiere de Târgu Siret. Şi în cazul de faţă,
voievodul a acordat ctitoriei sale un venit important, provenit de la cei care
foloseau podul, atât negustori cât şi simpli călători 13 • În cazul acestei informaţii,
există o referire clară la existenţa unui vad şi a unui pod mobil, care erau
exploatate de mănăstirea Putna, prin încasarea unor taxe de la negustorii şi
călătorii care treceau pe acest pod. Importanţa acestui vad trebuie observată şi în
strânsă legătură cu apropierea unui centru urban destul de important în acea
vreme.
Pe 17 martie 1492, Ştefan cel Mare întăreşte lui Şteful jumătate din satul
Şerbănăuţi de pe Siret, iar hotarul satului fiind fixat "unde drumul trece pâriul mai
14
sus de vad" . O ultimă menţiune a unui vad din secolul al XV -lea, este din 5
martie 1493, când se foloseşte într-o hotarnică toponimul "Vadul Neguţătorului"
aflat la confluenţa dintre Tazlăul Mare şi Tazlăul Sărat. Chiar dacă documentul
este unul fals, fiind însă vorba de un toponim cu o denumire extrem de sugestivă
pentru problema luată în dezbatere, informaţia poate fi luată în considerare. În
acelaşi timp cei care au falsificat relaţia de proprietate, au avut grijă ca elementele
de toponimie utilizate să fie veridice. Tot conform documentului în apropierea
vadului se afla seliştea Steţcani (satul Tescani din zilele noastre). Există

10
11
12

13
14

Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

voi. Il, p. 84, nr. 58.
pp. 141-142, nr. 99.
voi. III, întocmit de C. Cihodaru, Ioan Caproşu şi Nistor Ciocan, 1980, p. 72, nr. 39.
p. 146, nr.75.
p. 215, nr. 108.
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posibilitatea ca vadul menţionat în documentul din 29 iunie 1400, locul vămii
Tazlăului atestată la 1431 şi acest "Vad al Neguţătorului" să fie identice.
Au existat în acest secol numeroase menţiuni ale unor vaduri, la care se
percepeau brudina şi vama în scutirile vamale acordate unor mănăstiri, fără însă să
fie nominalizat sau specificat cursul de apă, cum a fost în scutirea vamală acordată
mănăstirii Voroneţ pe 30 septembrie 1453 15 •
Şi în secolele următoare, cele mai importante vaduri folosite de negustori,
în activitatea comercială şi care au a fost însoţită de stabilirea unor taxe
comerciale în favoarea domniei sau proprietarilor locali au fost cele de pe Dunăre,
Nistru, Prut, Siret.
Astfel, după ce Dunărea a devenit pe o porţiune importantă hotarul
Moldovei în partea de sud a ţării, vadurile acesteia au devenit extrem de
importante pentru întreaga ţară. Printre acestea au fost cele de la Vadul Iezilor sau
Iezerina şi vadul mult mai important cel de la Obluciţa-Isaccea. Acestea au fost
importante atât pentru activitatea comercială, dar şi pentru cea strategica-militară.
Dintre cele două vaduri ale Dunării inferioare menţionate mai sus,
deosebit de important pentru ambele domenii a fost cel de la Obluciţa, care
îndeplinea un rol strategic de prim ordin pe drumul comercial de la
Constantinopol - Bazargic - Valea Carasu - Babadag - Moldova şi Polonia.
Acesta s-a aflat în posesia Moldovei, cel puţin până în momentul în care Cetatea
Albă şi Chilia au fost ocupate de otomani. Probabil turcii au ocupat şi zona
vadului de la Obluciţa, sau cel puţin au disputat această zonă de interes maxim din
punct de vedere strategic cu voievozii Moldovei. La o dată ulterioară anului 1484,
sultanul Baiazid al II-lea a redat şi prinţul Selim (viitorul sultan Selim I) a
confirmat pe 25 ianuarie 1512 din Cetatea Albă lui Bogdan al III-lea domnul
Moldovei, atât vadul de la Obluciţa cât şi "gârlele", adică lacurile din această
zonă. Actul lui Selim I, de restituire a unui teritoriu către Moldova, aproape
singular în istoria raporturilor dintre Ţările Române şi Poarta Otomană, poate fi
explicat prin lupta pentru tronul imperiului, moment în care putea fi important şi
voievodul Moldovei 16 • În felul acesta Moldova a reintrat în posesia atât a vadului
de la Obluciţa aflat între lacurile Cahul la apus şi Cartal la răsărit cât şi a unor
zone piscicole importante
Importanţa strategică şi comercială excepţională a vadului de la Obluciţa
Isaccea, expansionismul otoman ca o constantă a istoriei acestui stat, a făcut ca
imperiul să-şi propună reocuparea acestuia.
Această reocupare a avut loc probabil în anul 1538 în timpul sultanului
Soliman Magnificul, cu prilejul expediţiei împotriva lui Petru Rareş. Armata
otomană a trecut Dunărea pe un pod pe la "vama de la Obluciţa" aflată pe malul
15

Ibidem, voi. II, p. 53, nr. 37.
Localitatea Obluciţa a mai fost denumită şi Carta! în hărţile din secolelele XVIII-XIX, iar lacul
Carta! în care se varsă râul Ialpuh, poartă denumirea de Ialpuh în zilele noastre în Marcel Dumitru
Ciucă, Din relaţiile Moldovei cu Imperiul otoman în timpul lui Bogdan al III-lea, în "Studii.
Revista de istorie", tom 31, nr. 7, 1978, pp. 1260, 1263.
16
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de nord al Dunării (Vamoş Koyu) 17 . Vadul şi vama de la Obluciţa au fost din acest
moment sub dominaţie otomană, fiind menţionat cu diverse ocazii. Astfel, în 1557
pe 29 iulie şi 30 septembrie, o solie poloneză condusă de Erasm Otwinkowski,
atât la deplasare spre dar şi la întoarcere de la Constantinopol "soseşte la Obluciţa,
orăşel turcesc la Dunăre unde este vad şi vamă care se ia aici, atât pentru cai cât şi
pentru mărfuri", adică atât pentru călători cât şi pentru negustori. Intre Obluciţa şi
Constantinopol nu mai exista nici o altă vamă, în afară de cea din capitala
18
imperiului .
Foarte importante pentru problema care ne interesează au fost vadurile
Nistrului în număr de 17 conform monografiei lui Ştefan Ciobanu. Ele au fost însă
mai numeroase 19 . Pe lângă cele cinci vaduri ale Nistrului (Mitirivi Kimini,
Tighina, Corabca, Havoronea şi Zagorna) menţionate încă din secolul al XV -lea,
au mai fost identificate un număr semnificativ de vaduri ale acestui fluviu în
cadrul cercetării noastre până la începutul secolului al XIX-lea. Printre aceste
vaduri cu rosturi comerciale pot fi menţionate cele de la Pietrele Vameşului
(Mitirivi Kimini), Vadul lui Braha, Iarova, Cremenciug, Movilăul sau Vadul
Otacului,Vadu Raşcu sau al Raşcovului, Vadul Jorei, Vadul lui Vodă şi vadul de
la Tighina. Importanţa comercială a acestora a început încă din primele decenii de
existenţă ale Moldovei, până la instaurarea dominaţiei ţariste în 1812, când
teritoriul dintre Prut şi Nistru a intrat în componenţa Rusiei. Fără îndoială acestea
presupuneau şi nişte pericole, deoarece favorizau incursiunile de pradă ale
tătarilor din Crimeea, ale tătarilor nohai şi cazacilor din a doua jumătate a
secolului al XVI-lea
Vadul de la Tighina a fost în proprietatea domnilor Moldovei, până la
transformarea acestei cetăţi şi a teritoriului din jur în raia otomană în anul 1538 în
timpul lui Soliman Magnificuf 0 , sub denumirea de Bender. Prin instaurarea
stăpânirii otomane în această zonă, erau controlaţi atât moldovenii cât şi tătarii de
către turci.
Pe 18 ianuarie 1536, Petru Rareş întăreşte mănăstirii Humor printre altele
vadul Trifeştilor din zona cursului inferior al Prutului, reîntărit de Petru Şchiopul
aceleiaşi mănăstiri pe 27 iunie 1583 şi apoi pe 11 ianuarie 1665 de Istratie Dabija
voievod. Şi în acest caz este vorba de un vad al unui râu mare, utilizat de
negustori dar şi de simplii călători care aveau nevoie să treacă de pe o parte pe
cealaltă a Prutului 21 .
17

Maria Holban şi colab., Călători străini despre Ţările Române, voi. 1, Editura Ştiinţifică şi

Enciclopedică, Bucureşti, 1968, p. 3 84. În continuare se va cita Călători străini
18

Ibidem, voi. Il, 1970, p. 119-121.
Gh. M. Raşcu, Geografia fizică a Basarabiei, în Basarabia sub coord. lui Ştefan Ciobanu, ed. a
II-a, Editura Universitas, Chişinău, 1993, p. 21.
20
Ion Nistor, Istoria Basarabiei, ed. a II-a îngrijită de Stelian Neagoe, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1991, pp. 74-75.
21
Catalog de documente din Arhivele Statului laşi, Moldova, voi. 1 (1398-1595), ed. de Virginia
!sac, pp. 444-445, nr. 1191; Vasile Gh. Miron, Ştefan Ceauşu, Gavril Irimescu, Sevastiţa Irimescu,
Din tezaurul documentar sucevean, Bucureşti, 1983, pp. 60, 180-181, nr. 78, 518.
19
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Pe 5 aprilie 1558, Alexandru Lăpuşneanul întăreşte unui anume Stan, o
poiană din hotarul Ardeoanilor, de pe "malul Tazlăului mai jos de vad". În stadiul
actual al cercetării noastre, nu putem stabili dacă a fost un vad de mori sau unul
utilizat de negustori 22 . Pe 13 iulie 1569, Bogdan Lăpuşneanul întăreşte la patru
surori, pe lîngă două sate pe Siret, Cozmeşti şi Prăjeşti şi jumătate de vad ce este
pe Siret. Ce certitudine este vorba de un vad utilizat de negustori, expresia
,jumătate de vad" are sensul de jumătate din veniturile obţinute de la acel vad 23 .
Pe 6 iulie 1569, acelaşi Bogdan Lăpuşneanul întăreşte lui Toma şi Matei o bucată
de pământ în hotarul Buciumilor, pe lângă "drumul Cârlijilor şi vadul
24
Cârlijilor" • Pe 8 martie 1570, este menţionat "podul lui Iurie din hotarul
Răteştilor de pe Berheci". Probabil acesta era un pod fix local folosit de oamenii
din partea locului şi care nu presupunea încasarea unor taxe atât de la negustori
cât şi de la simplii trecători din partea locului 25 •
În perioada 7 august 1590-15 august 1591, Petru Şchiopul a arendat vama
Moldovei lui Giovani de Marini Poli (Giva), incluzând atât "vadurile şi schelele"
în contractul de arendare încheiat. Conform acestui document Giovani de Marini
Polii a arendat încasarea taxelor vamale de la vămile şi vadurile de pe teritoriul
Moldovei 26 •
În secolul al XVII-lea, am identificat alte menţiuni ale vadurilor de pe
teritoriul Moldovei.
Pe 16 octombrie 1611, Constantin Movilă dă următoarele instrucţiuni lui
Nestor Ureche şi Coste Bucioc, solii domnului în Polonia, ca veniturile rezultate
din transporturile peste Nistru (taxele vamale), să fie încasate de domnul
Moldovei "după străvechiul obicei" şi nu de anumite persoane din Polonia 27 .
Chiar dacă nu este menţionat concret un anume vad, textul documentului
demonstrează că taxele vamale încasate la vadurile Nistrului erau importante, atât
pentru Moldova cât şi pentru Polonia, făcând obiectul negocierilor la nivel înalt.
În 1612, negustorul italian Tommaso Alberti a trecut Nistru! pe la vadul
Braha28 . Astfel, pe 9 septembrie 1618, Stanislaw Zolkiewski, hatman al Coroanei,
scrie regelui Poloniei, Sigismund al III-lea, că se află cu oastea pe şleau! (drumul)
Pocuţiei, la 3 mile de vadul de la Kolodrobwka (pe malul stâng al Nistrului în
apropiere de Snyatin), fiind cea mai comodă trecere peste Nistru, pentru oştile
tătăreşti aflate pe teritoriul Moldovei. Cu certitudine acest vad al Nistrului a fost
traversat de drumul comercial care venea din Polonia şi întra în ţară pe la SnyatinDRH, A, Moldova, voi. VI, întocmit de Ioan Caproşu, 2008, pp. 392-393, nr. 217.
Ibidem, nr. 408. Astăzi în comuna Stolniceni-Prăjescu din judeţul Iaşi.
24
Ibidem, nr. 406.
25
Ibidem, nr.433.
26
Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea, Text stabilit şi indice de Gh. Chivu,
Magdalena Georgescu, Magdalena loniţă, Alexandru Mareş şi Alexandra Mareş Moraru, Editura
Academiei, Bucureşti, 1979, p. 167, nr. LXXV.
27
Ilie Corfus, op. cit., Secolul al XVII-lea, pp. 60-62, nr. 29.
28
N. Iorga, Istoria românilor prin călători, ed. de Adrian Anghelescu, Editura Eminescu,
Bucureşti, 1981, p. 20 1.
22
23
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Cernăuţi, fiind folosit în mare măsură şi de către negustori . În 1620, armata
poloneză înfrîntă la Ţuţora, este nevoită să să retragă în dezordine, trece Prutul pe
la vadul de la Ţuţora şi Nistrul pe la Movilău, unde a avut loc destrămarea
acesteia 30 . Cu acest prilej au fost menţionate două vaduri, unul la Ţuţora pe Prut şi
celălalt pe Nistru la Movilău. Chiar dacă cele două vaduri au fost menţionate în
strânsă legătură cu desfăşurarea unor operaţiuni militare şi nu a unor activităţi
comerciale, acestea din urmă nu au lipsit cu siguranţă la vadurile respective.
În 1633, hoardele lui Cantemir paşa au trecut în Polonia pe la "trecătoarea
Nistrului la Hrinciul, mai jos de Hotin", de au robit Podolia 31 .
Pe 14 iulie 1638, Vasile Lupu întăreşte "ficiorilor Badiului să-şi ţină moşia
lor şi vadul de pod de la Rădăuţi de pe Prut să strângă brudina, nici pârcălabii de
Hotin, nici cei de Dorohoi să nu aibă nici o treabă". Băduleştii se plâng că
pârcălabii au pus "feciorii săi să le strângă brodina de pre podu". În cazul de faţă,
dispunem de mai multe informaţii referitoare la vadul de pod al Prutului din
localitatea Rădăuţi pe Prut, despre faptul că dreptul de încasare a brudinei,
aparţinea proprietarilor moşiei respective şi despre tentativa de uzurpare a acesteia
de către pârcălabii de Hotin şi Dorohoi. Toate aceste informaţii demonstrează că
vadul de pod din această localitate era folosit în primul rând de negustori, că
aducea venituri importante, dacă a determinat un conflict între proprietari şi
dregătorii locali. De cele mai multe ori conflictele dintre proprietarii de moşii şi
dregătorii locali ai Domniei au fost determinate de imprecizia referitoare la
dreptul de exploatare a vadului, la conflictul de natură patrimonială între
proprietarii de moşii aflate de-a lungul cursurilor de apă şi dregătorii locali. În
cazul marilor cursuri de apă cum ar fi Dunărea, Nistru!, Prutul, Siretul, acestea au
fost considerate "ape domneşti", în timp ce malul aparţinea proprietarilor. În cazul
acestor cursuri de apă era nevoie de aprobarea expresă a domnului, pentru
instalarea şi exploatarea unui pod mobil, pentru că de un pod fix, peste cursurile
respective de apă, din piatră sau chiar din lemn nu putea fi vorba la posibilităţile
tehnice exitente pe teritoriul Moldovei în perioada pe care am analizat-o.
Veniturile mari care erau obţinute la aceste vaduri şi poduri, determinau
32
neînţele$erile dintre dregătorii locali şi proprietari .
In 1653, Vasile Lupu, urmărit de oştile lui Gheorghe Ştefan trece Nistru! la
Hotin "la trecătoarea cu podul". Şi în acest caz a fost menţionată existenţa unei
29

29

Ibidem, p. 95, nr. 41.
Miron Costin, Opere, ed. de P.P. Panaitescu, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti,
1958, pp. 71, 74.
31
Axinte Uricariul, Cronica paralelă a Moldovei şi Ţării Româneşti, ed. critică de Gabriel
Ştrempel, Editura Minerva, Bucureşti, voi. Il, 1994, p. 21.
32
DRH, A, Moldova,vol. XXIV, ed. de Constantin Cihodaru şi Ioan Caproşu, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1998, p. 394-395, nr. 411. Localitatea Rădăuţi pe Prut a fost menţionată şi în
prima jumătate a secolului al XIX-lea ca vamă a Moldovei, după ce Basarabia a fost anexată de
Imperiul ţarist.
30
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a Nistrului, adică a unui vad, care avea şi un pod, cu siguranţă mobil,
care a fost folosit şi de negustori 33 .
În 1653 este menţionat un po~ făcut de polonezi peste Nistru pe coşuri, la
Zwancea, peste care umblau soldaţii. In această situaţie a fost menţionată existenţa
unui pod de campanie utilizat de soldaţiii polonezi, care a fost construit la un vad
al Nistrului, care în timp de pace, a fost folosit de negustori, menţionat ca atare şi
34
la începutul secolului următor .
În 1654 mai mulţi călători străini au trecut Jijia pe un "pod lung de lemn"
şi Prutul cu barca la Ţuţora. Dacă podul de pe râul Jijia descris de călătorii străini
era un pod fix de lemn, cel de pe râul Prut era unul mobil. Locuitorii satului
Ţuţora de pe ambele maluri ale Prutului aveau obligaţia de a asigura traversarea
râului de către călători 35 .
În 1657 a fost menţionat vadul de la Şcheia dep~ Siret în timpul luptelor
care au avut loc în timpul domniei lui Gheorghe Ştefan. In cazul de faţă vadul de
la Şcheia a fost menţionat în legătură cu desfăşurarea unor operaţiuni militare şi
nu a unor activităţi comerciale 36 . În septembrie 1658, Patriarhul Macarie al
Antiohiei şi însoţitorul acestuia, Paul de Alep, după ce au trecut de Brăila, au
traversat Siretul pe un pod şi au ajuns la Galaţi unde au stat până după 17
septembrie, după sărbătoarea Sfintei Cruci. Nu avem mai multe informaţii
referitoare la acest pod, dar cu siguranţă a fost un pod mobil, pentru folosirea
căruia erau încasate taxe vamale de tipul brudinei, deşi acestea nu sunt
menţionate. În acelaşi timp probabil veniturile erau împărţite între dregătorii turci
de la Brăila şi domnul Moldovei, sau proprietarii locali care primeau acest drept
de la domnie, deoarece Siretul era o apă mare, o "apă domnească", pentru care
instalarea unui pod necesita aprobarea Domniei 37 .
În 1666 vama şi vadul de la Ţuţora sunt descrise cu lux de amănunte de
călătorul turc Evlia Celebi în 1666. Pe lângă informaţiile referitoare la mărimea
veniturilor vamale încasate aici, este menţionat faptul că este un sat mare, bogat,
deşi ruinat, că are o sută de case, 50 de dugheni şi două biserici, la care se adaugă
câteva case care servesc pentru vămuire. Călătorul străin menţionează existenţa în
această localitate a trei dregători, pârcălabul, vameşul şi boierul. Dacă prezenţa
vameşului este în strânsă legătură cu încasarea taxelor vamale, aceea a boierului în
calitate de proprietar local, prezenţa pârcălabului demonstrează că localitatea era
mai mult decât un simplu sat, era cel puţin târg, chiar dacă era ruinat şi în
38
decădere .
Veniturile podurilor mobile instalate la vaduri, erau semnificative. În unele
situaţii, aceste venituri erau donate ctitorilor domneşti. Astfel, în mai 1657
Gheorghe Ştefan dăruia mănăstirii Caşin, ctitoria sa, "două camene mari de ceară
33
34
35

36
37

38

Miron Costin, op. cit., p.
Ibidem, p. 167.
Călători străini, voi. VI,
Miron Costin, op. cit., p.
Călători străini, voi. VI,
Ibidem, p. 734.

143.
1976, p. 152.
183.
p. 277.
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din târgui Iaşi" şi venitul "podului de la Vadul Turcilor", ca să "umble acolo
podul svintei mănăstiri", interzicând altor persoane boieri sau pârcălabi să
expoateze un alt ~od. Şi în cazul de faţă este vorba de un pod care "umblă", adică
de un pod mobie . Este sugestivă expresia de "a umbla" pentru podurile mobile în
documentele medievale din secolele XVII-XVIII.
Pe 1O iunie 1667, la porunca lui Alexandru Iliaş sunt stabilite hotarele
satului Predicăuţi pe Prut din ţinutul Cernăuţi, fiind menţionate vadul Dirălău şi
drumul cel mare al Snyatinului. Cu certitudine, în cazul de faţă este vorba de un
vad utilizat de negustori în întreaga perioadă pe care o analizăm 40 .
Pe 4 mai 1674, Dumitraşco Cantacuzino a acordat permisiunea Todosiicăi
Jora să facă un pod "umblător" la Slipoteşti pe Siret în ţinutul Tecuciului 41 .
Peste 5 ani, pe 24 iulie 1679, Toader împreună cu fraţii lui din Ilceşti vând
lui Enache clucerul 88 de paşi din proprietatea lor din Ilceşti până în în Siret cu
vad de pod, din hotarul târgului Tecuci. Vadul de pod a fost vândut cu 33 de lei, o
sumă relativ mare dacă luăm în considerare faptul că a fost plătită pentru un teren
cu o lungime de doar 147,18 m. Terenul avea însă o valoare comercială potenţială
în urma instalării podului mobil 42 .
În septembrie 1680, oastea Moldovei a trecut Prutul la Ţuţora şi a ajuns la
Chişinău, de unde împreună cu oastea Ţării Româneşti, au trecut Nistrulla Vadul
lui Vodă, participând la a doua expediţie otomană de la Cehrin la răsărit de Nistru.
Au fost menţionate cu acest prilej două vaduri, unul al Prutului de la Ţuţora şi
pentru prima dată, vadul Nistrului de la Vadul lui Vodă. Acest vad al Nistrului
care a fost folosit cu siguranţă şi de către negustori se află în apropierea
43
Chişinăului .
Un alt vad, de data aceasta pe cursul mijlociu al al Prutului, a fost cel de la
Pagul. Situat pe malul basarabean al Prutului între Nâmova şi Lăpuşna, afluenţi ai
Prutului din Republica Moldova, a fost un vad important cu "pod umblător" până
la începutul secolului al XVII-lea, atât pentru negustori cât şi pentru armate.
Astfel, pe 22 august 1686, armata poloneză condusă de Ioan Sobieski s-a oprit "pe
nişte păşuni bune la Pagul". Armata poloneză a înaintat spre sud atingând satele
Gura Văii, Gura Sărăţii, Vetrişoaia, fiind obligată de trupele turco-tătare să se
reîntoarcă la Iaşi. După această dată "podul umblător" a fost mutat la Răbâia

Petronel Zahariuc, Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod, Editura Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2003, p. 344.
40
Din tezaurul documentar sucevean, p. 185, nr. 541.
41
Ştefan Andronache, Documente istorice tecucene, Biblioteca Municipală "Ştefan Petică",
Tecuci, voi. 1, Secolul XVII, 2001, nr. 52; Într-o menţiune marginală din mai 1676 de pe acelaşi
document "că Todosiica Jora aă aibă pod".
42
Ibidem, nr. 68; Nicolae Stoicescu, Cum măsurau strămoşii. Metrologia medievală pe teritoriul
României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 43.
43
De altfel, pe 8 aprilie 1759, localitatea Vadul lui Vodă este menţionată din nou cu prilejul
cumpărării unei cvanghelii de către preotul satului respectiv; Însemnări de pe manuscrise şi cărţi
vechi din Ţara Moldovei, voi. I ( 1429-1750), p. 288; voi. II ( 1751-1795), p. 88.
39
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următor .
Pe 23 iulie 1687, Cojocea din Tecuci face danie lui Ionaşco Balş, mare
vornic, un vad de pod la Mereşti pentru ca "să-i fie milă de el şi să-1 sprijinească
atâta cât va fi în viaţă". Probabil dania menţionată în textul documentului a fost în
realitate o vânzare defhizată pentru a evita contestarea acesteia în virtutea
4
dreptului de protimisis .
Pe 1O martie 1696, este menţionată vânzarea unui pod la Şerbăneşti pe
Siret efectuată de vei vornicul Vasile Costache lui Năstasie podar, pentru suma de
46
250 de lei .
Şi în secolul al XVIII-lea, izvoarele istorice menţionează existenţa a
numeroase vaduri, utilizate de negustori. Printre acestea putem enumera vadurile
marilor cursuri de apă cum ar fi Dunărea, Nistru!, Prutul, Siretul, dar şi a altor ape
mai mici. Unele dintre acestea erau trecute direct prin vad, altele erau trecute cu
ajutorul unor poduri mobile sau fixe. Pentru cursurile mari de ape, în această
perioadă, nu au existat poduri fixe ci numai poduri mobile sau pe dubase.
Pe 16 aprilie 1705 marele logofăt Antiohie Jora cumpără 8 pământuri din
satul Slipoteşti din ţinutul Tecuciu1ui cu vad de pod la Siret 47 . Pe 30 octombrie
171 O, Alexa Patrichi vinde văduvei lui Ilie Enache spătar, 20 de paşi şi jumătate
"cu tot venitul locului, cu vad de pod în apa Siretului din satul Mărişeşti de la
48
ţinutul Tecuciului .
Pe 19 noiembrie 1707, a început călătoria ieromonahului rus Ipolit
Vîşinski din Cernigov prin Moldova prin Constantinopol la Ierusalim. Cu acest
prilej sunt menţionate traversarea Nistrului la Soroca pe 19 noiembrie 1707, a
Prutului la Gherman pe 24 noiembrie 1707, a Siretului prin vad la Şchee (Şcheia)
descris ca un sat părăsit, a Moldovei tot prin vad la Roman, a Bistriţei la Bacău
descrisă ca un ,,râu mare şi adânc, care nu poate fi trecută decât cu pluta", adică cu
un pod "umblător" şi a Trotuşului prin vad la Adjud, care "are o trecătoare rea".
Milcovul, caracterizat de călătorul rus ca "un râu mic", a fost trecut pe "un pod
mic de lemn", adică pe un pod fix. Putem observa diversitatea mijloacelor de
traversare a cursurilor de apă pe teritoriul Moldovei de către călători la începutul
Călători străini, voi. VII, 1980, p. 426-427; Pe lângă această opinie împărtăşită şi de Ştefan
Plugaru, Privire în oglindă: Pogăneştii din dreapta şi din stânga râului Prut. File de istorie, p. 80.
Există şi alte opinii. Astfel, Gabriel Ştrempel a considerat că localitatea Pagul se află mult mai la
sud, pe locul actualului sat Paicu de pe Prut, raionul Cahul din. R. Moldova, Ion Neculce, Opere.
Letopiseţul Ţării Moldovei şi o seamă de cuvinte, ed. critică şi test stabilit de Gabriel Ştrempel,
Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 311, indicele de la p. 923. Identificarea propusă de G.
Ştrempel este contrazisă însă de descrierea lui Iacob Sobieski. Emil Diaconescu a considerat că
vadul şi podul de la Pagul s-a aflat la Leova în Vechi drumuri moldoveneşti, p. 56, iar Gh.
Ghibănescu a considerat că s-a aflat la Popeşti şi Mălăieşti pe valea Prutului, Surete şi izvoade,
voi. XVII, p. XXXIII.
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Ştefan Andronache, op. cit., nr. 92.
46
Ibidem, nr. 115.
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Ibidem, voi. II, Secolul al XVIII-lea, 2001, pp. 21-22, nr. 13.
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Ibidem, nr. 23.
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secolului al XVIII-lea, printre care folosirea vadurilor, a podurilor mobile pentru
49
cursurile foarte mari şi a podurilor fixe din lemn pentru cursurile mici de apă .
De altfel aceste locuri de traversare a cursurilor de apă de pe teritoriul Moldovei
au fost menţionate în întreaga perioadă analizată.
Unul dintre cele mai circulate vaduri ale Nistrului, atât de diferitele armate
cât şi de negustori a fost cel de la Movilău. Astfel, între 28-31 iulie 1711, armata
rusă condusă de Petru cel Mare s-a retras de pe teritoriul Moldovei pe un pod de
pontoane construit la Moghilău 50 .
O altă menţiune a podului de la Şerbăneşti de peste Siret este cea din 1713,
când răzeşii din satul respectiv, semnează o înţelegere în faţa mitropolitului şi a
marilor boieri 51 . Veniturile, probabil importante, obţinute de Grigore cămăraşul,
proprietarul podului de la Şerbăneşti, l-a determinat pe comisul Manolache
Costache, să construiască un pod pe dubase în satul vecin la Lieşti, deşi în acest
sat nu a existat niciodată pod in perioada anterioară. Deoarece podul a fost
construit fără autorizaţia domnului, reducând la minimum veniturile proprietarului
vecin, facilitând fuga locuitorilor ţării peste hotare, Grigore Ghica a ordonat
52
comisului Manolache Costache să distrugă podul de la Lieşti .
Pe 25 iulie 1726 Mihai Racoviţă a acordat lui Iordache Cantacuzino
dreptul de a face un pod umblător pe Nistru la moşia sa Samuşin din ţinutul
Cernăuţi. Cei care plecau din Moldova, trebuiau să plătească proprietarului
brudina. La 24 aprilie şi 24 august 1728, Grigore Ghica i-a ordonat lui Şerban
Cantacuzino, staroste de Cernăuţi, să respecte drepturile proprietarului de a încasa
brudina în întregime de la acest pod. Din nou remarcăm, conflictul dintre
proprietarii "malului" şi dregătorii locali referitor la dreptul de încasare a
veniturilor, deşi cele două persoane implicate făceau parte din aceaiaşi familie 53 .
În secolul al XVIII-lea, sunt menţionate mai multe vaduri şi "poduri
umblătoare" pentru traversarea Prutului. Unul dintre acestea a fost cel de la
Răbâia (astăzi Albiţa-Leuşeni). Pe 11 septembrie 1730 Grigore Ghica i-a acordat
lui Toader Jora postelnic dreptul de a avea o crâşmă şi "pod umblător" la
Todorceni pe Prut (astăzi Leuşeni din stânga Prutului). Grigore Ghica a confirmat
învoiala lui Toader Jora cu răzeşii din Todorceni, de a instala pod pe moşia
răzăşească, aceştia primind o sumă de 20 de lei pe an. Probabil în această zonă a
existat un pod al răzeşilor din acest sat, situaţie confirmată din informaţiile
ulterioare 54 • A fost începutul unui conflict care a opus două familii boiereşti din
această parte a Moldovei. Astfel, pe 30 martie 1731 Grigore Ghica a judecat
litigiul dintre familia Kogâlniceanu, proprietara moşiei Pagul şi a vadului de aici
Călători străini, voi. VIII, 1983, p. 246.
Ibidem, p. 432.
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Ştefan Andronache, op. cit., voi. Il, nr. 27.
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Ibidem, nr. 53.
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Teodor Bălan, Documente bucovinene, voi. IV( 1720-1741 ), Editura Mitropoliei Bucovinei,
1938, p. 66.
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Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade (Drăcenii, Râşetii, Răbâia, Leuşeni, Ghermăneşti),
Fă1ciu-Huşi, voi. XVII, 1927, p. 19, nr. 25.
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şi familia Jora, proprietara moşiei şi a "podului cu dubase" de la Răbâia. În urma
judecăţii

domnului s-a decis, ca "podul să umble pe la Răbâia, iar la Pagul să nu
mai fie pod, deoarece se păgubeşte vama gospod, pentru că nu se poate păzi în
multe locuri", deşi la Pagul a fost din vechime atât podul cât şi drumul mare. Din
acest moment, vadul şi podul de la Pagul a fost desfiinţat, traversarea Prutului în
această zonă :facându-se numai pe podul de la Răbâia. Răbâia a devenit unul din
cele mai importante locuri de traversare a Prutului menţionat din acest secol, până
în zilele noastre 55 •
Nici nu s-a încheiat bine procesul dintre familia Jora şi Kogâlniceanu,
pentru că a apărut un alt litigiu. Pe 3 noiembrie 1731, Gavril Pilat vornic de poartă
a judecat pricina dintre Toader Jora stolnic, care deţinea numai malul dinspre apus
al Prutului (malul din România de astăzi) şi răzeşii din Todorceni care detineau
malul răsăritean (din R. Moldova). În cele din urmă "a fost tăiată capra p~dului
răzeşesc", podul fiind mutat acolo unde ambele maluri ale Prutului aparţineau
stolnicului Jora56 . Aceste litigii referitoare la dreptul de exploatarea podului de la
Răbâia, demonstrează cât de important a devenit vadul şi podul din această
locaţie. Din această cauză, pentru exploatarea acestui pod a fost necesar un
personal destul de numeros. Astfel, pe 12 noiembrie 1731 sunt menţionaţi Lefter
ispravnicul podului, Andrei podarul ~i Toader vameşul cu ocazia stabilirii
hotarului între moşiile Mere şti şi Răbâia 7 •
În zona oraşului Iaşi au existat două poduri peste Prut, unul fiind Podul lui
Gherman, mai sus de Sculeni menţionat indirect de ieromohul rus Ipolit Vişinski
în 1707 şi de Ioan Neculce la 1739. Celălalt pod peste Prut tot din această zonă a
fost menţionat pe 8 februarie 1742, când mănăstirea Cetăţuia avea dreptul să
încaseze "brudina ce din vechiu" de la podul ce este :facut pe dubase pe Prut la
58
moşia mănăstirii de la Tabara .
În cazul în care vadurile se aflau în apropierea unor vămi importante,
vameşii de la aceste vămi încasau taxele vamale şi de la aceste vaduri, cum a fost
situaţia cu vadurile din apropiere de Cernăuţi, veniturile încasate la aceste vaduri
de la negustorii care treceau pe aici, trebuiau să asigure plata slujitorilor puşi la
59
dispoziţie de starostele din acest oraş .
Pe 6 ianuarie 1741, Grigore Ghica scrie lui Anastase vel căpitan de Soroca
să respecte drepturile lui Ilie Buznea fost mare vomic de poartă, asupra "podului

Ibidem, p. 71. Mutarea podului de la Pagul la Răbâia este încă o dovadă a a faptului că
localitatea Pagul se afla pe cursul mijlociu al Prutului şi nu în localitatea Paie de pe cursul inferior
al acestui curs de apă. Astăzi aici se află podul rutier de Albiţa-Leuşeni
56
Ibidem, pp. 24-25, nr. 29
57
Ibidem, p. 108, nr. 100; voi. XXV (Documente Kogâlniceşti Între 1529-1878), Iaşi, 1932, p. 24,
nr. XXXI.
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Ion Neculce, op. cit., p. 825; Vasile Băican consideră că Podul lui Gherman a fost menţionat în
1741, Geografia Moldovei reflectată În documentele cartografice din secolul al XVIII-lea, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1996, p. 139; N. Iorga, Studii şi documente, voi. VI/2, p. 213, nr.
32.
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Ibidem, p. 360, nr. 1107.
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umblător

de la vadul larovii", deoarece are moşie pe Nistru la Balinţi ŞI
Cremenciug, inclusiv vadul respectiv 60 .
În octombrie 1742 a fost trimisă o poruncă vei căpitanului de Soroca, care
trebuia să înregistreze toate podurile mobile de la Nistru, probabil din acest ţinut
şi să asigure încasarea veniturilor cuvenite proprietarilor de moşii. La fel ca şi în
cazul altor mari cursuri de apă, şi la Nistru a existat o anumită discuţie. Deşi
Nistru! era "apă domnească", un curs mare de apă, malul fluviului aparţinea de
obicei unui proprietar local, care tebuia să beneficieze într-un fel de anumite
venituri de la cei care instalau poduri mobile. Tot în 1742, domnul Moldovei
reproşeză dregătorilor de la Nistru, că proprietarii de moşii din această zonă "au
vândut unor evrei malurile Nistrului, care au făcut fel de fel de luntri şi se petrec
mulţi oameni dincolo de Nistru", adică foarte mulţi locuitori ai Moldovei fugeau
dincolo de graniţele ţării 61 . În 1765, au fost menţionate, pe lângă vama de la
Movilău, aflată la un vad al Nistrului, şi vadurile de la Iarova şi Cremenciug, care
erau subordonate faţă de vama de la Movilău. Acestea au fost foarte importante
pentru comerţul Ţării Moldovei cu spaţiul de la răsărit de Nistru. Printre alte
vaduri de la Nistru au fost şi cele de la Vadul Raşcu sau Raşcov, Vadul lui Vodă.
În februarie 1745, Ion Mavrocordat îi dă voie marelui vornic Manolache
Costache să-şi facă pod pe moşia sa Lieşti din ţinutul Tecuci, deoarece aceasta
cuprinde amândouă maluri ale Siretului, lucru deosebit de important, deoarece în
felul acesta era vorba de un singur proprietar al podului. Ion Mavrocordat îi
acordă acest drept de a construi pod pe această moşie, în ciuda faptului că exista
un alt pod în apropiere la Şerbăneşti cu vad vechi de pod, deoarece apele mari
62
aparţin ~omniei, iar la Lieşti există "loc bun de umblat podul" •
In aprilie 1751, au fost menţionate cu prilejul stabilirii limitelor unui loc
din hotarul târgului Ştefăneşti, vadul cel vechi al Proscurenilor, drumul ce merge
la pod, drumul Proscurenilor. Este prima menţiune identificată în cercetarea
noastră referitoare la vadul şi a podul de la Ploscureni pe Prut, pod şi vad ce vor fi
utilizate până la începutul secolului al XIX-lea 63 .
Aşa cum am arătat mai înainte importanţa vadului şi a podului de la
Răbâia a determinat numeroase litigii. In mai 1754, Vasile Roset hatman a
împrumutat pe unchiul său Toader Jora biv vei stolnic cu 650 lei cu dobândă de
20% pentru doi ani. Suma care trebuia achitată de Toader Jora ajungea la 91 O lei,
acesta punând zălog 4 sate întregi de pe valea Prutului şi podul de la Răbâia.
Deoarece Toader Jora a decedat fără să achite datoria, iar văduva, deşi a încasat
venitul podului până în 1760, nu a putut să o achite, Vasile Roset hatman a reţinut
cele patru sate şi podul. Astfel, pe 25 septembrie 1760 Grigore Callimachi a întărit
proprietăţile respective lui Vasile Roset hatman. Într-un timp relativ scurt, noul
Mihai Spielmann, Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, voi. Il, partea l, p. 99,
nr. 112.
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Ibidem, p. 289, nr. 539.
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Andronache Ştefan, op. cit., voi. II, secolul al XVIII-lea, nr. 64.
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Vasile Gh. Miron, Mihai Ştefan Ceauşu, Gavrillrimescu, Sevastiţa Irimescu, op. cit., p. 283, nr.
863.
60

39
https://biblioteca-digitala.ro

proprietar a arendat podul, crâşma şi dijma noşiei unui negustor, Neculai Puişorul
"lipţcanul" cu 920 de lei pentru 4 ani, cu 230 de lei în fiecare an, 115 lei la
începutul anului şi 115 lei la sfârşitul anului. Venitul podului de la Răbâia a fost
exploatat de noul proprietar, până pe 28 august 1765, când, înduioşat de starea
precară a văduvei lui Toader Jora, recuperând în acelaşi timp banii împr?mutaţi
unchiului Vasile Roset, a dăruit moşia şi podul mătuşii sale Safta Jora. In acest
mod, podul de la Răbâia a reîntrat în proprietatea familiei Jora 64 .
Pe 29 mai 1757, Ioniţă Botez postelnic stăpânul satului Ploscureni din
ţinutul Iaşi se plânge domnului Scarlat Ghica că vecinul său Constantin Blebe care
are o moşie alăturată şi un "pod umblător" pe Prut, atunci când râul vine mare, îl
trage pe moşia sa, îi provoacă distrugeri şi nu plăteşte nici o despăgubire. Domnul
decide ca Blebe să-i plătească despăgubiri lui Ionită Botez pentru pagubele
65
,
provocate .
În anumite situaţii dacă podul nu era întreţinut acesta nu mai putea fi
folosit, ajungând în paragină. Aşa s-a întâmplat cu podul de la Samuşin de pe
Nistru, când, după moartea lui Iordache Cantacuzino, podul moldovenesc a fost
lăsat în paragină, proprietarul mulţumindu-se cu 30 de lei anual din venitul
podului polonez care făcea legătura cu cele două maluri Samuşin (Moldova) şi
Ustie (Polonia). Veniturile podului polonez erau încasate de căpitanul de
Cameniţa. În 1758 însă, urmaşul lui Iordache Cantacuzino, Constantin
Canatacuzino Paşcanu reface podul, fapt ce a determinat o adevărată "ofensivă"
diplomatică din partea autorităţilor poloneze. A fost trimis la Constantinopol în
1758 contele Ignaţiu Podolski, au fost trimise porunci ale sultanului către paşa de
Brăila, domnului Moldovei şi cadiului lbrahim Nabi în 1760 pentru cercetarea
situaţiei, inclusiv a fost trimisă o scrisoare personală a regelui Poloniei către
sultan la 1 august 1761, încercându-se obţinerea unei soluţii favorabile părţii
poloneze. Litigiul dintre cele două părţi s-a prelungit până în 1766. În cele din
urmă, pe baza mărturiilor boierilor localnici şi a "turcilor hotânlii", proprietarului
moldovean i s-a recunoscut dreptul de a exploata podul. O problemă minoră care
putea fi rezolvată prin negocieri dintre cele două părţi a devenit o problemă
"internaţională" datorită dorinţei polonezilor de a încasa în totalitate veniturile
rezultate din tranzitul călătorilor şi a mărfurilor peste Nistru 66 .
În 1775, în Condica Vistieriei Ţării Moldovei de veniturile şi lefurile
dregătorilor Domniei şi Curţii domneşti au fost menţionate, pe lângă informaţiile
referitoare la mărimea brudinei, locurile de percepere a acesteia. Astfel brudina
Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. XVII, p. XV, XVI, XVII, 63, 71, nr. 53;
Documente privitoare la relaţiile agrare În secolul al XVIII-lea, ed. de Vasile Mihordea, Ioana
Constantinescu şi Corneliu Istrati, Editura Academiei României, 1966, p. 419, nr. 414.
65
Ibidem, p. 339, nr. 322. Podul de la Stânca-Ploscureni a fost folosit până la începutul secolului al
XIX-lea.
66
Veniamin Ciobanu, Aspecte ale relaţiilor comerciale dintre Moldova şi Polonia În secolul al
XVIII-lea, în ,,Anuarul Instittului de Istorie şi Arheologie «A.D. Xenopob>", VIII, 1971, Editura
Academiei României, Iaşi, pp. 137,138, 139. După 1775 statul austriac a construit la Samuşin un
pod metalic, ignorând vechile drepturi ale proprietarilor.
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Dunării

era percepută la Galaţi, dar mai este menţionată şi brudina Nistrului,
Prutului, Siretului, Moldovei, Bistriţei şi Trotuşului. Pentru brudina Dunării de la
Galaţi erau pecepute următoarele taxe: 20 de bani pentru fiecare cal, bou de la
carul sau căruţa încărcată, 15 bani pentru fiecare cal sau bou de la carul său căruţa
descărcată (goală), iar când vor trece înot să plătească 7,5 bani, 15 bani de fiecare
om călare care va trece podul, 1O bani pentru pentru fiecare cal sau bou care duce
o povară şi 1O bani pentru fiecare vită slobodă care trece podul, 3 lei şi 80 de bani
pentru 1000 de oi destinate aprovizionării Istanbuluilui care vor trece podul şi 15
lei pentru 1000 de oi care aparţin negustorilor.
În ceea ce priveşte brudina Nistrului, aceasta era de 15 bani pentru fiecare
cal sau bou de la un car sau căruţă încărcată, iar dacă acestea vor trece înot să
plătească jumătate adică 7,5 bani pentru fiecare cal sau bou de la un car sau o
căruţă încărcată. Pentru fiecare cal sau bou de la un car sau o căruţă goală trebuia
să se plătească 1O bani, iar de vor trece înot să se plătească jumătate adică 5 bani.
Pentru un om călare care foloseşte podul brudina era de 12 bani, iar pentru cel ce
trecea înot plătea doar 6 bani. Pentru un om care trecea podul pe jos, plătea doar 3
bani. Pentru 1000 de oi care treceau podul, brudina era de 400 de bani, sau de 4
bani pentru 1O oi.
Pentru celelalte cursuri de apă cum ar fi Prutul, Siretul, Moldova, Bistriţa
şi Trotuşul au fost fixate următoarele valori ale brudinei: 6 bani pentru fiecare cal
sau bou de la un car sau căruţă încărcată, iar pentru una goală aceasta era la
jumătate adică de 3 bani. Atunci când carele sau căruţele nu foloseau podul şi
treceau înot cursul de apă, taxele erau micşorate la jumătate adică de 3 bani.
Pentru un om călare care trecea podul era încasată o taxă de 3 bani, iar pentru unul
pe jos, era încasată o taxă de 1,5 adică jumătate din taxa plătită de călăreţ. Pentru
o vită slobodă care trece podul era plătită o taxă de 3 bani, iar pentru 1000 de oi
erau plă~tiţi 200 de bani adică pentru 1O oi o taxă de doi bani.
In cazul în care aveau loc accidente, stăpânii podurilor trebuiau să suporte
despăgubirile datorate celor care îşi pierdeau marfa "pentru că de vreme ce iau
brudina, ei sunt datori să plătească paguba ce s-ar întâmpla".
Aşa cum am arătat cele mai multe dintre podurile din această perioadă au
fost mobile şi nu fixe, mai ales pentru cursurile de apă mari. Unul din puţinele
locuri în care a existat un pod fix sau "stătător"pe Siret în această perioadă a fost
la Mirceşti, pod aflat în proprietatea Mănăstirii Răchitoasa. Egumenul Mănăstirii
Răchitoasa avea dreptul de a încasa următoarea brudină, conform "cărţii din 7 mai
1775". Astfel erau încasaţi 30 de bani pentru un carul mare cu tot cu boi încărcat
îndiferent de marfă, 15 bani de carul mic cu tot cu boi încărcat indiferent de
marfă, 6 bani pentru carul mare gol cu tot cu boi, 3 bani pentru carul mic cu tot cu
boi, 3 bani pentru fiecare vită dusă de negustori şi jumătate de ban pentru fiecare
vită a ţăranilor dusă la târguri pentru vânzare, 3 bani pentru un om călare iar
pentru cei pe jos nimic şi 30 de bani pentru 100 de oi sau 3 bani pentru 10 oi 67 .
67

Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. VII, Acte interne ( 1771-1780), ed. de Ioan
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Tot prin Condica din 1775, brudina de la podul peste Prut de la Cernăuţi, probabil
transcrierea unei danii tăcute de domnii Moldovei anterior anexării Bucovinei de
către austrieci, a fost dăruită Mănăstirii Horecea 68 .
Pe 1 septembrie 1776 în Condica Vistieriei este menţionată din nou
brudina Dunării, Nistrului, Prutului, Siretului, Bistriţei, Moldovei şi Trotuşului.
Referitor la cuantumul acesteia în anul care s-a scurs de la Condica din 1775 nu
au existat modificări nici în ceea ce priveşte cuantumul nici în menţiunea unor noi
cursuri de apă unde s-ar fi încasat brudina 69 .
Un alt vad şi pod peste Prut a existat în dreptul localităţii Fălciu, care a
ajuns în proprietatea familiei Bogdan. Astfel, pe 28 decembrie 1776, târgoveţii din
Fălciu se plâng proprietarului Manolache Bogdan mare spătar, prin care cer
înlăturarea lui Hriste grecul de la exploatarea podului de peste Prut, deoarece
acesta a mutat podul de "vadul vechi" pentru închiderea venitului târgului şi nu îi
lasă să treacă Prutul direct prin vad în cealaltă parte. Ar accepta ca podul să fie
70
arendat de căpitanul Tudor Pomană .
Reglementarea încasării brudinei s-a tăcut şi prin Condica Vistieriei
Moldovei din 1 aprilie 1777, care are aceleaşi prevederi referitoare la sumele de
plată pentru trecerea cursurilor de apă. În aceleaşi timp în această condică sunt
menţionaţi slujitorii de la diferitele vaduri ale Nistrului, care se mai aflau sub
controlul domnilor Moldovei. Astfel, la vadul Jorei de la Nistru din Lăpuşna
Orheiu existau un căpitan, 3 zapcii şi 40 de călăraşi de Jora, iar la ţinutul Soroca
exista un căpitan de Cosăuţi la vadul Nistrului, 9 zapcii şi 44 de cazaci 71 .
Impresionează numărul mare de slujitori care existau la cele două vaduri ale
Nistrului cu rol de spraveghere şi de avertizare a domnului Moldovei despre
eventualele pericole dar şi de control a traficului de persoane şi mărfuri peste
fluviu.
În 1780 Mănăstirea Sfăntul Spiridon din Iaşi, împreună cu Vasile Buzilă
de la Vistierie au construit un pod la Balotina, deoarece un mal al Prutului
aparţinea acestui slujbaş. Pentru acest pod au fost cheltuiţi 160 de lei, jumătate din
această sumă fiind acoperită de mănăstire. În aceste condiţii jumătate din pod
"rămâne mănăstirii drept acaret" adică în proprietatea acesteia. Conform expresiei
din document, "podul au umblat două luni; octombrie şi noiemvrie 1780", şi a dus
venituri de 40 de lei, din care mănăstirea a luat 20 de lei, iar Vasile Buzilă a
încasat tot 20 de lei, în afară de "2 lei cheltuiala podului" luati de părintele
Irineopolis stareţul mănăstirii. În aceste condiţii poate fi apr~ximat venitul
provenit din exploatarea podului de la Balotina de peste Prut la un maximum de
200 de lei, atât pentru mănăstirea Sfăntul Spiridon cât şi pentru Vasile Buzilă,
deoarece în lunile de iarnă funcţionarea acestuia putea să înceteze. Este sugestivă
expresia "podul au umblat" referire la faptul că acest pod era un pod mobil, care
68

69

70
71

Ibidem, p. 115, nr. 129.
Ibidem, p. 266, nr. 221.
Documente privitoare la istoria economică a României, Seria A, voi. Il, p. 3, nr. 1.
Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. VII, p. 353-354, 359, nr. 266.
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"umblă" şi

de aici expresia de "poduri

umblătoare"

pentru

această

categorie de

·7?

po dun-.
Pe 1O aprilie 1781, Constantin Moruzi a dat târgui Soroca drept zestre
fiicei sale Soltana căsătorită cu hatmanul Scarlat Sturdza. Conform acestui
privilegiu, Scarlat Sturdza avea dreptul de astrânge printre alte venituri brudina
Nistrului "di pe podurile şi luntrile dumisale". Valoarea brudinei era stabilită la 15
bani noi de cal, bou la căruţă, iar dacă treceau înot, adică direct prin vad jumătate,
4 bani pentru o povară de marfă, l O bani pentru fiecare cal, bou de la un car sau
căruţă goală, iar pentru cele care treceau direct prin apă jumătate din acest
cuantum, 12 bani pentru fiecare om călare. Putem observa că valorarea brudinei
era cea din Condica Visteriei din 1775 73 .
În perioada războaielor ruso-otomane din secolul al XVIII-lea, pentru a
opri înaintarea rapidă a armatelor ţariste, turcii demontau podurile mobile pe care
le stricau, păgubind atât pe proprietari, pe arendaşi, dar şi pe locuitorii din aceste
zone. Pe 28 februarie 1784 Antohi Jora stolnic vinde cu 1000 de lei fratelui său
Toader biv vei pitar un sfert din moşia Răbâia cu "pod umblător în apa Prutului",
după ce fratele său Mihai ban a refuzat să cumpere. Pe 20 martie 1784 Toader
Jora biv vel pitar a arendat venitul moşiei Răbâia, Episcop iei din Huşi pe 1O ani
"cum şi podul ce iaste în Prut, gârlele cu peşti, crâşma de la pod" cu 160 de lei pe
an, în total 1600 de lei. Episcopia din Huşi a renunţat la contractul de arendare a
podului, deoarece nu a încasat nici un venit, din ex~loatarea acestui pod, deoarece
4
turcii au luat podul de la Răbâia pe care l-au distrus .
Pe 15 iunie 1784, Constantin Moruzi porunceşte biv vei spătarului Iancu
Razu staroste de Putna să cerceteze pricina dintre spătarul Costin Catargiu care
are pod mobil pe malul Siretului la moşia sa Mărăşeşti din ţinutul Putna "şi
încalecă malul său de la moşia Ionăşeşti din ţinutul Tecuci a lui Alexandru şetrar
de Tecuci". În timpul cercetării a fost adusă o învoială veche din 1763 dintre cei
doi proprietari, care stabilea ca veniturile podului să fie împărţite în patru părţi,
două părţi luate de Costin Catargiu, o parte de şetrarul Alexandru de Tecuci, iar o
parte de către podar. Acest document demonstrează că deşi Siretul era considerat
"o apă domnească", proprietarii moşiilor riverane, ai malurilor aveau dreptul să
instaleze poduri mobile şi să încaseze veniturile respective. Faptul că Siretul, la fel
ca şi Dunărea, Prutul şi Nistru! erau "ape domneşti", făcea ca instalarea podurilor
pe acest curs de apă să fie făcută cu autorizaţia domnului, iar eventualele litigii
75
dintre părţi erau rezolvate tot de către domn prin dregătorii acestuia •
Aceste poduri mobile nu aducea numai venituri aveau nevoie de
întreţinere, de reparaţii curente. Printre elementele care trebuiau înlocuite erau şi
odgoanele de cânepă, care asigurau funcţionarea în condiţii de siguranţă a podului.
72

Ibidem, voi. VIII, Acte interne ( 1781-1790), 2006, nr. 2.
Lia Beniamin, Mihai Spielman, Sergiu Stancu, Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din
România, voi. ll/2, Bucureşti, Editura Hasefer, 1990, p. 218, nr. 136.
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Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. XVII, p. XXIV, p. XXV, 111, 112, nr. 107,
108,109, 120.
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Ştefan Andronache, op. cit., voi. II, Secolul al XVIII-lea, 2001, nr. 118.
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Astfel în 1786 în cheltuielile mănăstirii sfăntul Spiridon din Iaşi este trecută suma
de 7 lei şi 60 de bani pentru cumpărarea unui odgon necesar podului de la
Balotina 76 .
În 1791, este menţionat faptul că mănăstirea S făntul Spiridon din Iaşi a
încasat 80 de lei de la arendarea moşiei Balotina cu pod din ţinutul Iaşi. Suma de
80 de lei este comparabilă cu veniturile obţinute din arendarea umor taxe mai mici
cum ar fi mortasipia şi venitul cântarului din diferite târguri ale Moldovei. O
anumită parte din această sumă probabil destul de mare, provenea din încasarea
77
brudinei de trecere pe podul de pe râul Prut .
Astfel, după 1792, locuitorii din "Vadul Isacu" (Vadul lui Isac) de pe Prut
au cumpărat o Cazanie tipărită la Rârnnic în 1792, pentru biserica satului
respectiv. Această informaţie reprezintă o menţiune indirectă a vadului din zona
de vărsare a Prutului care a fost folosit atât de mult de negustor. Deşi nu dispunem
de alte informaţii la acest vad a existat un pod mobil, care a fost folosit pentru
traversarea Prutului atât de negustori dar şi de simplii călătore 8 .
Pînă în 1794 familia Jora a exploatat în mod direct veniturile podului de la
Răbâia. După această dată, Toader Jora a reuşit să arendeze podul pentru trei ani
cu suma de 800 de lei, câte 266 de lei 26 parale şi 2 bani în fiecare an negustorului
Nicolae Boiangiu! din Huşi. Deoarece veniturile obţinute prin exploaterea acestui
pod erau mult mai mari, Veniamin, episcopul de Huşi, a obţinut de la domnul
Moldovei prioritate la arendarea podului, se înţelege cu Toader Jora, pitar, îi
achită datoriile către negustorul Nicolae Boiangiu! din Huşi şi arendează podul pe
timp de 7 ani de la 29 iunie 1794 până în 1801. Ratele trebuiau achitate către
proprietar la 29 iunie (Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel) şi la 1 ianuarie 79 ,
Pe 9 septembrie 1798, Hârste (pr. Cârste) Constantin a fost numit căpitan
de Cosăuţi-Soroca. Accesta controla un mare număr de vaduri ale Nistrului, cum
ar fi cele de la Podul lui Bichir, la vama de la Soroca, la Praguri, la vama de la
Cosăuţi, Gura Iorjinţii, la Cureşniţa, la Volovceniţă, Râtul Porcului, Cremenciug,
Iarova şi Ialocova, cu ajutorul a 32 de călăraşi într-o săptămână. În total existau 96
de călăraşi. Aceste vaduri al Nistrului enumerate în lucrarea noastră sunt doar
câteva din cele care au existat şi au fost folosite de negustori. În unele exemple
din paragraful de mai sus dispunem de informaţii certe referitoare la existenţa
unor vămi care au aparţinut Moldovei la unele dintre aceste vaduri.
Pe 17 martie 1796, Sandu şi Toader Ţigănuş vând lui Iordachi mare
logofăt 9 paşi de moşie, la Şerbăneşti, cu vad de pod în apa Siretului. Din nou este
vorba de vadul de pod din Şerbăneşti. Intrigă la prima vedere suprafaţa foarte
mică achiziţionată de marele logofăt Iordachi, dar care demonstrează că scopul
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. VIII, nr. 23 7.
Ibidem, voi. IX, Acte interne (1791-1795), nr. 39. Venitul obţinut oprin arendarea moşiei de la
Balotina, în sumă de 130 de lei a fost menţionat şi în anii 1794; 1795, 1796 din acelaşi volum, nr.
233, 348. Aceste venituri proveneau parţial şi din exploatarea podului mobil de aici.
78
Ioan Caproşu şi Elena Chiaburu, fnsemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei,
Casa Editorială Demiurg, Iaşi, voi. II, p.521.
79
Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. XVII, p. XXV, 114, nr. 113.
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principal al achiziţiei era numai vadul, care permitea instalarea podului mobil xo_
Pe 13 iulie 1805, este menţionata dania unui minei către biserica din satul Vadul
lui Vodă 81 , iar pe 25 noiembrie 1806 este menţionat Movilăul ca loc prin care
armata rusă a trecut Nistru! şi a întrat în Moldova la începutul războiului ruso-turc
82
dintre anii 1806-1812 .
Între 1805-1806, podul de peste Prut situat între satele Stânca şi
~
. cu "un po d nemţesc "83 .
Ploscurem,. era remn01t
Pe 15 noiembrie 1811, a fost semnată o înţelegere între unii din locuitorii
satului Ionăşeşti şi biv vei spătarul Iordache Cantacazino, privind îngrijirea
podului peste Siret de la Mărăşeşti. Astfel locuitorii trebuiau să-I dezlege, la
vreme de zloată să-1 lege, să-I păzească, să-1 îngrijească. Acestea erau obligaţii
suplimentare pe lângă cele tradiţionale legate de munca câmpului. Din
operaţiunile la care s-au angajat sătenii, reiese că este vorba de un pod
"umbl a-t or"84 .
În 1810-1811, Ilinca Paladi, proprietara târgului Ştefăneşti, a cumpărat de
la Cernăuţi, un pod nou "legat cu fier cătrănit", care trebuia să înlocuiască vechiul
pod, care deevenise necorespunzător. Veniturile mai obţinute la acest vad de la
Ştefăneşti, a determinat-o pe proprietară să realizeze o~ investiţie însemnată, în
speranţa că aceastăa va fi amortizată în urma exploatării. In 1812 este menţionat la
Ştefăneşti un singur pod şi "brudina care s-a încasat de la cei care au trecut pe sub
cumpăt la Prut", care a ajuns la 400 de lei în 1814, 700 de lei în 1815 şi 273 în
1818. Toate aceste sume de bani încasate din exploatarea podului demonstrează că
85
această investiţie putea fi amortizată .
La începutul lui ianuarie 1816, convoiul boierului Iodache Roset
Roznovanul alcătuit din mai multe trăsuri şi slujitori a trecut Siretul pe un "pod
86
umblător", podarii primind 29 de lei •
Printre ultimele menţiuni identificate în cercetarea noastră referitoare la
existenta vadurilor şi podurilor umblătoare, sunt cele de la Sculeni pe Prut şi
Rădăuţi pe Prut. Între 26 octombrie 1819-26 octombrie 1820, un evreu a arendat
de la Neculai Roset, biv vei agă, venitul podurilor şi a hamalâcului de la carantina
Sculeni cu suma de 11500 de lei, urmând a achita câte 958 de lei lunar 87 . Pe 1O
Ştefan Andronache, op. cit., voi. II, nr. 140.
loan Caproşu şi Elena Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei,
voi. III ( 1796-1828), 2009, p. 192.
82
Ibidem, pp. 217,290.
83
Gheorghe Pungă, Noi contribuţii privind istoria tîrgului Ştefăneşti, în ,,Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie Iaşi «A.D. Xenopol»", XXVII, 1989, Iaşi, p. 338.
84
Ştefan Andronache, op. cit., voi. III, 2002, nr. 31.
85
Gheorghe Pungă, op. cit., p. 338- 339.
86
Gheorghe Ungureanu, Veniturile şi cheltuielile unei mari case boiereşti din laşi în anul/816, în
"Studii şi articoloe de istorie", 1, 1956, p. 132. Peste Siret au existat în această perioadă un vad la
Timişeşti şi un pod "umblător" la Tupilaţi conform descrierii lui Mihail Sadoveanu din nuvela
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Cealaltă Ancuţă.

Ioan Murariu, Unii factori care a frînat comerţul intern al Moldovei la sfârşitul secolui al XVIIIlea şi în primele decenii ale secolului al XIX-lea, în "Carpica", XII, p. 235.
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ianuarie 1821 Mihai Grigore Şuţu a întărit lui Iordache Roset, fost mare vistiernic,
drepturile asupra târgului Sculeni. Printre acestea este şi brudina pentru
trecătoarea Prutului. Astfel, proprietarul avea dreptul de a încasa 90 de parale
pentru fiecare car cu lână, piei de oiae, vacă, cal, brânză, var, 28 de parale pentru
fiecare car încărcat cu sare, care trece Prutul, 56 de parale de fiecare car încărcat
cu scânduri de brad, cofe, sicrie, putini, poloboace cu miere, băcăli, păcură, de
butea de vin sau antalul, iar de poloboacele mici câte două într-un car, câte 40 de
parale de poloboc, 20 de parale pentru carul cu lemne, verdeţuri şi legume, 20 de
parale de fiecare om călare, localnic sau străin, 5 parale pentru fiecare om pe jos,
1O parale pentru fiecare cal fără marfă, 5 parale de butea de vin sau hori !că
goaa
1-88 .
Ultima menţiune identificată în cercetarea noastră referitoare la trecătorea
Prutului este din 1O iunie 1827, când Ioniţă Sandu Sturdza a întărit vistiernicului
Sandu Sturdza drepturile asupra moşiei Rădăuţi pe Prut, fiind menţionate, printre
altele, veniturile podului peste Prut şi ale trecătoarei Prutului. După 1834, statul a
preluat drepturile de trecere peste Prut de la Rădăuţi, ca şi de la celălalte locuri de
traversare a Prutului 8 .
Foarte multe dintre aceste menţiuni ale vadurilor şi podurilor, nu se referă
la activitatea negustorilor sau la cea a vameşilor, ci doar la anumite evenimente
politica militare sau de altă natură.
În concluzie vadurile dar şi podurile "umblătoare" au reprezentat
principalele modalităţi de traversare a cursurilor de apă de pe teritoriul Moldovei
în perioada medievală. Dreptul de a construi un "pod umblător" pe cursurile de
apă mari domneşti era acordat de conducătorul ţării. Deoarece reprezentau puncte
obligatorii de trecere au fost încasate taxe vamale în folosul Domniei sau al
proprietarilor locali.
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Documente privitoare la istoria economică a României. A, Moldova, 1960, voi. II, pp. 84-85.
Ibidem, pp. 126-128, nr. 72
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DOCUMENTE DIN ARHIVELE NATIONALE COVASNA
'
PRIVIND P ANDEMIILE
DIN TĂRILE
ROMÂNE ÎN SECOLELE XVII-XIX
'
Dr. Ioan LĂCĂ TUŞU
Vasile STANCU
Documents from Romania National Archives, Covasna county
regarding the outspread of the diseases in the countries of Romania,
in the XVII-XIX centuries
Summary
Between outbreaks that have horror world, more widespread in the
Romanian space, in the period of the XVII-XIX centuries, were those of plague,
cholera, leprosy, from slaughtering and foot and mouth disease. Archive
documents from Covasna county refers to three of annoyed outspreads that have
haunted in the south-eastem Transylvania "The plague, cholera and foot-andmouth disease - which have been propagated from both spring outside Carpathian
area, as well as from the center and west, Braşov, Transylvania, Banat, Crişana,
Hungary. The subject of all the documents represents the 15 waves of plague that
ha ve occurred in the three Romanian Countries (states) in the 180 years that
covers the 25 documents. The main themes which treats the documents relate to:
triggering of the outspread in Romanian country or the Moldovan Republic or
both principalities; measures to be taken - the duration of the quarantine to
humans, animals posts and goods, other preventive measures, penalties for those
who pass over unknown paths and even with shooting on the spot, and processes
deployed against the people who illegally entered the bead health, raising
quarantine or state ofwar and more.
Keywords: documents, archives, epidemie, diseases, quarantine, doctors,
Covasna.
Conform dicţionarului explicativ al limbii române "pandemia" este
1
definită ca fiind o "epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare" , adică "o
boală contagioasă care se extinde într-un timp scurt, prin contaminare, la un
2
număr mare de persoane dintr-o localitate, regiune etc., numită şi molimă" . Între
aceste epidemii care au îngrozit lumea, cele mai răspândite în spaţiul românesc, în
perioada sec. XVII-XIX, au fost cele de ciumă, holeră, lepră, tifos şi febră aftoasă.
Documentele din arhiva covăsneană, cuprinzând fondurile primăriilor din Tg.
Secuiesc, Sf Gheorghe, ale scaunelor Trei Scaune, Micloşoara şi Regimentului
1

Dicţionarul explicativ a/limbii române, DEX, Ed. Academiei RSR, 1984, p. 648.

2

Ibidem, p. 302
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secuiesc de Graniţă nr. 2 se referă la trei dintre molimele care au bântuit în sudestul Transilvaniei - ciuma, holera şi febra aftoasă - care s-au propagat atât din
afara arcului carpatic, cât şi din centrul şi vestul său, Braşov, Ardeal, Banat,
Crişana, Ungaria. Ca durată, frecvenţă, răspândire şi efecte locul principal între
acestea 1-a ocupat ciuma. Boala, de origine orientală, a fost răspândită în Europa
de puricii şobolanilor infectaţi cu bacteria Yersinia pestis, la o dată discutabilă
încă. De ciumă se vorbeşte în istoria universală încă din timpul strategului Pericle
(c. 495-429 î.Cr.) care, în timpul războiului Peloponeziac, la 431 î.Cr. "i-a convins
pe atenieni să părăsească zonele rurale şi să se retragă în spatele zidurilor cetăţii,
bizuindu-se pentru protecţie pe puterea navală a Atenei. Strategia sa a generat însă
ciuma din 430, iar Pericle a fost îndepărtat de la putere. Reales în anul următor, a
fost răpus de boală la scurtă vreme" 33 . Imperiul Roman este lovit de "Ciuma
Antonina" la 165 d.Cr. Se pare că a fost o pandemie de vărsat de vânt sau pojar
adusă de soldaţii romani întorşi din Orientul Apropiat. A ucis doi împăraţi romani,
Lucius Verus, în 169 şi Marcus Aurelius Antoninus, în 180. Mai. poartă denumirea
de Ciuma lui Galen, de la numele celui care a descris molima. Despre ciuma din
Bizanţ, din timpul împăratului Iustinian (529-565 d.Cr.) aminteşte Procopius din
Caesarea, în trei capitole - 4, 6, 18, în a sa Istoria Secretă: "În timpul acesta (542
d.Cr. - n.n.) s-a întâmplat să cadă asupra lui şi altă nenorocire. Ciuma, amintită în
cărţile de mai înainte •, chinuia pe oamenii din Bizanţ, iar împăratul s-a îmbolnăvit
4
atât de rău, încât mergea vorba că a murit" • "În urma ciumii amintite în cărţile de
mai înainte, care a cuprins tot pământul, au scăpat mai mulţi oameni, decât cei
care au fost omorâţi de dânsul, (de Iustinian n.n.) căci unii au rămas neatinşi de
boală sau au biruit-o, după ce-au căzut în mrejele ei; dar de omul acesta n-a putut
scăpa nimeni dintre romani" 5 • "A venit apoi şi ciuma, amintită mai înainte, şi a
răpit aproape jumătate din oamenii care mai rămăseseră" 6 . Dacă în primele două
cazuri pe care le-am exemplificat sunt istorici care pun sub semnul îndoielii faptul
că molima care s-a abătut asupra Atenei sau Bizanţului ar fi fost ciuma, în
perioada Evului Mediu nici un istoric nu contestă răspândirea molimei pe
continentul european, care a bântuit din prima jumătate a secolului al XIV -lea
până în prima parte a secolului al XIX-lea. "Marele flagel al ciumei şi-a făcut
apariţia în Occident în octombrie 1347, când 12 galere genoveze venind din
Crimeea au ancorat în portul Messinei; din acest oraş, boala s-a răspândit rapid la
Catania, Napoli, Roma, Siena şi Florenţa. Chiar în primăvara anului următor, în
Enciclopedie ilustrată de Istorie Universală, Nume, Date, Evenimente, Ed. Reader's Digest,
2006, p. 522.
• Procopius din Caesarea face referiri la "cărţile de mai înainte" deoarece ciuma din Bizanţ a fost
descrisă în opera sa capitală Războaiele, cartea a II-a, capitolele 22 şi 23, apărută înaintea Istoriei
secrete.
4
Procopius din Caesarea, Istoria secretă, Ed. Academiei RSR, 1972, p. 4 7.
5
Ibidem, p. 67.
6
Ibidem, p. 155.
3

Bucureşti,
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Toscana, formelor pneumonice li s-au adăugat cele bubonice şi hemoragice" 7.
Despre forma de manifestare a ciumei bubonice, măsurile luate şi opţiunile
oamenilor din Florenţa şi Toscana putem să ne edificăm din descrierea unui
martor ocular, scriitorul Giovanni Boccaccio, în capodopera sa, Decameronul.
"Uluitoare lucruri mi-e dat să povestesc, lucruri care, dacă n-ar fi fost văzute de
ochii mei şi al altor mulţi, nu m-aş încumeta nici barem să le cred, necum să le şi
scriu, chiar dacă le-aş fi auzit din gura unui om vrednic de toată încrederea" 8 . În
continuare redăm forma de manifestare a boli aşa cum a văzut-o scriitorul în
primăvara anului 1348. Ciuma "la noi nu se arată ca în răsărit, pe unde, dacă îi
ieşea cuiva sânge pe nas, puteai să juri că-i semn de moarte sigură; ci la începutul
bolii, atât bărbaţilor cât şi femeilor le ieşeau pe la subţiori ori pe la stânghii
(vintre, pântece, burtă, abdomen n.n.) nişte umflături, din care unele erau cam cât
ar fi un măr, altele cât ar fi un ou, care mai mari, care mai mici, şi umflăturilor
acestora norodul le zicea buboaie. Iar de la subţiori şi sţânghii în foarte scurtă
vreme buboiul aducător de moarte prinse a se împrăştia, ivindu-se peste tot trupul;
după aceea, şartul bolii se preschimba şi multora le apărură pete negre sau vineţii
pe braţe, pe coapse şi pe alte părţi, unora mari şi rare, altora dese şi mărunte. Şi,
după cum buboiul fusese la început şi încă mai era semn neîndoios de moarte, la
fel erau şi petele, dacă ţi se arătau pe trup. (de aici şi termenul de "ciumă
bubonică" sau "moartea neagră", după culoarea buboaielor sau petelor de pe
corpul bolnavilor, n.n.) Întru tămăduirea lor nici sfaturile doctorilor şi nici puterea
vreunui leac nu ajutau şi nu păreau să fie bune la ceva. Dimpotrivă, ori fiindcă
firea bolii nu suferea, ori fiindcă, în neştiinţa lor, acei care tămăduiau (şi al căror
număr, în afară de cei care aveau carte, sporise foarte mult şi cu femei şi cu
bărbaţi care habar nu aveau de ştiinţa cea doftoricească) nu izbutiseră să afle din
ce purcede boala şi ca atare nu ştiau să-i deie leacul cuvenit, nu numai că erau
puţini care se vindecau, ci dimpotrivă aproape toţi mureau până în a treia zi de la
ivirea semnelor de care pomeneam mai sus, care mai curând, care mai târziu şi cei
mai mulţi fără fierbinţeli sau alte neajunsuri. Ceea ce învârtoşea puterea acestei
molimi era că boala se întindea de la bolnavi la sănătoşi întocmai cum se întinde
focul când întâlneşte în calea lui ceva uscat, ori unsuros. Răul purcese mai avan
nu numai fiindcă faptul de a sta de vorbă cu bolnavii ori de a te apropia de ei
prilejuia şi celor teferi aceeaşi boală ori moartea obştească, ci şi fiindcă era de
ajuns să atingi veşmintele sau lucrurile folosite de dânşii, ca prin atare atingere
9
boleşniţa să se lăţească" . Boala s-a răspândit rapid în Occident, în Franţa, Spania
şi Anglia. "Cel mai neliniştitor era faptul că pe vremea aceea oamenii nu
înţelegeau cum se răspândeşte boala. Medicul de la A vignon al papei, Guy de
Chauliac, un om remarcabil cu o cunoaştere a epidemiei mai bună decât orice alt
contemporan al său, a declarat că se poate lua boala doar privind bolnavii. Un
7
8

9

Ovidiu Drimba, Istoria Culturii şi Civilizaţiei, vol. 3, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990, p. 249.
Giovanni Boccaccio, Decameronul, Ed. Univers, Bucureşti, 1978, p. 32.
Ibidem, pp. 31-32.
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medic din Paris scria că o persoană bolnavă putea infecta întreaga lume. Două
forme de pestă declanşau Moartea Neagră. La vremea aceea, doar de Chauliac a
observat că în afară de buboaie, mai exista o serie foarte distinctă de simptome:
febră neîncetată şi tuse cu expectoraţie sangvinolentă. Cu toate că nu şi-a dat
seama, identificase ciuma pulmonară mult mai infecţioasă, din cauza căreia,
observa el, se murea în două zile. Tipul bubonic se răspândea prin purecii
şobolanilor negri, iar cea pulmonară pe cale aerogenă, de la tusea persoanei
bolnave" 10 .
În Franţa, ciuma venită din Orient, prin Italia, s-a abătut asupra regiunilor
meridionale în cursul anului 134 7 şi apoi în întreaga ţară. "La Paris, din marele
spital l'Hotel-Dieu erau duse la cimitir, în fiecare zi, cinci sute de cadavre" 11 •
Jumătate din populaţia regatului a căzut victimă molimei. Atunci a luat sfârşit
prosperitatea economică pe care a cunoscut-o epoca ultimilor Capeţieni şi pe care
războiul franco-englez (războiul de 100 de ani, desfăşurat între anii 1337-1453
n.n.) nu a afectat-o decât în regiuni foarte limitate" 12 .
În Anglia, "în august 1348, începuse a se întinde de pe plaja din Dorset
spre câmpiile din Devon şi Somerset. Mortalitatea, deşi exagerată de cronicari sub
imperiul emoţiei, scria istoricul Andre Maurois în a sa Istorie a Angliei, a fost
imensă. S-a scris despre sate în care nu mai rămăseseră destui oameni vii pentru ai înmormânta pe cei morţi, în care muribunzii îşi săpau singuri gropile, în care
muncile câmpului erau părăsite şi oile, fără păstori, rătăceau pe şesuri. E probabil
că a pierit o treime din populatia Europei (Occidentale n.n.), adică aproximativ
douăzeci şi cinci de milioane 'de fiinţe omeneşti. În Anglia epidemia a ţinut
deosebit de mult. Staţionară în 1349, a reînceput în anul următor şi a redus
populaţia regatului de la patru milioane la circa două milioane şi jumătate'' 13 • Şi-n
continuare istoricul trage o concluzie absolut surprinzătoare, dar foarte adevărată.
"Urmările economice ale unei depopulări atât de rapide trebuie să fi fost foarte
adânci. La sate ţăranii supravieţuitori s-au trezit deodată mai bogaţi, deoarece
ogoarele comunale erau împărţite la un număr mai mic de participanţi. Mâna de
lucru fiind redusă, zilierii deveniră pretenţioşi şi refractari. Seniorii, nemaigăsind
muncitori care să lucreze pe domeniile lor, căutară să arendeze pământul. .. Unii
îşi vândură la preţuri modice pământurile, ai căror proprietari deveniră ţăranii.
Mulţi renunţară la agricultură pentru a se ocupa de creşterea oilor. Schimbarea
aceasta, în aparenţă măruntă, constituie totuşi cauza primordială şi îndepărtată a
naşterii Imperiului britanic. Căci dezvoltarea comerţului cu lână, nevoia de
debuşeuri pentru acest comerţ, necesitatea de a-şi păstra stăpânirea asupra mărilor
aveau să aducă după sine lenta transformare a unei politici insulare într-o politică

10
11

12
13

Enciclopedie ilustrată de Istorie Universală ... , p. 158.
Ovidiu Drîmba, op. cit., p. 249.
Jacques Madaule, Istoria Franţei, Ed. Politică, Bucureşti, 1973, voi. 1, p. 176.
Andre Maurois, Istoria Angliei, Ed. Politică, Bucureşti, 1970, voi. 1, p. 220.
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14

navală şi imperială" . În anul 1349, molima s-a întins în Flandra, porturile

hanseatice şi ţările scandinave. Populaţia Islandei a pierit aproape în întregime.
Doi ani mai târziu, pesta bubonică a trecut Oderul, în Polonia şi în stepele Rusiei.
În 13 51 se părea că ciuma a dispărut în Europa Apuseană, însă în secolele XIVXIX în întregul continent, ciuma avea să devină un coşmar care se va repeta
periodic, aproximativ la 10-12 ani, izbucnind acolo unde concentrarea unor mase
mari de oameni şi lipsa de higienă erau manifeste, precum marile oraşe sau
concentrările de trupe armate. În Europa Occidentală ultimele mari epidemii de
ciumă s-au manifestat la Londra, în 1665, şi Marsillia la 1720. Oraşul Londra, în
care "mişunau cinci până la şase sute de mii de locuitori pe străzile înguste şi
murdare, a fost pustiită, într-o lună de iunie (1665 n.n.) puţin mai călduroasă, de o
epidemie de ciumă tot atât de îngrozitoare ca ciuma neagră. Şaptezeci de mii de
15
cadavre trebuiră să fie aruncate în groapa comună" . Oraşul a fost "salvat" de un
incendiu devastator izbucnit în 1666, care duce la dispariţia şobolanilor. Potrivit
părerii unor locuitori din estul Angliei "ferestrele unor case vechi din East Anglia
sunt şi acum zidite acolo unde avuseseră vedere către Londra" 16 . La Marsilia,
unde se consideră că au fost aproximativ 100.000 de victime, pentru a izola oraşul
de celelalte aşezări umane din restul regiunii Provence, s-a construit un zid, pe
care 1-au denumit sugestiv Mur de la Peste, sau ,,Zidul Ciumei".
În întreaga Europă, în numai 5-6 ani, Marea Ciumă Neagră, de la mijlocul
secolului al XIV-lea, a făcut ca "a treia parte a lumii să piară", după cum scria un
cronicar al timpului: "molima făcuse 43.000.000 de victime, dintre care
26.000.000 numai în Occident" 17 . Reducerea atât de drastică a numărului de
oameni şi de guri, în Italia şi Franţa, n-a reuşit să amelioreze cât de cât, cel puţin
la început, situaţia alimentară a populaţiei, întrucât a fost însoţită de părăsirea unor
întregi suprafeţe cultivate. "Moartea Neagră a răsturnat literalmente peisajul agrar
şi aşezările umane pe mari zone ale Europei, iar în multe părţi ale ei culturile au
început să se retragă în faţa pădurilor şi mlaştinilor. Timp de decenii oamenii
secolului al XIV -lea au continuat să trăiască în cercul vicios al foametei şi
epidemiilor, iar ciuma se întorcea periodic să viziteze când o regiune, când
alta ... " 18 • "Astfel, în Franţa sunt numărate 24 de apariţii principale între 13471536 şi altele 12 izbucniri, în intervalul 1536-1670. Sunt şi epidemii care cuprind
întreaga Europă: 1576-1585, 1628-1631" 19 • În nici o altă perioadă a istoriei
europene, manifestările de instabilitate socială, revoltele orăşenilor, jacqueriile şi
răzmeriţele la sate, banditismul nobililor transformaţi în aventurieri sau al
14

Ibidem, p. 221.
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armatelor demobilizate care trăiau din jafuri n-au avut un caracter atât de endemic.
Războiul a devenit un fenomen aproape permanent. .. " 20 . În literatura italiană, şi
nu numai, la Petrarca şi Boccaccio, tema morţii, la fel ca şi în pictură şi
iconografie, reprezintă unul din motivele dominante ale creaţiei, de altfel
împreună cu tema caducităţii şi deşertăciunii lucrurilor omeneşti.
În viaţa societăţii au apărut şi alte fenomene reprobabile, ca cel căruia i-au
căzut victime mai întâi evreii, acuzaţi că otrăviseră făntânile şi râurile, răspândind
astfel molima. Pentru a opri masacrarea acestora Papa Clement al VI-lea (13421352) a emis două bule papale prin care îi declara nevinovaţi pe evrei. Deşi
împăratul Sfăntului Imperiu Roman de Naţiune Germană, Carol al IV-lea de
Luxemburg ( 134 7-13 78), împărtăşea opinia Papei, nu a îndrăznit să oprească
masacrul evreilor deoarece nobilimea, atotputernică în Imperiu, "nu dorea să
renunţe la o ocazie atât de favorabilă de a scăpa de creditorii lor evrei". Ciuma
neagră nu numai că a inaugurat o perioadă de declin demografic, dar a determinat
şi o ruptură a elanului creator ce caracterizase secolul al XIII-lea, şi a dat naştere
unei noi societăti" 21 .
În perio~da Marii Ciume au apărut zeci de tratate despre molimă care
arătau simptomele, cauzele, evoluţia, modul de contagiune, tratamentul şi
mijloacele posibile de a o preveni, toate fiind însă fanteziste, indicând cu totul alte
cauze decât cele reale: pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele omeneşti, ciumaploaie de săgeţi aruncată de Dumnezeu, anomalii meteorologice, exalaţii
provocate de cutremure, conjuncţii nefavorabile ale planetelor etc. Preventiv, se
recomanda rugăciunile, pelerinajele, evitarea locurilor umede, focuri purificatoare
la răspântii de drumuri, fumigaţia cu lemne arornatice, abţinerea de la
supraeforturi fizice şi de la băi calde, iar ca mijloace curative se prescriau diferite
antidoturi - pulberea de smarald, luarea de sânge, purgative, cauterizarea
postulelor, a buboaielor pestei sau aplicarea de unguente sicative puternice,
stropirea sau trecerea prin oţet a monedelor, purtarea unor măşti în formă de cap
de pasăre, având ciocul umplut cu plante aromate şi mirodenii pentru a atenua
duhoarea şi, în mod deosebit, izolarea bolnavilor. Astfel, "în 1348, oraşele italiene
interzic intrarea acestor bolnavi pe teritoriul lor; în 1377, o lege dată de oraşul
Ragusa prevedea ţinerea în izolare timp de 30 de zile a celor veniţi din regiuni
infectate; în 1383, Marsilia stabileşte acest termen de izolare la 40 de zile
(quarantaine, de unde termenul "carantină"). Veneţia înfiinţează un spital special
pentru cei suspecţi de pestă şi, totodată, dă diverse dispoziţii de igienă publică
(aerisirea caselor infectate, controlul animalelor domestice, spălarea cu sodă şi
expunerea la soare a lenjeriei, ş.a.)" 22 .
Spaţiul locuit de români, aflat la intersecţia căilor comerciale dintre
Extremul Orient, Asia Centrală şi Rusia cu Europa Centrală şi Occidentală,
20
21
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Giuliano Protacci, op. cit., p. 68.
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precum şi a celor dintre Constantinopol şi Europa Centrală, nu a fost exceptat de
valurile periodice ale pandemiilor care s-au manifestat în regiunile menţionate.
După istoricul George Potra ciuma se manifestă în ţările române numai din
secolul al XV-lea: în Moldova este amintită în 1443; în 1476 în ambele principate,
în 1480 şi 1495 face prăpăd în Transilvania şi Ţara Românească, în 1660 din nou
în ambele principate extracarpatine, pentru ca la 1676 să se manifeste cu virulenţă
în Bucureşti 23 . Informaţii certe privind implicarea ciumei în viaţa românilor avem
însă de la mijlocul sec. al XV -lea, când "în plină glorie (după victoria de la
Belgrad împotriva lui Mahomed al II-lea, n.n.), la 11 august 1456, Iancu (de
Hunedoara, voievodul Transilvaniei, 1441-1456 n. n.) murea răpus de ciumă, la
Zemun, lângă Belgrad" 24 .
În Moldova, despre ciumă se aminteşte în timpul campaniei, din vara
anului 1476, a aceluiaşi sultan otoman, Mahomed al II-lea. După victoria sa de la
Războieni (26 iulie 1476), dar înfrângerile suferite în faţa principalelor cetăţi
moldovene- Suceava, Hotin, Neamţ- "în armata turcească, slăbită de nemâncare,
izbucnise ciuma", fapt ce-l va determina pe sultan să ordone retragerea, "care
retragere a semănat mai mult cu o fugă, deoarece distanţa până la Dunăre a fost
parcursă în trei zile" 25 .
Pe baza corpus-ului de documente realizat de Ioan Caproşu şi E. Chiaburu
intitulat Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Tara Moldovei, apărut la
Iaşi, în anii 2008 (voi. I şi II) şi 2009 (voi. III şi IV) la Casa Editorială Demiurg,
putem evidenţia, pentru secolele XVIII-XIX, unele din epidemiile care au avut loc
în acest principat românesc: 1717-1718; 1768-1769; 1770; 1797; 1799; 1813;
1816; 1818; 1819; 1828-1829; 1830. 26
La Braşov, cel mai mare oraş şi centru comercial al sec. al XVI-lea din
Transilvania şi cel mai apropiat oraş scaunelor secuieşti, încă din 1530 doctorul
Sebastian Paushchner publica Cartea cu sfaturi împotriva ciumei, ca la 15531554, potrivit descrierilor parohului sas Valentin Wagner, epidemia să omoare
jumătate din cei 11.000 de locuitori ai oraşului, iar "la 1576 să moară 7.000 de
oameni" 27 . Ciuma loveşte din nou în august-septembrie 1660, când medicul
cetăţii, Trostfried Hegentius, cere, datorită înregistrării zilnice a 40-60 de morţi,
instituirea unei carantine de 14 zile, pentru cei ce au venit în contact cu bolnavii.
În 1709 ciuma se manifestă la Gheorgheni, Sighişoara şi Sibiu. Braşovul nu este
atins, însă, ca minimă măsură de a apărare împotriva ciumei se reeditează, în
George Patra, Din Bucureştii de ieri, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990, p. 182.
Ioan-Aurel Pop, Thomas Nagler, Istoria Transilvaniei, Ed. Institutul Cultural Român, ClujNapoca, 2003, voi. l, p. 281.
25
Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1976, voi. II, p. 166.
26
Alexandrina Ioniţă, Ioan Croitoru, Boli, doftori şi doftorii în Moldova, în Revista română, nr.
3(61)/2010, p. 45-45; 4(62)/2010, p. 47-48; 1(63)/2011, p. 54-55; 2(64)/2011, p. 45-47.
27
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171 O, cartea doctorului Sebastian Paushchner sub titlul O mică îndrumare cum să
se poarte fiecare la vremea neprielnicei molime a ciumei. Secolul al XVIII-lea
aduce Braşovului cele mai mari epidemii de ciumă care au avut loc în întreaga sa
istorie. Acestea au avut loc în anii 1718-1719 şi 1755-1757. Astfel preotul Nicolae
Grid consemnează faptul că la "1718, 25 iulie. Au fost ciumă la Braşov, care s-au
început dintr-un masariu Sas care ducându-se să aducă scânduri de la un sat din
Haromsergiu unde era ciumă, cât au venit acasă a murit iar rudele neştiind pricina
lui, au venit şi 1-au îngropat după obiceiu, şi aşa au început şi aceia unul câte unul
au murit pe rând, însă deşi cumva au cunoscut Saşii boala dară tot au acoperit
până ce au murit în curtea Bisericii lor o Sască a cantorului lor, atuncea au început
a închide casele care să primejduia până la 1-a septembrie" 28 • Numărul victimelor,
având în vedere diferite surse, variază între 15.979 şi 18.088. 29 Ciuma din anii
1755-1757 este descrisă atât de preotul Nicolae Grid cât şi de cronicarul sas
Wilhelm Niemandz cel Bătrân, numărul victimelor înscriindu-se între 4303 şi
5044. 30 Au mai fost consemnate epidemii în Braşov şi Ţara Bârsei, anii 17701771 - 1645 de victime; 1786 la Codlea, Râşnov şi Holbav- 62 de morţi; 1795
câteva cazuri izolate, 1813-1814 - 166 de morţi şi ultima, în anii 1828-1829,
31
numărul morţilor fiind redus • Dar cele mai multe epidemii au avut loc în Ţara
Românească şi la Bucureşti: 1689, 1693, 1706-1707, 1718-1719, 1730, 1735,
1737-1738, 1756, 1759, 1783-1785, 1787, 1792-1795, 1812-1813, 1826, 18281830. Cele mai virulente dintre acestea au fost molimele din anii: 1737-1738,
când au murit, numai la Bucureşti, 33.000 de locuitori, dintre care 233 de preoţi şi
3 ierarhi; 1812-1813 (Ciuma lui Caragea) care a făcut peste 90.000 de victime;
1828-1830 cu 35.859 din care 9.557 militari 32 . Practic epidemiile de ciumă au
afectat ţările române în secolele XVI-XIX cam la fiecare deceniu sau, în secolul al
XVIII-lea, chiar la intervale mai scurte.
Docu~entele aflate în Arhivele Naţionale covăsnene referitoare la ciumă,
în număr de 25, acoperă perioada 1679-1859. Ele provin din Fondurile Primăriei
oraşului Târgu Secuiesc- 15, Scaunului Treiscaune- 6, Primăriei oraşului Sfăntu
Gheorghe - 3 şi 1 din fondul Regimentului secuiesc de graniţă nr. 2. Marea
majoritate sunt redactate în limba maghiară, două în limba latină şi unul în limba
latină şi maghiară, 16 dintre ele sunt originale şi despre două se specifică faptul că
sunt copii, 21 dintre acestea sunt ordine guberniale, din care 16 emise de
guberniul de la Cluj şi 5 de guberniul aflat la acea dată la Sibiu, 3 sunt emise de
autorităţile judecătoreşti ale Scaunului Treiscaune şi un document este emis de un
grup de persoane particulare. Subiectul tuturor documentelor îl reprezintă cele 15
Ioan George Andron, Calamităţile naturale şi epidemiile în Braşov şi Ţara Bârsei în secolele al
XVll/-lea şi al XIX-lea, în rev. "Ţara Bârsei", nr. 3/2004, p. 20.
29
Ibidem, p. 22.
30
Ibidem, p. 28.
31
Ibidem, p. 29-33.
32
George Potra, op. cit., p. 183-187.
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valuri de ciumă care s-au manifestat în cele trei ţări române în cei 180 de ani pe
care-i acoperă cele 25 de documente. Principalele teme care le tratează
documentele se referă la: declanşarea molimei în Ţara Românească sau Moldova
sau în ambele principate (20), măsurile care trebuiesc luate - durata carantinei
pentru oameni, animale şi mărfuri de 5, 1O, 12, 21, sau 24 de zile, interzicerea
totală a traficului prin punctele de frontieră a corespondenţei, mărfurilor şi
oamenilor, alte măsuri de prevenire, pedepsele pentru cei care trec pe poteci
necunoscute - chiar cu împuşcarea pe loc, procese declanşate împotriva celor care
au trecut ilegal cordonul sanitar, ridicarea carantinei sau a stării de război. (Anexa
nr. 1)
Din compararea datelor la care s-au manifestat puseurile de ciumă, din
toate cele trei principate româneşti, cu documentele aflate în posesia Arhivelor
Naţionale Covasna şi publicate în Anexa nr. 1, se pare că putem concluziona că
toate atenţionările adresate autorităţilor locale şi de frontieră de către autorităţile
centrale (guberniul de la Sibiu sau Cluj) au fost veridice. Subliniem acest aspect
deoarece au fost dese cazurile când se lansau, de către cei interesaţi, zvonuri de
apariţie a ciumei sau chiar se înscenau cazuri de moarte datorate ciumei. Astfel de
cazuri erau frecvente în vecinătatea zonei, la Braşov, dar şi în Ţara Românească şi
Moldova. Despre aceste cazuri, întâmplate în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, medicul braşovean Martin Lange (1753-1792) scrie un raport intitulat
Despre credibilitatea celor mai noi rapoarte asupra ciumei din Moldova şi Ţara
Românească şi aprecieri asupra carantinelor de până acum, pe care îl va publica
la Viena în 1787, sub titlul Contribuţii la cercetarea detaliată a contaminării cu
ciumă, alături de două relatări despre credibilitatea majorităţii rapoartelor
asupra ciumei din Moldova şi Ţara Românească şi despre neajunsurile
carantinelor de până acum, iar, după moartea sa, va mai fi publicat la Sibiu, în
1793, în revista "Siebenburgische Quartalschrift" 33 (tomul III, p. 143-170). După
citirea acestui raport, îndoielile noastre privind veridicitatea ordinelor guberniale
se accentuează, dar se desprinde totodată şi poziţia net antiromânească a
"naţiunilor privilegiate" din Transilvania, atât împotriva braşovenilor din Schei,
cât şi a celor din Moldova şi Ţara Românească, privind emanciparea lor
economică, în condiţiile evoluţiei economiei pe principiile dezvoltării capitaliste.
În preambulul lucrării sale, Martin Lange, vorbeşte despre influenţa carantinei
asupra vieţii economice: "Carantina, dacă este ridicată, îi îmbogăţeşte pe mulţi
oameni din ţară; dar tot pe atât de mulţi îi slăbeşte vizibil în activitatea lor dacă
este închisă, aşa încât o bună supraveghere a carantinei şi a realei stări de sănătate
la graniţă trebuie să fie una dintre cele mai importante probleme în această ţară,
pentru Transilvania şi autorităţile imperiale (habsburgice n.n.) 34 . În ~ontinuare
Monica Cincu, Bogdan-Florin Popovici, Doctorul Lange şi opiniile sale asupra carantinelor
ardelene, in Revista de cultură a Muzeului "Casa Mureşenilor", Braşov, "Ţara Bârsei", nr. 1/2002,
p. 79.
34
Ibidem.
33
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autorul găseşte şi argumentează nu mai puţin de opt motive generatoare de
zvonuri false privind apropierea ciumei de hotarele transilvane, dinspre Moldova
şi Ţara Românească şi nocivitatea carantinelor pentru "saşi, alături de celelalte
naţiuni ale Transilvaniei", (saşii şi celelalte naţiuni din Transilvania erau
maghiarii şi secuii n.n.) motive pe care le redăm în mod sumar: -"Acapararea
întregului comerţ turcesc de la introducerea carantinei la graniţele noastre de
negustorii ardeleni, valahi şi moldoveni, dar în special de cei care locuiesc în
Şchei, aşa-numiţii greci, de fapt însă doar români îmbrăcaţi altfel, care sunt
negustori care fac comerţ în Ţara Românească, Moldova şi Turcia. Saşii, alături
de celelalte naţiuni ale Transilvaniei, care în secolul trecut făceau frecvent ei înşişi
comerţ cu ţările turceşti, au trebuit cu timpul ca tot câştigul din mărfurile lor, pe
care odinioară îl opreau pentru ei, acum să îl cedeze grecilor; căci să ţii o
carantină lungă şi în acelaşi timp să prăpădeşti puţinii bani câştigaţi, de asemenea,
în acest timp să nu poţi lucra nimic, înseamnă să nu devii prin comerţ mai bogat,
ci mai sărac. De aceea grecii au atras la ei întregul comerţ turcesc de la cetăţenii
încătuşaţi de o lungă carantină, deoarece ei (grecii) nu sunt expuşi la
inconvenientele menţionate, căci ei sunt doar negustori şi fac comerţ în companii
(asociaţii). Acest lucru nu îl pot face însă locuitorii de aici, din motivele mai sus
menţionate... Dar îndeosebi negustorii răspândesc cu plăcere veştile despre
ciumă, în timpul în care se tund viile în Ţara Românească, când se găsesc acolo
frecvent şi oi şi piei de capră de vânzare, ca să-i sperie nu numai pe comercianţii
străini de lână, ci chiar şi pe postăvarii transilvăneni, împreună cu pielarii, care ar
fi putut mai avantajos negocia lâna şi pieile direct de la prima mână, cu boierii
care pe vremea aceea stăteau acasă pe moşiile lor, toamna, când mulţi cetăţeni din
Braşov (saşii n.n.) pleacă în Ţara Românească după vin şi alte produse; în timp în
care în Turcia sunt mari târguri şi când multe mărfuri noi, mai ales convenabile, se
află pe drum din Turcia, pentru că astfel mărfurile vechi avute de acasă să le
vândă totuşi la preţ bun, căci mărfurile noi, în timpul ciumei, rămân foarte mult
timp la graniţă. În acelaşi timp, mulţi negustori se îmbogăţesc şi din comerţul
clandestin peste munţi"; - zvonurile false susţinute de "căpitanul de ciumă angajat
permanent la Bucureşti împreună cu subalternii lui înfometaţi, pentru că, după
obiceiul pământului, să pescuiască în ape tulburi şi în acest mod să se poată
îmbogăţi ... Deci motiv suficient pentru un popor exersat în hoţie ca, ori de câte ori
se poate, să se "facă" ciumă sau să răspândească zvonul de ciumă deja iscat"; - "în
vremea când domnitorul strânge impozitele în Valahia ţăranii răspândesc zvonul
de ciumă, ca strângătorii de impozite să nu vină în satul lor"; - "lipsa medicilor
buni, lipsa cunoaşterii ciumei şi simptomelor ei, şi mai ales, o neiertată
necunoaştere a noţiunilor elementare de medicină"; - "proasta poliţie medicală
care există în Valahia, deoarece Domnitorul nu lasă niciodată un zvon de ciumă
apărut să fie cercetat de medici sau de chirurgi, ci cred declaraţia oamenilor
neştiutori, şi printre altele pe cea a cioclilor de ciumă care doresc să fie permanent
ciumă, căci trăiesc în cea mai mare parte din aceasta"; zvonurile false "negustorii
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noştri

greci le strâng cu naivitate, le scriu sau le aduc ei înşişi la cunoştinţă, cu cea
mai mare plăcere, directorilor de carantină şi aceştia mai departe, mai sus ... căci
pentru un director de contumacie, carantina, mai ales mai prelungită, este în multe
privinţe un lucru foarte avantajos"; - chirurgii (din Imperiul Habsburgic n.n.)
plătiţi, care la un zvon de ciumă sunt trimişi în Valahia şi Moldova de guvernele
imperiale ca să cerceteze la locul bolii veridicitatea acestuia, întăresc ei însuşi
zvonul de ciumă şi îl întreţin, chiar dacă acolo nu este nici o ciumă adevărată, ca
35
să rămână acolo cât mai mult şi să poată obţine cât mai multe diurne" ; Şi o
ultimă cauză de lansare a zvonurilor false de ciumă, pe care am lăsat-o ultima, dar
ea este enumerată a doua în ordinea importanţei acordate de medicul braşovean
sas, pe care o reproducem integral, este următoarea: "Într-adevăr ciudat şi deosebit
de frapant este ceea ce prietenul meu de încredere Renzing, pe atunci medic
personal al hanului tătarilor, mi-a povestit despre ciuma din Turcia şi Ţara
Românească; că în timpul şederii sale în Ţara Românească au fost cazuri când
femeile din mica nobilime din Bucureşti ar fi cunoscut arta de a răspândi uneori
zvonul de ciumă, atunci când ar fi vrut o perioadă de timp să se distreze la ţară
fără soţii lor, mai ales când avantajele economice imediate cereau acest lucru,
deoarece, spunea el, nu posedau avere, dar totuşi să se dea importante ca femeile
cele mai elegante, au dorit să le imite. De aceea, amanţii lor şi mai ales negustorii
de acolo, au trebuit să contribuie adesea cu ajutoare substanţiale. Şi pentru că la
oraş nu putea să pună coarne bărbaţilor lor atât de uşor, se înţelegeau de obicei cu
prietene de încredere din anturajul lor, când şi unde doreau să facă ciumă. Pentru
acest lucru, servea o ţigancă sărmană sau de obicei un om sărman, sub pretextul că
a murit de ciumă. Un zvon prin care muierile prin anturajul lor ştiau să-1
răspândească în scurt timp. În aceste condiţii nici un medic sau chirurg nu este
trimis de Principe să cerceteze acest zvon, dacă este adevărat sau nu. La alarma
generală, toţi care pot pleca la ţară, cu excepţia boierilor, care trebuie să rămână în
oraş datorită slujbelor lor şi atunci bunele doamne cu amanţi lor puteau să rămână
acolo atâta timp cât găseau necesar. Pentru o mai bună confrrmare a acestei atât de
ciudate situaţii, domnul Renzing mi-a spus că la zvonurile de ciumă, în repetate
rânduri, i-ar fi spus Principelui direct în faţă că ar fi vorba numai de zvonuri de
curve, şi pentru un salariu anual de 6000 florini renani, s-a oferit să facă în aşa fel
încât pe viitor în Bucureşti să fie foarte rar ciumă. Dar Domnitorul nu a primit
această ofertă, căci el ar fi fost de părere că ţara n-ar fi a lui şi de ce şi-ar face el
atâta cheltuieli" 36 .
Se remarcă, în argumentarea medicului, mai multe aspecte economice:
zvonurile erau lansate toamna când se pleacă "după vin şi alte mărfuri noi", "în
Turcia sunt mari târguri", mărfurile noi ,.rămân foarte mult timp la graniţă",
"mărfurile vechi avute de acasă (de fapt stocurile nevândute din anii anteriori n.n.)
35
36

Ibidem, nr. 2/2003, pp. 71-74.
Ibidem, nr. 1/2002, pp. 82-83.
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să

la preţ bun" şi când se poate face comerţ clandestin "peste
munţi". În acest sens, analizând cele 25 de documente din Arhivele Naţionale
covăsnene, din cele 21 atenţionări de ciumă, 13 sunt emise în lunile de toamnă,
fapt ce trezeşte, totuşi, suspiciuni asupra veridicităţii tuturor documentelor. Despre
celelalte cauze se pot face comentarii diverse susţinute sau dezavuate în multe
cazuri de alte documente.
Holera se răspândeşte în spaţiul românesc, adusă, în luna mai 1831, de
armatele ruse, Moldova şi Ţara Românească aflându-se sub ocupaţia militară
rusească. Pandemia "plecase" în 1817 din India, "trece prin Singapore, Filipine,
China, Japonia, afectează Arabia şi sudul Rusiei (1823-1824)... în 1929, se
îndreaptă spre Sankt-Petersburg, de unde este răspândită de armatele ruse în
Polonia şi statele baltice. Holera îşi face simţită prezenţa la Budapesta, Viena şi
Berlin, după care atinge Franţa (1832), ţările scandinave şi traversează oceanul în
America" 37 . Boala "se caracterizează prin crampe stomacale foarte dureroase,
38
vărsături şi diaree, care duc la o puternică deshidratare a org.anismului" • La
1832, în Moldova, din 8.445 de locuitori declaraţi bolnavi de holeră au murit
5.182 de oameni, iar, în Muntenia, din 14.236 care se îmbolnăviseră au murit
6.960. 39 Pandemiile de holeră s-au mai manifestat în spaţiul românesc în anii:
1847-1848, molima fiind adusă de un vas turcesc în portul Galaţi, de unde se
răspândeşte în Moldova şi Ţara Românească, fiind amplificată şi de trupele ruseşti
intrate în principate pentru a înăbuşi mişcările revoluţionare; 1913, molima fiind
adusă de armata română care luase parte la campania din Bulgaria, în cel de-al
doilea război balcanic 40 • Şi Braşovul a fost afectat de holeră în anii 1831, 1848 şi
1866, molima din 1831 îmbolnăvind 452 de braşoveni, din care 330 au decedat,
iar la nivelul Ţării Bârsei, din cele 18 localităţi afectate de holeră, au murit 316
41
oameni din cei 432 afectaţi de boală • Potrivit rezumatelor documentelor din
Arhivele Naţionale Covasna, cercetate de noi, care ne pun la dispoziţie informaţii
sumare, nu putem să ne facem o imagine clară, detaliată, a răspândiri şi a efectelor
pe care le-au generat pandemiile de holeră de la nivelul ţării şi a spaţiului limitrof
al Ţării Bârsei. (Anexa nr. 2) Aceeaşi este situaţia şi pentru febra tifoidă. (Anexa
nr. 3) Despre alte pandemii, care s-au manifestat în perioada secolelor XV-XIX,
nu am depistate documente în fondurile deţinute de Arhivele Naţionale Covasna.

37
38

39
40
41

le

vândă totuşi

Eusebi Manolache, op. cit., p. 22.
DEX, p. 406.
Eusebi Manolache, op. cit., p. 23.
Alexandru Marghiloman, Note politice, Editura Scripta, Bucureşti, 1993, voi. 1, p. 138.
Ioan George Andron, op. cit., p. 33.

58
https://biblioteca-digitala.ro

ANEXA nr. 1
Documente din Arhivele Naţionale Covasna privind ciuma
din Ţările Române în secolele XVII-XIX
oraşului TG. SECUIESC
principelui MIHAI AP AFI, în care se arată că ciuma şi incendii le au
adus sărăcie în oraş şi o parte din locuitorii săi au emigrat şi nu pot plăti
impozitul. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, d. 47911679
( 1730 nov. 29 CLUJ) Ordin gubemial prin care se comunică că în
MOLDOVA a izbucnit din nou ciuma şi până la noi dispoziţii este interzisă
orice corespondenţă şi comunicaţie cu moldovenii. Fond Scaunul
TREISCAUNE, Inv. 2, nr. 521 (24), 4 file, original
(1756 iun. 13, SIBIU) Ordin gubernial prin care se comunică interzicerea
traficului între TRANSILVANIA şi ŢĂRILE ROMÂNE, unde bântuie ciuma.
Plăieşii trebuie să interzică persoanelor trecerea peste graniţă, folosind chiar
armele în caz de rezistenţă. Fond Scaunul TREISCAUNE, nr. 2811756, 4 file,
original, limba maghiară, filigran, sigiliu
(1756 iul. 3, SIBIU) Ordin gubernial prin care se comunică că se interzice
traficul între TRANSILVANIA şi ŢĂRILE ROMÂNE, unde bântuie ciuma ..
Fond Scaunul TREISCAUNE, Inventar nr. 1, d. nr. 1922, 4 file, original,
limba maghiară, sigiliu
(1758 sept. 9 SIBIU) Ordin gubemial prin care se face cunoscut Scaunului
Trei Scaune că din cauza epidemiei de ciumă care a izbucnit în apropierea
oraşului CONSTANTINOPOL toate pasurile şi drumurile spre Ţările Române
au fost închise, în afară de pasurile Tumu Roşu, Bran, Timiş şi Ghimeş, dar şi
acolo persoanele care au trecut vor sta în carantină timp de 24 de zile, înainte
de a intra în Transilvania. Fond Scaunul TREISCAUNE, Inv. 1, nr. 2191 (77),
2 file, original, limba maghiară, filigran, sigiliu
(1772 aug.. 13, SIBIU) Ordin gubernial cu privire la ciuma izbucnită în
MODOV A şi ŢARA ROMÂNEASCĂ. Modul de pedepsire a acelora care trec
pe poteci necunoscute şi a celor care nu raportează cazurile de îmbolnăvire.
Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr.235, f. 45-46, original,
semnătură, sigiliu, latină
(1783 mai 3, SIBIU) Ordin gubernial cu privire la măsurile ce trebuie luate
contra comercianţilor care vin din ŢARA ROMÂNEASCĂ şi MOLDOVA şi
astfel, împrăştie ciuma care bântuie la CONSTANTINOPOL şi în părţile
TURCIEI. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 367, f. 1-2,
copie, semnătură, filigran, latină
(1794 nov. 29, CLUJ). Ordin gubemial prin care se comunică Raportul
Agenţiei din BUCUREŞTI referitor la faptul că în ŢARA ROMÂNEASCĂ
bântuie ciuma, în oraşul GIURGIU; se ordonă măsuri de prevenire faţă de cei
care călătoresc acolo. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr.
502, f. 1-2, original, semnătură, filigran, maghiară

1. (1679, TG. SECUIESC) Plângerea locuitorilor
adresată,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. (1795 sep. 1O, CLUJ). Ordin gubemial prin care se comunică raportul
Agenţiei din BUCUREŞTI din care rezultă că în oraşele BU~UREŞTI,
FOCŞANI, PIATRA NEAMŢ şi BACĂU bântuie ciuma; se ordonă măsurile
ce trebuiesc luate. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, lnv. 23, nr. 502, f.
7-8, original, semnătură, filigran, maghiară
l O. (1795 oct. 8, CLUJ). Ordin gubernial prin care se comunică Decretul regal
referitor la faptul că în ŢARA ROMÂNEASCĂ şi MOLDOVA bântuie
ciuma; se dispune ca persoanele care vor fi prinse că trec graniţa pe poteci
ascunse, să fie omorâte pe loc, prin împuşcare. Fond Primăria oraşului TG.
SECUIESC, lnv. 23, nr. 502, f. 10-11, original, semnătură, filigran, maghiară
11. ( 1795 oct. 22, CLUJ). Ordin gubemial cu privire la fixarea perioadei de 21 de
zile pentru staţionarea în carantină a celor care vin din GALIŢIA, deoarece în
MOLDOVA bântuie ciuma. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23,
nr. 501, f. 3-4, original, semnătură, filigran, maghiară.
12. (1802 oct. 1, CLUJ) Ordin gubemial prin care se comunică raportul Agenţiei
austriece din Iaşi, document în care se precizează că în oraşele DOROHOI,
IAŞI, FOCŞANI şi TECUCI bântuie ciuma, şi să nu fie trimise vite pentru
iernare. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 537, f. 5-7,
original, semnătură, sigiliu, limba maghiară
13. (1812 dec. 2, CLUJ) Ordin gubemial prin care se comunică Raportul Agenţiei
consulare din IAŞI cu privire la măsurile ce trebuie luate faţă de comercianţii
care vin din MOLDOVA, din partea stângă a PRUTULUI, deoarece acolo
bântuie ciuma. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 730, f. 10
-11, original, semnătură, sigiliu, limba maghiară
14. (1813 iun. 14, CLUJ) Ordin gubemial prin care transmite Raportul Agenţiei
consulare din Bucureşti prin care se comunică că în oraşele RUSCIUC,
GIURGIU ŞI DAIA bântuie ciuma. Se informează ce măsuri sunt necesare
pentru comercianţi. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 730,
fila 12, original, semnătură, sigiliu, limba maghiară
15. (1815 mai 3, CLUJ) Ordin gubemial prin care se dispune îr:lăturarea
carantinei la pasurile dinspre MOLDOVA şi ŢARA ROMANESCA; pentru
celelalte provincii turceşti, unde bântuie ciuma, se va păstra carantina pe timp
de 21 de zile. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 784, fila 2,
original, semnătură, sigiliu, limba maghiară
16. (1816 dec. 1, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică faptul că în
MOLDOVA, în regiunile GALA ŢI, FĂL TICENI şi BACĂU, bântuie ciuma;
se dispun măsuri în consecinţă. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv.
23, nr. 840, f. 5-6, original, semnătură, sigiliu, limba maghiară
17. (1819 oct. 25-28, BUDILA, Districtul BRAŞOV) Adresa judelui regal al
Scaunului TREISCAUNE, contele BELDI LADISLAU, către Regimentului
secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie din TG. SECUIESC, prin care comunică
ordinul Guberniului TRANSILVANIEI referitor la ciuma care se extinde în
MOLDOVA şi măsurile ce trebuiesc luate pentru evitarea extinderii ei. Fond
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Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, nr. L/122 f 1, 1819, copie,
limba maghiară, filigran
18. ( 1823 nov. 28, CLUJ) Ordin al guberniului care comunică magistratului
oraşului SF. GHEORGHE, rapoartele Comandamentului Superior Militar şi al
agenţiilor consulare din IAŞI şi BUCUREŞTI, referitor la ciuma care bântuie
în MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ - GALA ŢI, BRĂILA - ceea ce
impune o carantină de 1O zile pentru oameni, iar pentru obiecte de 21 de zile.
Fond Primăria oraşului SF. GHEORGHE, Inv. Nr. 1, d. 135, 1 filă, original,
limba maghiară, latină, semnătură, sigiliu
19. (1824 mai 18, CLUJ) Ordin al Gubemiului TRANSILVANIEI, prin care se
comunică Magistrului oraşului SF. GHEORGHE spre a fi publicat decretul
privind împiedicarea contrabandei cu sare din ŢARA ROMÂNEASCĂ,
deoarece ciuma se răspândeşte şi pe această cale. Fond Scaunul
TREI SCAUNE, Inv. 1, d. 163/22
20. (1824, noiembrie 8, Cluj) - Ordin gubernial transmis magistratului oraşului
Sf. Gheorghe privind măsurile necesare pentru a opri pătrunderea ciumei care
bântuie în Moldova şi Ţara Românească. (Fond Primăria oraşului Sf.
Gheorghe, Inv. 1, d. 184, f 1-2);
21. (1830, iunie 18, Cluj) - Ordin gubemial prin care se comunică magistratului
oraşului Sf. Gheorghe, ordinul privind ridicarea stării de război, deoarece
situaţia sanitară din Ţara Românească şi Moldova s-a îmbunătăţit. (Fond
Primăria oraşului Sf. Gheorghe, Inv. 1, d. 226, f 371);
22. (1830 aug. 12, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică faptul că
întrucât în ŢARA ROMÂNEASCĂ, MOLDOVA, GALIŢIA şi SERBIA încă
bântuie ciuma, animalele aduse de acolo, trebuiesc ţinute în carantină 12 zile.
Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 820, fila 3, original,
semnătură, sigiliu, limba maghiară
23. ( 1830) Procesul împotriva Thodor Gheorghe, Szima Gheorghe şi alţii din
Lemnia,pentru trecerea cordonului sanitar. Fond Scaunul TREISCAUNE, Inv.
4,nr.415
24. ( 1841 aug. 30, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică faptul că la
CONSTANTINOPOL bântuie ciuma. Cei care au stat în carantină în TARA
ROMÂNEASCĂ sau MOLDOVA, la punctele de intrare în TRANSILVANIA
vor sta în carantină numai cinci zile. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC,
Inv. 23, nr. 1126, fila 4, original, semnătură, sigiliu, limba maghiară
25. (1859 sept. 12, TG. SECUIESC) Magistratul oraşului TG. SECUIESC, din
ordinul Comisariatului Cezaro-Crăiesc din localitate, comunică populaţiei
oraşului că a încetat ciuma din MOLDOVA. Staţionarea în carantină a
animalelor aduse din MOLDOVA se reduce la 10 zile. Fond Primăria oraşului
TG. SECUIESC, nr. 274711859, limba germană- maghiară

61
https://biblioteca-digitala.ro

ANEXAnr. 2
Documente din Arhivele Naţionale Covasna privind holera
din Ţările Române în secolele XVII-XIX
( 1871 dec. 14, CLUJ) Consilierul Regal al TRANSILVANIEI comunică că în
TULCEA bântuie holera. Se cere să se ia toate măsurile pentru
împiedicarea răspândirii bolii. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, nr.
2232, f. 6-8, copie, limba maghiară
2. ( 1871 dec. 22, CLUJ) Consilierul Regal al TRANSILVANIEI comunică că în
oraşul GALA ŢI, între 4 şi 8 decembrie, a fost un singur caz de holeră, iar de
atunci nu s-a mai semnalat niciun alt caz. Fond Primăria oraşului TG.
SECUIESC, nr. 2232, fila 9, copie, limba maghiară
3. (1871 dec. 30, CLUJ) Consilierul Regal al TRANSILVANIEI comunică
Raportul Consulatului Maghiar din BUCUREŞTI prin care se comunică faptul
că în oraşul GALAŢI nu mai bântuie holera. Fond Primăria oraşului TG.
SECUIESC, nr. 3611872, copie, limba maghiară
4. (1872, mar. 7, CLUJ) Ministerul Regal de Interne comunică că în RUSIA,
GALIŢIA şi BUCOVINA bântuie holera. Să fie luate toate măsurile de
prevenire. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, nr. 147911872, original,
limba maghiară
1.

oraşul

ANEXA nr. 3.
Documente din Arhivele Naţionale Covasna privind febra tifoidă
din Ţările Române în secolele XVII-XIX
(1872, mar. 2, ÎNTORSURA BUZĂULUI) Staţia Regală de Carantină
BUZĂUL ARDELEAN comunică Magistratului oraşului TG. SECUIESC că
în comunele ÎNTORSURA BUZĂULUI, PURCĂRENI ŞI ZIZIN bântuie
febra aftoasă. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, nr. 39111872, copie,
limba maghiară
2. (1872, mar. 7, CLUJ) Consilierul Regal al TRANSILVANIEI comunică faptul
că în mai multe localităţi din ROMÂNIA bântuie febra aftoasă. Să fie luate
toate măsurile de prevenire. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, nr.
45011872, copie, limba maghiară
1.
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CARTEA ROMÂNEASCĂ VECHE
- MISCELANEE BĂCĂUANE Dr. Elena CHIABURU
Old Romanian book
- Miscellany of Bacău countySummary
Bacău County is one of the richest cultural and historical areas of
Romania, but a comprehensive study regarding this old book has not yet been
achieved. Notes from old books Bacău area shows that the distribution of books
printed structures were uniform across the country, Moldova. The entire church
hierarchy was involved in selling books. Purchase prints was obligatory for
communities (villages, parishes, monasteries) and founders of churches. The
action was coordinated by representatives of the territorial reign, ie stewards
lands. As in the entire Romanian space, books are bought voluntary transaction
between two persons having a direct interest. Sometimes, buyers donated book to
churches or monasteries. In the place of purchase Bacau occasional books were:
custorns and store. Occasional sellers could be individual owners selling their own
copies, the peddlers and bookbinding. In Bacau County is certified and frrst
known case of sale of books at auction. Because of great value of books were
pawned, stolen and confiscated by the authorities because of non-payment of tax
liabilities.
Keywords: Old Romanian book, Bacau; book distribution, binding purchase,
founders of churches, voluntary purchase, sale at auction, hocking books, book
theft, confiscation ofbook.

"Întinzându-se de la şesul Siretului până în creasta munţilor Carpaţi, la
hotarul ţării spre Ardeal, şi cuprinzând valea de jos a Bistriţei şi aproape întreg
cursul Trotuşului" 1 , Bacău} este una din cele mai bogate zone cultural-istorice ale
României, iar investigaţiile având ca obiect cartea veche din acest areal datează de
la finele secolului al XIX-lea. Cu toate acestea, un studiu cuprinzător şi de sine
stătător privitor la cartea veche din această parte a ţării deocamdată nu s-a realizat.
Primele descrieri ale cărţilor provenite din zona Bacăului au fost făcute în cadrul
Academiei Române, de către Ioan Bianu şi Remus Caracaş, cu ocazia întocmirii
Catalogului manuscriptelor româneşti, vol. I, II, Bucureşti, 1897 şi 1913. Colecţia
de manuscrise deţinute de Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale a fost
descrisă de arhiviştii Dumitru Zaharia şi Emilia Chiriacescu în anul 1979 în seria
[ndrumătoarelor în Arhivele Statului- nr. 15, Judeţul Bacău (300 de exemplare).
In anul 2000, harnica cercetătoare suceveană Olimpia Mitric a catalogat colecţiile
Marele dicţionar geografic al României, alcătuit< ... > de George Ioan Lahovari et al., Bucureşti,
Stabilimentul Grafic "J. V. Socec", 1898, voi. I, p. 157, sub voce (ediţie anastatică la Editura Tipo
Moldova, Iaşi, 20 Il).
1
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de manuscrise în limba română aflate la Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza" Bacău,
la Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale şi în Fondul de carte veche al
mănăstirii Bogdana.
Publicând între anii 1905 şi 1908 două volume de Inscripţii din bisericile
României, Bucureşti, Atelierele Grafice "Socec", în care a inclus şi cărţile vechi
din bisericile ţinuturilo! băcăuane, Nicolae Iorga a fost cel dintâi cercetător
sistematic al chestiunii. In perioada interbelică, ocazional, Gheorghe Ghibănescu a
publicat însemnări de pe cărţile provenite din zonă (Ghibănescu, Notiţe, în "Ioan
Neculce", fasc. 4 1925) ; "Teodor Codrescu", An III (1934), nr. 2, 3).
Exploratorul pasionat şi perseverent al cărţii vechi din bisericile şi
mănăstirile de pe Valea Trotuşului a foşt, în preajma celui de-al Doilea Război
Mondial, preotul Constantin Bobulescu. In urma anchetelor întreprinse, cărturarul
a alcătuit un manuscris conţinând inscripţii de pe obiectele de cult şi însemnări de
pe cărţile vechi din zonă, păstrat astăzi la Biblioteca Academiei din Bucureşti:
BAR, A 1610 (ms. C. Bobulescu, Valea Trotuşului, voi. I şi Il). Preotul Bobulescu
a folosit unele însemnări în lucrările sale (" Săhăstria Dărmăneştilor" de sub
Muntele Lapoş, cu hramul Sfintei Troiţe, sau Schitul Lapoş, în BOR, anul LXIV,
nr. 7- 9, 1946), dar cea mai mare parte a acestor importante izvoare istorice nu au
văzut lumi!_la tiparului pînă recent, când au fost editate ştiinţific şi incluse într-un
Corpus al Insemnărilor de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei pînă la
1859, patru volume editate de istoricul ieşean Ioan Caproşu împreună cu
subsemnata, între anii 2008-2009. În anii '60-'70 ai secolului trecut au fost
publicate însemnările de pe cărţile bisericii satului Lespezi de către Valer Literat
în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", Serie nouă, Anul XLIV (1968), nr. 1-2
(ianuarie-februarie), p. 93-95. În anul 1976, Dorinel Ichim şi Georgeta Popovici
au prezentat Cartea românească veche în colecţia preotului Vasile Heisu Răcăciuni (22 de exemplare), tot în revista "Mitropolia Moldovei şi Sucevei",
Serie nouă, Anul LII, nr. 1-2 (ianuarie-februarie), p. 152-159. Cîteva însemnări de
12e cărţile provenite din regiunea Bacăului au fost editate şi de Ilie Corfus, în
Insemnări de demult, Iaşi, Editura Junimea, 1975. Sub ediga Arhivelor Statului, în
anul 1985, Elena Dima, Gheorghe Buluţă şi Simona Ceauşu au coordonat lucrarea
Cartea românească veche în Bibliotecile documentare ale Arhivelor Statului.
Catalog, Bucureşti, în care au fost incluse şi cărţile vechi deţinute la acea dată de
Biblioteca Arhivelor Statului Bacău (35 de exemplare descrise de gazda noastră
de astăzi, reputatul specialist Vilică Munteanu, căruia, alături de alţi cîţiva
arhivişti, alcătuitorii lucrării îi mulţumesc pentru contribuţia avută), plus încă una
provenită din ţinutul Bacăului şi păstrată la Arhivele Statului din Craiova.
Pe baza lucrărilor enumerate până aici, precum şi a altora de istorie
tiparului, a bisericii şi economiei Ţărilor Române, ce vor fi indicate la locul
potrivit, vom aborda câteva aspecte de istorie a cărţii şi tiparului pe care
însemnările de pe cărţile aflate la un moment dat pe teritoriul actualului judeţ
Bacău, precum şi documentele de arhivă, le argumentează o dată în plus. Astfel,
vom înfăţişa câteva structuri de distribuţie a cărţilor tipărite, argumentând întâi
obligativitatea cumpărării imprimatelor, iar apoi achiziţia benevolă; locurile de
cumpărare ocazională a cărţilor: în vamă, în dugheană, de la negustori, dar şi
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primul caz cunoscut de noi, deocamdată, pentru Ţara Moldovei, de cumpărare a
unei cărţi la mezat; zălogirea, furtul şi confiscarea cărţilor.
Lucrarea se încheie cu o listă a localităţi lor din actualul judeţ Bacău în care
au fost semnalate cărţi vechi; acolo unde este posibil, pentru fiecare carte se
menţionează titlul, locul şi anul imprimării. Lista nu include şi cărţile aflate în
colecţia preotului Vasile Heisu din satul Răcăciuni, din cauză că nu avem date
care să dovedească faptul că acele cărţi s-au aflat în această localitate, în perioada
analizată. Având vedere faptul că toate însemnările din lucrările amintite mai sus
C!U fost cercetate în mod critic, editate ştiinţific şi incluse în Corpus-ul
Insemnărilor de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei până la 1859,
patru volume editate Ioan Caproşu împreună cu subsemnata, între anii 2008-2009,
la Editura "Demiurg" din Iaşi, trimiterile bibliografice se vor face la această
ultimă ediţie a lor. Limita cronologică a investigaţiei este anul 1859, adică atât cât
a existat formaţiunea statală numită Ţara Moldovei.
1. Distribuţia cărţii constituie unul din ·capitolele istoriei culturii
româneşti încă insuficient cunoscut. Mai mult, trebuie revizuit în mod critic o
mare parte din ceea ce s-a scris, din două motive importante. În primul rînd, din
cauza deceniilor de ateism ale istoriei noastre recente, imensa majoritate a
autorilor ignoră~ însuşirea de produs al Bisericii şi, mai ales, de obiect sfinţit al
cărţii tipărite. In al doilea rînd, se confundă distribuţia cărţilor, care este o
activitate din sfera economică ce presupune o cantitate mare a mărfii difuzate şi,
obligatoriu, structuri organizate, cu cea de circulaţie, care începe din momentul în
care posesorul iniţial se desparte de ea, prin vânzare, donaţie sau moştenire.
Din aceste cauze, a devenit un loc comun faptul că distribuţia cărţilor a
avut un caracter popular, realizîndu-se de cele mai multe ori la târguri, prin
intermediul categoriilor sociale ştiutoare de carte, al fruntaşilor aşezărilor, al
colportorilor şi prin intermediul legăturilor multiple care existau între Ţările
Române, pe căi obişnuite sau, dimpotrivă, lăturalnice. Numai că, fără cunoaşterea
istoriei Bisericii, cercetătorul cărţii vechi rămîne un semidoct, în sensul literal al
termenului, adică doar "pe jumătate ştiutor". Cartea fiind un produs al Bisericii,
înţelegerea corectă a istoriei sale presupune raportarea la contextul cultural-istoric
adecvat, or Sinoadele Bisericii primare au fixat o serie de reguli canonice care au
influenţat evoluţia cărţii vechi, multe dintre ele valabile şi astăzi. De pildă,
Sinodul al optulea local de la Cartagina din anul 419 a hotărât ca toate cărţile
privitoare la credinţă şi morală să fie analizate şi aprobate de autoritatea
bisericească, pentru a se împiedica răspândirea unor scrieri dăunătoare.
Consecinţa a fost apariţia cenzurii bisericeşti, a cărei bază spirituală se găseşte în
canonul 103 al acestui Sinod. Folosirea cărţilor în Biserică este reglementată încă
de la finele sec. VII, la Sinodul VI trulan sau quinisext (691-692): canonul 2 a
hotărît condamnarea publică a cărţilor care conţin dogme contrare Bisericii;
canonul 63 a decis chiar arderea lor, iar canonul 68 a legiferat interdicţia de a
deteriora cărţile si a le vinde celor care nu le întrebuinţează în scopuri sfinte. Alte
câteva canoane au avut influenţă peste timp asupra unor aspecte ale producţiei
tipografice în evul mediu ortodox. Prin Canonul 85 apostolic (referitor la
disciplina arcană prin care se interzice dezvăluirea "misterelor" creştine), se
dispune ca unele scrieri sfinte să nu fie puse la îndemîna tuturor credincioşilor,
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pentru ca astfel să se protejeze secretul tainelor conţinute în ele. Consecinţa a fost,
din punctul de vedere care ne interesează aici, că lucrări precum Liturghierul,
Molitvelnicul, Târnosania de exemplu, nu trebuiau să se găsească în casele
mirenilor, fapt care a influenţat stabilirea tirajelor şi distribuţia acestor cărţi, ce nu
puteau fi cumpărate de laici şi, indirect, circulaţia lor2 •
Din celălalt punct de vedere enunţat mai sus, în întreaga perioadă
cercetată, societatea românească a fost bine organizată şi structurată,
meşteşugurile erau aşezate pe baze clare, iar tipografia nu putea face excepţie.
Investiţiile şi cheltuielile mari cerute de funcţionarea unui atelier tipografic
impuneau folosirea unui schelet organizatoric care să asigure desfacerea
tipăriturilor, recuperarea cheltuielilor şi chiar obţinerea unui profit care să
îngăduie funcţionarea mai departe. Din acest motiv, procesul de distribuţie a
cărţilor trebuie legat de momentul imediat următor ieşirii lor de sub tipar,
deoarece se făcea pentru întregul tiraj al unei ediţii, era bine organizat şi se
desfăşura sub directa supraveghere şi cu participarea structurilor administrative
ale Statului şi Bisericii.
a) Structuri de distribuţie: studiul însemnărilor făcute pe cărţile din
judeţul Bacău argumentează o dată în plus aceste afirmaţii, permiţînd idenţificarea
structurilor statale şi eclesiastice participante la distribuţia tipăriturilor. Intreaga
ierarhie bisericească, în frunte cu mitropolitul şi apoi în ordine descrescătoare,
era implicată în desfacerea cărţilor. De pildă, o Liturghie (laşi, 1818), de la BAS
Bacău, cota III - 31 O, inv. 6202, dovedeşte faptul că mitropolitul Veniamin
Costachi se implica în vânzarea cărţilor: "această Liturghie este a iconomului
Gheorghiu din satul Epureni şi vânzătorul este dumnealui luminat mitropolit
Veniamin" 3 .
Coborînd pe scara ierarhică, imprimatele erau trimise la episcopii, iar de
acolo la protopopiate, de unde erau cumpărate, în mod obligatoriu, de bisericile
satelor. De aceea, pe o Liturghie (laşi, 1834 ), din s. Răcăuţi s-a notat că s-a dat
"întru cinstită mîna dumisale jupânului Costachi Ioan, Protoieriia de ţânutul
Bacăului, Târgui Ocnilor, cinstiţi privighitori de ocolul Trotuşului. No. 163. 1848
iuni 5" 4 .
Puncte de vânzare a cărţilor erau şi mănăstirile mari, pentru zonele
învecinate şi pentru aprovizionarea cu cărţi a metoacelor lor. De pildă, o Cazanie
(Bucureşti, 1768) din oraşul Târgu Trotuş, "am cumpărat-o eu, diiaconul Sandu di
la mănăstire de la Gălaţ < ... >, drept 12 lei" 5.
Arhim. Zosima Târâlă, lconom Haralambie Popescu, Pidalion cu orînduire nouă şi tâ/cuiri,
Institutul de Arte Grafice "Speranţa", 1933, p. 154; Nicodim Mi laş, Dreptul bisericesc
oriental, Bucureşti, Tipografia "Gutenberg", 1915, p. 363; Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii
Ortodoxe. Note şi comentarii, ediţia a III-a îmbunătăţită, îngrijită de Sorin Joantă, Sibiu, 2005, p.
159.
3
Ioan Caproşu, Elena Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. Un
Corpus, voi. III: 1?96-1828, laşi, Casa Editorială "Demiurg", 2009, p. 443; (în continuare:
Caproşu, Chiaburu, Insemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi).
4
Ibidem, voi. IV, p. 361.
5
Ibidem, voi. II, p. 184.
2

Bucureşti,
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Fireşte, cărţile se vindeau şi
judeţul Bacău însemnările cunoscute

direct din atelierul tipografic, dar pentru
în acest stadiu al cercetării sînt târzii, de la
începutul secolului al XIX-lea. Un Teofilact, Tâlcuirea sfintei Evanghelii
(imprimat în tipografia Mitropoliei din Iaşi în 1805), găsit de Constantin
Bobulescu în satul Borzeşti-Clăcaşi a fost "a sfintei mănăstiri Bogdani din ţinutul
Bacăului, unde să cinstişti şi să prăznuieşte hramul Pogorîrea Sfintului Duhu.
< ... >Şi s-au cumparat de la sfinta Mitropolie< ... >, la anul 1806 ghenar 26". La 4
ianuarie 1828, ieroshimonahul Vasilie, nacealnicul schitului de la Buda, zis şi
Savu, "această carte ci să numeşti Luna lui Marti (Vieţile Sfinţilor pe luna Martie,
m-rea Neamţ, 1813 ), o am cumpărat cu dreptu banii mei 20, adică cu doaozeci lei,
di la sfinta mănăsterii Niamţul şi o am dat schitului din Buda, di la ţănutul
Bacăului, ocolu Tazlăului Sărat". La fel, "Gheorghe duhovnic ot satul Popeane,
ţinut Bacău" a cumpărat Vieţile Sfinţilor pe luna Februarie (M-rea Neamţ, 1812)
tot "de la sfint~ mănăstire Neamţu, prin preotu Ion Păslariul ot Bălca", la 6
decembrie 1834 .
b) Obligativitatea de cumpărare: făcând parte din structurile locale ale
statului, ispravnicii de ţinut participau la desfacerea tipăriturilor şi trebuiau să
impună obligativitatea de cumpărare atât a actelor oficiale de interes general,
cât şi a cărţilor. Obligativitatea de cumpărare se aplica în primul rînd
comunităţilor religioase: biserici, mănăstiri şi ctitorilor lor. Afirmaţia este
susţinută de o anafora a marilor boieri ai Ţării Moldovei din 29 septembrie 1759,
prin care s-a hotărît ca tipăriturile "să să împartă în toată ţara prin toate satele ce
vor fi <având> biserici. Şi să se dea şi pe la mănăstirile de Ţară şi pe la
mănăstirile greceşti, fiindcă şi aceste supt păstoria Mitropoliei noastre se află. Şi
pe la schituri, cum şi pe la besearicile domneşti şi boiereşti, prin marafetul
ispravnicilor de la ţânuturi. Şi banii aceştiia îi vor da preoţii, diaconii şi poporănii,
scriindu-li din partea Mării Tale luminate cărţi ispravnicilor de ţânuturi cu chipul
ce s-a socoti şi cu poroncă ca aceea ca să fie silitori asupra aceştii trebuinţe, cum
şi din partea părintelui mitropolitului iar" 7.
Până de curînd, actul din 29 septembrie 1759 reprezenta cea mai veche
mărturie documentară cunoscută de noi în acest sens, dar studiul însemnărilor de
pe cărţile judeţului Bacău a permis coborîrea datei la 1755, procedura fiind, cu
siguranţă, mult mai veche. Pe un Antologhion (laşi, 1755), aflat în perioada
interbelică în satul Filipeşti s-a notat că s-a dat "din luminata poronca mării sale
<la> biserica ot Filipeşti şi < ... > o am cumparatu noi, răzăşii din satul Filipeştii
< ... > . Şi am datu la biserica noastră a Filipeştilor < ... >. Şi am dat 12 lei bani,
adică doisprezăci lei şi, cine ce au dat, să se ştie: un leu, preot Apostul Dăsagă, un
leu dieconu Andrieş Dăsagă, un leu Aslănache Tanga, un leu Ion ficiorul
vomicului Mihălache, 10 părale Neculaiu Muste, 10 părale Mane ot Curiţa, 10
părale Preda, 1O părale Ion Come, 1O părale Ion vomicul sin Chiriţoiu, 1O părale
Gheorghie Tangan, 1O părale dieconul Andreiu Chiriţa, 1O părale Alicsandrul
Torozan, 1O părale căpitan Tănasii < ... > parale Iordache za Ocna < ... > parale
6

Ibidem, voi. IV, p. 105.
BAR, Doc. Ist., CLLXXXVI/44, original, şi copie în Condica Mitropoliei din anul 1816, de
Toader Gaşpar diac de divan, la Arh. St. Iaşi, Doc., Pachet CCCLX/43, f. 89-91.
7
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Domofti Ţiţul, l O parale Gligoraş sin Pricope, 1O parale Toadear Gherman, 1O
parale Ştefan Gherman, 20 părale am dat eu, Vasăle Ghioldum, 20 parale loniţi
Negură zăt Gheorghiia Tanga, 1O parale am dat eu Pavăl Gheoldum, doi zloţi, eu,
Ioniţă sin Costache am dat un leu tij, am mai dat eu Andreiu diecon Dăsagă, 30
părale tij am dat eu, preot Apostul Dăsagă. Şi am împlinit doisprezece lei bani de
argintu. < ... > Şi am scris eu, Andreiu dieconul Dăsagă cu zisa acestor mai sus
arătaţi". După câtva timp, la o dată neprecizată, cumpărătura a fost încă o dată
certificată: "acesti sfintă carte ce să numeşte Păucenie este a noastră, a sătenilor
de satul Hilipeştilor şi am dat 12 lei" 8 • O însemnare asemănătoare s-a făcut pe o
Evanghelie (Bucureşti, 1760) de la biserica Sf. Ioan din Bacău, care "s-au
cumpăratu de aceşti creştini pravoslavnici carii mai gios să vor iscăli, anume:
Iosip i (ina 1 leu; Tanasie Ursul i (ina ego Aniţa 20 parale; Osup şi Iona, Năstasie i
(ina ego Ioana, 20 parale; Lupul i (ina ego Sohica, 1 ortu; Ioniţă i (ina ego Sanda,
5 parale; Toder 1 ortu; Radul i (ina ego Nedele, 1 ortu; Coste i (ina ego Măgdălina,
20 parale; Gligore i (ina Mărie, 1 ortu; Radul i (ina Sanda, 20 parale; Toader i (ina
ego Măriuţa, 20 paral(e); Matheiu i (ina ego Mărie, <1> ortu; Radul sin Lupul, 5
parale; Mihăilă sin Savin i Nacşa, 1 ortu; Vasile i Sava, 5 parale; Iona, Lupul
Cărstii, Ursa parale 20" 9 . Altă Evanghelie tipărită la Bucureşti, dar în 1775, din
satul Lespezi, "o am cumpăratu eu, preotul Irimie, împreună cu sătenii care au dat
ajutori şi amu datu 12 lei pre dînsa. Eu, preotul Irimie am datu 4 lei şi ceilalţi câte
un leu până s-au plătit bani(i) 8 lei că atâta mai trebuie fără de a miei. < ... > Şi o
am dat la biserică la satul Lespezi, în anul de la H(risto )s 1779, la luna lui mai".
De pe o Cazanie (Rîmnic, 1781) din satul Hangani (fost Urmeniş) aflăm că "s-au
cumpărat de poporăni şi s-au afierosit la biserica domnească din Focşani, unde să
cinsteşte şi să prăznuieşte hramul Precuvioasei Paraschivei, spre pomenire la 1785
noiembrie 8 dni" 10 • Vom reveni cu analiza conţinutului acestor însemnări, în acest
loc observând doar că, din cauza circulaţiei monetare diverse în perioada
cercetată, la fel cu preţurile tuturor mărfurilor, şi preţul cărţilor se achita în
monede diferite care însumate, dădeau echivalenţa necesară.
Fireşte, dacă un membru al unei comunităţi laice sau religioase dorea
să cumpere o carte în contul bisericii, căreia i-o dona apoi, faptul era posibil.
Aşa s-a întâmplat cu Evanghelia (Bucureşti, 1750), pe care Constantin cămăraş al
doilea "am cumpărat-o eu şi am afierosât-o la sfinta bisărică de la Ocnă ci să
prăznuiescu Sfinţii Mai Marii Voievozi Mihail şi Gavril. Şi am dat-o ca să fie şi să
rămăia dreaptă a sfintii mănăstiri în veci < ... >. Şi s-au afierosăt în domnie
preînnălţatului domnu al Moldovii, mărie sa Ioan Teodor voievoda < ... >, la anii
7269 <1761> ghenari". La fel, un Apostol (Bucureşti, 1774) "I-au cumpărat
smeritul monaş călugăru Misail şi I-au dăruit sfintei biserici la Bucium, unde să
11
prăznuieşte Sfintul Ierarhul Nicolai, ca să fie pomenire vecinică" .
Aşa cum reiese din anaforaua de la 29 septembrie 1759, o categorie
obligatorie de cumpărători de cărţi tipărite în Ţara Moldovei erau ctitorii
Caproşu, Chiaburu, op. cit., voi. Il, p. 50.
Ibidem, p. 105.
10
Ibidem, pp. 303 şi 418.
11
Ibidem, pp. 106 şi 231.
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bisericilor, iar pentru spaţiul geografic al Bacăului, exemplele sunt numeroase.
Un Minei bogat fără copertă (sec. XVIII), din satul Gîrbovanu "este cumpărat di
titorii di sat Negoeşti"; un Penticostar (Bucureşti, 1743) din colecţia preotului
Vasile Heisu din s. Răcăciuni "l-am cumpărat eu, < ... > Cantacuzino ce am fost
ban mare < ... şi > l-am dat besericii mele de la Răcăciuni < ... > care den nou, cu
toată cheltuiala, am făcut-o eu< ... > , la leat 7265 <1757> aprilie 21 ". Un Octoih
(Bucureşti, 1774), din satul Bogdăneşti "am cumpărat-o eu,< ... > Stefan Ruset biv
vei stolnic cu bani 9 lei şi am dat la bisărica me la Bogdăneşti". Sandul
Loghinescu a scris pe un Penticostar (Bucureşti, 1768) că "am cumpărat eu cartea
aceasta şi am închinat-o danii sfintii biserici din satul mieu Urmenişu, ci este
aproape de apa Trotuşului, în ţinutul Bacăului, care sfintă biserică s-au făcut cu
toată cheltuiala şi osteneala me, fiind eu vei şatrariu la această vreme < ... >. 1776
octomvrie 3" 12 .
Uneori, pentru achitarea preţului era necesară unirea eforturilor ctitorilor, a
preoţilor şi a comunităţii. De exemplu, un Triodion (Bucureşti, 1769) din satul
Lespezi a fost cumpărat împreună de "domnii titori bisericii: Gheorghiţă,
Sa[sa]lomia, Vasile Turcea, Precup" care au dat "11, atâţa sîntu bani de la titori,
iară ceielalţi bani ie-amu datu eu, preotul Irimie, de la mine < ... >, la leat 1779
aprilie 20 zile". Tot în comun a fost cumpărat şi un Penticostar (Blaj, 1808) din
satul Lunea Asăului, în anul 1814: "acest Pinticostariu s-au cumpărat de la
dascalu Vasile legători de cărţi de la părău Boghiul şi s-a dat patruzăci lei. Bani,
parale: au dat 20 lei, adecă doaozăci de lei, bani, vătav Vasile Bănţu şi doao zăci
de lei, preotu Teodor. Şi este această carti a sfintei biserici de la Lunea de Gios,
unde este hramul Adorrniri Maicii Domnului.< ... > Şi eu, diiconu Toma Alecu am
scris, cu zisa numiţilor; adeverez" 13 • Însemnarea din urmă scoate la iveală,
totodată, şi o categorie de vânzători ocazionali: legătorii de cărţi.
c ) Preţul cărţilor: lectura critică a acestui tip de însemnări probează
faptul că, în conexiune cu obligativitatea de cumpărare a cărţilor se află preţul
acestora. Pe de o parte, preţul de vânzare a cărţilor către colectivităţi era preţul
fixat în tipografie, iar pe de altă parte, participarea colectivă, dar în mod
diferenţiat a indivizilor la adunarea banilor necesari trebui~ explicată prin
raportare la sistemul fiscal existent în epocă, respectiv la cislă. In sistemul cislei,
unitatea impozabilă nu era individul, ci satul (sau, în cazul cumpărării cărţilor parohia), căruia i se repartiza suma totală ce trebuia plătită, iar în interiorul satului
(parohiei) sumele erau stabilite în funcţie de averea fiecărui locuitor 14 .
Menţiunile de pe cărţi sugerează posibilitatea ca preţurile de vânzare să fi
fost mai mari pentru achiziţiile obşteşti decât pentru cele individuale. De exemplu,
Evanghelia (laşi, 1762) a fost cumpărată de sătenii din Găiceana cu 8 lei şi

Caproşu, Chiaburu, op. cit., voi. Il, pp. 60, 70, 230 şi 258.
Ibidem, p. 303; Ibidem, voi. III, p. 249.
14
Nicolae Corivan, Aplicarea aşezămîntului fiscal al lui Constantin Mavrocordat cu privire la
perceperea birului (1741-1743), în "Studii şi cercetări ştiinţifice", Seria III, (Ştiinţe Sociale), anul
VI (1955), nr. 3-4, p. 53; Nicolae Grigoraş, Instituţii feudale din Ţara Moldovei. /: Organizarea de
stat pînă a mijlocul sec. al XVIII-lea, Bucureşti, Editura Academiei, 1971, p. 127 şi urm.
12
13
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jumătate "în veleatu 7 mii 271" (sic!) <1762-1763> , în timp ce doi cumpărători
individuali (fostul mare spătar Ion Cantacuzino din Şerbeşti, ţinutul Neamţului şi
un anonim din Preuteşti, ţinutul Sucevei) au plătit pentru două exemplare în 1762,
16
câte şapte lei şi un ort, respectiv 7 lei şi un zlot • Achiziţia fiind obligatorie
pentru comunităţi, acestora li se impunea un preţ mai mare, deoarece îl achitau
prin eforturi financiare comune.
Continuînd raţionamentul, obligativitatea de cumpărare a cărţilor de către
comunităţi fiind îndeplinită de preoţi ori de ctitorii aşezămintelor religioase,
concluzia corectă este aceea că, de multe ori numeroasele feţe bisericeşti care apar
în însemnări ca vânzători sau cumpărători la o dată foarte apropiată de apariţia
cărţii, nu vând şi nu îşi cumpără propria carte, ci constituie ultima verigă de
distribuţie. La acest aspect se referă şi însemnările despre cumpărarea unor
tipărituri "pe seama bisericii", în vreme ce menţiunea "am dat" trebuie înţeleasă în
multe cazuri "am vândut", deoarece pentru "am donat" se foloseau expresiile "am
dăruit", "am dat de pomană", "am dat pentru sufletul", "am miluit" şi, din secolul
XVIII înainte, expresia provenită din limba greacă "am afierosit".
d) Achiziţia benevolă: în cazul în care lipsa unei cărţi necesare cultului
trebuia suplinită, satul sau parohia contribuia benevol la cumpărarea ei. Foarte
explicit a consemnat procedura ierei Gheorghe, pe un Triod fără început (sec.
XVIII), din oraşul Târgu Trotuş: "aceste doaî cărţi, adică Triodul acesta, împreună
cu Mineiul < ... > le-am cumpărat în < ... > 36 lei ci banii satului, a Târgului
Trotuşului, pentru sfinta bisearică de aicea" . Un Triodion (Iaşi, 1847), din satul
Bogata, corn. Dofteana "esti di la monastire Neamţului; < ... > s-au adus acest
Treod la anul 1854 noiemvre 20, di părinteli Isaiia di la schitul Măgura ot Târgui
Ocnilor cu cheltuiala sfinţii sale. Iară cumpărătoarea s-au pus din sat di cătră
lăcuitori, cări < ... > au voit di au dat di bună voi. S-au cumpărat <cu> preţu
<de> 150 lei" 17 • Ocazional, plata unei cărţi necesare se făcea din banii adunaţi în
timp de biserică. A fost cazul unui Penticostar (Bucureşti, 1812) ajuns în satul
Lespezi, pe care I-au "cumpărat preutul Ioan Miron cu bani din condică, 30 lei,
treizeci lei, şi este a sfintei biserici din Buda, din cătunu, a satului Blăgeşti, ţinutul
18
Bacăului <la> 1820 afgust 23" •
II. Locuri de vânzare a cărţilor: tipăriturile se vindeau uneori şi în
dughene, unde erau amestecate cu alte mărfuri. Pe un Octoih (Buda, 1811 ), f. 1,
de la BAS Bacău, cota IV - 1, inv. 2355, Toadir Buhuş, comis consemna la 22
decembrie 1817, într-o lungă însemnare, evenimentele internaţionale ale acestei
părţi de lume, punînd în evidenţă şi greutăţile prin care a trecut până a reuşit să
ridice o biserică, informîndu-ne că această "carte ce să numeşte Ohtoih am
cumpărat-o din târgui Ieşi, din dugheana lui Dumitru preot, pe care am dat 35 de
lei, şi am luat-o pentru trebuinţa ~i slujire bisăricii mele cei din nou zidită la satul
din Bodeşti, din ţinut Neamţului" 9 .
15

15

Azi la BCU Cluj, CN- U BRV 3301 l, inv. 301 1923.
Caproşu, Chiaburu, op. cit., voi. II, pp. 128 şi 135-136.
17
Ibidem, voi. III, p. 73 şi voi. IV, p. 476.
18
Ibidem, voi. III, p. 478.
19
1bidem, p. 415.
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Ţinutul Bacăului fiind unul de graniţă cu Transilvania, în punctele de
trecere se vindeau adesea şi cărţi. Aşa s-a întâmplat cu un Octoih (Buda, 1811 ),
din satul Căiuţ: "cumpărătoarea acestii cărţi, 35 lei. 1815 martie 28, în vama
20
Grozăştii, şi s-au iscălit Costachi Cocărlii polcovănic" . Datorită aşezării sale
geografice, ţinutul Bacăului a avut şi o altfel de contribuţie la funcţionarea
tipografiilor Ţării Moldovei, şi anume hîrtia importată era transportată de la
graniţă spre tipografii cu carele băcăuanilor. La 20 aprilie 1821, mitropolitul
Veniamin Costachi îi scria egumenului mănăstirii Bogdana, Dositei, că vine
Antonie ipistatul tipografiei mitropoliei. După rezolvarea treburilor, "cuvioşia sa
chir Antonie având a trece de acolo la Braşov pentru cumpărarea hîrtiei ce trebuie
la tipografie. La întoarcerea sa făcându-ţi ştire că au dat hîrtie la margine, să te
îngrijeşti ca, cu carele monastirii să o ridici de acoalea ~i să o trimiţi aicea în
Mitropolie, ca să nu se mai îngreuieze cheltuiala cu chiria" 1•
Desigur că şi prin părţile Bacăului treceau negustori, care vindeau uneori
şi câte o carte. O Evanghelie (Sibiu, 1806), găsită de Constantin Bobulescu la
schitul de la Buda (zis şi Savu) în perioada interbelică; "s-au cumpărat de la
Ioniţă lepscanu, cu trizăci de lei, bani cu milostenie, şi s-au dat la Săhăstrie din
Muntele Savului, ţinutul Bacăului, ocolu Tazlăului Sarat, ce are hramul
Preobrajenie < ... >. Let 1818 fevruare 2", de către "Vamava ieromonah
nacealnic" 22 .
Pentru Ţara Moldovei, cea dintâi menţiune a unui negustor ambulant de
cărţi, numit astfel de către contemporani, cunoscută în acest stadiu al cercetării,
este din 24 septembrie 1779 şi se referă chiar la zona noastră de investigare.
Preotul Gheorghe Antiohiviciu Aracsicu a scris pe un Apostol (Bucureşti, 1774)
că "am cumpărat-o eu singuru în putenţa mea, de noo, de la unu neguţătoriu,
anumi Lazăr de pi Tazlău, care Lazăr era neguţător de cărţi, de li aducea din
Ţara Rumânească din Bucureşti şi li neguţătorea, adică le vendea mai scumpu
aicea în Ţara Moldovii" 23 •
La fel ca peste tot, şi băcăuanii îşi cumpărau cărţile cu prilejul
călătoriilor făcute în oraşele mari. La 18 iunie 1742, Ştefan Cehan mare
cămăraş îi cere lui "Toma Criteanul logofătul den lăuntru" să scrie pe un Triod
fără început (sec. XVIII), că "acistu sfintu Triodu despărţit din celu mare, întru
care să cuprinde slujba Sfintelor Patimi den Săptămîna cea Mare < ... > împreună
cu cel mare Triodu l-am cumpărat den târgui Bucureştilor, întru al doilea
domniei a Ţării Rumăneşti <a> mării sale < ... > domnului nostru Io Mihail
Racoviţă voievod, dăruindu-l bisearicii den Târgui Trotuşului din ţinutul
Bacăului, unde să prăznuiaşte hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail <şi> Gavriil" 24 .
Tot de la Bucureşti a fost cumpărată şi o Psaltire (Bucureşti, 1820) de la biserica
Sf Ioan Botezătorul din oraşul Târgu Ocna, "în preţu de un galbăn blancu şi doi
20

/bidem, p. 357.
Elena Chiaburu, Carte şi tipar în Ţara Moldovei, Ediţia a 11-a, Iaşi, Editura Universităţii ,,Al. I.
Cuza", 2011, p. 100.
22
Caproşu, Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi, voi. III, p. 424.
23
Ibidem, voi. Il, pp. 307-308.
24
Ibidem, voi. I, p. 502.
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sfanţichi, atâta ierea el en preţu pre acea vreme nici mai multu, nici mai puţin, la
leat 1829 fevruarie l O zile". Octoihul fără început găsit de Constantin Bobulescu
în satul Gîrbovanu, ţinutul Bacău, "l-am cumpărat eu, preotul Anghel < ... > dreptu
lei şase, la let 7255 <1746> octomvre 25 < ... > din târgu din Focşani" 25 . Un
anonim a scris pe Mărgăritarul Sf Ioan (Bucureşti, 1746) că "am cumpărat de la
Bucureşti un Mărgărint cu 7 lei şi un Molitvelnic cu 7 lei şi o Leturghie cu 4 lei şi
o Psaltire cu trei lei de la Rămnicul Sarat 26 , şi un Ceaslov de Rădăuţi cu 7 lei şi o
Pravilă cu 2 lei, de Iaşi, toate româneşti. Şi aceste toate le-am închinat Sfintei
Troiţe în Ţara Moldavei, în Ţara de Jos, în ţinutul Bacăului, la satul
Dărmăneştilor, supt poalele Muntelui Lapoşului, în Poiana Rimcei, unde se
cinsteşte şi să prăznuieşte Preasfănta şi Nedespărţită Troiţă". În fine, o Biblie
(Blaj, 1795), "este a preotului Ion Oancea, protopopului, din satu Caşăn,
cumpărată c~ şise zeci şi trei de lei, spre ştiinţă, de la Oneşti, ţânut Bacău", la
20 iulie 1799 7•
III Vânzarea cărţilor la mezat: însemnările de pe cărţile din zona
Bacăului ne oferă primul caz din Ţara Mpldovei cunoscut în acest stadiu al
cercetării de vânzare a cărţilor la mezat. In evul mediu românesc, vânzarea la
licitaţie s-a folosit cu precădere pentru darea în arendă a unor venituri domneşti,
pentru stingerea unor litigii generate de neplata datoriilor, de nevoia împărţit:ii
unei moşteniri sau de ieşirea din indiviziune în cazul stăpânirii devălmaşe. In
limbajul epocii, termenii care desemnau scoaterea în vânzare prin licitaţie sînt
Cochii vechi şi mezat, ultimul şi sub forma sultan-mezat. Se vindeau la mezat aşa
numitele bunuri nemişcătoare: case şi locuri de case, dugheni, cîrciumi, pivniţe,
mori, tot felul de acareturi, vii, moşii, la care se adăugau ţiganii, dar şi bunuri
mişcătoare: marfa unui negustor şi chiar cărţi, în timp ce vânzarea la Co,._chii vechi
era folosită mai ales pentru arendarea unor venituri domneşti. In ordine
cronologică, documentele de arhivă menţionează mai întâi Cochii Vechi, cu sensul
"cine dă mai mult?", acesta fiind strigătul telalilor care anunţau pe uliţe vânzarea
unui bun la licitaţie. Se pare că exista o deosebire între mezat şi sultan-mezat,
acesta din urmă desemnînd mezatul voluntar. Finalizarea tranzacţiei avea loc în
Divanul domnesc, prin hareci, adică licitarea propriu-zisă şi adjudecarea bunului
cu consimţămîntul părţilor, după care Domnul întărea actul de posesie noului
28
stăpân .

Ibidem, voi. III, p. 483 şi voi. I, p. 539.
Corect: Rlmnicu Vîlcea.
27
Caproşu, Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi, voi. Il, p. 34 şi voi. III, p. 46.
28
Alexandru (de) Cihac definea astfel noţiunea: "Cochii vechi, s. pl. encheres; ung. kotya
licitation, vett ăvenni) achete; idem, din sîrb koce vece. Cu timpul, cuvîntul vece a fost apropiat,
prin etimologie populară, de vechi, plural vechiu". Explicaţia lui Cihac a fost preluată de August
Scriban: "Cochii vechi, m. pl. (ung. Kotyavetye, macedoslav ko kie vekie, bg. Ko ste veste, sîrb ko
ce vece - cine vrea să dea mai mult". Cu toate acestea, explicaţia corectă îi aparţine lui Lajos
Tamaş: sintagma ungurească K6tyavetye provine din expresia sîrbo-croată ko oce vece, "cine vrea
(să dea) mai mult". Noţiunea de mezat (pl. mezaturi) provine din limba turcă şi înseamnă vînzare
publică (a bunurilor unui datornic); licitaţie; Vezi bibliografia completă la Elena Chiaburu,
Considerations Regarding Sales at .. Cochii Vechi" and .. Mezat" în "PHILOBIBLON,
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Cărţile care constituie subiectul nostru sunt faimoasele Mineie tipărite la
Buda între anii 1804-1805 de Ioan Piuariu Molnar. La 31 mai 1816, Gheoghie
blănarul cumpără "aceste Mineia < ... >la sultan-mezat şi cu soţiile lor unsprezăci
< ... >de la postelnicul Ioniţă Negură< ... > cu drepţi banii dumisale 84 lei şi le-au
dat la Sfeti Neculai din Târgui Ocnelor" 29 • Consemnarea tranzacţiei este făcută de
dascălul Ştefan, pe Mineiele pe luna noiembrie, martie şi mai, cumpărătorul
neştiind carte, probabil.
Ioniţă Negură a fost un iubitor de lectură, dar nevoit, se pare, sa se
despartă de cărţile sale destul de des. Potrivit însemnărilor manuscrise făcute de el
însuşi pe un Ceas Iov ( 1795), azi la mănăstirea Rîşca, cursul vieţii sale a fost
următorul: "întru această zi m-au născut maica mea, < ... > la anii de la Hristos
1760 septembrie; < ... > întru această zi m-am însurat eu, 1780, într-o duminică,
noiembrie l, şi am luat pe Anica, fiica lui Gheorghe < ... rupt>; 1808 iuliu 23, s-au
născut < ... rupt> copil < ... rupt> la 2 ceasuri din zi, anume Ioan < ... rupt> botezat
eu, la iulie 26 zile. Intru această zi, vineri, au răposat preadu~ce şi iubita mea soţie,
Anica Negură postelniceasa, în anul 1808 noiembrie 27. Intru această zi, luni,
~upă ce am venit de la Iaşi, am îngropat pe iubita mea soţie, 1808 noiembrie 30.
Intru această zi m-am însurat de a treia oară, şi am luat pe Catrina, fata lui boier
Şandru < ... rupt> 1812 februarie 17''. Pe altă filă, cineva a notat după câteva luni:
"întru această zi au răposat postelnicul Ioniţă Negură, la Filipeşti. 1813 martie
22"30.
Înaintea Mineielor, personajul nostru şi-a mai "cumpărat cu a mii drepţi
bani" un Apostol (Blaj, 1802), ajuns ulterior în satul Brusturoasa şi, chiar în anul
apariţiei, la 2 iulie 1806, un Antologhion (laşi, 1806). După numai trei ani, în
1809, pe acesta din urmă il-a dat dascălului "Vasile legătoriu de cărţi de la părău
Boghiul", întâlnit anterior în cercetarea noastră, să i-l vândă. Martor la tranzactie a
fost "Dumitru Văsăi ot Părău Boghiul < ... > Şi le-au cumpărat preot Iftemi Bănţu
cu 65 lei, adecă şasăzăci şi cinci de lei" pentru biserica din Lunea Asăului, cu
contribuţia sătenilor: "Vasile Macsăn a dat un leu, Zamfira a dat 20 părale, Arhip
au dat părale 20, Ştefan Bănţul a dat păra1e 12, Catrena Nestoroaei au dat părale
1O, monah Necodem parale 20 a dat, Iosop Necodem a dat părale 1O, de la monah
Ionichie pe malş < ... rupt> am premet doi lei părale 20 < ... rupt> la carte aceasta şi
de la Mărie a Petre Ţăran. Părintele Ştefan Bănţul a dat la această carte trei lei, Ion
Dărle a dat părale 14; Ionn cu soţul său au dat Dochiţa, un leu; Ursachi a lui
Hănganu au dat un leu, preoteasa raposatului preot Toader Bosuieoc a dat 20,
adecă doozăce de lei, la această carte, Fteodor preot Bănţul noo lei au dat Vasile
31
Bănţul au dat 12, adecă doisprezece lei pol Ifteme preot au dat noo lei pol" •
Potrivit noţiţei de pe Mineiul pe luna aprilie, setul de Minee vândut la
mezat a fost cumpărat de Ioniţă Negură în 1809, la 30 aprilie, în ziua de "Sfinta
Troiţă", dar o altă însemnare de pe Mineiul pe luna noiembrie ne spune că "s-au

Transylvanian Joumal of Multidisciplinary Research in Humanities", Voi. XVI, Nr. 1, 2011, p.
143 -180 (indexat în baza de date internaţională EBSCO http://web.ebscohost.com/ehost).
29
Caproşu, Chiaburu, op. cit., voi. III, p. 383.
3
Caproşu, Chiaburu, op. cit., voi. III, p. 317.
31
Ibidem, pp. 150, 213 şi 249

°
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început a să ceti, 1807 noiemvrie 1. Negură Ioniţi", ceea ce înseamnă că el intrase
cumva în posesia spectaculoaselor cărţi de la Buda şi, fascinat de ele, a vândut
Antologhionul din 1806 pentru a şi le putea cumpăra pe acelea. La 1 mai 1811,
"marţi după Duminica Tomii", Ioniţă Negură citea în Mineiul pe luna mai "ce
taine în tot anul pe Minei găseşti" 32 .
Înainte de a muri, la o dată neprecizată, Ioniţă Negură a vândut şi
Ceas/ovul din 1795, tranzacţia fiind întărită post-mortem, la 24 martie 1813, de
"Anica, fiica, i Catrina soţia mea": "acest Ceaslov al meu, postelnicul Ioniţă
Negură, din satul Filipeşti, mai înainte, până a nu-mi da sufletul meu în mîna lui
Dumnezeu, l-am dat preotului Vasile Mane, pentru pomenirea mea şi a soţiei
mele, Aniţa, şi a părinţilor mei şi a tot neamul meu. Dar dacă după urma va să ieie
acest Ceaslov cineva din neamuri sau din străini, să fie blăstămaţi < ... urmează
blestemul> şi să fie a sfinţiei sale părintelui Vasile şi a feciorilor sfinţiei sale, în
veci neclintit" 33 •
Revenind la Mineele de la Buda vândute la mezat, observăm că deşi s-a
făcut licitaţie pentru ele, nu s-a putut obţine decât jumătate din valoarea cu care sa vândut cu doar câteva luni înainte setul bisericii Buna Vestire (Răducanu) din
oraşul Târgu-Ocna, de exemplu: "aceste doaosprezeci Minei sint cumpărati de
mine, smeritul ieroshimonah Mihail şi drept < ... > ona sută şăsăzăci lei, şi dati
sfinte besărici unde să prăznuieşti hramul Sfinte Troiţii, la schitul Dărmăneşti,
muntele Lapoşul, Poieana Runci, ţinutul Bacăului, ocolul Tazlăului Sărat ci este
mitoh sfinti Episcopii Romanului.< ... > 1815 noiemvrie 16"34 .
Următorul caz de vânzare a unei cărţi la mezat cunoscut de noi în Ţara
Moldovei apare abia spre mijlocul secolului al XIX-lea (vezi mai jos).
IV Furtul, zălogirea şi confiscarea cărţilor de către autorităţi
a) Furtul cărţilor: din cauza valorii mari pe care o aveau, cărţile au fost
:furate de multe ori, în împrejurări diferite. Pentru judeţul Bacău am putut
documenta furtul de cărţi în timpul unor năvăliri străine. La 12 decembrie
1725, ieromonahul Atanasă, egumenul mănăstirii Bogdana scria pe exemplarul
lăcaşului de cult, ajuns ulterior în satul Crucea de Piatră sau Borzeştii-Razeşi, că
"fiind răzliţită din vremili răscoalilor şi aflîndu-să nişte oamini, s-au luat de s-au
dat iară la mănăstiri" 35 .
Buni cunoscători ai principiilor de drept, autorii însemnărilor făceau
deosebirea între fapta simplă, săvîrşită în urma unui impuls necugetat, şi cea
săvîrşită cu intenţie. Cunoştea diferenţa, după anul 1746 şi anonimul pomenit
mai sus, care a cumpărat mai multe cărţi de la Bucureşti şi le-a donat schitului
Dărmăneşti, precizînd: "Iar cine ar fura-o sau o a vinde sau întru alt chip s-ar ispiti
să o depărteze de la sfinta Sehăstrie, cu gînd desevîrşit, acela să fie de trei ori
anaftima şi proclit, anaftima să fie anaftima să fie, anaftima să fie. Şi cel ce ar
Ibidem, pp. 229 şi 298.
Ibidem, p. 318.
34
Ibidem, p. 365.
35
Ibidem, voi. I, p. 435. Probabil că "răscoalele" menţionate sunt, de fapt, tulburările din vremea
domnului lui Mihai Racoviţă, cînd trupele austriece conduse de căpitanul Ferenţ au prădat Ţara
Moldovei ( 1716-1717), ţinutul Bacă ului fiind unul dintre cele mai afectate.
32
33
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videa vânzînd sau depărtată vreuna şi ar şti pricina şi nu ar spune şi acela să fie
blestemat" 36 . La fel, acel Petre care a cumpărat un Triod (sec. XVIII) şi l-a dat tot
la biserica din Dărmăneşti, blestema straşnic la 15 februarie 1749: "iară cine să va
ispiti să-1 fure sau să-I vânză sau să-l schimbe sau să-1 mute sau să-l schimbe cu
gînd desăvărşit, să fie blăstămat de Sfinta Troiţe şi de Maica Precista şi de cei 12
Apostoli şi de 7 săboară şi de 318 Oteţi Sfinţi şi de toţi sfinţii şi să pătimască ca
A visalom şi să fiie ca Arie şi să crepe ca Iuda şi de smerenie noastră încă să fi ia
blăstămat de 3 ori şi hierul, lemnu, piatra să putredească şi să se topască, iară
trupul aceluia ba. Şi să aibă păraşu la dreptul giudeţu pre Domnul Hristos şi pre
Maica Precistă şi pre Prepodobna Paraschiva şi dovadă pre Duhul Srantu.
Anaftima, anaftima, anaftima să fie, să fie, să fie, amin, amin, amin. Şi de mine,
mai micul tuturor ieromonahu Pahomiia, ieromonah încă să fiia afurisit" 37 .
b) Zălogirea cărţilor: din cauza valorii băneşti mari, cartea făcea parte din
averea unei persoane sau a unei comunităţi, putând fi întrebuinţată oricând
posesorul avea nevoie de bani, motiv pentru care tipăriturile erau uneori
amanetate. Pentru zona Bacăului, cunoaştem în acest stadiu al cercetării un singur
caz, cel al Cazaniei tipărită la Bucureşti, dar identificată greşit de Constantin
38
Bobulescu în satul Curiţa, corn. Caşin : "să să ştie cându am însemnatu eu, popa
Costandin sin popa Stanu ot Soveja, precumu am luat ace(a)stă Cazanie de la
Toaderu, fecioru popii Mitri, lei cinci zălogu, iară cându mi-eră aduce banii să-şi
ia Cazaniia. Velet 7250 <1742> iuno în 18 zile" 39 . După cum se observă,
Constantin Bobulescu, în BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea Trotuşului), p. 263
1 280, a descifrat data de an 1742, dar a identificat Evanghelia ca fiind editată la
Bucureşti în anul 1768! Dincolo de această inadvertenţă, remarcăm faptul că
învoiala între cele două părţi se scria tot pe cartea care făcea obiectul tranzacţiei,
în epocă însemnarea ţinînd loc de contract.
c) Confiscarea cărţilor: în spaţiul românesc, valoarea mare a cărţilor
rezultă şi confiscarea lor de către autorităţi în schimbul neîndeplinirii unor
obligaţii fiscale, iar judeţul Bacău nu face excepţie. Confiscarea devenise atât de
frecventă în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, încât atunci când s-a
distribuit Antologhionul (laşi, 1755), domnul Matei Ghica a cerut să se scrie pe
carte: "şi poruncim domnie me: carte aceasta, adic(ă) Mineiul, dindu-să la
biserică, a bisericii să fie în veci, şi nimeni să nu cuteze a-1 lua, nici Mineiul,
nici alte cărţi bisericeşti, nici pentru dajde domnească, nici pentru poclonu
vlădicesc, nici pentru alte dăjdi <ale> preoţilor, nici pentru alte ceva. Iar care
n-ar păzi porunca şi ar lua-o din biserică, cărţi bisericeşti, hotărim să fie cu mare
urgie, să se pedepsească ca un călcător de lege. Şi această poruncă să se scrie în
toate Mineile ca să fie stătătoare şi păzite şi porunca aceasta într-alt chip să nu
fie". Însemnarea provine de pe exemplarul găsit de Constantin Bobulescu în satul
Copăceni, lîngă Adjud, dar confirmarea este oferită şi de exemplarele descoperite
36

Vezi supra, nota 27.
Caproşu, Chiaburu, op. cit., voi. II, p. 34.
38
Conform BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea Trotuşului), p. 263 1 280, însemnarea ar fi fost
datată 1742, dar Evanghelia ar fi fost editată la Bucureşti în anul 1768!
39
Caproşu, Chiaburu, op. cit., voi. II, p. 183.
37
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în bisericile din satele Buciumii de Jos şi Filipeşti: orice slujbaş îl va "lua, or
pentru ce fel de dajdi, or domniască, or vlădicească" este avertizat de Teodor
pivnicer, copil în casă, că "cine ar lua zălog carti bisăricească, cu urgie domniască
40
să va pidepsi" .
Documentele cercetate de noi până acum nu sunt exhaustive şi nu pot
avea valoare de generalizare incontestabilă, dar este posibil ca tipăriturile
confiscate să fi fost scoase la mezat şi vândute de sluijbaşii domniei spre a se
obţine bapii în schimbul cărora fuseseră luate şi care trebuiau să ajungă în visteria
statului. In acest sens, cunoaştem un exemplu târziu, de la mijlocul secolului al
XIX-lea, când Ioan Pavlu iconomul bisericii Buna Vestire din Iaşi a "cumpărat
prin mezat din Dicasterie, cu preţi 22 lei la 1O august, anul trecut, 1842 <Noul
Testament şi Faptele Apostolilor>" 41 • Ne aflăm, însă, în plină epocă modernă,
când apăruseră, deja, germenii capitalismului, iar licitaţia se desfăşura după alte
reguli.
Concluzii: însemnările de pe cărţile vechi din judeţul Bacău, una din cele
mai bogate zone cultural-istorice ale României, atestă faptul că struct~rile de
distribuţie a cărţilor tipărite erau unitare la nivelul Ţării Moldovei. Intreaga
ierarhie bisericească, în frunte cu mitropolitul, era implicată în desfacerea cărţilor.
Cumpărarea imprimatelor era obligatorie pentru comunităţi (sate, parohii,
mănăstiri) şi ctitorii bisericilor. Acţiunea era coordonată de către reprezentanţii
domniei în teritoriu, adică ispravnicii ţinuturilor. La fel ca în tot spaţiul românesc,
cărţile se cumpărau şi benevol, tranzacţia având loc între cei direct interesaţi.
Uneori, cumpărătorii donau cartea unor biserici sau mănăstiri. In zona Bacăului
locurile de cumpărare ocazională a cărţilor erau: vama şi dugheana, iar vânzătorii
ocazionali puteau fi indivizii care îşi vindeau propriile exemplare, negustorii
ambulanţi şi legătorii de cărţi. Datorită valorii mari, cărţile erau amanet~te, furate
şi confiscate de autorităţi din cauza neachitării unor obligaţii fiscale. In judeţul
Bacău este atestat şi primul caz cunoscut de vânzare a unor cărţi la mezat.
A

***

40
41

Ibidem, p. 49.
Ibidem, voi. IV, p. 256.
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ANEXA
Aria de

răspândire

a

cărţilor

în j.

Bacău

- Adjud, or., Evhologhion (Molitvenic) (laşi, 1764), Teofi1act, Tâlcuire la cele
patru evanghelii (Iaşi, 1805):
- Adjudul Nou, Teofilact, TA!cuire la cele patru Evanghelii (Iaşi, 1805), Octoih,
Apostol, Triod cu Strastierul lui, Penticostar, Minei, Ceaslov bogat, Liturghie
bogată, Psaltire, Cazanie neidentificate.
- Adjudul Vechi, Liturghie (Iaşi, 1759).
- Agăş, s., Evanghelie (m-rea Neamţ, 1848).
- schitul A său, azi în s. Asău, Apostol (Bucureşti, 1808); Minei pe luna August
(Rîrnnic, 1780).
- Bacău, or. şi j., Cartea românească de învăţătură (Iaşi, 1643); Psaltire (m-rea
Neamţ, 1824); Psaltire (Iaşi, 1757), Evanghelie (Bucureşti, 1760); Ceasoslov
(Iaşi, 1817); Vieţile sfinţilor pe luna Septembrie (m-rea Neamţ, 1807).
- Barcana, s., Ceaslov (Dubăsari, 1794).
- Băcioi, s., Carte de rugăciuni pentru cerere de biruinţă (Iaşi, 1809); Liturghie
(Chişinău, 1815); Minei (Chişinău, 1819); Rînduiala panihidei (Chişinău, 1817).
- Bălăneasa, s., Apostol (Iaşi, 1756).
- Bâlca, s., Penticostar (Iaşi, 1753); Vieţile sfinţilor pe luna Februarie (m-rea
Neamţ, 1812); Apostol (Iaşi, 1756).
Berzunţi, s., Minei pe luna Aprilie (m-rea Neamţ, 1831 ),
- Bîrsăneşti, s., Antologhion (Bucureşti, 1766); Evanghelie (Buzău, 1836),
- Blăgeşti, s., Apostol (Iaşi, 1756).
- Bogata, c. Dofteana, Ceaslov (Iaşi, 1817), Apostol (m-rea Neamţ, 1851 ), Apostol
(m-rea Neamţ, 1851), Triodion (Iaşi, 1847),
- ţJogdana, m-re, Aghiazmatariul mic (laşi, 1823), Antim, patriarhul Ierusalimului,
Invăţătură părintească (Iaşi, 1822), Istoria Vechiului şi a Noului Testament (laşi,
1824), Pannyhidă şi litia mică (laşi, 1821), Psaltire (m-rea Neamţ, 1824);
Andronache Donici, Adunare din împărăteştile pravile (Iaşi, 1814), Vieţile
sfinţilor pe lunile Aprilie (m-rea Neamţ, 1812), Iunie (m-rea Neamţ, 1813), Mai
(m-rea Neamţ, 1812), Martie (m-rea Neamţ, 1813); Antologhion (Iaşi, 1806),
Panihidă şi litia mică (Iaşi, 1807), Sf Ioan Damaschin, Descoperirea
pravoslavnicei credinţe (Iaşi, 1806), Şapte taine (laşi, 1807); Antologhion (laşi,
1755), Evhologhion (laşi, 1754), Penticostar (Iaşi, 1753); Apostol (Iaşi, 1756);
Arătare sau adunare prescurta dumnezeieşti/ar dogme (m-rea Neamţ, 1816),
Ceasoslov (Iaşi, 1817); Carte de rugăciuni pentru cerere de biruinţă (Iaşi, 1809),
Carte folositoare de suflet (laşi, 1819); Cartea românească de învăţătură (Iaşi,
1643); Catavasier (Iaşi, 1778), Molitvenic (Iaşi, 1785); Catavasier (Iaşi, 1792),
Ceaslov (Dubăsari, 1794), Psaltire (Iaşi, 1794); Ceaslov (Rădăuţi, 1743); Ceaslov
(Iaşi, 1797); Cele 9 cântări din Psaltire (Iaşi, 1815), Evghenie Vulgaris,
Adoleshia filotheos, vol. I-V (Iaşi, 1815-1819), Orînduială pentru schima
monahicească (m-rea Neamţ, 1815); Chiriacodromion (m-rea Neamţ, 1811);
Cuvintele lui Isaac Syrul (m-rea Neamţ, 1819), Evanghelie (m-rea Neamţ, 1821);
Efrem Sirul, Cuvinte şi învăţături (m-rea Neamţ, 1818-1823), Liturghie (Iaşi,
1818); Evanghelistar (Iaşi, 1826); Irmologhion (m-rea Neamţ, 1827); Liturghie
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(Iaşi,

-

174 7); Liturghie (laşi, 1759); Liturghie (Iaşi, 1794); Molitvenic (laşi, 1749);
Octoih (Iaşi, 1749); Molitvenic (laşi, 1764); Molitvenic (laşi, 1828); Octoih de
pavecerniţă (m-rea Neamţ, 1816); Tipicon (laşi, 1816); Prăvălioară (laşi, 1802);
Psaltire (laşi, 1802); Teofilact, Tâlcuire la cele patru evanghelii (laşi, 1805);
Prăvilioară (laşi, 1784); Psaltire (Iaşi, 1766); Psaltire (laşi, 1817); Psaltire (mrea Neamţ, 1817); Scara părintelui Ioan egumenul Sinaiului (m-rea Neamţ, 1814);
Vieţile Sfinţilor pe lunile Iulie (m-rea Neamţ, 1814); August (m-rea Neamţ, 1815);
Triod (Iaşi, 1747); Urmare întru preasfinta duminică a Paştelui (laşi, 1821 );
Vieţile sfinţilor pe lunile Februarie (m-rea Neamţ, 1812); Ianuarie (m-rea Neamţ,
1812); Noiembrie (m-rea Neamţ, 1811 ); Decembrie (m-rea Neamţ, 1811 ); Vieţile
sfinţilor pe lunile Octombrie (m-rea Neamţ, 1809), Septembrie (m-rea Neamţ,
1807); ieromonahul Dionisie din - cumpără şi leagă un Apostol (Blaj, 1802).
Bogdăneşti, s., Octoih (Bucureşti, 1774).
Boiştea, s., Apostol (Iaşi, 1756).
Borzeşti, s., Cartea românească de învăţătură (Iaşi, 1643); Evanghelia
(Bucureşti, 1750); diaconul Grigore Udre din- legător de cărţi.
Borzeşti-Ciăcaşi, s., Irmologhion (m-rea Neamţ, 1827); Vieţile sfinţilor pe luna
decembrie (m-rea Neamţ, 1811), Februarie (m-rea Neamţ, 1812), Octombrie (mrea Neamţ, 1809); Evanghelie (m-rea Neamţ, 1821).;
Brătila de Jos, s., Antologhion (Iaşi, 1755).
Brătila de Sus, s., Antologhion (m-rea Neamţ, 1825); Evanghelie (M-rea Neamţ,
1834).
Brusturoasa, s., Antologhion (laşi, 1726); Octoih (Iaşi, 1726); Psaltire (laşi,
1766); Evanghelie (Sibiu, 1806); Apostol (Blaj, 1802).,
Buciumi, s., Apostol (laşi, 1756); Cartea românească de învăţătură (laşi, 1643);
Evanghelie (laşi, 1762); Liturghia (Iaşi, 1715); Apostol (Bucureşti, 1774).
Buciumii de Jos, s. Antologhion (Iaşi, 1755).
Bucşeşti, s., Octoih (Iaşi, 1726).
Bucşet, s., Cartea românească de învăţătură (Iaşi, 1643).
Buda, schit, zis şi Savu, Vieţile Sfinţilor pe luna Martie (m-rea Neamţ, 1813);
Evanghelie (Sibiu, 1806).,
Caşin, m-re, Vieţile sfinţilor (Iaşi, 1682-1686); Liturghie (Iaşi, 1759); Noul
Testament (m-rea Neamţ, 1818); Triod (Rîrnnic, 1777); Aghiazmatar (laşi, 1832)
şi Triodion (M-rea Neamţ, 1847).
Căiuţi, s., Apostol (Buzău, 1704); Vieţile sfinţilor pe luna Octombrie (m-rea
Neamţ, 1809); Octoih (Buda, 1811);
Chetriş, s., Octoih neidentificat.
Ciutureşti, s., Liturghie (Iaşi, 1759).
Comăneşti, s., Evanghelia (laşi, 1762); Penticostar (Iaşi, 1753).
Crucea de Piatră (Borzeştii-Răzeşi), s., Cartea românească de învăţătură (Iaşi,
1643); Minei pe luna Februarie (Rîrnnic, 1779); Minei pe luna Martie (Rîrnnic,
1779).
Curiţa, s., corn. Caşin, Cazanie (Bucureşti, 1768); Molitvenic fără copertă (sec.
XVIII).
Dărmăneşti, s., Evhologhion (Molitvenic) (Iaşi, 1764); Cazanie (Bucureşti,
1768); Antologhion (laşi, 1755).
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Dealu Nou, s., Ceaslov (Chişinău, 1817).
Dofteana, s., Ceaslov (laşi, 1817).
Filipeşti (Chilipeaşti, Hilipeşti) s., Antologhion (laşi, 1755); Triod (Blaj, 1800).
Frunteşti, s., Penticostar (laşi, 1753); Antologhion (laşi, 1755).
Găiceana, s., Evanghelie (laşi, 1762); Tâlcuire la cele patru evanghelii (Iaşi,
1805).
Gioseni, s., Vieţile sfinţilor pe luna Februarie (m-rea Neamţ, 1812).
Giurgeni, s., Ceaslov (Rădăuţi, 1743).
Gîrbovanu, s., Triodion (Bucureşti, 1747).
Goioasa, s., Acatist (Buda, 1807).
Gura Bacăului, Ceaslov (Iaşi, 1797).
Gura Galbenei, s., Liturghia (Iaşi, 1794).
Hangani, s. (fost Urmeniş), Penticostar (Bucureşti, 1768); Cazanie (Rîmnic,
1781 ); Octoih mic (Blaj, 1792); Triod (Bucureşti, 1768 - doar bucata cu Slujba
Săptămînei Patemilor); Antologhion (Rîmnic, anul neidentificat).
Hîrja, s., Antologhion (Iaşi, 1755); Apostol (laşi, 1756).
Lapoş, schit, Liturghie (laşi, 1759); Mărgăritarul Sf Ioan (Bucureşti, 1746);
Liturghie (Bucureşti, 1741 ); Octoih (Buda, 1811 ).
Larga, s., Penticostarion (m-rea Neamţ), 1834.
Lespezi, s., j. Bacău, Cartea românească de învăţătură (laşi, 1643) din - 406.
Apostol (Bucureşti, 1774); Triod (Bucureşti, 1769); Evanghelie (Bucureşti, 1775);
Liturghie (Rîmnic, 1768); Penticostar (Bucureşti, 1812)
Lunea Asăului, s.,Antologhion (Iaşi, 1806); Evanghelie (Bucureşti, 1742);
Penticostar (Blaj, 1808).
Luncani, s. Apostol (Iaşi, 1756).
Măgura, schit, Apostol (laşi, 1756); Evanghelie (laşi, 1762) din; Psaltire (laşi,
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Decembrie (m-rea Neamţ, 1811 ); Vieţile sfinţilor pe luna Februarie (m-rea
Neamţ, 1812); Vieţile sfinţilor pe luna Iunie (m-rea Neamţ, 1813); Vieţile sfinţilor
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Popeni, s., Vieţile sfinţilor pe luna Februarie (m-rea Neamţ, 1812).
Popeni-Blidari, s., Antologhion (Iaşi, 1806).
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Elena Chiaburu, Carte şi tipar în Ţara Moldovei, Ediţia a 11-a, Iaşi, Editura Universităţii ,,Al. 1.
Cuza", 2011, pp. 406-436.
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DE LA CHIRIŢĂ DRACO LA ANTONIE VODĂ RUSET
(1675-1678)
Bogdan F.
From

Chiriţă

ROMANDAŞ

Draco to Antonie Voda Ruset (1675-1678)
Summary

At the beginning of XVII century the ancestors of the Rusetestis were part
of the Greek elite from Constantinople. In 1613, Laskaris Rosestos was
administrating the Patriarchal Church of Constantinople Treasury, as great
skevofilax - after which he would hold, between 1629 and 1646, the position of
Great chancellor ofthe Great Church, the most upper in the hierarchy of the 1ittle
court of the ecumenical Patriarchs. They were related with the powerful
Cantacuzino family, Lascar's wife, being "Bela, Ioan Caritacuzen's daughter and
Mihail Cantacuzen' s niece/ grand daughter". Laskaris' sons, Constantin ( named
"cupar") and Chiriţă Draco, the real hida1gos, as Radu Rosetti named them, would
come to the Romanian Principalities during the first half of the XVII century.
The information referring to Chiriţă Draco, before taking the reign (1675)
are insufficient, but can offer indications that his ascending in Moldavia was not
being circumstantial. Naming Chiriţă Draco, ruler ofMoldavia under the name of
Antonie Voda Ruset (1675 - 1678) includes him in the series of archons "who,
persuaded maybe, in their most daring dreams, the crowns ofbasileus" (N.Iorga),
but which they will never obtain. During his reign, the Metropolitan Chair will be
moved from Suceava to Iasi ( 1677) because the Metropolitan or Patriarchal Chair
had to reside in the same place as the reigning administration.
Keywords: pre-phanariots, House, Byzantine tradition, basileus, The Ecumenical
Patriarchate ofConstantinople, Antonie Ruset.
"Totu într'acestaşi anii, cândii aii fostii cursul anilorii 7184, dupe ce aii
mazîlitii pre Dumitraşcu-Vodă, aii datii steagii de Domniă lui Kiriţe Draco, care
1
şi-aii pus ii nume de Domniă Antonie- Vodă" • Dumitraşcu Cantacuzino ( 16731675), cel care dăruise sultanului o fântână arteziană de argint "lucrată
meşteşugit" 2 , după cum ne spune Dimitrie Cantemir, era rudă cu noul vodă: "Dacă
au mazilit caplan-paşea pe Dumitraşco-vodă la Ţuţora, au vinit domnu Antoniievodă Rusăt, iară grec ţărigrădiian, rud<ă> cu Dumitraşco-vodă" 3 .

Nicolae Costin, Letopiseţul Moldovei, în Cronicele României, tomul II, ediţia a II-a, revăzută şi
de Mihail Kogălniceanu, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1872, p. 15.
2
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, postfaţă şi bibliografie de Magdalena Popescu, Editura
Minerva, Bucureşti, 1986, p. 55.
3
Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi o sarnă de cuvinte, ediţie critică şi studiu
introductiv de Gabriel Ştrempel, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 247.
1

îngrijită
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Domnia îl costase pe Chiriţă Draco "60 borse" după cum îl anunţa Zuane
<Giovanni> Morosini, din Constantinopol, pe dogele Veneţiei, la 20 noiembrie
1675: "Udiva intanto il Visir la propositione, e le secrete offerte di Antonio
Rosseti Greco negotiante in questa citta che aspirava al esser nello steso
Principate investite, e ridoto finalmente il prezzo di cosi nobili preda a 60 borse.
A in questi giorni uscito decreto che depone il Primo, e che esalta la stesso
Rossetti alla sodetto dignita" 5 •
În timp ce Chiriţă Draco se îndrepta spre Ţara Moldovei pentru a-şi ocupa
noua poziţie, Dumitraşcu Cantacuzino era aruncat în închisoare, cerându-i-se
pentru eliberare suma de 150 de pungi 6 .
Informaţiile referitoare la Chiriţă Draco înainte de luarea domniei (1675)
sunt lacunare, dar ne pot oferi indicii că ascensiunea sa în Ţara Moldovei nu a fost
conjuncturală.
Chiriţă
Draco era un bun cunoscător al mediului
7
constantinopolitan, era "nobil din Ţarigrad" , după cum menţionează Dimitrie
Cantemir, fapt confirmat şi de Chesarie Daponte care îl numeşte "nobil din
Constantinopol" 8 . Părintele lui Chiriţă Draco a fost "Lascăr Roset, mare logoret al
bisericei mari, Iar muma lui Bela, fiica lui Ioan Cantacuzen şi nepota lui Mihail
Cantacuzen" 9 • Numele Chiriţă Draco este, potrivit lui Andrei Pippidi, "un apelativ
onorific destul de frecvent, dovadă «Chiriţă Dumitrachi Paleologm>, un boier al
Movileştilor. Cu acesta, Antonie Roset se înrudea prin căsătoria sa cu Zoe
Ramadanis, Constantin Ramadanis fiind «nepotul Chiriţei postelnic» 10 • ( ••• ) E de
4

Acestea reprezentau jumătate din tributul anual datorat Sublimei Porţi de către Moldova, cf
Andrei Pippidi, "Originea familiei Rosetti şi confirmarea unei mărturii a lui Neculce", în Anuarol
Institutului de Istorie şi arheologie "A.D. Xenopol", XX, Iaşi, 1983, p. 277.
5
Eudoxiu Hurmuzaki, Documentente privitoare la Istoria Românilor, volumul V, partea a II-a
( 1650-1699), Bucureşti, 1886, p. 148, trad. "Vizirul auzind totuşi propunerile şi secretele oferite de
Antonie Rosseti negustor în acest oraş, care aspira să facă parte din acelaşi Principat investit, a
redus în final preţul aşa-zisei nobile prăzi la 60 de pungi. În aceste zile a ieşit decretul care
stabileşte pe Primul şi care îl preamareşte pe acelaşi Rosseti în ocuparea aşa-zisei demnităţi".
6
A. O. Xenopol, Istoria Rominilor din Dacia Traiana. De la Matei Basarab şi Vasile Lupu până la
Constantin Brăncoveanu (1633 - 1689), voi. VII, Editura Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi,
1896, p. 239.
7
Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 55.
8
Andrei Pippidi, op. cit., p. 277: ,,Antonie Roset era considerat ,,nobil din Constantinopol", nu
"cetăţean nobil", cum traduce C. Erbiceanu"; vezi şi Cronicullui Chesarie Daponte de la 16481704, în Constantin Erbiceanu, Cronicari greci care au scris despre români în epoca fanariotă,
postfaţă de Andrei Pippidi, cuvânt introductiv şi arbore genealogie de Constantin Erbiceanu,
Editura Cronicar, Bucureşti, 2003, p. 18: ,.,A scos pe Dumitraşcu Vodă, Domnul Moldovei, şi în
locul lui a făcut pe Antonie Vodă Roset, cetăţen nobil".
9
Ibidem.
10
O precizare se impune: Alexandru Ramandi, fiul lui Constantin Ramandi, era nepotul lui Chiriţă
postelnic: ,.,Adecă eu Alexandru Ramandi vei pitar, ficiorul lui Constantin Ramandi visteamicul,
4
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crezut că numele Antonie, menţionat de Morosini chiar din anul 1675, a fost de la
început un« dublet »,dacă nu adoptat, ca în cazul lui Vasile Lupu, odată cu luarea
domniei. Putem bănui că «Dracon», de la vgr. «şarpe, balaun), era o poreclă, un
joc de cuvinte pentru Miron Costin, când a ajuns la un moment dat în conflict cu
domnul" 11 •
N. Iorga considera că numele «Chiriţă)) "e un epitet ca pentru vechiul
Chiriţă Paleologul, turcescul chirişgi, adjectiv alipit şi de numele sultanilor din
sec o lui al XV -lea" 12 .
Nu putem exclude posibilitatea ca apelativul Draco pe care îl purta
Chiriţă, şi în corespondenţa datată 16/26 mai 1679 trimisă de Wililiam Carpenter,
secretarul ambasadei engleze la Poartă, prietenului său John Covel (1638-1722),
de curând întors la Cambridge de la Constantinopol, unde fusese timp de zece ani
capelanul ambasadorului 13 , să fi fost o moştenire onomastică a străbunului său,
Mihai Cantucuzino Şaitanoglu «fiul Dracului)).
este menţionat în
În 1675, fiul lui Chiriţă, Alexandru beizadea,
documentele vremii sub aceeaşi formă «Dracm): "( ... ) Adecă au vinit înnaintea
noastră şi înnaintea a tot Sfatul nostru boiarinul nostru, Alexandru Draco ce-au
fost sulger mare, şi ne-au arătat ispisoc de danie şi de miluire de la Ştefan Petru
14
vodă" •
Apartenenţa lui Chiriţă Draco
la vechea şi îmfărăteasca familie a
Cantacuzinilor, "Şaitaniceştii", cum sunt numiţi de cronicar 5, este reliefată şi de
legătura de rudenie cu Dumitraşcu Cantacuzino, amintită anterior, care era "grec
ţărigrădiian de felul lui, niiam de-npărat creştinescu di Ca<n>tacozonesştii, şi ştie
rândul acestor ţări" 16 •
Nici numele Antonie nu era străin Cantacuzinilor, un Antonie
Cantacuzino, care vindea la 1554 un manuscris de istorie a lui Zonaras
17
germanului Wolf, ar fi fost ginerele lui Şaitanoglu • Despre acest Antonie
nepotul Chiriţăi postealnicului scriem( ... ) moşie au fost danie moşu-mieu Chiriţăi postealnicului",
cf doc. nr. 99, din 23 mai 1672, în Aurel V. Sava, Documente privitoare la Târgui şi Ţinutul
Lăpuşnei, Fundaţia Carol 1, Bucureşti, 1937, p. 125.
11
Andrei Pippidi, op. cit., p. 278.
12
N. Iorga, Istoria românilor. Monarhii, voi. VI, volum îngrijit de Ştefan Andreescu, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2000, p. 203.
13
Apud Andrei Pippidi, op. cit, p. 279: "Draco Bei quandam Prince ofMoldavia ... ".
14
Doc. nr. 426, 1675 (7183) aprilie 1O, Iaşi, în Documente privitoare la istoria oraşului laşi. Acte
interne (1661-1690), volumul II, editate de Ioan Caproşu, Editura Dosoftei, Iaşi, 2000, p. 388;
vezi şi doc. nr. 485, 1678 (7186) februarie 6, Ţarigrad, în Ibidem, p. 437.
15
Ion Neculce, op. cit., p. 231.
16
Ibidem, p. 235.
17
N. Iorga, Despre Cantacuzini. Studii istorice basate În parte pe documentele inedite din archiva
d-lui G. Gr. Cantacuzino, Institutul de Arte Grafice şi Editura «Minerva», Bucureşti, 1902, p.
XXI.
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Cantacuzino, A.D. Xenopol era de părere că ar fi fost chiar tatăl lui Mihai
Cantacuzino Şaitanoglu 18 .
Cantacuzinii au pătruns în Ţările Române la sfărşitul veacului al XVI-lea
când este amintit la 26 iunie 15 99 Andronic Vistierul 19 , acesta fiind urmaşul lui
Mihai Cantacuzino.
Legătura de sânge a Cantacuzinilor cu Chiriţă Draco era încă vie în cel
de-al 21-lea an de domnie a lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), când
logofătul Radu Greceanu nota: "că tot într-acest an al domnii mării-sale lui vodă
viind vremea cea hotărâtă de sus, ca şi feciorul lui Şărban-vodă, carele să afla
pribeag la Braşov, să să căsătorească şi aşa încă mai nainte aicea în ţară cercând
ca să-şi găsească soţie şi neputând afla obraz ca acela ca să-şi fie dă potrivă atât
cinstii, cât şi neamului, den dumnezeiască orânduială - n.ns. -, lucrul aşa s-au
purtat că fiind aici în ţară un beizade fecior de domnu al lui Antonie-vodă, Chiriţi
Draco, anume Iordache, carele ţinuse o fată a lui Gligorie-vodă, şi el având o
cocoană, măcar că să can rudea cu coconul lui Şerban vodă dăspre tată-său n.ns. -însă, scriind la Patrierşie la Ţarigrad, i-au adus blagoslovenie ca să o poată
lua" 20 •
Dinspre tată, Chiriţă Draco făcea parte din neamul Ruseteştilor
(~Roseteştilor) despre care Franz Babinger remarca: "este aproape sigur că acel
Constantin Cuparul, care pentru prima dată apare în funcţie la Curtea
Domnitorului muntean din Bucureşti în octombrie 1627, a fost fiul lui Lascăr
Ruset, mare skevophylax (1613), şi mai târziu, mare logofăt al Patriarhiei. Că a
existat ca o legătură de rudenie între Lascăr şi Cuparul Constantin Ruset, o face
plauzibil faptul că şi fiul lui Constantin se numea Lascăr, în timp ce între fiii
cunoscuţi ai lui Antonie Vodă, nimeni nu poartă numele acesta. Deoarece lipseşte
orice fel de mărturie contimporană, trebuie să socotim- fără însă a aduce dovada
- că Antonie- Vodă şi Constantin erau fraţi" 21 •
Potrivit lui Dumitru Scarlat Şuţu, "familia Rosetti descinde din Genova
Italiei. E.P. Rangbe, invocând Arhivele Transilvaniei, arată că Roseteştii se trag
din nobilul genovez Ioan Rosseti care pleacă în Grecia în secolul VIII şi se
stabileşte în Constantinopol unde au trăit urmaşii săi înainte de cădere (1453). Se
pare (după Rangabe) că o ramură a familiei, după luarea oraşului (1453) s-a
18

A.D. Xenopol, op. cit., p. 153.
N. Iorga, op.cit., p. XL.
20
Radu Greceanu, Începătura istoriii vieţii luminatului şi preacreştinului domnului Ţării
Rumâneşti, /o Constantin Brâncoveanu Basarab-Voievod, dă când cu Dumnezeu cu domniia I-au
încoronat, pentru vremile şi întâmplările ce În pământul acesta în zilele Mării-sale s-au întâmplat,
în Cronicari munteni, 3, ediţie îngrijită de Mihail Gregorian, Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p.
159.
21
Franz Babinger, "0 relaţiune neobservată despre Moldova sub domnia lui Antonie-Vodă Ruset
(1676)", în Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice, seria III, tomul XIX, mem. 8,
Bucureşti, 1937, p. 10.
19
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refugiat în Koroni din Moreea deoarece în 1541 Mihail Rossaitos sau Russaitos,
fiul lui Ioan Rossaitul, a luat poruncă de la papa Paul III să rânduiască biblioteca
din Napoli şi a murit în 1544 în Veneţia, lăsând mulţi fii care au trăit în
comunitatea grecească a Veneţiei. Aici trebuie să observăm că presupunerea lui
Rangabe este poate forţată deoarece în 90 de ani desparte trei şi nu două generaţii
după regulă, existând probabilitatea ca legăturile familiale între aceşti doi
Rosseteşti să nu fie cum scrie scrie Rangabe şi că Ioan să plece din oraş
(Constantinopol) destui ani înainte de «luare» (1453)" 22 •
În realitate, preciza Andrei Pippidi, "dacă familia nu era chiar de baştină
din Koroni, port veneţian de pe coasta estică a Messenei, luat în stăpânire de turci
în 1500, rămâne posibil ca acel "Ioannes Rosetos Patritius Coronae" pomenit în
inscripţie să fi avut un bunic omonim, emigrat în Pe1oponez în jurul anului 1453.
Repetarea aceluiaşi nume la interval de o generaţie a fost multă vreme o practică
tradiţională în onomastica greacă. ( ... ) Cel care, în ianuarie 1541, îşi proclama
neamul şi patria, "grec din Koroni", e negreşit Mihail Rosetos care moare la
Veneţia în 1544. O stirpe care a dat atâţia cărturari îl poate revendica fără sfială
drept înaintaş. ( ... )Ideea unei obârşii italiene provine din strămutarea, poate numai
vremelnică, a unei ramuri a familiei la Veneţia. De altfel, Koroni avea să fie
recucerit de veneţieni în 1685, apoi din nou de turci în 1715" 23 .
În ceea ce priveşte originea italiană a familiei 24 , generalul Radu Rosetti
adăuga următoarele: "cele dintâi izvoare ce vorbesc despre Rosetteşti îi arată ca
22

ilHMTPIOY LKAAA TOY LOYTZOY, EMHNEE
HFEMONEE
BMAXIAE
KAI
MOALJABIE, Mt ITp6A.o EY AffEAOY IT. <I>QTAL10Y, A8HNA, 1972, p. 133 (Dumitru Scar1at
Şuţu, Domni greci ai Vlahiei şi Moldovei, cuvânt înainte de Evanghelie Fotiade, Atena, 1972);
vezi şi Demetre Skarl. Soutzu, "Les familles princieres grecques de Valachie et de Moldavie", în
Symposium. L 'epoque phanariote 21-25 octobre 1970,
la memoire de Cleobule Tsourkas,
Thesalonic, 1974, p. 242: "Familia Rosseti sau Russeto descinde din genovezi şi după E. R.
Rangabe s-a instalat în Grecia în timpul sec. VIII în persoana seniorului genovez Ion Rosseti.
După căderea Constantinopolului, o ramură a Rosseteştilor se instală în Coron din Peloponez, în
timp ce ceilalţi Rosseti sunt înscrişi în registrele municipale ale Veneţiei. Spre sec. XVI, la
Adrianopol locuiesc Rosseti care fac comerţ cu pietre preţioase (bijuterii) şi în timpul sec. XVII
familia Rosseti este considerată una dintre cele mai nobile din Constantinopol. În acelaşi timp,
aproximativ, o ramură a familiei locuieşte în România şi se înrudeşte cu familiile domneşti din
Moldova şi Valahia. Pentru acest fapt, familia Rosseti ajunge la tronurile domneşti şi ca urmare ea
va fi considerată una dintre cele mai nobile din principate şi din Fanar".
23
Andrei Pippidi, op. cit., p. 277.
24
Octav-George Lecca, Familiile boiereşti române. istorie şi genealogie (după izvoare autentice),
cu adnotări, completări şi desene de Mateiu Caragiale, ediţie de Alexandru Condeescu, Fundaţia
culturală Libra, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, f.a., p. 494: "Familie în Moldova
din secolul al XVII-lea venită din Constantinopol unde era reputată printre cele mai nobile.
Originea ei este italiană din evul mediu: pe la 1330 a pierit în luptele lui Henric VII cu cetăţile din
Italia, între care Florenţa şi Roma, cavalerul Rosetti, din partida adversă împăratului, a guelfi lor. În

a
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greci, aceasta în secolul al XVII-lea, ceea ce evident nu împiedică o origine mai
îndepărtată. În Italia se găsesc multe familii cu numele Rosetti; cu niciuna nu se
poate stabili o legătură a familiei româneşti şi greceşti, şi afară de două dintre
acestea - cel puţin dintre acele ale căror arme (herbe) le cunoaştem - niciuna nu
are acelaşi herb ca cea românească şi niciuna nu are aceiaşi lozincă, ca familia
românească. Mai mult, niciuna nu pare a fi originară din Genova, de unde tradiţia
zice că au venit strămoşii noştrii" 25 .
Istoricul familiei începe, după generalul Radu Rosetti, cu Lascaris, care a
avut doi fii: Constantin, cupar în 1627 în Ţara Românească şi Chiriţă Draco, cel
care va domni în Moldova (1675-1678) sub numele de Antonie 26 .
În 1661, îl regăsim pe Chiriţă Draco alături de Alexandu Costin, ca
reprezentant al boierilor moldoveni care îl cer Porţii ca domn pe Eustratie Dabija
27
( 1661-1665) , fostul mare vomic al Ţării de Sus: "Boierii după fărşitul lui
Ştefăniţă vodă, îndată au ales pre Chiriţă Dracon Ruset, carele apoi au cădzut şi
domnu şi cu dânsul şi pre Alexandru Costin postelnicul şi i-au răpedzit îndată la
împărăţie, dându ştire de moartea lui Ştefăniţă vodă şi să arate mare rugămintea
ţărâi pentru domnii de ţară şi să pomenească îndată de Dabijea vomicul" 28 .
Moartea lui Ştefăniţă Lupu, la 19/29 septembrie 1661, deschisese drumul
spre domnie lui Eustratie Dabija într-un moment când tulburările provocate de
turci cuprinseseră Moldova 29 •
Cronica lui Ion Neculce certifică rolul deţinut de Chiriţă Draco ca
reprezentant al voinţei boierilor de a-1 înscăuna pe Eustratie Dabija: "După
moartea lui Ştefăniţă-vodă, ficiorullui Vasilie-vodă, în anul 7170 < = 1662 >,au
trimis boiarii la Poartă pre Chiriţa Drace, cu rugăminte de la boiari şi de la ţară,
pre cine or vrea Iei să le dea domnu de ţară. Şi li-au eşit răspunsul de la împărăţiie
30
să margă boiarii toţi la Poartă şi acolo, pre cine or alege ei, pre voia lor face" .
o ramură a familiei, care a dat mai mulţi oameni celebri în litere şi arte.
din Moldova, care mai târziu se numi "Bibica", era îară îndoială despărţită din
aceasta de pe la începutul secolului al XVII-lea. Pe la 1650 era cunoscut în Moldova: Cuparul
Roset, care a jucat un mare rol pe timpul domnilor din epoca sa".
25
Generalul R. Rosetti, Familia Rosetti. Coboritorii Moldoveni ai lui Lascaris Rousaitos,
Academia Română. Studii şi cercetări, XXXIII, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului,
Bucureşti, 1938, p. Il.
26
Ibidem, p. 15.
27
Istoria românilor. O epocă de innoiri in spirit european (160I - I71111716), voi. V,
coordonator: Acad. Virgil Cândea, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 280.
28
Miron Costin, Letopiseţul ţărâi Moldovei de la Aaron vodă încoace, în Opere, ediţie critică cu
un studiu introductiv, note, comentarii, variante, indice şi glosar de P. P. Panaitescu, Editura de
Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1958, p. 20 l.
29
Constantin I. Andreescu, Constantin Stoide, Ştefăniţă Lupu, domn al Moldovei (169-1661),
Fundaţia Regele Carol 1, Bucureşti, 1938, p. 168.
30
Ion Neculce, op.cit., p. 195.
Italia mai

există încă

Cealată branşă
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Nu este exclus ca numirea lui Chiriţă Draco, de către Eustratie Dabija, ca
agent diplomatic al domnului, capuchehaie la Constantinopol, după 1661, să fi
reprezentat răsplata pentru serviciul adus în luarea domniei de către acesta: "însă
Dabija Vodă avendu Capi-Kihaia pe Kiriţă Draconu Rusetu care au agiunsu şi
domnu mai pe urmă, numindu' lu Antonie Vodă" 31 •
Postul de capuchehaie era foarte important pentru siguranţa domniei şi de
aceea domnul îl încredinţa, îndeobşte, unei rude apropiate sau, în orice caz, unei
persoane devotate şi pricepute într-o asemenea misiune delicată, dar şi
anevoioasă, în acelaşi timp 32 .
Această slujbă necesita cunoaşterea limbii turce, pe care, în mod cert,
Chiriţă Draco o stăpânea, astfel încât domnul să fie ţinut la curent cu atmosfera
din jurul numelui său de la Constantinopol, vestindu-i repede "dispreţul şi ciuda
ce avea Poarta pe dânsul", ca să ia măsuri de spulberare a acesteia 33 • Aşa se
întâmplă după eşecul campaniei otomane de la Levencz-Leva (1664) când
ascultându-i sfatul lui Chiriţă Draco domnul, Eustratie Dabija, îşi păstra tronul:
"Însă Dabija-vodă, având capichehaia pe Chiriţă Draco Roset, carele mai urmă au
ajunsu şi domnu, numindu-l Antonie-vodă, şi scriindu-i să meargă, pă capul lui şi
pă sufletul lui: ce rău îi va veni, să fie în sufletul lui - n.ns. - aşa auzind Dabijavodă, s-au învârtejit şi s-au dus la vizirul. Cam mustrându-l oarece, apoi i-au dat
34
domniia iarăşi şi s-au dus la Moldova domnu" .
Nu trebuie neglijat faptul că iscusinţa lui Chiriţă Draco de a păstra
"domnia nestricată" lui Eustratie Dabija izvora şi din faptul că el era un iniţiat în

Alexandru Amiras, Cronica Anonimă a Ţerei Moldovei (1662-1733), în Cronicele României... ,
tomul II, 1872, p. 147; vezi şi Dimitrie Cantemir, op. cit, p. 55: ,,Anton Ruset, nobil din Ţarigrad,
care era capuchehaie al Moldovei".
32
Aurel H. Golimas, Despre capuchehăile Moldovei şi poruncile Porţii către Moldova până la
1829. Contribuţii la cunoaşterea raporturilor de drept dintre Moldova şi turci, Tipografia "Ligii
Culturale", Iaşi, 1943, p. 37; vezi şi doc. nr. 178, <1652 februarie 26>, unde Vasile Lupu cerea
protecţia marelui vizir pentru capuchehăile sale de la Poartă: "De aceea sperăm să nu vă luaţi
privirile voastre îndurătoare de pe supusul de mine, precum şi de pe supuşii noştri capuchehăi
(kapukethuda)", în Documente turceşti privind istoria României (1455-1774), voi. 1, întocmit de
Mustafa A. Mehmed, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1976, pp. 182183.
33
Ibidem, p. 65.
34
Radu Popescu, istoriile domnilor Ţărîi Rumâneşti, în Cronicari munteni, 2, ediţie îngrijită de
Mihail Gregorian, Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 162; vezi şi Alexandru Amiras, op. cit., p.
147: "însă Dabija Vodă avendu Capi-Kihaia pe Kiriţă Draconu Rusetu care au agiunsu şi domnu
mai pe urmă, numindu'lu Antonie Vodă, şi scriindu'i se mergă, apucânduse pe capul lui că ce reu
îi va fi să fie în sufletul lui, aşa audintu Dabija Vodă au mersu la Vezirul, şi mustrându-lu oreşce
erăşi i-au datu dornniea la Moldova".
31

87
https://biblioteca-digitala.ro

alcovul constantinopolitan, avându-şi casa în Ţarigrad 35 . Dar cum de ajunsese
Chiriţă să ocupe o asemenea poziţie pe eşichierul politic al Ţării Moldovei? A
reface un cursus honorum până în 1661 doar urmărindu-i cariera este aproape
imposibil, documentele păstrând o relativă tăcere în ceea ce-l priveşte. În schimb,
se poate urmări indirect evoluţia politică a lui Chiriţă Draco în funcţie de casa 36
căreia îi aparţinea, fiindcă, în veacul al XVII -lea, solidarităţile neamurilor
boiereşti, respectiv clanurile 37 , asimilau destinele individuale.
Acest demers îşi are riscurile sale deoarece documentele vremii puteau să
nu surprindă interesele particulare care ar fi determinat o ruptură faţă de casa de
care aparţinea la un moment dat.
Venirea lui Chiriţă Draco în Moldova nu este atestată precis, se presupune
doar că "a venit încă de tânăr" 38 în acest spaţiu. În timpul domniei lui Alexandru
lliaş ( 1616-1618) adusese vodă "mulţi greci cu dânsul, şi cu ce era mai nainte
aicea, să făcuse o grămadă" 39 • Atunci este posibil să fi venit în Ţara Moldovei
Toma şi Iordache Cantacuzino, de destinele cărora se va lega mai târziu şi soarta
lui Chiriţă Draco.
Astfel, încă din 1621-1623, un Mihalache Cantacuzino ocupa funcţia de
postelnic, pentru ca în 1627 să fie atestat şi Constantin Cantacuzino, care ocupa
40
funcţia de mare paharnic în sfatul lui Miron Barnovski . În aceeaşi epocă apare şi
al treilea frate, Toma Cantacuzino, care mărturisea la 12 mai 1621 între alţi boieri
42
o vânzare 41 , fiind al treilea postelnic, din 8 ianuarie 1618 . Cantacuzinii se
aşezaseră iniţial în Muntenia, cel mai probabil în perioada celei de-a treia domnii
a lui Radu Mihnea ( 1611-1616)43 , de unde trecuseră în Moldova.

"Să dup<ă> ce I-au slobodzitu-1 turcii să margă la casă-ş, şi apropiindu-şi de casă-ş, numai ca au
vădzut că-i arde şi casa; şi puţintele odo<a>ră ce-i mai scăpas<ă>, mistuite în casă; au arsu şi
acelea", cf Ion Neculce, op. cit., p. 256.
36
Ştefan S. Gorovei, "Clanuri, familii, autorităţi, puteri (Moldova, secolele XV -XVII)", în Arhiva
Genealogică, I (VI), 1994, nr. 1-2, p. 89.
37
Maria Magdalena Szekely, "Structuri de familie în societatea medievală românească", în Arhiva
Genealogică, IV (IX), 1997, nr. 1-2 , p.ll O.
38
Generalul R. Rosetti, op. cit., p. 29.
39
Radu Popescu, op.cit., p. 109.
4
Constantin 1. Andreescu, Constantin Stoide, op. cit., p. 86; Mihalachi a ocupat funcţia de mare
postelnic în perioada 18 ianuarie -30 martie 1621, pentru ca Mihail Cantacuzino să ocupe această
dregătorie între 25 aprilie 1624- 1625, cf N. Stoicescu, "Lista marilor dregători ai Moldovei (sec.
XIV-XVII)", în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie ,.A.D. Xenopo/"- Iaşi, tom. VIII
( 1971 ), p. 416.
41
Constantin 1. Andreescu, Constantin Stoide, op. cit., p. 86.
42
Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. XIVXVII), Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971, p. 361.
43
N. Iorga, Despre Cantacuzini, 1902, p. XLVII; vezi şi Istoria românilor, voi. V, 2003, p. 53.
35

°
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Chiriţă Draco s-ar fi născut pe la 1615 , dar portretul domnului de la
45
Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi ni-l arată încă în putere alături de soţia sa,
46
doamna Zoe (Sofia) .
Au avut împreună trei fiii: Alexandru, căsătorit cu Aniţa, fiica lui
Gheorghe hatmanul, fratele lui Vasile Lupu; Ion, căsătorit cu Ileana, fiica lui
Alexandru Mavrocordat (Exaporitul) şi Iordache, căsătorit cu Cristina, fiica lui
Grigore Ghica voievod şi a Mariei Sturdza; respectiv două fiice: Elena, căsătorită
47
cu Andronache Lambrino şi Zamfira, căsătorită cu Dumitraşcu Caragea .
48
Înrudirea cu "cel mai puternic creştin din Imperiul Otoman" , Alexandru
Mavrocordat (Exaporitul), cel care susţinuse în anul 1664 o teză de doctorat la
Bologna în limba latină, Pnneumaticum intstrumentum circulandi sanguinis sive
de motu et usu pulmonum, vorbea de la sine despre imaginea casei lui Chiriţă
Draco. Andronache Lambrino, ginerele lui Chiriţă Draco, creditor al celor care
doreau să ia domnia în Ţările Române la cumpăna celor două veacuri, era mare
retor al bisericii ecumenice în 1687 şi hartofilax în 1708. Fiul său şi al Elenei,
49
Manolache, va deveni ginerele lui Constantin Brâncoveanu , iar soţul Zamfirei
Ruset, Dumitraşcu Caragea, va deţine în perioada 29 iulie 1698 - 17 iulie 1699
50
dregătoria de mare postelnic . Alexandru beizadea va face parte din casa lui
51
Vasile Lupu , mai ales că domnia acestuia a fost sprijinită şi de Toma şi Iordache
52
Cantacuzino .
44

44

Generalul R. Rosetti, op. cit., p. 29.
N. Iorga, Domnii români după portrete şi fresce contemporane, Editura şi Tiparul Krafft şi
Drotleff SA pentru Arte Grafice, Sibiu, 1930, p. XLVI.
46
Idem, Portretele doamnelor române, Comisiunea Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1937, p.
XIV.
47
Generalul R. Rosetti, op. cit., pp. 47-50.
48
Tudor Dinu, Dimitrie Cantemir şi Nicolae Mavrocordat. Rivalităţi politice şi literare la
începutul secolului XV/11, cuvânt înainte de Giorgios Dion. Poukamisas, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2011, pp. 26-27.
49
Bogdan Murgescu, Ţările Române între Imperiul Otoman şi Europa creştină, Editura Polirom,
Iaşi, 2012, p. 121.
50
Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 369.
51
Despre casa lui Vasile Lupu vezi Miron Costin, op. cit., p. 135: "Precum munţii cei înalţi şi
malurile cele înalte, cându să năruiescu de vreo parte, pre cât sintu mai înalţi, pre atâta şi durât
facu mai mare, cându să pomescu şi copacii cei înalţi mai mare sunetu fac, cându să oboară, aşea
şi casele cele ănalte şi întemeiate cu îndelungate vremi, cu mare răzsipă purcegu la cădere, cându
cad. Într-acela chip şi casa lui Vasilie vodă, de atâţea ai întemeiată, cu mare cădere şi răzsipă, şi
apoi la deplină stângere au purces de atuncea".
52
Sugestiv este episodul dintre Timuş Hmelniţki şi Vasile Lupu: "Şi îmbla Timuş cu acela gîndu şi
pre Toma vornicul şi pre Iordachie vistemicul, tot dentr-aceia pricină, dzicându că aceşti doi cu
Cotnarschii opriia pre Vasilie vodă să nu dea pre doamna Roxanda după dânsul. Deci îmbla şi ei
cu dzilele amână şi s-au cerşut de la Vasilie vodă să-i laă să margă la ţară. Ce Vasilie vodă nu-i
45
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Acestora, Miron Costin le făcea un frumos portret: "Toma vomicul şi
Iordachie vistemicul, care capete de-abea de au avut cândva această ţară, sau de
va mai avea ( ... ) Singur Dumnedzău, preste nedejdea omenească fereşte pe cei
direpţi de primejdii, că ce oameni au fostii aceşti doi aicea în ţara aceasta, ales
Iordachie vistemicul, fără scrisoarea mea credzii că va trăi numele lor în veci întraceastă ţară de pomenirea oameniloru, den o mii în omu" 53 . Tot din această casă a
făcut parte şi Gheorghe Ghica, tatăl lui Grigore Ghica, el îndeplinind printre alte
dregătorii (mare medelnicer, mare stolnic) şi pe cea de mare vomic al Ţării de Jos
54
(7 iulie 1647-16 octombrie 1652) .
Este posibil ca în vâltoarea anului 1653, în toiul luptelor dintre Vasile
Lupu şi Gheorghe Ştefan, Chiriţă Draco să se fi aflat în tabăra primului, mai ales
că acolo se aflau Toma şi Iordache Cantacuzino, dar şi cuscrul său, Gheorghe
hatmanul: "Şi aşea, Vasilie vodă trecându Nistru! cu o samă de boieri, anume
Toma Cantacuzino vomicul, Gheorghie hatmanul, Iordachie vistiernicul şi cu câţi
boieri mai erau strânşi de casa lui - n.ns. -, boierii ceielalţi toţi şi slujitorii cu
puşcile s-au întorsu spre Iaşi, la domnu tânăr" 55 .
După o perioadă învolburată pentru casa Cantacuzinilor, aceştia vor reveni
în forţă, în perioada 1660 - 1661. Acum vor reuşi să-i impună ca domni pe
Grigore Ghica, în Ţara Românească, şi Eustratie Dabija în Moldova.
Primul, "mers-au el singur de au căzut la Constantin poste1nicul Cantacuzino- cu multă rugăciune, ca să-I facă domn, făgăduindu-se că-i va fi ca
un fiiu bun, şi ce-i va zice, va face ( ... ) Şi-1 jură pre sfânta evanghelie şi-i făcu
zapis cu mare legătură, cu a lui mână scris, ca să-1 aibă ca pre tat-său şi să-I
cinstească cumsecade" 56 , în timp ce Dabija fusese pus de Cantacuzinii cei bătrâni,
57
Iordache şi Toma, sprijiniţi de Cuparul Ruset, nepotullor .
Am văzut anterior că, în cursul acestei domnii a lui Dabija Vodă, Chiriţă
Draco devine capuchehaia acestuia şi este puţin probabil că, într-o epocă dominată
de Cantacuzini aflaţi încă în relaţii cordiale cu ceilalţi Ruseteşti, Cupăreştii, el ar fi
reprezentat alte interese decât ale acestora. În timpul acestei domnii, Iordache
Cantacuzino "şi-au fostii dat datoria cea de obsce a firei", cum spune cronicarul 58 .
Ruptura dintre casa Cantacuzinilor şi cea a Cupăreştilor devine evidentă
odată cu prima domnie a lui Gheorghe Duca (noiembrie 1665-mai 1666). Acum,
lăsa şi

au poruncit la ginere-său că mai bine mortii să hie, decât să hie boierii, carii are la inimă sa
cu toată credinţa, la grije ca aceia", cf Ibidem, p. 148.
53
Ibidem, pp. 121, 169.
54
Cf N. Stoicescu, "Lista marilor dregători ai Moldovei (sec. XIV-XVII)", 1971, p. 404.
55
Miron Costin, op. cit., p. 143.
56
Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Ţării Rumâneşti, în Cronicari munteni, 1, ediţie
îngrijită de Mihail Gregorian, prefaţă şi tabel cronologic de Dan Horia Mazilu, Editura Minerva,
Bucureşti, 1984, p. 174.
57
Ion Neculce, op. cit., p. 195.
58
Nicolae Costin, op. cit., p. 4.
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unanimitatea pretinsă de cronicile interne în legătură cu alegerea lui Duca şi mai
ales atitudinea lui Toma Cantacuzino, despre care se spune că ar fi stăruit către
Constantin Ruset ca acesta să-l sprijine, sunt nejustificate 59 . După urcarea pe tron
a lui Duca Vodă, Toma Cantacuzino îşi pierde poziţia de mare vornic, în locul lui
fiind numit Solomon Bârlădeanul 60 . Aceeaşi situaţie se întâmplă şi la
Constantinopol, unde Chiriţă Draco nu se mai regăseşte ca agent al domnului
61
(capuchehaie), rol preluat de Mihalache Cuparul .
În a doua domnie a lui Gheorghe Duca (1668-1672), se produce revolta lui
Mihalcea Hâncu şi a lui Apostol Durac ( 1671) "şi mare gâlceavă au făcut Ducăi
vodă"62. Aceasta a fost determinată de "urîciunea grecilor ce aduseră prea mulţi de
la Ţarigrad. Şi mai ales pentru Cupăreşti, ce iera aice în ţară. Dece viind Hâncul şi
cu Durac sărdariul aice în Eşi, cu toate oştili, strîga să prindză pe greci, să-i
63
omoară. Fugit-au to<a>tă boierimea care încotro au putut" .
Nu ştim dacă familia lui Chiriţă Draco a avut de suferit în aceste
evenimente, posibil că nu, mai ales că "dicii unii că se fi fostii şi cu scirea
65
boierilonl din Iaşf' 64 . Hâncu, acest "sărdar fără creieri" , după înăbuşirea revoltei
de către Duca Vodă, pare să fi avut o anumită protecţie din partea lui Ştefan
Petriceicu şi Antonie Vodă.
Astfel, Mihalcea Hâncu s-a întors din ţinuturile căzăceşti în vara anului
1673, intrând în slujba noului domn, Ştefan Petriceicu (1672-1674), pentru ca, la
începutul domniei lui Antonie Vodă (Chiriţă Draco ), să fie reabilitat, căpătând
66
dregătoria de mare stolnic (1676) .
Între timp, Casa Cantacuzinilor va cunoaşte o nouă prigoană datorată lui
Grigore Ghica (1672-1673). În această perioadă, Şerban spătarul pleacă în
pribegie în Ţara Moldovei, ascunzându-se la Mănăstirea Hangu, în Munţii
67
Ceahlăului . Dar "temându-se de Ştefan-vodă Petriceico să nu-l dea în mâinile lui
Gligorie-vodă, mazilindu-se Duca-vodă din Moldova, au trecut în Ţara
Ungurească la Ghiurghiu, la un Lazăr Iştvan, boiar mare al locului aceluia, şi fiind
Constantin A. Stoide, "Prima domnie moldovenească a lui Gheorghe Duca Vodă", în Revista
Istorică Română, voi. XV, fascicola 1, 1945, p. 44.
60
Ibidem, p. 45.
61
Aurel H. Golimas, op. cit, p. 80.
62
Radu Popescu, op. cit., p. 174.
63
Ion Neculce, op. cit., pp. 211-212; Nicolae Costin, op. cit., p. 7;
64
Cronica Anonimă a Ţcrei Moldovei {1662-1733), în Cronicele României... , tomul Il, 1872, p.
100.
65
Miron Costin, op. cit., p. 196: "Iară şi pre câtă oaste era, o trimisesă Ştcfăniţă vodă tînainte toată
în frunte înainte pre Răut cu Catargiul şi cu Grigorie păhamicul şi cu Mihalcea Hâncul sărdariul şi
călăraşii de ţară ( ... ) Şi aşea aceia oastea foarte cu prostă tocmală, cu orânduiala sedarilor ce era
fără crieri-n.ns. ".
66
Istoria românilor, 2003, p. 284.
67
Stolnicul Constantin Cantacuzino, op. cit. p. 184.
59
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prieten cu Cantacuzinii den Ţara Moldovii, verii lui, pen mijlocul lor 1-a ţinut la
casa lui în bună socoteală" 68 . Peste ani, Toderaşcu Iordache Cantacuzino, vărul lui
Şerban Cantacuzino, probabil în amintirea celor petrecute, pentru că nu se ştia
69
niciodată în acele vremuri când zidurile mănăstirii deveneau utile , le va fortifica
în 1676 70 , în primele luni ale domniei lui Antonie Vodă.
Schitul Hangu fusese refăcut de Gheorghe Coei, fratele lui Vasile Lupu, în
prima jumătate a veacului XVII, acesta fiind fostul cuscru al lui Antonie Vodă aşa
cum atestă şi inscripţia de pe zidul mănăstirii: "Cu voia Tatălui şi cu ajutorul
Sfântului Duch, acest zid pre împrejurul mânăstirei l'a zidit Io Alexandru Voevod,
i gospoda ego, Anita Antonie Ruseto Voevoda, ginerile lui Gheorghe Hatman, vă
leato 7184 ( 1676)" 71 .
În aceeaşi perioadă, Alexandru Draco, fiul lui Chiriţă, este amintit ca mare
sulger (20 iunie - 8 septembrie 1673) 72 , participând la campania de la Hot in
( 1673 ), alături de tatăl său: "Mărs-au şi Petriceico-vodă, cu oastea şi cu toţi
boiari<i> săi, şi domnu muntenescu Gligorie-vodă, iarăş cu o<a>sştea sa, la
Hotin" 73 • Episodul este reactualizat în 1677 de pan Mic hal Floryan, starostele de
He1m, secretarul soliei poloneze din 1677: "Domnul- Antonie Ruset- a făgăduit
siguranţa poştii până la Sniatyn ( ... ); ne-am amintit dealtfellegământul, pe care îl
74
făcusem cu prilejul izbândei de la Hotin" . Petriceicu Vodă se aştepta ca polonii
să exploateze victoria obţinută la Hotin şi să treacă peste Dunăre, aceştia însă,
preocupaţi de alegerea unui nou rege, părăsesc Moldova, lăsând numai un corp
redus de oaste75 . Acum domnul se va vedea părăsit de boieri, chiar şi de către

68

Radu Popescu, op. cit., p. 184.
În timpul celei de a treia domnii a lui Gheorghe Duca (1678-1683) în Moldova, Toderaşcu
Cantacuzino împreună cu Neculae Racoviţă se vor adăposti sub zidurile mănăstirii: "Nicolai
Racoviţă vei Logoîeru, şi Todiraşco Cantacuzino biv vei Yistiernicu, şi alţii, au fugitu în Hangu în
munte", cf Nicolae Muste, Letopiseţul Ţerei Moldovei (1662-1729), în Cronicele României... ,
tomul Il, 1872, p. 21.
70
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţi/ar şi monumente/ar medieval din
Moldova, Biblioteca Monumentelor Istorice din România, Bucureşti, 1974, p. 348.
71
Gh. Balş, Bisericile şi Mănăstirile Moldoveneşti din veacul al XVII şi al XVIII, Institutul de Artă
Grafică "E. Marvare", Bucureşti, 1933, p. 335.
72
Ibidem, p. 435.
73
Ion Neculce, op. cit., p. 223.
74
Pan Michal Floryan, Relaţia secretarului sa/iei (1677), în Călători străini despre Ţările
Române, voi. VII, volum îngrijit de Maria Holban (redactor responsabil), M.M. AlexandrescuDersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 354.
75
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor. Dela moartea lui Mihai Viteazul până la sfârşitul
epocii fanariote (1601-1821), voi. III, partea 1, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă,
Bucureşti, 1944, p. 142.
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aceia care erau filopoloni, precum Miron Costin: "ori să fie voia mării-tale, ori să
nu fie, noi nu vom lăsa casăli să le ia tătarii" 76 .
Gestul domnului de a părăsi Moldova va fi urmat la scurt timp şi de
mitropolitul Dosoftei (1671-1686), care "au fugitu şi el in ţera Leşescă de au
77
rămasu scaunul fără Mitropolitu" . Dosoftei este cel care va traduce în româneşte
textele fundamentale ale liturghiei greceşti şi slavone, în special Vieţile sfinţilor,
lucrare în patru volume, publicată la laşi între anii 1684 şi 1686. Acest părinte
spiritual al Bisericii moldovene va întreprinde o mare operă de renaştere a
ortodoxiei naţionale. Într-o ţară al cărei domnitor este urcat pe tron de Sublima
Poartă, capul Bisericii nu se fereşte să scrie:
"Mută-ţi, Doamne, pe păgâni mînia
Şi peste dânşii îţi varsă urgia"
(psa l t1rea m versun')78
Întors în ţară, în vremea lui Dumitraşcu Cantacuzino, îşi recăpătă scaunul
mitropolitan, probabil în urma intervenţiilor patriarhului Dositei al
Ierusalimului 79 , înainte de venirea la tron a lui Chiriţă Draco (1675) 80 •
Dumitraşco Cantacuzino, domn al Moldovei (1673-1674; 1674-1675;
1684-1685), fusese crescut în casa Cantacuzinilor munteni 81 şi avea strânse relaţii,
82
în perioada 1673-1674, cu "un grec foarte bogat, anume Manolachi" • Este
acelaşi Manolache din Kastoria, mai-marele blănarilor Seraiului, care va susţine,
în 1675, urcarea pe tron a lui Chiriţă Draco, posibil fiind cumnaţi, gândindu-se
83
poate că acesta îi va restitui datoriile •
Manolache din Kastoria înfiinţase Şcoala mare, numită a Naţiunii, unde va
84
preda şi Alexandru Mavrocordat (Exaporitul) , iar influenţa sa era aşa de
o
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Ion Neculce, op. cit., p. 233.
Nicolae Costin, op. cit., p. 9.
78
Apud Ştefan Lemny, Cantemireştii. Aventura europeană a unei familii princiare din secolul al
XVIII-lea, prefaţă de Emmanuel Le Roy Ladurie, traducere de Magda Jeanrenaud, Editura
Polirom, laşi, 2010, p. 27.
79
Preot Praf. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române (secolele XVII şi XVIII),
voi. 2, ediţia a Il-a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1994, p. 108.
80
N. Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ediţia a Il-a, Editura
Ministerului de Culte, Bucureşti, 1929, p. 397.
81
Stolnicul Constantin Cantacuzino, op. cit., p. 77.
82
Apud N. Iorga, Istoria românilor, voi. VI, 2000, p. 232.
83
Andrei Pippidi, op. cit., p. 280; este posibil ca sprijnul oferit de Manolache să nu fie în bani,
doar în blănuri, vezi şi cazul lui Mehmed Celebi Kiirk9ii-başi, cf Bogdan Murgescu, op. cit., p.
119.
84
Epaminonda 1. Stamatiade, Biografiile marilor dragomani (interpreţi) greci din Imperiul
Otoman, traduse de Constantin Erbiceanu, Tipo-Litografia "Cărţilor Bisericesci", Bucureşti, 1897,
pp. 42-43.
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puternică

în mediul grecesc al Constantinopolului, încât în casa lui se va decide
alegerea patriarhului Calinic al II-lea, în 1688 85 . Numirea lui Chiriţă Draco ca
domn al Ţării Moldovei, în 1675, îl poate înscrie în seria arhonţilor "care,
urmăreau poate, în cele mai cutezătoare visuri ale lor, coroana basileilor" 86 , pe
care nu o vor dobândi, însă, niciodată.
Nu este absurd să se vorbească de monarhi, şi chiar de monarhi bizantini,
în principatele sec. XVII nobiliar, prin prisma rolului cultural şi religios care nu se
limita la graniţele etnicului românesc, de o solidaritate creştină şi sud-est
europeană care poate fi analizată în varietate interese de natură foarte concretă,
când este vorba mai ales de închinarea, cu o tehnică juridică bizantină, a
mănăstirilor către numeroase centre religioase din afara frontierelor ţării 87 .
Noul statut căpătat de Chiriţă este poate cel mai bine portretizat de
schimbarea de atitudine a fiului acestuia, Iordache, care primeşte vestea numirii ca
domn a părintelui său: "Într-al doilea an al [domniei] Ducăi-vodă, au mazilit turcii
pă Dumitraşco-vodă, domnul Moldovii, şi au luat domniia Antonie vodă Roset,
care-i zicea Chiriţă Draco; carele avea un fecior aicea în ţară la noi, şi, auzind dă
tat-său că s-au domnit, mult au plânsu, prorocind cu plânsul relele ce vor să paţă
pă urmă - precum au şi fost, că la orânduielile lor să vor scrie. Ci dar, grec fiind,
nu ş-au lăsat firea ce au toţi grecii; ci, dacă au incetat Iordache beizadea den
plinsu, atit se mărise, cit nu mai puteam nici noi vorbi cu el - n.ns. -; ci mai
nainte era[ m] cu el la un conac, fugind cu caimacamii den loc în loc, pentru
88
ciumă, cu glume, cu rîsuri; iar atunci, aşa cum auziţi" •
Molima pătrunsese şi în Moldova: "s-au scornit o ciumă mare în toată ţara
în dzilele acestui domnu-Dumitraşco Cantacuzino -la vl<ea>to 7183 <=1675>,
de la luna lui iuni, ş-au ţinut pân'la ghenar. Ş-au murit mulţi oameni, cât nu-i pute
îngropa şi-i arunca prin gropi, de-i năruia" 89 , băgându-se de seamă, cum preciza
Dimitrie Cantemir, că "ea pătrunde pe aceste meleaguri uneori din ţara leşească,
unde este mult mai iute, alteori din Egipt sau Ţarigrad, adusă de corăbiile care
aruncă ancora la Galaţi" 90 . Sub aceste auspicii îşi începea domnia Chiriţă Draco!
Cronicile vremii ne descriu în mod similar momentul venirii lui Chiriţă la
tronul Moldovei; astfel, pe lângă deja menţionatele mărturii ale lui Nicolae Costin
şi Radu Popescu, Ion Neculce nota: "Dece caplan /-paşea cum i-au sosit farmanul,
au şi trimis la Dumitraşco-vodă, de 1-au chemat la Ţuţora, şi i-au arătat fărmanul
cel de mazilie. Şi de acolo u 1-au mai lăsat s<ă> mai înto<a>rcă la Iaşi, ce I-au şi
Nicolae Iorga, Bizanţ după Bizanţ, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972, p. 228.
Ibidem, p. 124.
87
Valentin Al. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea,
Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1980, p. 1.29.
88
Radu Popescu, op. cit, p. 199.
89
Ion Neculce, op. cit., p. 246.
90
Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 9.
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pornit în gios la Ţ<a>rigrad. Numai ce au triimis la Iaşi, de ş-au luat agîrlîcul, că
do<a>mna lui era la Ţarigrad. În locul lui au pus domnu pe Antonie-vodă
91
Rusăt" •
Nicolae Muste scria în letopiseţul său: ,,Decă au mazilitu Caplanu Paşa pre
Dimitraşco Vodă la Ţuţora, au venitu domnu Antonie Rusetu, eră Grecu
92

Ţarigradeanu" .

Cronica Anonimă a Moldovei (1662-17 33) descrie motivele care au stat la
baza mazilirii lui Dumitraşcu Cantacuzino: "Şi multe greutăţi punea pe ţeră, şi
hârtiile elu le-au scomitu ânteiu. Deci Dumnedeu vrendu se 'i resplătescă după
faptele lui, au luminatu inima Împerăţiei, înţelegendu de rea chivernisela lui, şi 'Iau mazilitu şi au făcutu Domnu pe Antonie Vodă. Dupe mazilia lui Dimitraşco
93
Vodă în anul 7185, venit' au Antonie Vodă Rusetu" .
Motivul mazilirii, chiar dacă nu este ilustrat atât de explicit ca în Cronica
Anonimă a Moldovei (1662-1733), se regăseşte şi la Neculce: "Făcut-au acestu
domnu Dumitraşco-vodă un obiceiu rău şi spurcat în ţară, care n-au mai fost pînă
atunce, de au dat hîrtii, de scriu feţele oamenilor de la mic pîn' la mare, care au
rămas poman<ă> lui, de n-o mai las<ă> nice un domnu să să uite acea
94
pede<a>psă a s<ă>racilor" •
Remarcăm că, atât cronica lui Nicolae Muste, cât şi Cronica Anonimă a
Moldovei (1662-1733), oferă informaţii similare cu letopiseţullui Ion Neculce şi
în toate domnul este numit de la început Antonie Ruset. La fel îl menţionează
Dimitrie Cantemir-Anton Russet 95 , Chesarie Daponte-Antonie Vodă Roset 96 dar
97
şi agentul Veneţiei la Poartă, Zuane <Giovanni> Morosini-Antonio Rosseti •
Radu Popescu, în cronica sa, preciza că lui Antonie Ruset i se "zicea" Chiriţă
Draco 98 •
Miron Costin, care a fost contemporan cu Chiriţă Draco-Antonie Ruset,
menţiona în legătură cu acesta: "îndată au ales pre Chiriţă Dracon Ruset- n.ns. -,
carele apoi au cădzut şi domnu" 99 . Nicolae Costin, fiul lui Miron, considera că
Antonie este un nume preluat la înscăunare de către Chiriţă Draco "au datu steagu
100
de Domniă lui Kiriţe Draco, care şi-au pusu nume de Domniă Antonie-Vodă" •
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Ion Neculce, op. cit., pp. 246-247.
Nicolae Muste, op. cit., p. 16.
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Cronica Anonimă a Moldovei (1662-1733) ... , p. 102.
94
Ion Neculce, op. cit., p. 246.
95
Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 55.
96
Cronicullui Chesarie Daponte de la 1648-1704... , p. 18.
97
Eudoxiu Hurmuzak.i, Documentente privitoare la Istoria Românilor, volumul V, 1886, p. 148.
98
Radu Popescu, op. cit, p. 199: "au luat domniia Antonie vodă Roset, care-i zicea- n.ns.- Chiriţă
Draco".
99
Miron Costin, op. cit., p. 201.
100
Nicolae Costin, op. cit., p. 14.
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Este posibil ca Nicolae Costin să fi completat o informaţie neredată de tatăl său,
dar în acest caz care era prenumele lui Chiriţă Draco Ruset?
Chiriţă Draco Ruset provenea dintr-o familie cu puternice legături din
zona Patriarhiei constantinopolitane 101 , motiv pentru care alegerea numelui de
Antonie, ca domn, nu ar fi surprinzătoare. Antonie este un nume întâlnit frecvent
în lumea ecleziastică, regăsindu-se în rândul patriarhilor constantinopolitani, cum
este cazul lui Antonie al II-lea Kauleas (893-901) 102 . Era şi firesc să fie aşa,
deoarece Sfăntul Antonie cel Mare (251-356) este considerat începătorul vieţii
monastice creştine 103 . Numele nu era străin Cantacuzinilor, dacă ne gândim doar
la deja menţionatul Antonie Cantacuzino (1554).
În schimb, numele nu fusese purtat de niciun împărat bizantin, Antonie
neregăsindu-se în cronologia dinastică a a acestora din secolele IV -XV 104 .
Oricum, credem că apelativul Chiriţă Draco-Dracon întărea statutul social
de basileu al lui Antonie Ruset, foarte probabil în strânsă legătură cu "moştenirea
onomastică" a casei sale, aşa cum am arătat mai sus, fiindcă nu-i aşa, el era un
Cantacuzin! Venirea la tron al lui Anton Ruset coincidea cu încercările
diplomatice ale Franţei de a stinge conflictul polono-otoman. Deoarece, atât timp
cât otomanii erau angajaţi în conflictul militar cu Polonia nu constituiau o
ameninţare pentru Habsburgi, care puteau utiliza majoritatea forţelor de care
105
dispuneau împotriva Franţei •
În 1674, otomanii vor cuceri Uman-ul, ceea ce a constituit un motiv de
îngrijorare pentru polonezi, deoarece în cazul în care otomanii ar fi pus stăpânire
pe întreaga Ucraină poloneză, inclusiv pe oraşul Kiev, ei ar fi reuşit să "închidă"
Marea Neagră, ceea ce era considerat un adevărat dezastru pentru Polonia.
Diplomaţia franceză a reuşit să-I câştige pe Jan Sobieski pentru ideea unei alianţe
franco-polone, îndreptată împotriva Brandenburgului, deoarece acesta avea
propriile sale planuri dinastice legate de Prusia Ducală. Condiţia esenţială pentru
Părintele lui Chiriţă Draco a fost "Lascăr Roset, mare logoret al bisericei mari", cf Cronicullui
Chesarie Daponte de la 1648-i 704, 2003, p. 18.
102
Ibidem, p. 87.
103
Sfântul Atanasie cel Mare, Viaţa Sfântului Antonie cel Mare urmată de cele mai frumoase
predici, traducere şi studiu introductiv de Ştefan Bezdechi, Colecţia "Comorile Pustiului", Editura
Anastasia, Bucureşti, 2000; Proloagele, voi. 1, tipărite prin stăruinţa şi osteneala, cu un studiu
introductiv şi binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Dr. Nestor Vornicescu Mitropolitul Olteniei,
diortosite şi îmbogăţite de Arhim. Dr. Benedict Ghiuş, Editura Bunavestire, f.a; izvoare
duhovniceşti. Patericul ce cuprinde În sine cuvinte folositoare ale sfinţilor bătrâni, tipărit de
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Albei Iuliei cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Andrei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004.
104
Cf Stelian Brezeanu, O istorie a imperiului Bizantin, Editura Albatros, Bucureşti, 1981, pp.
250-251.
105
Veniamin Ciobanu, Românii În politica Est-Centrală Europeană (1648-17i 1), Institutul
European, laşi, 1997, p. 106.
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asigurarea funcţionalităţii alianţei franca-poloneze, încheiată la 11 iunie 1675, la
Jaworow, o constituia însă, încheierea războiului polon-otornan 106 •
În acest context, Dumitraşcu Cantacuzino îşi va pierde tronul în 1675,
fiind acuzat de Marele Vizir, Fazil Ahmed Kăpriilu, potrivit lui Zuane
<Giovanni> Morosini, că nu a intervenit la timp pentru a acorda sprijin militar
otomanilor aflaţi în dificultate: "Sperava Dumitrasco di essere essente da tale
disaventura per haver fedelmente impiegato se medisimo e gli haver in servitio
delle Porta contra Polachi, ma l'esito poco felice alle armi infideli a quella parte
(sic) i disegni, tanto piu che rotti nelle vicinanze di Barduc sopra miile di migliori
soldati resto il Pinc~e imputata di non esser prontamente accorso al dissegno con
valida assistenza" 10 .
La mazilirea lui Dumitraşco Cantacuzino ar fi contribuit şi domnul
muntean Gheoghe Duca (1673-1678) care îşi consolida, prin impunerea lui
Antonie Ruset, credinţa Cupăreştilor, de care atârna soarta sa la Constantinopol 108 .
Iordache Ruset, "matca tuturor răutăţilor" 109 , era cumnat cu Gheorghe
Duca, prin căsătoria cu Maria Dabija, în 1675, iar un alt Ruset, Lascarache, îi
adusese firmanul de înnoire a domniei: "întru acest an ş-au înnoit Duca-vodă
domniiaa de al treilea an, după cum era obiceiul, aducându-i caftanul Laţcarache
Roset şi cun agă mare; înaintea a căruia au ieşit domnul cu boiarii, cu slujitorimea,
110
aducându-1 cu cinste în Bucureşti" .
Nu este lipsit de importanţă, dacă ne referim la legăturile dintre Ruseteşti,
Antonie şi Cupăreşti, episodul din 1691, când "Miron Costin logofătul, cându au
pus Constantin Cantemir-vodă de i-au tăiat capul în Roman, ce-i povestea
scris<ă> înainte la rîndu /, dzicea şi strîga în gura mare că nu-i vinovat cu nemic
lui Cantemir-vodă şi pere pe <ne>dreptate; numai cu osînda lui Antonie-vodă îl
111
gonesşte, şi pentr-ace1a piere, că 1-au pîrît pe strâmbătate" • Mai adăugăm doar,

106

Ibidem, pp. 106-107.
Eudoxiu Hurmuzaki, Documentente privitoare la Istoria Românilor, volumul V, 1886, p. 148,
trad.: "Dumitraşcu spera să parvină dintr-un astfel de eveniment nefericit şi să se angajeze fidel el
însuşi în serviciul Porţii contra polonezilor, dar intenţiile i-au fost puse în încurcătură prin ezitarea
infidelilor de a ieşi la arme şi au fost învinşi în apropiere de Barduc de către o mie din cei mai buni
soldaţi. Principele a fost acuzat că nu s-a grăbit să ajungă la timp în acel loc cu o asistenţă
107

valoroasă".

,,Astfel Duca avea linişte acasă. El şi-o asigură şi în Moldova, răsturnând pe Dumitraşcu
Cantacuzino, pentru a-i substitui pe unul din acei Ruse/eşti care erau încă pe vremea lui !straie
Dabija, ca rude prin alianţă ale Dabijoaii, asociaţii în chipul cel mai întins şi mai strâns al acestei
familit', cf N. Iorga, Istoria românilor, voi. VI, 2000, p. 242.
109
Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1695-1754, ediţie îngrijită de Nestor
Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1965, p. 49.
110
Radu Popescu, op. cit., p. 203.
111
Ion Neculce, op. cit., p. 257.
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că

Iordache Ruset, nepotul lui Antonie, va contribui la căderea capetelor fraţilor
Cost in, Miron şi Velicico 112 •
Numirea ca domn a lui Antonie Ruset este descrisă amplu de francezul De
la Croix, care observă "orgoliul grecesc", care îşi avea rădăcinile în moştenirea
bizantină 113 a participanţilor la ceremonie: "Îndată ce şi-a dat sultanul aprobarea,
vizirul trimite printr-un capugi başî ordinul de ase înfăţişa în audienţă. <Domnul>
îşi formează un cortegiu cît mai numeros şi mai bine rînduit dintre rudele şi toţi
prietenii săi, care nu pregetă de ase desfăşura ostentativ în această întâlnire tot ce
orgoliul grecesc are mai de preţ- n.ns. -, pentru a cinsti pe prietenul lor şi a se
satisface şi pe ei" 114 • De la Constantinopol, prin Adrianopole, se va îndrepta spre
115
Ţara Moldovei, fiind întâmpinat la Galaţi
de Alexandru beizadea şi de boieri:
"şi purcegându de la Udriu au venitu la Galaţi unde i-au eşitu ţera şi boerii înainte,
împreună cu fiul seu Alexandru" 116 • Dacă ţara nu s-ar fi aflat sub zodia molimei,
117
ar fi putut spune: "dulce e domnia de Mo Ido va!"
Antonie Vodă Ruset "dac-au vinit în scaunul domniei, fiindu bun şi
milostiv, s-au apucat a face lucruri dumnedzăreşti, beserici, să rămate
poman<ă>" 118 , considerând, poate, că tradiţia basileilor trebuia continuată 119 .

Ibidem, p. 319: "Îi dzice lui Cantemir-vodă şi lui Iordachii vistiernicul la mes<ă>: «Mai des cu
mai rar cu orândueleli, că ţara îi ertată de la Po<a>rtă, ş-ei vrea să-ţii dai
mărie-ta sama odată şi nu-i pute». Şi Velicico şi mai tare totdeauna să sfădie cu Cantemir-vodă şi
cu Iordachii vistiernicul. Care dintr-acelea voro<a>ve avînd fric<ă> , au cădzut şi la presupus, de
ş-au pus şi capeteli".
113
Paul Mihail, I. Caproşu, "Despre ceremonialul domnesc", în Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie ,.A.D.Xenopol "Iaşi, VIII, 1971, p. 398.
114
Secretarul De la Croix, Relaţie despre provinciile Moldova şi Valahia (1676), în Călători
străini, vol. VII, 1980, p. 257.
115
Aici domnul "dă capuge-başiului întreţinerea, pe care o scoate din cea ce este datoare ţara să-i
dea până la înscăunare. De aceea boierimea din Galaţi se înfăţişează la trecerea domnului, însoţită
de oastea de pedeştri şi călări, cu mai multe carete şi o mulţime de căruţe, cai şi catâri încărcaţi cu
provizii pentru hrana domnului şi a suitei sale, până la laşi, care este la patru zile de Dunăre", cf
Secretarul De la Croix, op. cit., p. 259.
116 N'
. op. cii.,
. p. 14.
1co lae C ostm,
117
Expresia îi aparţinea domnului moldovean Miron Barnovski (1626-1629), cf Miron Costin, op.
cit., p. 100.
118
Ion Neculce, op. cit., p. 247.
119
N. Iorga, Domnii români după portrete şi fresce contemporane, 1930, p. XL VI: ,,Antonie Ruset
e înfăţişat la Sf. Nicolae din Iaşi (acum în biseica de lângă Mitropolie), cu căciula lui Mihai
Viteazul, presintînd, supt binecuvântarea lui Isus Hristos, însuşi, biserica lui Ştefan cel Mare".
112
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DOCUMENTE INEDITE PRIVIND
COMUNITATEA CATOLICĂ DIN SOMUŞCA
Dr. Anton
Des documents inedits sur la communaute catholique de
Resume

COŞA

Somuşca

L'auteur presente dans cet article quelques documents inedits sur la
communaute catholique de Somuşca. Les documents proviennent des Archives
Nationales Bacău et les Archives de Paroisse catholique Somuşca. Ils montrent,
parmi d'autres choses, des moments de la vie quotidienne, l'organisation
ecch!siastique. la construction d'eglises, activites scolaires, etc.
Mots-cles: Somuşca, archives, documents, Moldavie, csangos, catholiques.
Articolul de faţă îşi propune să introducă în circuitul ştiinţific o mică parte
din tezaurul documentar al comunităţii catolice din satul Somuşca, comuna Cleja,
judeţul Bacău. Documentele provin din fondurile Direcţiei Judeţene Bacău a
Arhivelor Naţionale si din Arhiva Parohiei Romana-Catolice Somusca. Ele
evidenţiază. printre altele. momente din viata cotidiană a comunităţii locale.
organizarea eclesiastică, construirea de biserici, activităţile şcolare etc. Intervalul
de timp pe care-1 acoperă este unul generos, începând din deceniul al treilea al
secolului al XIX-lea şi sfărşind cu primul deceniu al secolului al XXI-lea.
1. Cleja, 15 februarie 1827
Parohia Catolică
Datum actu Visitationis die 15 febr. 1827
Poruncă dată Prea Cucernicilor preoţi care vor administra Parohia Cleja,
pentru ca în fiecare sat ce aparţine de Parohia Cleja, adică: Cleja de Sus, Cleja de
Jos şi Somoşca, toţi flăcăii şi fetele gospodarilor catolici să fie obligaţi, ca în
fiecare an, să dea câte o zi de clacă către preot. Fie flăcău, fie fată care a împlinit
18 ani, fără nici o deosebire, să dea această zi de clacă. Dacă la o casă sunt mai
mulţi flăcăi şi fete, numai o persoană va fi obligată la această clacă, dar unde este
un flăcău şi o fată, vor fi datori fiecare să dea această zi de clacă. Dacă 1O flăcăi
nu s-ar achita de această obligaţie pe an, Prea Cucernicul părinte paroh să treacă
peste această lipsă, iar dacă vor fi mai mulţi, aceştia să ajungă la înţelegere cu
părintele Paroh.
Fr. Josephus M. Gualtieri
Praefectus

Pr. Iosif Gabor, Parohia catolică Cleja,

Luizi-Călugăra,

1988, ms., f. 1O.

2. Cleja, 16 mai 1899
Dovadă,

Subsemnaţii

fiind

şi

locuitori din comuna Cleja, cătunul Somoşca, judeţul Bacău,
membrii ai comisiunii instituită pentru administrarea fondurilor numită la
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construirea noii biserici catolice din Somoşca, adeverim prin propriile noastre
semnături că, fiind ţinută o nouă vorbă antreprenorului în timpul din urmă încă
una mie lei care urmau să fie strânşi de la locuitori, aceştia s-au împrumutat de
suma arătată mai sus de la boerul Herscu Voisler care a luat act în regulă de la
datornicii săi că ei vor fi obligaţi a restitui banii cu procentul de 4% pe lună
începând din ziua de 24 septembrie.
Drept care am subscris această dovadă.
1900 octombrie 29
Antal Benche Ghija
Petre Ianău
Mihai Antal
Ianoş Bortoş
Mihai Palincaş
Ianoş Bejan
Mihai Bortoş
Ianoş Benche
Gherghel Benche
Martin Roca
Mihai Benche
Antal Palincaş
Antal Benche
Gherghel Budău
Giurgiu Palincaşu
Ştefan Benche Silvaş
Giurgiu Ambăruş
Mihai Benche Martin
Petru Laslău
Giurgiu Palincaş
Antal Benche Juşca
România
Primăria Comunei Cleja
Primar M. Demşa
Arhivele Naţionale

3.

Bacău,

fond Parohia

romano-catolică

Cleja, d. 111883, f. 16.

Somuşca,

Grădina

26 ianuarie 1920
de copii Somuşca

Nr.15
26 ianuarie 1920
Domnule

Preşedinte,

Subsemnaţii învăţători şi conducătoarea Grădinei de copii din comuna
Cleja, cătunul Somuşca, avem onoarea a vă raporta că şcoalele din acest cătun
fiind lipsite de combustibil, după cum ştiţi, din desele rapoarte verbale ce v-am
făcut, vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri urgente pentru aprovizionarea şcoalelor,
rugându-vă tot odată a ne comunica decizia Dumneavoastră în termenul cel mai
scurt, deoarece şcoalele nu au combustibil decât pentru 2-3 zile.
Conducătoare,
Diriginte,
Învăţătoare,
Ecaterina Ionescu
P. Duma
M. Marino
Domniei Sale, Domnului Preşedinte al Comitetului Şcolar din comuna
Cleja, judeţul Bacău.

Arhivele Naţionale

4.

Somuşca,

Bacău,

fond Parohia

romano-catolică

Cleja, d. 111920, f. 154.

7 septembrie 1922
Domnului Primar al comunei Cleja,

Alăturat,
construcţia unui

am onoare a vă remite într-un exemplar măsurătoarea pentru
local de şcoală cu 2 săli de clasă împreună şi cu planul de
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execuţie. De indicaţiile necesare, vă adresaţi D-lui Constructor Şef al Secţiei III
Tehnică Bacău.
Şeful Serviciului deP. şi S. Jud. Bacău
[Semnătura indescifrabilă n.n.]
Măsurătoare şi Devis
Lemnăria necesară construirii unei locuinţe de bâme, pentru Dirigintele
Şcoalei rurale din comuna Cleja, satul Somuşca, judeţul Bacău.
Lemnărie rotundă de stejar
Babalari pentru a aşeza tălpile deasupra
Lemnărie rotundă de stejar care se va ciopli pentru scheletul pereţilor
Tălpi cuprinzând piese de 4-5 metri lungime

Amnari,
[... ] pe amnari
Lemnărie rotundă de brad, tei sau fag pentru bâmuit pereţii
Bâme dela 2 la 5 metri lungime
Lemnărie de brad, tei sau arin pentru acoperiş şi grinzile tavanului
Grinzile tavanului
Transport
Escoabe
Montante
Coarne
Maje
Căpriori colţuri
Căpriori de la 2 până la 8 metri lungime
Leţuri pentru draniţă şi diverse piese mici.
Recapitulaţie
Lemnărie rotundă de stejar
Lemnărie rotundă de stejar care urmează a se cipli pentru scheletul pereţilor
Lemnărie de brad, stejar, tei sau fag pentru bâme
Lemnărie de brad, tei sau arin pentru acoperiş şi grinzile tavanului

Arhivele Naţionale

5.

Somuşca,

Bacău,

fond Prefectura judeţului

Bacău,

d. 19/1922, f. lr.-3v.

1924

Măsurătoare şi

Deviz pentru reparaţiile necesare de executat la
Biserica catolică din Somoşca

- Reparaţii exterioare. Consolidarea pereţilor din dosul altarului, care
prezintă o crăpătură verticală la mijloc şi mai multe crăpături laterale altarului la
bolta uşilor şi a tavanului. Pentru această consolidare se vor face două picioare,
contraforţi la ambele colţuri ale altarului exterior cu fondaţie de beton şi zidărie
deasupra la 4 metri înălţime deasupra soclului, bine legate în zidăria veche şi
eventual ancorate cu legături de fier transversal.
- Săpătura fondaţiei picioarelor;
- Zidăria fundaţiei şi soclul;
- Idem deasupra soclului;
- Tencuiala picioarelor din nou;
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- Refacerea

colţurilor crăpate

de deasupra altarului

şi

ancorate cu

ligatură

transversală;

- Zidăria de stricat;
- Zidăria din nou;
- Legătura ancoră transversală;
-Tencuiala din nou colţ refăcută;
- Reparaţie exterioară a brâurilor, cornişei, crăpăturilor şi tencuielilor de la
streaşină până la soclu cu mortar amestecat cu ciment, spoit cu lapte de var
amestecat cu 3% ulei în două culori;
- pereţii împrejur;
- pereţii turnului;
- Cioplitul tencuielilor coşcovite la soclu, curăţit şi spălat piatra, tencuiala
din nou cu mortar de ciment în proporţie de 1 ciment la 2 nisip curat şi maserat
tencuiala ~cu spriţ despărţit cu rosturi le formând piatra;
-Imprejur;
- Reparaţie învelitoare de tablă lipit cu cositor şi chituit unde este nevoie,
vopsit de două ori cu culoare de ulei;
- Acoperit Biserica şi Turnul;
- Reparaţii jgheaburi şi burlane împrejur.
Arhivele Naţionale

6.

Somuşca,

Bacău,

fond Parohia romana-catolică Cleja, d. 111920, f. 5lr.-51 v.

29 martie 1928

Şcoala primară mixtă Somoşca

Nr. 40
29 martie 1928
Părinte,

Cucernice
Duminică 1 April 1928
culturală, vă rog să binevoiţi a lua

ora 14, având la această şcoală o şezătoare
parte şi Sfinţia Voastră, împreună cu cine vreţi.
Director,
C. Florea

Sfinţiei Sale,
Preotului Paroh de Cleja

Arhivele

Naţionale Bacău,

fond Parohia romana-catolică Cleja, d. 111925, ( 31.

7. Cleja, 29 mai 1933
Cercul Cultural "Gheorghe Buzdugan"
Comuna Cleja, judeţul Bacău
Nr. 61
29 mai 1933
Cucernice

Părinte,

Cu onoare vă rugăm să binevoiţi a ne comunica dacă pe ziua de 11 iunie
urmează a se mai ţine bâlciul obişnuit în satul Somuşca, întrucât pe aceeaşi
dată, urmează a avea loc şi cercul cultural la Şcoala primară din numitul sat.
Cu deosebită stimă.
Preşedinte,

a.c.

D. Grosu
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Sfinţiei Sale,
Părintelui Paroh

Arhivele Naţionale

8.

Somuşca,

Bacău,

al Parohiei Cleja

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 111929, f. 24.

8 martie 1936

Proces-verbal
Şedinţa Cercului Cultural "Gheorghe Buzdugan"
ţinută în ziua de 8 martie 1936
la Şcoala Primară din Somuşca, comuna Cleja, judeţul Bacău
[A u participat :
Numele şi prenumele
învătătorilor

Şcoala

Satul

Ora
sosirii
9,35
9,10
9,00
9,00

Maria Hutu
Grădinita de copii
Răcăciuni
Adriana Huzum
Grădinita de copii
Fundu Răcăciuni
Natalia Mihai
Grădinita de copii
Somuşca
Maria Kiprian
Grădinita de copii
Cleja
Lucia Petcu
Şcoala mixtă
Răcăciuni
absentă
Elena Motet
Şcoala mixtă
Răcăciuni
absentă
Ecaterina Anghel
Şcoala mixtă
Răcăciuni
9,45
Neculai Mitrofan
Şcoala mixtă
Răcăciuni
absent
Vasile D. Manciu
Şcoala mixtă
Siliştea
9,45
Maria Manciu
Şcoala mixtă
Siliştea
absentă
Ion Epure
Şcoala mixtă
Fundu Răcăciuni
9,15
Ion Patraşcanu
Şcoala mixtă
Fundu Răcăciuni
9,15
9,25
Ion Lazăr
Şcoala mixtă
Buzdugan
Şcoala mixtă
Buzdugan
Aurelia Sion
absentă
Maria Pascalini
Şcoala mixtă
Gâşteni
9,45
Gheorghe Mistode
Şcoala mixtă
9,45
Cio cani
Şcoala mixtă
Josefina Ivanciuc
Somuşca
9,00
Gheorghe Mihai
Şcoala mixtă
9,00
Somuşca
Elena Duşara
Şcoala de fete
9,50
Cleja
Elena Verman
Cleja
Şcoala de fete
9,32
Şcoala de băieti
Cleja
9,50
Molek Agnes
Gheorghe Verman
Şcoala de băieti
Cleja
9,32
Cleja
Dumitru Grosu
9,15
Şcoala de băieti
S-a activat după cum urmează: Domnul Mihai a făcut metodic lecţia de
dictare: "0 floare preţioasă" la clasa a 11-a. Au adus critici de metodologie
. următorii: Maria Kiprian, J. Ivanciuc, Gh. Verman, Gh. Mistode, E. Verman, E.
Anghel şi V. Manciu. Lecţia a fost reuşită. Domnul 1. Patraşcanu a conferenţiat
despre: "Raportul dintre progresul economic şi moral", fiind documentat şi având
o exprimare frumoasă. Toţi învăţătorii prezenţi au adus contribuţia lor la succesul
şedinţei prin observaţiuni proprii.
Şedinţa Publică:
După amiază, în faţa a peste 350 de oameni, s-a desfăşurat programul unei
foarte reuşite serbări şcolare cu coruri pe 3-4 voci, recitări, dansuri naţionale,
exerciţii gimnastice şi piesa de teatru: ,,Să nu toarceţi sâmbătă seara". Serbarea a
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fost aranjată de învăţătorii: Gh. Mihai, J. Ivanciuc şi Natalia Mihai. Conferinţa
publică: "Nevoile şcolii" a fost rostită de 01. V. D. Manciu, învăţător def.
Răcăciuni. Serbarea s-a terminat într-un entuziasm general, datorită sacrificiilor şi
muncii neprecupeţite a învăţătorilor. Viitoarea şedinţă a cercului nostru va avea
loc la Şcoala din Buzdugan la 26 aprilie 1936. Se va ţine o lecţie de Geografie la
clasa a III-a cu subiectul [... ]. Conferinţa publică "Ţăranul român" va fi ţinută de
01. Gh. Mihai, iar cea intimă "Educaţia fizică" de D-na E. Anghel; idem
"Importanţa religiei" de D-na Pascalini.
Drept care s-a încheiat acest proces verbal.
Preşedinte

Secretar
V.D. Manciu

D. Grosu
Semnăturile învăţătorilor participanţi:

Ion Pătrăşcanu
Ecaterina Anghel
Maria Manciu
Maria Kiprian
Ion Lazăr
Gheorghe Mihai
Gheorghe Verman

Molek Agnes
Gheorghe Mistode
Josefina Ivanciuc
Maria Pascalini
Elena Duşara
Maria Huţu
Ion Epure
Elena Verman
Arhivele Naţionale

9.

Somuşca,

Bacău,

fond Inspectoratul

şcolar judeţean Bacău,

d. 311935, f. 36.

8 martie 1936

Tablou
De activitatea Cercului Cultural "Gheorghe Buzdugan"
Şedinţa de la Şcoala Primară Mixtă din satul Somuşca,
comuna Cleja, judeţul Bacău
Ţinută în ziua de 8 martie 1936
Şcolile care au participat
1. Răcăciuni
2. Siliştea
3. Fundu Răcăciuni

la activitate:

4. Buzdugan
5. Gâşteni
6. Ciocani
7. Somuşca
8. Cleja (Şcoala de băieţi)
9. Cleja (Şcoala de fete)
1O. Grădiniţa de copii Răcăciuni
11. Grădiniţa de copii Fundu Răcăciuni
12. Grădiniţa de copii Somuşca
13. Grădiniţa de copii Cleja
A lipsit motivat M. Manciu de la Şcoala Siliştea. Au lipsit nemotivat L.
Petcu, El. Moteţ, N. Mitrofan (de la Şcoala Răcăciuni) şi A. Sion (de la Şcoala
Buzdugan).
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În şedinţa intimă s-a ţinut conferinţa: "Raportul dintre progresul economic
moral" de către 1. Pătrăşcanu, învăţător la Fundu Răcăciuni. Lecţia practică: "0
floare preţioasă", qictare la clasa a 11-a, a fost ţinută de învăţător Gh. Mihai, de la
Şcoala Somuşca. In şedinţa publică s-a ţinut, de către V.D. Manciu (învăţător
Siliştea), conferinţa: "Nevoile şcolii". Serbarea publică a constat în: coruri,
recitări, jocuri, exerciţii girnnastice, conferinţă, teatru şcolar.
Au participat 150 bărbaţi, 100 femei şi 100 copii.
şi

Arhivele Naţionale

10.

Somuşca,

Bacău,

fond Inspectoratul

şcolar judeţean Bacău,

d. 3/1935, f. 3 7.

8 martie 1936

Conferinţa ţinută de învăţătorul V.D. Manciu la Cercul Cultural "Gheorghe
Şcoala Primară Mixtă din satul Somuşca, comuna Cleja, judeţul
Bacău în ziua de 8 martie 1936

Buzdugan" de la

Nevoile şcoalei
de învăţătorul V. D. Manciu la şedinţa publică a cercului
cultural (Gh. Buzdugan) ce s-a ţinut Duminică 8 Martie 1936
la Şcoala din satul Somuşca.

Conferinţă rostită

Fraţi săteni,

Trăim

vremuri grele, vremuri de înapoiere la tot ce-a fost rău în trecut,
vremuri tulburi. Fiecare om se gândeşte mai ales la mijloacele cele mai bune
pentru un trai mai bun. Toţi ne străduim mai ales pentru timpul nostru. Sufletul mintea- este trecut pe al doilea plan de muncă.
În aceste timpuri de sărăcie, desfrâu, materialism (strângere de averi) şi
lux, şcoala este în luptă veşnică pentru îndreptarea omenirii pe căile drepte ale
progresului. Şcoala va birui patimile ce au pus stăpânire pe satele noastre unde se
crede că există neştirbite toate virtuţile alese ale neamului românesc. Va birui şi
va aşeza sufletul ţărănesc pe drumul cel drept pentru că însuşi voia lui Dumnezeu
este aceasta: satul trebuie să păşească pe calea cinstei, dreptăţii, adevărului şi
progresului. Şcoala şi învăţătorii au un rol de mase, de cea mai mare importanţă,
în ridicarea satelor noastre. Ea îndreaptă paşii adulţilor şi bătrânilor pe calea
propăşirii prin: conferinţe, cărţi din biblioteca ei, şezători şi serbări, radio ş.a.m.d.
Şcoala educă şi instruieşte - pregăteşte pentru viaţă - pe copiii satelor şi oraşelor.
Dacă un mare învăţat a spus că şcoala este pentru sat cum este soarele
pentru pământ, apoi mare dreptate a avut, căci şcoala are cel mai mare rol în
dezvoltarea neamului nostru românesc. Ea îl trezeşte la viaţa cea nouă ce-o va
avea poporul român. Dacă fiecare om trece prin greutăţi, apoi şcoala are şi mai
multe piedici în calea ei mântuitoare. O şcoală are multe nevoi, mult mai
numeroaseA decât are fiecare gospodar.
1. In fiecare an trebuieşte reparată şi înfrumuseţată pentru ca elevii şi
oamenii ce vin să-şi întărească sufletul în ea, să vie cu drag şi să ia exemplu şi
pentru traiul lor de fiece zi. Cu cât şcoala satului va fi mai bună şi frumoasă, cu
atât întreg satul îşi va schimba faţa în mai bine.
2. Şcoala are nevoie de mobilier trainic şi după cerinţele timpului. Băncile,
catedrele, tablele, scaunele, cuierele etc. trebuiesc să fie cât mai bune (trainice) şi
atrăgătoare. Mobilierul poate face o şcoală plăcută pentru oricine, dacă e bine
făcut şi păstrat cu grijă.
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3. Şcoala are nevoie de o grădină şi de un teren unde să se facă lucrări din
care elevii să iasă cu învăţături trainice şi practice.
4. O şcoală fără fântână, fără grădină de pomi, flori şi zarzavaturi şi fără o
locuinţă model pentru director este ceva necomplet, searbăd, este o instituţie care
nu-şi poate ajunge scopul de răscolire şi înălţare a sufletului ţărănimii.
5. Muzeul local este oglinda trecutului şi vieţii prezente a localităţii; de
aceea trebuieşte înfiinţat la fiecare şcoală în dulapuri încăpătoare şi anume făcute.
6. Nu poate lipsi nici cooperativa şcolară cu dulapurile şi mărfurile ei,
având o puternică înrâurire asupra tinerelor vlăstare.
7. Şcoala trebuieşte împrejmuită cu un gard trainic şi frumos.
8. Monumentul eroilor trebuieşte aşezat în faţa şcoalei, la loc de cinste, în
semn de recunoştinţă pentru vieţile celor ce s-au jertfit pentru ţară.
9. Şcoala primară are nevoie de registre, hârtie, cerneală, sugativă,
ştampile, plicuri etc., pentru notări şi corespondenţă cu celelalte instituţii şi cu cei
ce-i cer relaţii.
1O. Farmacia şcolară şi baia pentru copii sunt gânduri ce chinuie mintea
fiecărui învăţător. Atât farmacia cât şi baia sunt absolut necesare şcolarilor. Aici
nu e vorba de lux, ci de însăşi sănătatea copiilor noştri care nu trebuie lăsată în
seama babelor descântătoare.
11. Măturile, căldările şi micile nevoi ale şcolii nu trebuiesc neglijate
deoarece contribuie la bunul mers al şcoalei.
12. Corul şcoalei desfătează şi înalţă sufletul sătenilor în diferite ocaziuni:
şezători, serbări, biserică etc.
13. Şcoala are nevoie de bibliotecă. O bibliotecă înzestrată cu tot felul de
cărţi bune, nu de otrăvire a sufletelor, este cel mai bun prieten al unui întreg sat.
Biblioteca trebuieşte îmbogăţită în continuu cu toate cărţile, revistele şi ziarele
bine scrise, interesând astfel pe oricine.
14. Materialul didactic, care e format din hărţi, tablouri, planşe etc.,
înfrumuseţează localul de şcoală şi ajută pe copii la învăţarea lecţiilor.
Dar câte alte nevoi nu mai are o şcoală de sat! Cine acoperă aceste nevoi?
Statul, comuna, judeţul, comitetele şcolare ... fac cât pot, dar mai totdeauna
nevoile şcoalei rămân n~voi pentru că instituţiile de mai sus nu pot face faţă
tuturor nevoilor şcolii. In această situaţie, şcoala nu-şi poate împlini rolul ei
primordial în viaţa ţării noastre. Zbătându-se în ghearele lipsurilor de tot soiul,
şcoala nu poate înfăptui programul ei. Atâta vreme cât şcoala e lăsată în părăsire,
atâta vreme cât nevoile o îngenunchează, şcoala nu dă ţării ceea ce ea cere.
Dar dacă statul nu poate ajuta şcoala în toate nevoile ei, comuna şi
comitetele şcolare nu pot nici ele s-o salveze de lipsuri, şcoala trebuieşte lăsată în
voia soartei? Şcoala, care înseamnă însăşi ţara, nu poate fi lăsată în desnădejde.
Aici intervine rolul satului.
Şcoala e a satului întreg, nu numai a învăţătorilor şi părinţilor cu copii de
şcoală. Satul întreg trebuie s-o ajute cu toată puterea şi jertfele. Cu cât o şcoală e
mai frumoasă şi mai bine înzestrată, cu atât satul e mai respectat şi merită să aibă
mulţumiri sufleteşti. Cu cât o şcoală e mai rea şi neînzestrată cu tot ce-i trebuie, cu
atât satul e mai nerespectat de nimeni.
Fraţi săteni,

Să salvaţi viaţa şcoalei

voastre.
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avea

Adunaţi-vă toţi în jurul şcoalei! Contribuiţi cu cel puţin 20
şcoala cea mai frumoasă din judeţ.
Faceţi zid în jurul şcoalei şi învăţătorilor Dumneavoastră.

lei pe an

şi veţi

V.D. Manciu
Arhivele Naţionale

11.

Iaşi,

Bacău,

fond Inspectoratul

şcolar judeţean Bacău,

d. 3/1935, f. 43-50.

3 aprilie 1943

Episcopia Catolică de
Nr. 22711943
Iaşi, 3 aprilie 1943

Iaşi

Către toţi

Cucernicii Parohi din Moldova,
Cucernici Părinţi,
Pentru liniştirea populaţiunii catolice din Moldova, aduceţi la cunoştinţa
tuturor, că eu am expus onor Guvernului Român durerile şi necazurile lor pornite
de la unele autorităţi inferioare, şi am cerut ca ei să fie recunoscuţi cetăteni de
origine etnică română.
La demersul meu, am primit o adresă oficială nr. 223 8/din 18 Martie 1943
de la Domnul Profesor Mihai Antonescu, Vice-Preşedintele Consiliului de
Miniştri, în care îmi spune următoarele: "Răspunzând la adresa Prea Sfinţiei
Voastre nr. 15511943 din 6 Martie prin care aduceţi la cunoştinţa Guvernului o
seamă de acte petrecute în cuprinsul Moldovei, şi din care ar rezulta tratament
nepotrivit făcut catolicilor din Moldova, am onoare a Vă răspunde:
1. In Consiliul de Miniştri din 17 Martie am dat tuturor Departamentelor
instrucţiuni, arătând încă odată ceea ce stabilisem prin Consiliul de Miniştri de la
4. IL 1943, care este poziţia Guvernului Român faţă de Biserica de la Roma,
respectul pe care-1 purtăm Misiunii Sfăntului Pontif, mai ales în împrejurările de
azi, precum şi dorinţa pe care o avem, ca nici un act al administraţiei noastre să nu
constituie o atingere nepotrivită a omului şi cu atât mai puţin o ofensă morală a
creştinului [ ... ] Consiliul a hotărât anchetarea aspră a tuturor cazurilor semnalate şi
pedepsirea celor care şi-au îngăduit să se abată de la aceste directive[ ... ]
2. În ce priveşte în mod special situaţia populaţiei catolice din Moldova,
care este de origine etnică română de naţionalitate şi considerată greşit ca de
origine maghiară (ceangăii), am dat instrucţiuni atât O-lui Ministru de Justiţie, cât
şi O-lui Ministru de Interne, ca să se arate tuturor Prefecturilor şi Organelor
Administraţiei locale, că aceste populaţiuni nu pot fi considerate ca străine de
poporu~ nostru şi cu atât mai puţin să se practice faţă de ele mij Joace nepotrivite.
In aceeaşi şedinţă a Consiliului de Miniştri de la 4. II. 1943 am stabilit
această atitudine a Guvernului Român, nu numai ca o măsură administrativă
pentru ordinea morală şi respectul civilizat al locuitorilor teritoriului nostru, dar ca
şi o adevărată politică religioasă şi confesională, pe baza căreia înţelege Guvernul
să-şi poarte răspunderile. Domnul Ministru Petrovici a dat toate dispoziţiunile în
acest sens organelor Ministerului, pe care îl conduce, astfel că în viitor vă voiu
ruga, să-mi semnalaţi direct şi personal orice fel de abateri de la aceste principii şi
de la măsurile administrative ordonate[ ... ]".
Aduceţi acestea la cunoştinţa poporului catolic, ca să ştie că Guvernul
Român:
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1. respectă credinţa lor catolică şi vrea ca dânsa să fie respectată şi de
autorităţile locale;
2. recunoaşte originea lor etnică română, şi porunceşte ca şi autorităţile
locale să o recunoască.
De unde urmează, că credincioşii noştri catolici pot să ceară de la Oficiile
Stării Civile certificate de originea lor etnică română, iar autorităţile sunt datoare
să le elibereze fără greutate.Rog să-mi semnalaţi orice abateri de la normele date
de Guvern ca să le pot aduce la cunoştinţa D-lui Vice-Preşedinte al Consiliului de
Miniştri, după cum o cere el singur. Veţi semnala mai ales - şi imediat - cazurile,
şcolarii sau premilitarii ar fi siliţi să meargă la biserici necatolice, fie în
sărbători naţionale, fie în alte zile [ ... ] şi cazurile, în care catolicii (fie
şcolari, fie alţii) ar fi ameninţaţi din cauza religiei lor, fie de învăţători, fie de

în care
zile de
preoţi,

alţi funcţionari publici de la Primărie etc.
îndemna în acelaşi timp populaţiunea noastră catolică, să fie supusă
legilor Statului, să respecte toate autorităţile, să nu dispreţuiască pe necatolici, să
nu discute cu nimeni chestiuni religioase [ ... ], ci fiecare să caute a fi un exemplu
bun pentru necatolici prin purtare creştinească şi prin împlinirea conştiincioasă a
datoriilor sale faţă de Dumnezeu, faţă de Sfănta Biserică, faţă de Stat şi faţă de
semenii săi.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Mihai Robu,
Episcop de Iaşi

fie de
Veţi

Arhivele Naţionale

12.

Somuşca,

Bacău,

fond Parohia

romano-catolică

Cleja, d. 1/1940, f. 136r.-136v.

12 iunie 1949
Declaraţie,

Subsernpatul Andrei Pojum cântăreţ bisericesc din comuna Cleja, judeţul
Bacău declar: In ziua de 12 iunie 1949, "Sfănta Treime" Patronul Bisericii din
Somoşca, Primarul Martin Iştoc şi Mihai Voidoc m-au forţat să duc Procesiunea
pe limba maghiară.
Ajungând în biserica din Somoşca am început să cânt
Antefonul respectiv pe limba română, dar la un moment dat mi-a scos cartea din
mână ca să nu continuu pe româneşte.
Aceasta-mi este declaraţia pe care o semnez.
Andrei Pojum
Arhivele

13.

Naţionale Bacău,

Somuşca,

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 1/1940, f. 18r.-18v.

12 iunie 1949
Declaraţie,

Subsemnatul Grigore Grigore Benchea cântăreţ bisericesc din comuna
Cleja, s~tul Somoşca, judeţul Bacău declar:
In ziua de 12 Iunie 1949, ziua "Sfintei Treimi" Patronul Bisericii din
Somoşca, la sosirea Procesiunii din Cleja am intonat Antefonul respectiv cu orga.
La un moment dat a venit Primarul Martin Iştoc şi Mihai Voidoc şi mi-a tras
mâinile de pe claviatura orgii ca să nu mai continuu cântecul pe româneşte iar eu
m-am dat jos de la orgă şi-am spus Părintelui Paroh cele întâmplate. Ajungând
acasă la domiciliul meu au venit Primarul Martin Iştoc, Mihai Voidoc, Ianoş
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Grosu şi mai mulţi din organele Politice pe care nu i-am cunoscut şi m-au întrebat
că cine nu dă voie ca să fac slujbele în limba maghiară. Eu am arătat scrisoarea
Părintelui Episcop şi le-am spus că nu pot să fac slujbele de capul meu.
Aceasta-mi este declaraţia pe care o semnez.
Grigore Benchea
Arhivele Naţionale

14.

Somuşca,

Bacău,

fond Parohia

romano-catolică

Cleja, d. 111940, f. 20.

12 iunie 1949
Declaraţie,

Subsemnatul Andrei Pojum cântăreţ bisericesc din comuna Cleja, judeţul
Bacău declar:
În ziua de 13 Iunie 1949 am început Vecemia cu Litania Prea Sfintei Inimi
a lui Isus. Când am ajuns la versetul "Unită întru fiinţă cu cuvântul lui
Dumnezeu" a venit Primarul Martin Iştoc şi cu un învătător maghiar şi m-au forţat
să continuu Litania pe limba maghiară, iar eu m-am dat jos de la orgă.
Aceasta-mi este declaraţia pe care o semnez.
Andrei Pojum
Arhivele

15.

Naţionale Bacău,

Somuşca,

fond Parohia

romano-catolică

Cleja, d. 1/1940, f. 19.

1 ianuarie 1969

Parohia Romana-Catolică
1. 01. 1969

Somuşca

Proces-verbal
1 ianuarie 1969
În conformitate cu ordinul Arhiepiscopiei romana-catolice de Bucureşti sa procedat la predarea Parohiei Somuşca, comuna Cleja, judeţul Bacău, nou
înfiinţată pe data de 1 ianuarie 1969.
Preotul Gherghina Ioan, fost până în prezent vicar parohial la Pildeşti,
judeţul Neamţ, a prezentat Decizia Arhiepiscopiei de Bucureşti nr. 7586/2
decembrie 1968, prin care cu începere de la 1 ianuarie a.c. este numit paroh de
Somuşca, comuna Cleja. Pr. Fr. Hojden, paroh de Cleja a predat inventarul
bisericii din Somuşca, constatându-se existenţa pe teren a tuturor obiectelor,
proprietatea Bisericii din Somuşca.
Ambele părţi se declară mulţumite de felul cum s-a procedat la predarea
noii Parohii şi renunţă la orice fel de pretenţii ulterioare.
Drept care s-a dresat şi semnat prezentul proces verbal.
Am predat,
Am preluat,
Pr. Fr. Hojden, paroh
Pr. Ioan Gherghina
Făcut în faţa noastră,
Protopop,
Pr. Petru Andrei
Astăzi,

Arhiva Paroh iei Romano-Catolice

Somuşca,

d. 1, Activitate pastorală
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şi socială,

1969 f. 18.

16.

Somuşca,

Parohia
1974

1974

Romana-Catolică Somuşca

Istoricul Bisericii Parohiale "Somuşca"
Comuna C1eja, Judeţul Bacău
Satul Somuşca este în comuna Cleja, judeţul Bacău, la 18 km. sud de
la o depărtare de 4 km. de şoseaua naţională înspre apus. E aşezat pe o
forma unui cuib, formă interesantă, astfel încât oricine priveşte satul în
ansamblu, nu-i vine să creadă că aici sunt ascunse peste 350 de case. In urmă cu
peste 250 de ani, primele case răzleţe se construiesc în jurul unui izvor cu budăi,
fapt ce pare să explice şi numele de "Budău" pe care-I poartă mulţi locuitori.
Registrele parohiale din anul 1850 numără 131 de familii înscrise nominal
şi începând cu anul 1872, aceşti locuitori cer o biserică.
Biserica actuală, închinată Sf. Treimi - având dimensiunile de 22x8m., a
fost construită între anii 1900-1902, aşa cum menţionează pisania de piatră de pe
zidul bisericii. Tot aici se poate citi şi numele preotului Graţian Carpati - care în
fruntea locuitorilor din sat au ridicat această biserică din piatră şi cărămidă, având
ca arhitect pe Herman Schreiner.
În urma cutremurului din anul 1940, a căzut o parte a turnului care s-a
reclădit mai puţin înalt, mai puţin proporţional decât a fost iniţial.Pentru
asigurarea bisericii s-a pus o legătură de fier în exterior, ca nu cumva să cedeze
pereţii. Stilul bisericii este roman, cu două contraforturi interne ale zidurilor, cu
0,80m. grosimea zidului. Biserica nu este pictată în interior, dar are câteva
tablouri cu scene biblice, care sunt suspendate pe pereţi. Parohia a luat fiinţă la 1
ianuarie 1969. Datorită aşezării, locuitorii nu beneficiază de nici un fel de mijloc
de transport, singurul fiind pe jos sau cu vehicule proprii.
Primul preot este Ioan Gherghina care este şi actualul paroh.
Bacău şi
colină în

Paroh,
Pr. Ioan Gherghina.
Arhiva Parohiei Romana-Catolice

17.

Iaşi,

Somuşca,

d. 16, Activitate pastorală

şi socială,

1974, f. 322.

14 ianuarie 1977

Episcopia Romana-Catolică
14. 01. 1977

Iaşi

Prea Cucernice

Părinte,

Anul acesta, împlinindu-se un veac de la cucerirea Independenţei de Stat a
noastre, suntem datori a ne aminti cu recunoştinţă de toţi aceia care şi-au
jertfit viaţa în mod eroic pentru acest nobil scop.
Ca atare, Vă rog frumos a cerceta în Parohia Sfinţiei Voastre, câţi eroi sunt
cunoscuţi cu privire la acest eveniment, care au căzut pe câmpul de luptă sau au
revenit ca veterani de război. Dacă dispuneţi de acte, Vă folosiţi de acestea; dacă
Ţării
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nu, apelaţi la mărturiile verbale ale bătrânilor din localitate. Vă rugăm, în acest
scop, a lua legătura cu Consiliul Popular.
Situaţia întocmită, ne-o veţi trimite cel mai târziu până la 15 februarie,
pentru ca şi noi s-o putem prezenta forurilor competente.
Salutare şi binecuvântare în Domnul!
laşi,

Ordinarius Iassiensis:
Petru Pleşca

14 ianuarie 1977

Arhiva Paroh iei Roman o-Catolice

18.

laşi,

Somuşca,

d. 1, Activitate pastorală

şi socială,

1977 f. 4.

18 iunie 1990

Episcopia Romana-Catolică
Nr. 8441118.06.1990
Către

Iaşi

Parohia Romana-Catolică Somuşca
Comuna Cleja, judeţul Bacău

La cererea Sfinţiei Voastre, referitoare la noua biserică în satul Somuşca,
având în vedere normele bisericeşti - canon 1215 - şi faptul că
biserica actuală este prea mică şi nu corespunde din punct de vedere arhitectural şi
al siguranţei în construcţii, Vă facem cunoscută aprobarea şi încuviinţarea noastră
privind construcţia noului lăcaş de cult, urmând a respecta normele tradiţionale şi
prevede.rile legale în construcţii.
In funcţie de posibilităţile noastre, Vă vom sprijini material şi financiar.
Valoarea devizului este de 5.089.000 lei.
Consilier administrativ
Episcop
Pr. Ioan Gahar
Petru Gherghel

judeţul Bacău,

Arhiva Parohiei Romano-Cato1ice

19.

Somuşca,

Somuşca,

dosar

Corespondenţă,

1990, f. 49.

15 iulie 1990

Documentul emis la

sfinţirea

pietrei de temelie a noii biserici
15 iulie 1990

"Aici este casa lui Dumnezeu şi poarta cerului"
(Gen. 28.17)
"Ad perennem rei memoriam"
"Spre amintire, generaţiilor viitoare"
În anul Domnului 1900, fiind papă Leon al XIII-lea, episcop de Iaşi
Dominic Jacquet şi paroh de Cleja Pr. Graţian Carpati, de comun acord cu
credincioşii au decis să construiască o biserică nouă în Cleja spre slava lui
Dumnezeu şi binele poporului credincios. La construcţia acestui sfănt locaş de
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cult s-a propus ca
aproape de Cleja.

să

Somuşcanii

contribuie

şi credincioşii

n-au fost de acord: voiau

din

Somuşca

să-l aibă

pentru

că

erau foarte

pe Dumnezeu mai aproape

- în satul lor.
Zis şi făcut! Au decis şi s-au apucat de lucru uimind pe toţi prin curaj şi
hărnicie. Pr. Graţian Carpati a fost nevoit să facă biserica din Cleja mai mică.
După aproape l 00 de ani numărul credincioşilor din Somuşca a crescut de
patru ori şi biserica e neîncăpătoare.
Recăpătând libertatea religioasă prin revoluţia din decembrie 1989
credincioşii din Somuşca s-au decis să construiască o nouă biserică încăpătoare
unde plini de credinţă să se adune cu toţii spre a da slavă lui Dumnezeu.
In anul Istoriei Mântuirii, 1990 în ziua de 15 iulie, fiind la cârma Bisericii
Papa Ioan Paul al II-lea, episcop de Iaşi Excelenţa Sa Episcop Petru Gherghel,
Paroh de Somuşca Preot Mihai Gal, credincioşii din Somuşca, împreună cu mulţi
credincioşi veniţi din parohiile vecine şi în prezenţa unui număr mare de preoţi,
într-un entuziasm general au participat la sfmţirea pietrei fundamentale, de către
Excelenţa Sa Episcop Petru Gherghel, pentru edificarea unui nou locaş lui
Dumnezeu.
Biserica nouă este închinată lui Dumnezeu Întreit: Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfănt: Sfânta Treime.
Doamne ajută-ne să o vedem cât mai curând terminată!
Episcop Petru Gherghel
Arhiva Parohiei Romano-Catolice

20.

Somuşca,

Somuşca,

Paroh Gal Mihai
dosar

Corespondenţă,

1990 f. 65.

20 august 1992

Parohia Romana-Catolică
Nr. 15/20.08.1992

Somuşca

Către

Episcopia

Romana-Catolică Iaşi,

Excelenţă!
Cunoaştem că

în ultimii ani recomandările Sfintei Biserici sunt ca să nu se
ca patroni al bisericilor persoanele Prea Sfintei Treimi şi cu atât mai mult
chiar Prea Sfânta Treime.
Biserica veche din satul şi Parohia Somuşca a avut ca patron Prea Sfânta
Treime. Biserica veche nu mai este, iar noi construim acum o nouă biserică.
Construcţia noii biserici din satul şi Parohia Somuşca a început - aş crede
în mod providenţial - în ziua de 18 octombrie 1990, sărbătoarea Sfântului Luca
Evanghelist.
Făcând o trecere în revistă a trecutului istoriei Bisericii noastre constatăm
că sfmţii evanghelişti din scrierile cărora citim (ne alimentăm sufleteşte) în fiecare
zi, nu sunt apreciaţi la justa lor valoare; prin faptul că rare sunt cazurile când ei
sunt patroni ai unor biserici.
pună
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Tocmai de aceea, luând în consideraţie cele de mai sus, ne-am gândit ca în
satul Somuşca să schimbăm patronul bisericii vechi, care a fost Prea Sfănta
Treime, iar la biserica nouă să fie Sfăntul Luca Evanghelist.
Noi am discutat cu poporul această problemă a doua zi de Paşti 1992, fiind
de faţă Prea Cucernicul Pr. Dumea Claudiu. Prea Cucernicia Sa a luat cuvântul în
faţa poporului adunat în faţa bisericii şi a vorbit - arătând cu probitatea-i
cunoscută- motivele care cer această schimbare de patron.
Poporul, în proporţie de 97-98% a căzut de acord cu această schimbare.
La conformarea noastră cu privire la reglementările Sfintei Biserici, pentru
noi se a~augă şi câteva argumente de ordin economic.
In luna iunie sunt ploi multe, iar noi nu putem face bulciul decât afară[ ... ]
În acest timp vinul şi rachiul sunt terminate de obicei şi pe lângă că sunt scumpe,
sunt şi greu de găsit. Nu se găsesc zarzavaturi şi multe din cele necesare pentru a
te prezenta în mod onorabil musafirilor care îţi trec pragul. Ori, în luna octombrie,
de ziua Sfăntului Luca Evanghelist e cu totul altfel din acest punct de vedere.
De aceea, rugămintea noastră respectuoasă este ca ·să decideţi schimbarea
patronului bisericii noastre din satul şi Parohia Somuşca, care a fost Prea Sfănta
Treime, cu Sfăntul Luca Evanghelist.
Cu tot respectul şi supunere filială, aşteptăm decizia Excelenţei Voastre.
Somuşca,

în 20.08.1992
Paroh
Pr. Gal Mihai

Arhiva Parohiei Romano-Catolice

21.

Iaşi,

Somuşca,

dosar

Corespondenţă,

1992, nepaginat.

1 ianuarie 2000

Episcopia Romano-Catolică
Nr. 1/1 ianuarie 2000

Iaşi

Preacucernice

Părinte

Paroh,

De când ni s-a încredinţat misiunea de Administrator Apostolic al Diecezei
de Iaşi (1978), iar din 1990 păstorirea acestui popor ca Episcop diecezan, am
considerat drept o grijă de prim ordin studierea şi cunoaşterea identităţii
enoriaşilor noştri, catolicii din Moldova. Responsabilitatea noastră în această
privinţă a crescut şi s-a conturat din ce în ce mai mult, din momentul când am fost
confruntaţi şi provocaţi de imixtiuni străine care au generat animozităţi şi
disensiuni, tulburând chiar buna desfăşurare a activităţii noastre pastorale.
Ca atare am făcut apel la cercetători de prestigiu în diferite domenii:
istorie, arheologie, antropologie, etnografie, folclor, filologie cerându-le să se
implice cu responsabilitate şi interes ştiinţific la elucidarea cât mai integrală a
problemei catolicilor noştri. Har Domnului, avem deja rezultate îmbucurătoare, ca
de pildă, recenta lucrare valoroasă "Catolicii din Moldova. Universul culturii
populare", rod al cercetărilor îndelungate, făcute de prestigiosul etnolog, prof dr.
Ion H. Ciubotaru, în cea mai mare parte a parohiilor noastre.
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În vederea coordonării activităţii interdisciplinare am înfiinţat în cadrul
Episcopiei noastre de Iaşi un Departament al Cercetării Ştiinţifice, încredinţat
coordonării Mons. Anton Despinescu, care să conducă într-un viitor pe care îl
dorim cât mai apropiat la realizarea unei sinteze temeinice a istoriei Bisericii
noastre locale.
În acelaşi timp ne-am gândit să înfiinţăm la Săbăoani un Muzeu Catolic
Diecezan, oglindă a istoriei vieţii catolice moldovene. Apelăm, în acest sens, la
concursul Sfinţiei Voastre pentru înzestrarea acestui muzeu cu exponate cât mai
multe şi diversificate:
documente importante de arhivă;
obiecte de inventar vechi ilustrative: jilţuri, birouri, călimări, rechizite etc.,
rămase de la misionari, parohi, episcopi;
obiecte de cult: potire, cărţi, veşminte etc;
obiecte de arhitectură, ţesături, port, creaţii oglindind universul culturii
populare a catolicilor din Moldova.
Vă rugăm insistent să Vă puneţi în contact şi să comunicaţi cât mai urgent
protopopiatului de care aparţineţi, obiectele sau materialul de care dispuneţi în
acest sens pentru a fi colectat şi selectat pentru inventarul muzeului amintit.
Suntem convinşi că veţi răspunde cu dragoste şi promptitudine solicitării şi
strădaniilor noastre, ca o datorie de onoare şi recunoştinţă faţă de înaintaşi, de
contemporani şi de generaţiile viitoare.
Mulţumindu-vă cordial pentru concursul Sfinţiei Voastre, dorindu-vă tot darul
cel bun de la Tatăl ceresc, Stăpânul veacurilor şi al neamurilor, Vă salutăm şi Vă
urăm un an binecuvântat şi alese împliniri. La mulţi ani!
Cu binecuvântarea noastră arhierească,
Episcop de Iaşi
Petru Gherghel
Arhiva Parohiei Romano-Catolice

22.

laşi,

Somuşca,

dosar

Corespondenţă,

2000, nepaginat.

5 august 2006

Petru Gherghel
Episcop de Iaşi
Nr. 1905/5. 08. 2006
DECRET EPISCOP AL
Pentru consacrarea altarului şi sfinţirea Bisericii
"Sfăntul Luca" din Somuşca, Bacău
În conformitate cu normele sfintelor canoane 121 7 şi 123 7, după ce au fost
terminate toate lucrările de construcţie a Bisericii "S făntul Luca" din parohia
Somuşca, Decanatul de Bacău, Dieceza de Iaşi, la cererea parohului locului, preot
Francisc Matieş şi a Consiliului Parohial şi ţinând cont de dorinţa manifestată de
toţi credincioşii, fiind respectate toate nprmele cu privire la consacrarea altarelor
şi sfinţirea bisericilor, cu participarea Inalpreasfinţiei Sale, Arhiepiscop JEAN114
https://biblioteca-digitala.ro

CLAUDE PERISSET, Nunţiu Apostolic în România, a Episcopului Auxiliar de
Bucureşti Mons. CORNEL DAMIAN, în prezenţa unui mare număr de preoţi şi
credincioşi, în ziua de 5 august 2006,
a fost consacrat cu solemnitate altarul şi sfinţită biserica
în cinstea Sfântului Luca

Sa JEAN-CLAUDE PERISSET, nunţiu apostolic.
Prin acest act şi prin această celebrare vrem să aducem slavă lui
Dumnezeu Tatăl prin Fiul său în Duhul Sfânt, să arătăm tuturor credincioşilor
noştri vii şi răposaţi un semn de recunoştinţă şi respect, mai ales binefăcătorilor
de

către Excelenţa

noştri.
Părintelui paroh al locului, specialiştilor şi tuturor susţinătorilor acestui
proiect, pentru munca depusă şi opera realizată aducem mulţumirea plină de iubire
însotită de binecuvântarea noastră.
' În semn de preţuire şi recunoştinţă acordăm părintelui Paroh actual
Francisc Matieş, ca şi fostului paroh Pr. Mihai Gal, actualmente paroh la pensie,
"Crucea sinodală de merit a Diecezei de Iaşi".
Dat la Iaşi, în ziua de 5 august 2006.

Cancellarius
Pr. Lucian Păuleţ
Episcop de Iaşi
Petru Gherghel
Arhiva Parohiei Romano-Catolice Somuşca, dosar Evenimente
Paroh iei Romano-Catolice Somuşca, 1998-2007, nepaginat.
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5 august 2006

Parohia Romana-Catolică
5 august 2006

Somuşca

Scurt istoric al bisericii Sf Luca Evanghelist
Prezentat în ziua de sfinţire
Anul acesta satul nostru sărbătoreşte 225 de ani de când strămoşii noştri sau aşezat pe aceste meleaguri şi au fost menţionaţi pentru prima dată în condicile
Parohiei Romana-Catolice Faraoani în anul 1781, în număr de 15 familii şi 83 de
credincioşi. În acest an jubiliar ne-a fost dată onoarea să fie sfmţită noua biserică
şi consacrat altarul.
Prima biserică a fost construită între anii 1900-1902 sub îndrumarea
parohului de Cleja, Graţian Karpati. Ca mărturie a vechii biserici s-a păstrat o
parte din temelia ei, un fragment din stâlpul de consolidare şi piatra memorială
amplasată pe acest stâlp.
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Catolică Somuşca treptat s-a înmulţit iar biserica veche a
neîncăpătoare. La îndemnul părintelui Mihai Gal, pe atunci paroh de
Somuşca, comunitatea Catolică din Somuşca a hotărât construirea noii biserici.

Comunitatea

devenit

Pe data de 15 iulie 1990, în prezenţa mai multor preoţi şi credincioşi
Episcopul Petru Gherghel, proaspăt consacrat, a sfinţit piatra de temelie a noii
biserici.
După cum reiese din documentul întocmit cu ocazia sfinţirii pietrei de
temelie noua biserică trebuia să fie închinată tot lui "Dumnezeu Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt". Ulterior părintele Gal s-a decis ca să schimbe hramul noii biserici în
"Sfântul Luca Evanghelist". Motivaţia sfinţiei sale a fost următoarea: "în ziua de
18 octombrie, s-au început săpăturile la temelia noii biserici".
În partea dreaptă a piciorului mesei de tabernacol s-a introdus documentul
de sfinţire a pietrei de temelie.
Proiectul noii biserici a fost făcut de firma "Amfora" din Bacău. Un caz
nefericit a făcut ca inginerul de la "Amfora" să moară într-un accident de maşină,
iar părintele Gal Mihai a coordonat apoi singur lucrările la noua biserică. Lucrările
au fost întrerupte de specialişti în 1994, din cauza segregărilor existente în
betoanele turnate şi a unui izvor de apă al cărui fir trecea pe sub biserică, cerânduse executarea unui drenaj şi consolidarea bisericii.
Timp de patru ani lucrările au stagnat din mai multe motive pe care nu
dorim să le mentionăm acum.
În 1998 ~ fost numit paroh părintele Francisc Matieş. Fiind tânăr şi odihnit
a încurajat comunitatea la continuarea lucrărilor. Făcând mai multe compromisuri
şi luând legătura cu specialiştii a reuşit să ducă la capăt această lucrare.
Proiectul de drenaj şi de consolidare a fost conceput de firma "Spedac" din
Iaşi, avându-1 în frunte pe inginer Constantin Cristea.
Executantul drenajului şi al consolidării a fost firma "Tetha" din Bacău,
avându-1 ca patron pe inginer Rotariu Ştefan.
Pentru doi ani, diriginte de şantier a fost inginer Enache Gabriel, iar din
1999 şi până în 2004, inginer Strugaru Romică.
Picturile din biserică au fost realizate de un consătean de-al nostru,
Benchea Gheorghe.
Muncitorii angajaţi pentru ridicarea acestei biserici au fost din sat, dar s-a
depus şi foarte multă muncă voluntară.
Biserica are o lungime de 37m şi o lăţime de 17m. Este compusă din
subsol, loc de recreere, diferite activităţi religioase şi culturale, şi biserica propriuzisă unde Cristos vine pe altar oferindu-ne sacramentele prin care ne sfinţim.
La finalul documentului, făcut cu ocazia sfinţirii pietrei de temelie a
actualei biserici scrie: "Doamne ajută-ne să o vedem cât mai curând terminată".
Îţi mulţumim, Doamne, că am văzut-o terminată şi-ţi mai mulţumim
pentru că ne-ai trimis episcopii tăi să o sfinţească şi să ne consacre altarul.
Paroh
Pr. Francisc Matieş
Arhiva Parohiei Romano-Catolice Somuşca, dosar Evenimente
Paroh iei Romano-Catolice Somuşca, 1998-2007, nepaginat.
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POPULAŢIA TÂRGULUI OCNA LA ANUL 1820
Dr. Silviu V ĂCARU
Sorin GRIGORUŢ Ă

The population of Targu Ocna in 1820
Summary
The publicat ion of the 1820 census of the population of Targu Ocna is of
help to ali those interested to tackle areas of research such as onomastics,
demography, statistics, social relationships, as well as the controversial issue of
foreigners living in the Moldavian cities. At the same time we get an image of
what the "Ocna" - salt mine - represented for the development of the community
living around it.
Keywords: census, population, demography, Moldova, Targu Ocna, 1820.

În primele decenii ale secolului al XIX-lea, între localităţile cu populaţie
1
numeroasă la nivelul Moldovei de atunci se afla şi Târgui Ocnii , singurul care nu
2
era şi reşedinţă de ţinut • Dacă în numerele din anii anteriori am publicat o serie
de catagrafii referitoare la târgui Bacău 3 , acum încredinţăm tiparului
4
recensământul populaţiei din Târgu Ocna din anul 1820.
Nici de această dată nu ne propune să facem o analiză a structurii etnice,
confesionale sau sociale a târgului. Intenţia noastră este aceea de a oferi tuturor
celor interesaţi un material, după ştiinţa noastră nepublicat până în prezent, care să
le permită să abordeze cu obiectivitate partea de cercetare demografică,
Conform catagrafiei, în anul 1820, la Târgu Ocna erau 836 capi de familie. Pentru comparaţie cu
alte târguri dăm câteva exemple: Bacău! avea 557 capi de familie (Arhivele Naţionale Iaşi, fond
Vistieria Moldovei, d. 13/1820, f. 220), Romanul 743 (Catagrafiile Vistieriei Moldovei, !. Ţinutul
Romanului (1820), volum editat de Lucian Valeriu Lefter şi Silviu Vacaru, Iaşi, 2008, pp. 213233), iar la Huşi erau 837 capi de familie (Gh. Platon, Populaţia târgului Huşi in prima jumătate a
secolului al XIX-lea. Observaţii privind structura socială şi provenienţa, în "Analele Ştiinţifice ale
Universităţii «Al. I Cuza»" din Iaşi (serie nouă), secţiunea III. A. Istorie, tomul XI, 1965, p. 44).
2
Ecaterina Negruţi, Structura demografică a oraşelor şi târgurilor din Moldova (1800-1959, laşi,
1997, p. 19, nota 35.
3
Silviu Vacaru, Populaţia târgului Bacău in anul 1820, în ,,Acta Bacoviensia", IV/2009, pp. 1333; idem, Sudiţii ţinutului Bacău in anul1825, în ,,Acta Bacoviensia", V/2010, pp. 179-196; idem,
Catagrafia sudiţilor din ţinuturile Bacău şi Neamţ la anul 1834, în ,,Acta Bacoviensia", Vl/2011,
63-86.
Arhivele Naţionale laşi, fond Vistieria Moldovei, 13/1820. Mai multe informaţii despre această
localitate vezi la Gh. Ghibănescu, în Tg. Ocna. Studiu istoric, în ,,Arhiva", laşi, II, 1890, pp. 593644. Pentru evoluţia istorică, organizarea muncii la ocnă, obligaţiile şi drepturile breslaşilor, vezi şi
D. Vitcu, Exploatarea sării in Moldova până la 1828, în ,,Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie «A.D. Xenopol»", laşi, XI, 1974, pp. 7-36.
1

r·
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onomastică, socială

sau

profesională

a locuitorilor din târgui

apărut

în jurul ocnei

de sare.
La o privire, fie ea chiar şi fugitivă asupra acestui recensământ, constatăm
numărul mare al "oamenilor streini, slugi pe la unii şi alţâi" care se aşezaseră în
ultimul timp în localitate, credem, ca o consecinţă a intensificării exploatării sării
în Moldova. Între aceşti străini nu găsim evrei, armeni sau sudiţi, care sunt
recenzaţi la alte rubrici. Dacă în multe târguri de la est de Carpaţi se observă o
anumită creştere a elementului alogen, la Târgu Ocna numărul acestuia este
extrem de redus. Din cei 836 capi de familie recenzaţi ca locuind în târg, doar opt
5
erau evrei şi aceştia "birnici pe la ocoale" (sub 1%) , în condiţiile în care, în
acelaşi an, la Bacău reprezentau 10% din populaţie, iar la Roman 14,4%. La fel de
puţini sunt şi sudiţii (şase austrieci şi unul englezesc). Evreii împreună cu sudiţii
aveau o pondere de 1,8% din populaţia târgului, comparativ cu 20%, cât
reprezentau la Bacău 6 şi 23,5% la Roman (împreună cu armenii alogenii
reprezentau 37,3% dintre locuitorii târgului).
Interesante sunt şi datele despre lucrătorii de la ocnă. Între aceştia întâlnim
134 tăietori de sare, 259 lucrători auxiliari locuind în Târgu Ocnei, Târgu Trotuş,
Viişoara, Brăteşti şi Râpile, 153 curteni şi străjeri, 18 herghelegii (lucrătorii cu cai
la crivacul de la gura ocnei şi surugii pentru alte nevoi ale cămării ocnei), 16
tărbinţaşi (lucrători care transportau cu tărăboanţele în fundul ocnei drobii de sare
spre odgonul crivacului şi- i aşezau în tăştile de ridicat sare), patru burdujări (cei
care faceau burdufi pentru scos apa din ocnă), trei câlţărăi, trei curălari, doi
trăistari, doi feştelari (de regulă ţigani, care făceau feştile pentru iluminatul în
7
ocnă), un gramatic al ocnei, care, după toate probabilităţile, ţinea contabilitatea .
Munca la ocnă, în afară de faptul că era extrem de grea din punct de
vedere fizic, era, în acelaşi timp şi foarte periculoasă. Lucrul în ocnă, la lumina
slabă a feştilei, făcea ca accidentele grave de muncă să fie destul de dese.
Lucrătorii nu erau scutiţi nici de bolile cauzate de lovituri sau a ridicatul
greutăţilor. Cei 23 de "iertaţi ce sunt stricaţi în slujba ocnii" nu erau altceva decât
bolnavii şi invalizii apăruţi din cauza muncii la ocnă, fie ea în subteran sau la
suprafaţă.
Numărul mare de văduve ne oferă o altă imagine a muncii la ocnă. Mulţi
dintre lucrători îşi sfărşeau de timpuriu viaţa. Privind statistica cu văduvele vedem
că nici unul din locurile de muncă de la ocnă nu avea o mai mare siguranţă.

La recensământul din anul 1832 procentul evreilor ajunsese la 2,03%, în condiţiile în care la Iaşi
reprezentau 24,02%, la Bacău crescuse la 15,89% din populaţia târgului, iar la Fălticeni, Dorohoi,
Mihăileni şi Hârlău depăşea 60% din totalul locuitorilor (Ecaterina Negruţi, op. cit., Anexa 8).
Între oraşele din Moldova cu un procentaj mai mic de evrei la 1832 era la Fălciu (0,81 %) şi Galaţi
(1,68%) (Ibidem).
6
Silviu Văcaru, Populaţia târgului Bacău în anu//820, p. 13.
7
Mulţumim pe această cale d-lui Mircea Ciubotaru, care ne-a oferit cu amabilitate informaţiile
referitoare la ce reprezenta fiecare meserie în parte.
5
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Astfel, 18 femei sunt văduve ale foştilor lăturaşi ai ocnii, 17 ale tăietorilor de sare
şi 11 ale curtenilor. Procentul văduvelor din Târgu Ocnii (5,5% din populaţia
târgului) este mai scăzut decât la nivelul unor ţinuturi precum Tutova (10,08%),
Roman (10,20%) sau Tecuci (8,68%) 8 . Această diferenţă, bănuim că este dată de
faptul că la ocnă munceau, de obicei, oameni tineri. La fel, dacă ne uităm pe
statistici populaţia târgului a crescut destul de mult la începutul secolului al XIXlea9, plusul de locuitori fiind reprezentat de o forţă activă care nu putea fi decât
tânără.

În târg se găsea un număr însemnat de slugi, care lucrau pentru diferite
case boiereşti (a spătarului Ştefan Roset, comisului Scarlat Crupenschi, spătarului
Costachi Crupenschi, stolnicului Stamate etc.), mănăstiri (Mănăstirea Precista de
la Ocnă, Mănăstirea Răducan şi Schitul Măgura), sluJitor~ ai bisericilor (preotul
Harapu de la Sf. Neculai, preotul Spiridon de la Precista, protopopul Ioan, preotul
catolic Alexandru de la Trotuş), oameni angrenaţi îi administraţia târgului (birăul
Chiriiac Cimpu, proinbirăul Neculai, stolnicul Iordachi, gramaticul ocnii, Anton
Sârbu, beşleaga din Bacău) sau diferite alte persoane cum ar fi turcul Mehmet sau
căpitanul Mihălucă. Tot între cei scutiţi de bir se aflau 14 liude rupte de Vistierie,
12 li ude a pitarului Mihălachi şi cei 1O ciocli ai târgului.
Alături de cele câteva date pe care le-am prezentat mai sus putem spune că
aceste catagrafii pe care încercăm să le punem în circulaţie au valoare culturală şi
lingvistică oferindu-ne un material de prim rang pentru studiul onomasticii şi a
terminologiilor. De asemenea, catagrafiile sunt izvoare care "pot satisface
interesul genealogie al majorităţii populaţiei actuale din Moldova dintre Carpaţi şi
Prut, pentru ultimele două veacuri şi jumătate, fiindcă toate celelalte categorii de
documente anterioare recensământului din anul 1774 aduc la lumină un număr
redus de nume ale antecesorilor, alţii decât marii şi micii proprietari de pământ,
doar aceştia din urmă fiind menţionaţi în actele de vânzare-cumpărare, în
mărturiile hotamice sau litigioase şi în putinele izvoare narative, care constituie
zestrea documentare a lumii de odinioară" 10 .

Arhivele Nationale laşi, fond Vistieria Moldovei, d. 17711831, f. 104.
În 1803 la Tfrrgul Ocnii se înregistrau 607 capi de familie, aproximativ 3035 persoane (Ecaterina
Negruţi, op. cit., Anexa 1), pentru ca în 1832 să înregistrăm 4935 de persoane (ibidem, Anexa 8).
10
Mircea Ciubotaru, Catagrafiile- un tezaur documentar, în Catagriile Vistieriei Moldovei (18201845). !. Ţinutul Romanului. Partea 1 (1820), volum editat de Lucian-Valeriu Lefter şi Silviu
Vacaru, laşi, 2008, p. XXVI.
8

9
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oamenilor ce şăd la
Târg(ul) Ocnii
Şaugăii Ocnii tă(i)etori de sari
!Li ude
151 Şaugăi, însă:
t:222r.
1
Vasâle Opre
Vasâle Brehoiu
1
1 Ţoniş Vasâle
1 Vasâle Trăistar
Vasâle Dragomir
1
1
Vasâle Mece
1 Vasâle Mocan
1
Vasâle Marcu
1 Vasâle Bujor
1 Vasâle Ursu
1 Vasâle Ungurean
1 Vasâle Iordachi
1 Toader Manciu
1 Ion Leahu
1 loniţ(ă) Haide
1 Ioniţ(ă) Maxin
1 Lazăr Cerchez
1 Chiriiac Neagu
1 Chiriiac Buga
1 Costandin Iordache
1 Costandin Negreiu
1 Cozma Iorga
1 Coste Negroiu
1 Ioan Părincu
1 Ioniţ(ă) Radu!
1 Ioan Ursul
1 Ioniţ(ă) Leahul
1 Ioan Onofreiu
1 Neculai Caşcaval
1 Chiriiac Minciună
1 Neculai Părincu
1 Neculai Traistariu
1 Condurachi Ghibilicu
1 Chiriiac Primicheriu
1 Mihălachi Bortă
1 Mihălachi Popoiu
1 Mihălachi Negreiu
1 Neculai Bârsan
151 38
151 Suma din urmă
~222v.
Tot

numărul

38
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

151
151

Suma din urmă
Nec(u)lai Ochianu
Neculai Câlţariu
Ioniţ(ă) Mălaiumare

loniţ(ă) Mane
Chiriiac Birău
Andoni Brăhoiu
Neculai Leahu
Neculai Ungurean
Negoiţ(ă) Buga
Ursu Dragomir
Pricope Lupaşcu
Petre Iorga
Ioniţ(ă) Cimpoeşu

Ioan

Minciună

Negoiţă Drăgoiu

Neculai Popoiu
Ioan Ţurle
Lupu Stanciu
Ioan Ghibilic
Ion a Nastasi
Vasâle Bârsan
Gheorghi Ursu
Gheorghi Tănasi
Iordachi Ţiţăr
Gheorghi Bârdălă
Gheorghi Dumache
Gheorghi Tolanta
Gheorghi Ghibilică
Gheorghi Negreiu
Gavril Ghibilică
Toader Te1iga
Toader Leahu
Ioniţ(ă) Bogdan
!chim Ghibilică
Ilie Vrâncean
Iftemi Coşciug

74

Suma din urmă
74 Suma din urmă
1 Gheorghi Leahu
1 Gheorghi Mice
1 Grigoraş Onovreiu
Gheorghi Solomon
1
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~mr.

151
151

1 Grigori Drăgoiu
1 Gheorghi Marcu
1 Gheorghi Bârsănaş
1 Gheorghi lordachi
1 Gheorghi Haide
1 Gheorghi Bogdan
1 Şărbu Ocneanu
1
Şărbu Minciună
1 Gheorghi Minciună
1 Gheorghi a Dochiţii
Ştefan Ionaşcu
1
Ştefan Lupaşcu
1
1 Gheorghi Mă1aiumare
1 Gheorghi Bârsan
1 lordachi Părincu
loniţ(ă) Guguian
1
1 Dumitraşcu Teliga
1 Dragomir Opre
1 Tudurachi Bogdan
1 Toader Ursu
1 Toader Rogojină
1 Toader Cimpel
Ştefan Malaiumare
1
1 Spridon Nazari
1 Toader Slănicean
1 Todiraşcu Dumache
1 Andoni Teliga
1 Avram Porumbu
1 Petre Şaptimalai
1 Spridon Opre
1 Sâmion Bârnariu
1 Stanciu Bounegru
1 Stanciu Cimpu
111
Suma din urmă
~mv.
111 Suma din urmă
1 Stan Negreu
1 Spridon Gabăr
1 Grigori Catana
1 Mihai Catana
1 Stan Doboş
1 Simion Crucean
1 Simion sin Lupu Eni
1 Gheorghi Dragomir

151
151

258

1 Neculai Stanciu
1 Ştefan Cimpu
1 lspas Munt(ean)
1
Enachi Neagu
Moisă Ungurean
1
1 Andrii Bârdilă
1 Gheorghi Catana
1 Mateiu Munt(ean)
1 Stanciu Moldovan
1 Stanciu Muntean
1 Vasâle Catana
1 Ursu Muntean
1 Frâncu Muntean
1 Tănasă Ungurean
1 Simion Ungurean
134
Vădanile ce au fost
17
bărbaţii lor şaugăi, însă:
1 Ilini a Bârsănoai
1 Marie Mărculeasă
1 Aniţa Haideoa(i)e
1 Safta Zgâtioa(i)e
1 Balaşa Cimpulei
1 Smaranda Trăistariului
1 Ileana Mărguleasă
1 Ioana Neguţoa(i)e
1 Paraschiva Rusoa(i)e
1 Paraschiva Brehuiasă
1 Vişa lui Vârlan
1 Ioana Bugoa(i)e
151
12
Suma din urmă
~224r.
151 Suma din urmă
12 Suma
1 Aniţa lui Grigoraş
1 Sanda a Nasoa(i)e
1 Sorica lui Caşcaval
1 Catrina lui Dumuchiţă
1 Safta lui Şaptimalai
17
Lăturaşii ocnelor, însă:
Lăturaşii ot Târg(ul)
78
Trotuş, adică:

1 Ion Mititelu
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409
409

1 Crâste Dănilă
1 Tănasă Mile
1 Tatu Cibotar
1 Neculai sin Bucur

1 Spridon Radu
1 Pridon lrode
1 Ioan sin Mititelu
1 Ion Cârtic
1 Gheorghi Boga
1 Ioan sin Lungu
1 Marta Muntean
1 Neculai Doltu
1 T oader Irode
1 Ioan Socaciu
1 Gheorghi Lupu
1 Irimie Iftimi
1 Vasâle sin Maxin
1 Nechita Lumânariu
1 Mihai Soviian
1 lanăş sin Meştârca
1 Toader Pavăl
1 Gheorghi Luaţi
1 Costandin Vezăteu
1 Toader Dolcu
1 Ioan Lăcătuşu
1 Ianăş Iosăp
1 Vasâle Vâlcu
1 Mateiu Meştârca
1 Postolachi Cibotariu
1 loji Coşa
1 Radu Mocan
78 28
t:224v.
Suma din urmă
78 Suma din urmă
28 Suma din urmă
1 Anton Micu
1 Neculai Loghin
1 Costandin Stănilă
1 Radu Cerne
1 Stoica Cemilă
1 Vasâli Cibotar
1 Gheorghi sm Ion
Cerne
1 Grigoraş Lungu
1 Ştefan Pavăl
1 Ştefan a Gherghinii
1 Ştefan Coja
1 Gheorghi a Sandii

Crâşmar

1 Ianăş Meştârca
1 Măteiu Săliştir
1 Oance Andor
1 Gheorghi Şteîanică
1 Gheorghi Husariu,
vătav

409
409

1 Gheorghi Câticar
1 Câdor, vătăman
1 Mihai Doboş
1 Mihai Brânduş
1 Toader Rusu
1 Gheorghi Ştefănică
1 Ianăş Ianău
1 loji Poşce
1 Toader Câticar
1 loji Liaţu
1 Ştefan Soviian
1 Anton Micu
1 Radu Micu
!meşteri
la ocnii
1 Gheorghi Prisăcar
1 Samoil Bounegru
1
Alisandru
a
Marinoa(i)ei
trăjări
1 Mihai Meştirca
ocnu
1 Neculai sin Andriu
1 Ianăş a Piştoa(i)ei
78 68
Suma din urmă
t:225r.
78 Suma din urmă
68 Suma
1 Vasâle Morăraş
ij
1 Ştefan Ţimbaşu
trăjări
1 Toma Vezeteu
Văduve a lăturaşilor
ot Trotuş
1 Stana Panţiroa(i)e
1 Marie vădana
1 Catrina vădana
1 Vârvara vădana
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58

1 Gheorghi Ianău
1 Timofti Mane
1 Stoica State
1 Frenţi Câmpătuş
1 Gheorghi Puşcaş
1 Petre Pârgariu
1 Mihai Mărtinaş
1 Ştefan Ianău
1 Eni sin Vasâle Crăciun
1 Ioan Bejănariu
1 Ştefan Bărbier
1 Ştefan Sabău
1 Sâmion Ciovor
1 Gheorghi Berzunţan
1 T oader Gâlcă
1 Peşti Boga
1 Ilie Ţiţar
1 Dumitraşcu Morot
1 Gheorghi Dăneasă
1 Gavril Tolontan

1 Năstasie lui Neculai
1 Ileana Vezătoiţa
1 Aniţa vădana
78
OCOli
ot
Lăturaşii
Viişoară, însă:

1 Vasâle Sandu
1 Iftemi Chiticar
1 Ion Filip
1 Vasâle a Voicăi
1 Ştefan Nica
1 Mihălachi Mitrofan
1 Niculai Cuibar
1 loniţ(ă) Mitrofan
1 Pricopi Ungurean
1 Ianachi Loghin
1 Petre Jiga
1 Frenţi Socaciu
1 Toma Doboş
1 Grigori State
1 loniţ(ă) Vrânceanu
1 Ştefan Şăndre
1 Drăgan Nica
1 Anton Ştefănică
1 Ilii Crăciun
1 Irode Niţu
1 Dumitru Firioa(i)e
1 Gheorghi One
1 Nica Ardelean
1 Grigori Stoica
1 Lupu Sovac
1 Lupu Şăndre
26

409 136
409
Suma din

1 Iliana lui

136
122

t:225v.

urmă

136 Suma din urmă 26 suma
1 Andrii Buhu
1 Ioniţ(ă) a Lupochi
1 Drăgoiu Mocan
1 Chiriiac Cuibar
1 Toader Nica
1 Miron Cuibar
1 Marin Rachieriu
1 Grigori Chiticar
1 Petre Poşte

123
https://biblioteca-digitala.ro

~>

eo

o
·au >r:

o oc:<j
.... "'o"'
o ·.-:::
>
·;:r

·tii

urmă

ce

au fost
bărbaţii
lăturaşi

Ţ t:226r.

Suma din

urmă

Lăturaşii

ot Târgu Ocnii

şi

·-

Şărban vădanile

1 Catrina vădana
l Ioana vădana
58

409 136
409 Suma din

:~ )~
·c o~

sat Brăteştii, însă:
l Stratu Zgăvârdiciu
1 Lazăr Zgăvârdici
1 Ioniţ(ă) Radu
1 Eni sin Ioniţ(ă) Jăvutcă
1 Gheorghi sin Ilie Ţiţariu
1 Andrii Voicu
1 Iaru Vătăman
1 Vasâle Borde
1 Neculai Boiucu
1 Ioan Borde
1 Neculai Străjăriu
1 Ioan sin vătămanu
1 Neculai Ţiţariu
1 Gheorghi Manolachi
l Neculai Câlţariu
l Ioan Durnache

lor

1 Vasâle Ungurean
1 Stan Ungurean
1 Dumitru Crâstiian
1 Gheorghi Şăndre
1 Spridon Blânde
1 Gheorghi Părincu
1 Spridon Fărfăniş
1 Toader sin Ioniţ(ă) Tutu
1 Costandin Zbarnă
1 Ilie Neagu
1 Costandin Onevreiu
1 Ioniţă Stoica
1 Iojă Bogatu
1 Costachi Darie ot Brăteşti
1 Ioan Popoiu
1 Ştefan sin Blânde
1 Eni sin Ioniţ(ă)
1 Simion Zota
1 Gavrilă Onofreiu
1 Costandin Căşcăval
409 258 36
409 Suma din urmă
258 Suma din urmă
36 Suma
1 Moisă Şchiop
1 Tănasă Draguleli
1 Ioan Spătariu
1 Andrii Tudurean
1 Dumitru Cioban
1 Cerne sin Dumitru Sabău
1 Ioniţ(ă) Mocan
1 AvramCerne
1 Costandin Onofreiu
1 Dragu Muntian
1 Dumitru Morar
1 Neculai Brăilă
1 Grigoraş Pălin
1 Nedelcu, vătăman
1 Vârlan Nadeş
1 Iordachi sin Apost Negru
1 Ioniţ(ă) Tologan
1 Arsăni Nediş
1 Costandin Ciurariu
1 Gheorghi Gru(i)e

1 Grigori Jitariu
1 Gheorghiţ(ă) Cerne
1 Marin Tabacar
1 Ioan Minciună
1 Ioan Pamfil
1 Neculaiu Laşcu
1 Ioan Cuciuiu
1 Neculai a Lupei
1 Gavril Tiot
1 Chiriiac a Tăbăcăriţii
1 Ioan Dasagă
1 Văsâiu Gunoiu
1 Mihăilă Gătoiu
1 Aron sin Giugariu
1 Ion Morariu
1 Andrii Câbe
1 Savin Guguian
1 Stan Şchiop
1 Eni a Şchiopului
1 Dumitru Tolontan
409 258 76
409 Suma din urmă
1
258 Suma din urmă
76 Suma
1 Vasâle Pelin
1 Ioniţ(ă) Tiut
1 Vasâle Zota
1 Ioniţ(ă) Boariu
1 Vasâle a Jităriţii
1 Chriiac Căşcaval
1 David Găuriciu
1 Dumitru A vrămii
1 Ioan sin Dimache
1 Mihăilă Radu
1 Vasâle Berbeci
1 Gheorghi Neagu
1 Mile Rusul
1 Costandin Grebliş
1 Ioniţ(ă) Dogariu
1 Frenţişor Unguru
1 David Sarsailă
1 Ioan Doboş
1 Pavăl Ţocuş
1 Eni Bounegru
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1 Gheorghi Botezat
1 Spridon Chiriţa
1 Costandin Cărsin
1 Vasâle Mădre
1 Ioan Vrâncean
1 Petre Aldeoani
1 Ursu Negreiu
·au
1 Grigori Laţc
o
1 Toader Ariciu
·;::::
1 Eni Scorle
·-.
''!:::""""
1 Ioniţ(ă) Iosâp
CII
1 Lupu Ariciu
1 Ştefan Cotfas
1 Vasâ1e Chiper
1 Toader Căşcăval
1 Ion Baltă
409 258 112
409 Suma din urmă
1 t:227v.
258 Suma din unnă
112 Suma
1 Gheorghi a Desăgoai
1 Moisă Cibotar
114
Vădanile ce-au fost bărbaţii lor lăturaşi:
1 Dochiţa vădana
1 Panaghie Bouranţa
1 Ursa Cărstiianoa(i)e
1 Catrina Băbuţoa(i)e
1 Casandra Popoiasă
1 Mărica Vrânceniţa
1 Irina Caşcavaloa(i)e
1 Ilinca Dăsogoa(i)e
122
Curtenii
ocnii, însă:
153
1 Costandin a Ilenii
1 Ioan Păscar
1 Toma Traistar
1 Toader Tăbacar
1 Cozma Cibotar
1 Ioniţ(ă) a Mano1oai
1 Toader Cerchez
1
Ştefan Trăistar
1 Gheorghiţ(ă) Şchiop
1
Vasâle sin Bounegru

562
562

1 Iosâp Chiper
1 Costachi Gălbiţu
1 Ioan Cruitoriu
1 Mihalachi Leah
1 Gheorghi Chitcoace
1 Gheorghi Chelariu
1 Gheorghi Cibotar
loniţ(ă) Panţir
1
1 Irofti Gorgos
1 Ioan Rusu
20
Suma din urmă 1 t:228r.
20 Suma din unnă
1 loniţ(ă) Tofănoiu
1 Oance Tofănoiu
1 Vasâle Badiu
1 Sava Moisă
1 Costachi Tofănoiu
1 Petre Hulpuiu
1 Preda Mocan
1 Hurmuzachi Haidii
1 Ursu Ploscariu
1 Ursachi Grozavu
1 Ilii Negoiţi
1 Arhip Tofănoiu
1 Toader Vrâncean
1 Marin Bâzgan
1 Ioan Jitariu
1 Chiriiac Brighir
1 Necu1ai Muntean
1 Grigori Mânzoiu
1 Eni Lupaşcu
1
Radu Steclariu
Costandin
1
1
loniţ(ă) Că1bat
1 Hurmuzachi Caşcaş
1 Costastase [sic!] Balaur
1 Ştefan Dumache
1
Ioan Brihoiu
1 loniţ(ă) Temelie
1 Iordache Cruitor
1 Ion Trinca
1 Zamfir Cruitor
1 Vasâle Ghibilic
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562
562

1
1
1
1
55

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

1
1
1
1
1
1
562

Suma din

Ioniţ(ă) Lupaşcu

90

Mihai a Stancu1ui
Neculai Temelii

1

Suma din
55
1

562

Ifti Radu

urmă

1

1
1

j t:228v.

1
1

Suma
Andoni Muşăt
Dumitrachi sin Nec(u)lai

1
1
1

Bârău

Ioan Frumuşălu
Andoni Ghibiliciu
Costandin Săponar
loniţ(ă) Dumachi
Ion Lupaşcu
Vlad Tănasă
Lupu Draguleli
Ioan a Lăcăii
Zoe Sârbu
loniţi Onefreiu
Mihălachi Ghibelic
Iordachi Câmpurean
Apost(u) Bărbieriu
Mihai Dobriciu
Gavril Filare
Toader Draguleli
Vasâle Pârţa
Gheorghi Chiri1ă
A1ecu Primicur
Costandin Cepariu
Gheorghi Buda

1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

Ioniţ(ă) Grebleş

Costandin

Bejănar

Gheorghiţ(ă)

1

Cruitoriu
Gavrilă Bogdan
Radu Mustaţ(ă)
Toader Mice
Costandin Bâmovic
Ioan Tuduranu
Panaite Grecu
Spridon Ardelean
Ilie a Măzicăi
Toma Gherman

562
562

1
1
1
1
1
1
128
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1

t:229r.

Negoiţi Roşea

Vasâle Chiriiac
Ştefan Mătăluţ(ă)

Vasâle Tăbăcar
Paraschiv Chirila
Gheorghi Irimie
Stan Chiticariu
Mihai Soponariu
Coste Sârbu
Vasâle Steclar
Ioan Steclariu
Eni Cibotar
Gavril Hunnuzache
Tănasă a Manoloa(i)ei
Antohi Harabagiu
Ioan Vântură
Pascu sin Birău
Dănăilă Coman
Ioan Şoşu
Andoni Pârţa
Ioan Tăbăcar
Grigori Enciu
Costandin Negreiu
Chiriiac Bogdan
Neculai Olar
Toader Mogârdiciu
Vasâle Şchiop
Gheorghi Budală
Ioan a Dălăriţii

Suma din urmă
128
1

90

urmă

Suma
Apost(u) Barş
Stan Moisă
Vasâ1e Filip
Nistor Câticar
Chiriiac Negoiţ(ă)
Grigori Negreiu
Gheorghi Berdi1ă
Chiriiac Frumuşălu
Gheorghi Catana

1

t:229v.

Suma
Toader Chiper

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Antohi sin Neculai Birău
Gheorghi Tofanoiu
Ursu Cojocar
T oader Desagă
Ioan Pavăl
Stan Bejănar
Ioan Paul
Ioan Câţu
Vlad Draglelii
Ioniţ(ă) a Manoloai
Tudor Bounegru
Gheorghi Ilieş
Sâmion Rachier

1
l

1
l
1

18
16

l
1

1
l

1
1

Vădane:

l
l
l
l
l
l
1
l
l

Ileana Grosana
Ioana Bostănoa(i)e
Frăsina

Marie Gălbegioa(i)e
Marie Nicitoa(i)e
Sanda Chiriceasă
Aniţa Chiriloa(i)e
Chirana vădana
Marie Ghibilicioa(i)e
Ioana Măcio(i)e
Safta Zlate

7
l
l

1
1
1
l

1

Ştefan Blăguţ(ă)

Ene Buzărschi
Chiriiac Oantele
Tudurachi Boarcă
Drăguşălu Albu
Gheorghii a Nasăoi
Gheorghi Flu(i)eraş

Trăistarii ocnăi, însă:

l
l

Toad(e)r Fărfaniş
lordachi Tălaga

598 2
598 Suma urmii t:230v.
Câlţari(i) ocnii, însă:
3

Herghelegii ocnii, însă:
1 Ion a Petrei
Ion Popăcu
l
Dumitru Irimiea
1
Petre Cost(an)d(in)
l
Toad(e)r
To1ontan
1
Toad(e)r Iorga
l
Crâste Bălăţanu
l
7

580
580 Suma urmii

ocnii, însă:
Toad(e)r Dumachi
Toad(e)r Ochiană
Spridon Dumachi
Tănasi a Ruxandii
Gheorghii Băbuţ(ă)
Ion Bezmăn
Sâmion Porumbu
Cost(an)d(in) Bogdan
Ioniţ(ă) Radu

16
2

153
18

Tărbinţaşii

1

142
l
l
l
1
l
l
l
l
1
l
l

Ion Chirlici
loji Ungureanu
Neculai Trăistariu
Vasâli Minciună
Mihai Ceucă

1

l
l
l

Andrei

Berzunţanu

Ştefan Berzunţanu

Ifrim

Chiş

3
4

Burdujării

ocnii, însă:
Vasâli Cibotar
Toad(e)r Cibotar
Dumitru Şchiopu
Dumitraşcu Teleaga
Curărarii ocnoi, însă:
loniţă, curărariu
l
l
Vasâle Tolontan
1
Arion Cibotariu
Feştelarii ocnii, însă:
l
l
l
l

t:230r.

Suma urmăi
Gheorghii Iorga
Iordachi Trăstariu
Ion Mocanu
Fotachi Timilăi
Ion, cumnat lui Chirlici
Sandu Bounegru

3

2
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1
1

23

633
633

15

Ioniţ(ă) Todiraşcu

1 Toad(e)r sin

Vasâli Ungureanu
Vasâli Iordachi
Iertaţâi ce sint strâcaţi în slujba
ocnii, însă:
Grigori Rusul
1
1
Ursul Giugariu
Ioniţ(ă) Părincu
1
1
Vasâli Gabără
1
Onofrei Moşneagu
1
Gheorghie Dârdală
1
Radu Croitoriu
1
Stoica Ursul
1
Dumitru Lungul
1
Toad(e)r Laţcul
Dumitraşcu Maţota
1
1
Iordachi Baltă
Ion Costandachi
1
Chiriiacu Chiriloiu
1
1
Neculai Croitoriu
Mihalachi a Delăriţii
1
1
Ion Chitcoace
Vasâlachi Musteaţ(ă)
1
18
Suma urmăi
1 t:231r.
18
Suma urmăi
l
Hristodor Bărdilă
Ion Caşcavalu
l
1
Neculai Toponoiu
l
Radu Toponoiu
l
Gheorghii Apostolu
23
Oameni streini, slugi pe
1 [231 v.
la unii şi alţâi:
la d(unmealui) spat(arul) Ştefan
Ros(e)t, însă:
Ion sin Gheorghii
1
15 suma
Ciofalet
1 Lazăr sin
l Spridon Gălbege
~riton
1 Gheorghi
l Vartan Bogdan
1{3ostan
1 Toader sin
l Avram Mileu
IPanaite Bostan
Ioniţ(ă) sin
l
18
Sandul Cojocariu

1 Pavăl Merariu
1 Vasâli Merariu
l
1
1
1

2

Mihalachi Taliianu
Neculai sin Panciul
Panaite Chelari-u
Toad(e)r sin Gheorghie Blănar
1 Mihai A vedicu
1 Mane A vedicu
l Tănasi sîn Dumitru
15
a d(umi)s(ale) comis(ului) Scărlat
Crup(en)s(chi), însă:
l
Apostol Focşăneanu
Vlad Focşăneanu
1

2
3

4

4

a d(umisale) spat(arului) Costachi
Crup(en)s(chi), însă:
1
Ion Loghin
l
Gheorghii zăt Panciul
l
Brătilă Rule
3
a d(umisale)
4 din urmă
spăt(ă )res( ei) Marie dum(nea)/(ui)
Ros( e )t, însă:
ban(u/) Sandu
Paraschiv
1 Bucur
l
Bărbieriu
Cojocar
Ioniţ(ă)
1 Năstasă
l
Moacă
Istrate
Obreja
1 Voiucu sin
l
Tăbăcariu
Nedelcu
Toad(e)r
1 Vasâle a
1
Cibotar
Morăriţii
4
1 loniţi Bostan
a d(umisale) banului 1 Toadersin
Sandu Crup(en)s(chi) Gheorghi Bărbier
însă:

1

!Mihai

sin 1 Ion Cruitor zăt

~orna Cibotar ~nghel

1 on Sirbul
1 Cârcor, arman
1 ftimi Rotariu llştan Micu
Simion
a 1 Dumitrachi a
1
prescomiţăi

4
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Gafiţii

1 Mihai Ardelean

Il

1
1
1
39
39

1
1
1
1
1
1
1
1
11

13

2

61
61
6

Ioniţ(ă) Frumuşălu

Andrei Cojocariu
Andrei Şchiopu
urmăi

t:232r.

Suma urmăi
Ion Nica
Dumitru Sabău
Tudor Dobraci
T oader Mafiei
Ioniţi Croitoriu
Toad(e)r B1ăn(a)r
Fotachi Cibotariu
Stoica Brăiloai

Toader Buzânschi

2
Suma din

urmă

a Schitului
1
1
1

3

Suma
3

7

1

a d(umisale) pit(arului)
Dimitrachi Cozoni, însă:

1
1
1
6

1

t:232v.
Măgura, însă:

Mogoş Meşteru

Ştefan

Romce
Ioan Butoiu
Costandin
Merlă

Ştefan

Morariu
Mihai Ungurean

5
1

1
1

a casăi răposatu1ui
stol(ni)cu(lui) Stamate, însă:
1
Vasâli Căloiu
Sotir Mihail
1
loniţ(ă) Blănariu
1
Dumitru Cămariu
1
1
Aron Cămariu
1
Neculai Drăgan
Petre Marinoai
1
a dum(i)s(ale) stol(ni)c(ului)
Iordachi, gramaticul ocnii
LupulOne
1
Tănasă Munt(ean)
1
1
Ioan Chelariu
1
Enachi Cruitor
1
Neculai Cibotariu
1
Ilii a Măricăi
1
Toader a Axinii
1
Panaite Tolontan
Aslănachi, ficior
1
Gheorghi Tolontan
1
Grigoraş Bogdan
1
Vasâle Roşea
1
Gavril Muntean
1
13
a lui Nec(u)lai proinbirău, însă:
Gheorghi a vădanii
1

1
1
5

1 Gheorghi
~orar
Ioan sin Dumitrt 1 Mitache
Bărbieriu
Buzdugan
Dumitrachi a
7
Balcâzii
Micul, arman
aceştie au bir
Ioan Morar

5

3

2

1
Andrii Şchiop
1
Andrii Hiloh
Ion a Ştefănoa(i)ei
1
1
Gheorghi
1
Mihai Ardelean
5
a log(o)f(e)tesii Angheluşii, însă:
1
Ştefan Bordiian
1
Sava Bordiian
1
Miha1achi Ţiţiriga
3
a preotului Toader Harapu di la
bisărica Sv(ân)t(ul) Nec(u)lai, însă:
Iacov Ungurean 2
1
1 Ion Ştirbu
1
Ioan Cioban

2
3

85

1
1
1
3
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Vlad Butâca
3
Ioan Unguru
1 Ştefan Jitar
Iordachi Unguru

85
4

Suma din

urmă

Ghica,

1 t:233r.

a protopopului Ioan, însă:
Vasâle zăt
1
Cununa
1 Vasâle Ardelean Il Iacov Rusu
1
Andrii Hădărag Il Ion Chira
1
Cadet Popa
16
4
a lui Mahmet turcu, însă:
1
Ioan Bordiian
Niţ(ă) Braşovan
1
Bucur Ardelean
1
Chiţa, fratile Buibariului
1
1
Gheorghi zăt Enachi Muşăt
5
a dum(i)s(ale) Pandele Andriian,

1
1
1

14

5

3

1

3

2

1
2

3

7

Plă(i)eşi, însă:

1
1
1
1
1
1
1
7

Ianăş Butnariu
Toader Chelar
Gheorghi Bucur

3
la dum(nealu)i pitar(ul)
Manoli/Ioniţ(ă) Ungurean
la căpităneas(a) Zoiţa ot Trotuş, însă:
Ion Ardelean
1
1
1
3
la preot(ul) catolicesc Alexandru
din Trotuş, însă:
1
loji Ungurean
1
Gheorghi Ungurean
2
Ioan Puţan 1 la dum(nealu)i
vist(iemicul) Sandu Sturza
a dum(i)s(ale) spat(arului)

3

Todiraşcu Balş, însă:

1

1
2

a

Gheorghi Buzdugan
Buzdugan

134
134

Niculiţ(ă)

Anton Sârbu/la beşliag(a) ot Bacău
1
107
107 Suma din urmă
1 t:mv.
a dum(i)s(ale) spat(arului) Iorgu
3

Luca plă(i)eşu
Ion Rotar
Ioan Dogariu
Dănilă

Ion
Merica, plă(i)eş
Nica, plă(i)eş

Mănăstirii

1
1

10

Neculai Moţit
Neculai Mafteiu
Lusăc A vedic

3
Costache Voicu 1 cumnat
sărd(arului) Ilie
a dum(i)s(ale) căm(i)na(r)ului
Cost(an)d(in) Aslan, însă:
1
Tudor Vlad
1
Hurmuzachi a moaşii
Ilie Rusu
1
3

însă:

1
1

1

1

însă:

g(os)pod ot Ocnă, însă:
Toader Borş
3
1 Nec(u)/ai
Mihai Muntean
'{iordiian
Gheorghi Gălbege 4

1
3
Cioc1ii din Târgu Ocnii, însă:
1
Vasâle a Chirilii
1
Neculai Hârbu
Apost(u) Negru
1
1
Radu Jitar
1
Gheorghi Sprinceroiu
1
Vârlan Bulimanga
loniţ(ă) sin Vasâli a Chirilii
1
1
Samoil Ardelean
8

Suma din urmă
8
Suma din
1

1
10
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t:234r.
urmă

T oader Lascu
Costandin Chiticar

'

12

13

25
25

8

Liude căp(i)t(anului) Mihălucă, cu
bir în tabla cifert(u)lui
Dumitru Hanu
1
Ştefan Merticar
1
loji Celmari
1
Ştefan Celmari
1
Ştefan Mişturca
1
Mihai Şchiop
1
Ioan Lungu
1
Ioan Lorinţu
1
1
Anton Budău
Vasâle Jitar
1
1
Ioan Creţu
1
Ştefan Rotar
12
Armenii ot Ocnă, cu bir în tabla
cifert(u)lui
Gavril, arman
1
Mihai, cibotar
1
Criste,
bătrân
1
Lazăr, arman
1
Badros, cibotar
1
Ştefan Soile
1
Mane Bălau
1
Criste Marcu
1
8
Suma din urmă
1 t:234v.
8
Suma
1
Crâste Valala
Crâste Târgoiştean
1
Sarchez Valala
1
Crâste, cibotar
1
Mănică Avedic
1
13
Jidovii bimici pi la ocoale, însă:
Marcu, jidov
1
1
losâp jidovu
Iosâp jidovul
1
1
Herş jidovu
1
Beniş jidovu
Iancu jidovu
1
1
lsac jidovu
Avram, argintar
1
8

14

Liudi rupti de Vist(i)erii
1
Iordachi Sandu
1
Dumitru Sandu
1
Dumitrachi Filip
Sava Laptiş
1
1
Leca Drâga
1
Ioan a Dediului
1
Toma Bogdan
1
Avedic Bogdan
lvan, arman
1
1
Toader Banciu
Zahar, arman
1
1
Crâste Merluşcă
Axinte, arman
1
loniţ(ă) lui Gheorghi Blănar
1
14
47
47 Suma din urmă
1 t:135r.
Ci dau bir la Roman, însă:
2
Vârtan, arman
1
1
Tănasă Aburaş
49
2
Adunare
633 în slujba ocnilor
134 liude fără bir
49 alti bresli i cu bir

816
3

2

2

1

la dum(nealui) căm(i)n(arul) Enachi
Crup(enschi), la Tisăşti, însă:
Ioan Stoian
1
Ioan Albeiu
1
Ioan Muntean
1
3
La preot Andrii, însă:
Ioan Bejănariu
1
Gheorghi, argatu
1
2
la Costachi Voicu, însă:
1
Neculai Ardelean
Pavăl Merlă
1
2

2
1
1
2
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Necula Cojocar
Chiriiac Chirila

3

la bisărica Sf(ân)t(u)lui Dimitri(e)
ot Tisăşti, însă:
Gheorghi Cojocar
1
1
lordachi Cămariu
Neculai
1
3

1
1
1
1

1

Sudeţi austriiceşti, însă:

1
1

1

loji Cibotar, cu patenta consulatu lui din ( 1)811, mart(ie) 17
Ilie Stoler, cu patentă din (1 )815

Arhivele Naţionale

Iaşi,

jidovu, asămine
arman, asămine
Vasâle Năcaş, asămine
Dumitru Năcaş, asămine
Luxăc,

6

Suma
6

Moisă

Mihălachi Metiţa arată că

esti sudit
dar patentă n-au arătat.
Cost(an)d(in) Bărbier la
dum(nealui) Manolachi Rus(e)t
englizăsc,

fond Vistieria Moldovei, d. 13/1820.
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MĂRTURII DOCUMENTARE PRIVITOARE LA

APROVIZIONAREA CU PÂINE ŞI CARNE A
LOCUITORILOR TÂRGULUI BACĂU ÎN ANUL 1833*
Dr. Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU
Dr. Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI
Documentary testimonies regarding the supply of bread and meat
for inhabitants of Bacău in 1833
Summary

In this paper we address the problem of food supply in the cttles in
Moldova in the first half ofthe nineteenth century, which is an important aspect of
the food history and culture of the people in the Romanian space in the modern
era. During this period, with the onset of the modernizat ion of society, when the
essential role was played by the application of the Organic Regulation, it was
aimed to salve this problem by setting strict rules regarding food source,
marketing, quality, etc. This paper is based on one of the many files stored in the
archives of materials on meat and bread supply for the inhabitants of the city in
1833. It includes relevant data regarding institutions responsible for supplying the
city of Bacau, contract terms and conditions for entrepreneurs, food source,
marketing and quality, etc. The file contains references to three types of booths:
butcheries, bakeries and candles manufactury.
The problem of food supply of cities in Moldova in the frrst half of the
nineteenth century still remains an area little explored in the Romanian
historiography, although the documentary material about this subject preserved in
archival funds in Iasi is extremely generous. This issue deserves to be further
investigated in a systematic way for a better understanding from the perspective of
the modernizing processes in the Moldovan society in the frrst half of the
nineteenth century.
Keywords: Bacau, food, supply, bread, meat, butcherie, bakerie, contract.
Aprovizionarea cu produse alimentare a oraşelor din Moldova în prima
jumătate a secolului al XIX-lea reprezintă un aspect important al istoriei şi culturii
alimentaţiei populaţiei din spaţiul românesc în epoca modernă. În această
perioadă, odată cu debutul procesului de modernizare a societăţii, în care un rol
esenţial l-a avut aplicarea prevederilor Regulamentului Organic, se urmăreşte

• Lucrarea a fost realizată în cadrul Proiectului POSDRU/8911.5/S/49944- Dezvoltarea capacităţii
de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale (L. BacumencoPîmău).
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rezolvarea acestei probleme prin stabilirea unor reguli stricte privind sursa
produselor alimentare, comercializarea, calitatea acestora ş.a.
Măsurile care priveau aprovizionarea populaţiei urbane cu carne şi pâine,
aşa cum erau stabilite prin articolele Regulamentului Organic special dedicate
acestei probleme, erau foarte stricte, aplicarea lor fiind atent supravegheată de
Departamentul Trebilor Dinlăuntru. Astfel, un prim aspect ţine de încheierea
contractelor cu negustorii interesaţi de această afacere. În mod formal, contractele
urmau a fi negociate toamna, începând cu 1 octombrie, când produsele puteau fi
mai lesne procurate. Potrivit informaţiilor oferite de mărturiile documentare ale
vremii, aplicarea acestei măsuri se lovea însă de întârzieri, uneori semnificative,
cauzate inclusiv de tergiversarea negocierilor, probabil, cu scopul obţinerii de
către negustori a unor preţuri mai bune în perioada de iarnă. Alte măsuri ţineau de
calitatea produselor ce urmau a fi comercializate, precum şi de respectarea unor
norme de igienă. În acest sens, căsăpiile, alături de mori, magazii de peşte sărat,
fabrici de lumânări ş.a., adică "de tot lucrul a căruia aburiri sau fire aprinzătoare
vor fi vătămătoare şi de primejdie" erau gândite a fi amplasate la periferia
1
aşezări lor, pe malurile unor râuri care traversau localităţile • De asemenea, toate
produsele de carne şi panificaţie puteau fi aduse în dughenile oraşelor, în
cantităţile stabilite, pentru a fi vândute în aceeaşi zi. O altă măsură se referă la
igiena produselor de origine animală. Astfel, vânzătorii erau obligaţi să nu expună
carnea în afara dughenilor şi să fie păstrată în curăţenie şi acoperită "cu învăliri
curate" în timpul transportării acesteia prin oraş 2 . Evreii aveau posibilitatea de a
cumpăra carne de la căsăpiile care aparţineau proprietarilor de religie creştină fără
a avea haram 3 sau, la alegere, de la măcelăriile speciale deschise pentru ei prin
contractul antreprenorilor angajaţi 4 •
Spre exemplu, în cazul capitalei Moldovei, această prevedere era formulată astfel: "Pe malurile
Bahluiului şi a Căcăinii să vor hotărî douî piaţi. Spre aşezarea căsăpiilor, velniţilor, fabricilor de
lumânări, magaziilor de peşte sărat, de păcură şi de tot lucrul a căruia aburiri sau fire aprinzătoare
vor fi vătămătoare şi de primejdie" (Regulamentul organic al Moldovei, ediţie integrală de
Dumitru Vitcu şi Gabriel Bădărău, cu sprijinul lui Corneliu Istrati, Iaşi, Editura Junimea, 2004, p.
230).
2
"De acest feli de lucruri să vor aduce în dughenile oraşului numai atâta cât vor fi trebuitoare
pentru întrebuinţarea unii zile. Oprit este a ţine cărnurile aninate afară de dugheană, care trebuie să
fie păstrate cu ce mai mare curăţenie; asămine, oprit va fi a căra cărnurile prin oraş fără a fi
acoperite cu învăliri curate" (Ibidem).
3
În epocă haram însemna, printre altele, un lucru obţinut cu un preţ derizoriu, pe nedrept etc.
(August Scriban, Dicţionaru limbii româneşti (etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme,
neologizme, provincializme), Iaşi, Editura Institutu de Arte Grafice "Presa Bună", 1939, p. 589,
sub voce).
4
"Jjidovii sunt slobozi a cumpăra carne de la căsăpiile creştineşti, cu acelaşi preţ cu care cumpără
şi celălant norod, fără a ave însă haram la tăietorile creştineşti; iar nemulţurnindu-să cu aceasta, să
fie pozvoliţi a ave trunchiuri osăbite, după trebuinţă, care trunchiuri vor fi cuprinsă în contractul
antreprenorilor politiilor, cu deosăbite preţuri ce să vor pute alcătui" (Regulamentul organic al
Moldovei, p. 250).
1
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Pentru siguranţa unei bune aprovizionări a populaţiei rurale şi urbane a
Moldovei cu produse alimentare de primă necesitate (grâu, secară, carne), în
perioadele în care producţia era afectată de diverse calamităţi, se prevedea
5
înfiinţarea unor magazii de rezervă ale ţării .
În arhivele ieşene se păstrează numeroase materiale inedite referitoare la
problema istoriei alimentaţiei populaţiei urbane din perioada regulamentară. Unul
dintre dosarele păstrate aici, intitulat Dellă pâini, carni şi lumânări ce să vinde
prin oraş. 1833, ghen(a)r(ie) 66 , cuprinde date relevante în ceea ce priveşte
instituţiile responsabile de aprovizionarea oraşului Bacău, modul şi condiţiile de
contractare a antreprenorilor, sursa produselor alimentare, comercializarea şi
calitatea acestora ş.a. Dosarul conţine referiri la trei categorii de dughene:
căsăpiile, pităriile şi mumgeriile.
Potrivit datelor cuprinse în actele dosarului, autorităţile ţinutului şi târgului
7
Bacău (Isprăvnicia şi Eforia orăşenească ) sunt preocupate, începând cu prima
jumătate a lunii ianuarie, de aprovizionarea locuitorilor târgului cu produse
alimentare de primă necesitate, precum carnea şi pâinea.
Dosarul cuprinde întâi de toate o adresă trimisă de Departamentul Trebilor
Dinlăuntru către Isprăvnicia ţinutului Bacău prin care atenţionează în legătură cu
faptul că la 1 februarie 1833 lua sfârşit contractul lui Solomon Erlih, responsabil
de aprovizionarea oraşului şi târgurilor din ţinut cu lumânări pentru perioada
anului 1832, poruncind lsprăvniciei să anunţe "prin batire(a) barabanii" pe
"ahotnicii" interesaţi în preluarea contractului. Se poruncea să se facă "strigari"
trei zile, apoi, după aceste trei "strigări", "muşteriii" trebuiau să semneze "ţădula"
mezatului, acceptând astfel "preţul mai folosătoriu opştiei" stabilit în cancelaria
"Prin aşăzământul acestor magazii de rezervă, sigurepsindu-să îndestularea satelor şi în vreme de
a fi trebuinţă de a da zăticnire slobodului negoţ, rămâne a fi îngrijire şi pentru
îndestularea a oraşelor, în priinţa cărora, în întâmplări de nerodire şi de o lipsă simţită obşteşte prin
o suire nemăsurată a preţului celor neapărat trebuincioasă vieţuirii orăşănilor, precum grâu, săcară,
carne şi său, Obşteasca Obicinuita Adunare, în lunile dechemvrie, ianuarie şi fevruarie, când
conteneşte plutirea pe mare şi trecerea piste hotar a vitilor, precum boi, oi i capre va face chibzuire
pentru îndestularea oraşilor [... ]. Iar cât pentru carne şi său, să vor lua măsuri de oprirea exportaţiei
vitelor Ia întâmplare de boală şi periciunea a lor în atâta încât s-ar pricinui lipsa hranii şi luminării
oraşălor" (Ibidem, p. 264-265).
6
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Isprăvnicia ţinutului Bacău, d. 10/1833.
7
Sfatul orăşenesc avea numai atribuţii economice (aprovizionarea oraşului, salubritatea, măsuri
edilitare), cele administrative şi de ordin public aparţinând poliţiei (Anastasie Iordache,
Principatele Române În epoca modernă, I, Domniile pământene şi ocupaţia rusească, 1821-1831,
Bucureşti, Editura Albatros, 1996, p. 238). Din alt punct de vedere, administraţia centrală ţinea sub
strictă supraveghere administraţia urbană, ocolind "clasa de mijloc": Adunarea Obştească a
Moldovei alegea preşedintele Sfatului orăşenesc, iar domnul numea un ispravnic "care să apere
interesele statului". Cu toate acestea, "negustorii şi meşteşugarii de frunte", prin corporaţiile
breslelor lor, care alegeau pe cei cinci membri ai Sfatului orăşenesc, "îşi asumau responsabilitatea
administrării treburilor cotidiene ale oraşului lor" (Keith Hitchins, Românii, 1774-1866, trad. din
engleză de George G. Potra şi Delia Răzdolescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 206).
5

lipsă, fără
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Sfatului orăşenesc, în prezenţa ispravnicului şi a membrilor Sfatului şi a celor
"mai însămnaţi de ai lăcuinţii târgului di stare boierească şi neguţitorească". În
contract trebuie să fie trecută condiţia că "tot săul verdi" care va ieşi din căsăpiile
târgului să fie dat mumgiilor cu preţul de 36 parale oca. Prin contract, muşteriul
era obligat să respecte condiţiile impuse, altminteri răspunzând cu propria avere.
Contractul trebuia prezentat de Isprăvnicie, împreună cu actele mezatului, până la
15 ianuarie Departamentului Trebilor Dinlăuntru pentru întărire.
Cel puţin în cazul pe care îl prezentăm în această lucrare, negustorul care
contractează căsăpiile primeşte şi mumgeriile, în care valorifica seul obţinut după
tranşarea animalelor. Este vorba despre un anume Costache Lupaşcu, care se va
întovărăşi în această întreprindere cu negustorul Marcu Igner, contractul fiind
semnat la 15 ianuarie 1833 (vezi Anexa 1).
La 7 martie 1833, Sfatul orăşenesc al Bacăului semna un contract similar
"pentru îndestulare(a) acestui tărgu pentru pâinea coaptă trebuitoari pe vreme de
un an", la preţul cel mai mic acceptat de negustorul participant la această licitaţie
(vezi Anexa Il).
Aplicarea corectă a tuturor măsurilor arătate mai sus era urmărită prin
inspecţii ale unor ,,revizori" trimişi de Departamentul Trebilor Dinlăuntru, care
constatau uneori unele situaţii care ieşeau din cadrele fixate de autorităţile urbane.
Astfel, într-un raport din 19 august 1833, se constată "o nepriincioasă urmare întru
ce priveşti la îndestulare(a) norodului cu carne, pentru că întru acest târg fiind
numai un scaun, la care înpărţându-să şi carne cuşăr, au catadicsât lăcuitorii,
precum creştini, aşa şi jâdovi, a să sfădi şi a să bate de la cumparare(a) cărnii";
mai mult chiar casapii îşi permiteau şi unele abuzuri în relaţia cu muşteriii lor, pe
care aceştia "le priimeşti cu mulţămire numai ca să scape de aşteptare" 8 •
O altă situaţie semnalată de aceste inspecţii este consemnată într-un raport
din octombrie 1833 şi priveşte calitatea cărnii comercializate. Raportorul arată că
la o căsăpie din Bacău a găsit carne "cu totul pro(a)stă şi mai mult pot zice că-i
mortăciuni, den care să poate precenui norodului multă strâcăciune". Măcelarii au
arătat că nu sunt vinovaţi de această situaţie, întrucât fratele ispravnicului îi
obligase să cumpere 20 de boi pentru tăiat, care însă nu corespundeau calităţii
prevăzute prin regulamentele în vigoare 9 .
În pofida acestor neajunsuri, se pare totuşi că aprovizionarea cu alimente
de bază a locuitorilor târgului Bacău era, în general, bună, lucru remarcat şi de un
călător străin în anul 1836. Acesta se oprise la hanul de pe strada mare, unde
hangiul îi oferă un prânz constând "dintr-o supă (care nu prea place
moldovenilor), <pregătită> din carne bună, cumpărată de la măcelarul maghiar
originar din Câmpia Ungariei, dar care acum trăieşte aici, şi din friptură" 10 •
Arhivele Naţionale laşi, fond cit., d. 10/1833, f. 37.
Ibidem, f. 38-39.
1
° Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, serie nouă, volumul III ( 1831-1840),
coord. Daniela Buşă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 565.
8

9
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Problema aprovizionării cu produse alimentare a oraşelor din Moldova în
prima jumătate a secolului al XIX-lea rămâne încă un domeniu puţin explorat în
istoriografia românească, deşi materialul documentar păstrat în fondurile
arhivistice ieşene în legătură cu această temă este unul extrem de generos 11 •
Această problemă merită a fi cercetată şi în continuare într-un mod sistematic,
pentru o mai bună cunoaştere şi din această perspectivă a proceselor
modernizatoare a societăţii moldoveneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

***
Anexa 1.

<Contract>
Anul <1>833 luna ghenari(e) 15, în prisu(d)svie(a) casii svatului muniţipal
supt presu(d)sviirea dum(i)s(ali) is(pravnicul) ţi(nu)t(lui), a
mădulăril( o )r svatului, adunându-să opştiia boierii( o)r şi a neguţitoril( o )r de toată
stare i alţi tărgoveţ(i), fiind zioa ce mai de pre urmă pentru dare căsăpiilor şi a
mumgiriilor acistui târgu şi tratarisindu-să târguire pentru îndestulare(a) acestui
târgu de carne şi lumânări de său trebuitoari pe vremi de un anu, între alţi muşterii
ce s-au arătat fiind şi eu, gios iscălitul ahotnic 1, a mă însărcina cu aceste
predmeturi2 am lăsat preţul cel mai îngiosit, câti doăzăci parali oca carne de vacă,
de miel şi de oai şi câti trei lei oca de lumânări de său, cu cari preţuri rămâind
asupra me, nelăsând alţii mai gios, fiind şi cu mulţămire opştii după jurnalul
încheiat s-au sfărşit tocmala şi să va urma în cuprindere( a) îndatoriil( o )r mai gios:
1-iu) sunt dator în curgire de un an, ce să începi de la zi în 1-iu a viitoarii
luni fevr(uarie) şi să sfărşeşti iarăş la zi în 1-iu fevr(uarie) a viitoriului anu
<1>834, a îndestula târg(u)l acesta cu carni trebuincioasă, de cari să o vând numai
cu preţul mai sus însărnnat, câti doăzăci parali oca carni de vacă, de miel şi de oai,
fără sporire de un ban măcar. Îns(ă), fiindcă miei(i) primăvara sint mici,
vânzare(a) cărnii de miel de la Paşti şi pâră la Ispas va urma cu ciovârta, după
mărime(a) şi bunătate(a) ei. Iar de la Is~a~ şi înainte, carne(a) de miel să va vinde
cu oca înpreună cu căpăţîna şi ţigheriul . Insă şi carne de vacă în această vremi să
fii de agiunsu, bună, grasă, adică di la Paşti şi pără la Ispas, iar nu numai de miel.
Asămine şi lumânărili de său mă îndatorez a le faci de său bun, fără amestecături
de untură sau alt(a) şi să le vâ(n)d de opştii câti trei lei oca, precum şi cu
paralâcul 4 să nu le pot vinde mai scumpi, iar carne( a) cuşăr să o vănd la jidovi câti
doăzăci şi doă parali oca, iar nu mai mult;
2-le) sunt dator a mă îngriji ca în toată vreme(a) şi carne şi lumănări să fii
cu îndestulari, adică carne(a) să fii bună, grasi şi de viti sănătoasă, lumănărili de
său bun fără amestecătură, şi vânzare să s(e) facă cu cantariul drept, fără să
din

oraşul Bacău,

Menţionăm doar câteva din dosarele păstrate în fondul Isprăvnicia ţinutului Bacăului cu referire
la aprovizionarea cu pâine, carne şi lumânări a târgoveţilor băcăuani: 8811838, 14411838, 7311839
11

ş.a.
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îndrăznesc

ori eu sau oaminii mei a da cuiva lipsa de un dram măcar sau a lua un
ban mai mult de la cineva pisti preţurili hotărâti;
3-le) nimine altul în curgire(a) acestui anu în târgui acesta să nu fie voinic a
deşchide căsăpii şi a vindi carni afară de mini şi oaminii mei, asămine şi alti
mumgirii, sau să aducă lumânări făcute gata de pe aiure şi să le vândă prin
dughene. Iar căsăpiile de pe moşiile megieşite, precum la Dumbrava Călugării, la
Izvoară, la Lete, pisti Bistriţa, şi în capul podului, ce obicinuiesc a tăia carne
numai în vremi ce sint vit(i)li ieftine, să fii slobode, cu aceasta îns(ă) ca carne(a)
să nu o vândă mai cu gios preţ decât acel hotărât, şi săul ce va ieşi, să fii datori
acei casapi să-I dea la mumgeriile târgului, pe cari să li să plătească câti
triizăcişişasi parali oca după hotărâre( a) stăpânirii;
4-le) dacă în curgire(a) acestui anu s-ar întâmpla a urma ce(a) mai mică
lipsă de carne sau de lumânări de său, la aşa întâmplari Isprav(nicia) ţi(nu)t(ului)
ari dreptati a întâmpina toati lipsurili pe socoteala me ori cu ce chip să va pute şi
toată paguba ce s-ar pricinui să rămâi în răspundire(a) me de cari nu voi pute a mă
apăra nici supt un fel de cuvânt, urmând pâr(ă) la înplinire(a) anului vânzare(a) şi
a lumânăril( o )r de său şi a cărnii nesmintit, fără a faci ceriri de vreun fel de
sporire, la vânzare( a) cărnii sau a lumânăril( o )r la ori ce fel de întâmplari sau supt
ori ce fel de închipuit cuvânt. Pentru cari, de s-ar şi întâmpla a faci niscaiva cerire,
de asămine să nu mi să dea nici un fel de ascultari;
5-le) vitile să vor tăia afară din târgu, la locul ce să va socoti ca să nu
pricinuiască putoare în târgu, şi de acolo la scaunili aşizati pentru vânzare să vor
aduce cu carul;
6-le) săul cât va ieşi di vacă de la căsăpiile din pre(a)jma târgului, precum şi
la pontul al 3-le să arată să fie datori acei casapi a mi le da mie pentru mumgirie,
după hotârăre să-1 plătesc câti triizăcişişasi parali oca de său verdi, iar dacă careva
din acei casapi ar ascundi săul şi I-ar vinde altora pe ascunsu şi dovedindu-să
asămine urmari tot acel său luându-1 stăpânire( a) <să> mi-1 dea fără plată;
7-le) toţ(i) oaminii ce-i voi ave în trebuinţa căsăpiilor şi a mumgiriilor
d<ator> 5 sint a le plăti hac după tocmală ce-i voi pute alcătui şi plătind birul
capitaţii, de cătră ls(prăvnicie) să nu să supere întru nimică;
8-le) spre siguranţie păzirii întocmai şi nestrămutare aceştei îndatoriri la
toată întâmplare(a), pentru a nu să întâmpla un fel de înpotrivă urmari cu
nepăzire(a) contractului, u<rmea> 5 ză însuş(i) iscălitura me pentru că voi fi
întocmai următor <pontu> 5ril( o )r sus arătati pâră la vadeaoa hotărâtă şi pentru
< ... > 5 chizăş platnic şi răspunzător întru toate
dum(nealui) neguţitoriul jid( o )v
Marcu Igner, carele are a iscă li înpreună < ... > mine. Drept aceea, făcându-să doă
asămine contracturi, acesta s-au iscălit de mine, iar altul iscălit de is(pravnic) pe
< ... > 5 au a să triimiti spre întărire la Dip(a)rt(amentul) Dinlăuntru. Contractul
acesta cuprinsu în 8 ponturi va ave nestrămutată urmare(a) sa de îmbe părţile pe
întreg anul sus-arătat pentru tot feliul de răspundire, atât pentru căsăpii, cât şi
pentru mumgerii.

pe
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< ... > 6 ; Avram Egner <m.p.>.
< >6
Arhivele

Naţionale laşi,

fond

Isprăvnicia ţinutului Bacău,

d. 10/1833, f. 19- 20.

1

Ahotnic = doritor.

Predmet = problemă, afacere.
Ţigheriul (cighir) = 1. intestine de miel; 2. cârnat preparat cu intestine de miel.
4
Paralâcul = mărunţiş.
5
Rupt.
6
Semnătură în limba greacă.
2

3

Anexa II.

Contract
Anul 1833 luna martie 7, în presud<s>via Isprăv(ni)ci( ei) Bacău lui, în fiinţa
obştiii acestui târgu, făcându-să târguiri pentru îndestulare(a) acestui târgu pentru
pâinea coaptă trebuitoari pe vreme de un an, între alţi muşterii ci s-au arătat în
zioa ce mai di pi urmă pentru târguirea acestui predmet, arătându-mă şi eu gios
iscălitul ahotnic a primi asupra me pităriia din acestu târgu a Bacăului, am lăsat
preţul cel mai îngiosât, câti optusprezăci părali oca de pâini coaptă făcută din
făină di grâu, şi negăsându-să niminea altul ca să primească a mai lăsa ceva din
preţul acesta, fiindu şi cu mulţămirea obştii s-au sfărşit tocmala în cuprindirea
îndatoririlor di mai gios:
1-iu) eu mă îndatoresc în curgire di un an, ci să începi di la întâia zi a
viitoarii luni apr( ilie) şi să sfărşăşti iarăş( i) la întâia zi apr(ilie) a viitorului an
<1>834, a îndestula târgui acesta cu pâinea trebuincioasă, pi cari să o vându
numai cu preţul arătat de optusprezăci părali oca, iară pâinea de giumătati di ocă
să o vându cu noă părali fără sporire de un ban măcar;
2-le) mă voiu îngriji ca în toată vremea pâinea să fii cu îndestulari, bună,
coaptă bini şi curată şi fără lipsă di un dram măcar, şi să o vându numai cu preţul
arătat şi să nu îndrăznescu eu sau oaminii mei a scoati pâini lipsă sau a o vindi cu
preţ mai sus;
3-le) nimine altul, în curgirea acestui an, în cuprinsul acestui târgu nu este
voinic a lucra şi a vindi pâini afară di mini sau oaminii mei, afară numai di opt
fimei săraci şi un blehaciu (?) di aicea din Bacău, cari vor ave slobodă voie di a
face colaci şi a-i vindi în târgui acesta. Însă vor fi slobodi a vindi colaci numai
duminica şi gioia, la zili di târgu, cari să fii datoari a faci colaci buni şi a-i coaci
bini;
4-le) dacă în curgirea acestui an s-ar întâmpla a urma ce mai mică lipsă di
pâini, la aşa întâmplari Isprăv(nicia) ţinut(ului) ari dreptati a întâmpina ace lipsă
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pi socoteala me ori cu ce chip să va pute şi toată paguba ci s-ar pricinui rămâni în
răspundire(a) me, di cari nu mă voiu pute apăra supt nici un fel di cuvânt;
5-le) cu preţul acestu hotărât acum va urma vânzarea pâinii nezmintit fără a
faci ceriri la vreun fel di scăderi la arici fel di întâmplari;
6-le) pităriili ci voiu ave în târgui acesta pentru vânzarea pâinii vor fi
nisupărati di pistoiu (?);
7-le) spre sâguranţiia păzirii întocmai şi nestrămutat aceştii îndatoriri am dat
chezăş răspunzătoru la toată întâmplarea pe dum(nealu)i Dimitrachi Goga pentru
că voiu fi întocmai următor ponturil( o )r mai sus însămnati pâră la vadeaoa
hotărâtă, carile au iscălit în acest contract. Dreptu aceea, pentru întocmai urmari
făcându-să doă asăminea contracturi aceasta s-a iscălit di mini, iară altul iscălit di
ispravnicul ţinutului s-au dat la mâna me contractul acesta cuprinsu în şapti
ponturi va ave nestrămutată urmarea sa di ambe părţili pi întregu anul sus arătat.

< >1
Dimitrachi Goga
condractu am iscălit.
Arhivele Naţionale

1

Iaşi,

chezăş rosponzător

fond

la

toată

Isprăvnicia ţinutului Bacău,

întânplare spre

d. 10/1833, f. 24-25.

Semnătură în limba greacă.
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păzire

acestoi

REALIZĂRILE LUI VENIAMIN COSTACHI

PRIVIND ÎNVĂŢ ĂMÂNTUL ROMÂNESC

Maria ZAHARIA
Veniamin Costachi - personal achievements influencing
the Romanian education system
Summary
The thesis "Veniamin Costachi - personal achievements on a cultural and
religious level" contains various data on the Romanian Orthodox Bishop Veniamin Costachi.
The chapter "Veniamin Costachi - personal achievements influencing the
Romanian education system" presents the Bishop's activities and initiatives aimed
at the theological education system improvement, among which the establishment
of Socola Monastery Seminary (Theological School) in 1803 stands out and was
and steel is referred to as "the Romanian Sorbonne".
By compiling this thesis, it' s author's wish was&is to reaffirm and remind
the importance of Bishop Veniamin Costachi, an enlightening personality among
others in the Romanian pantheon that have contributed keeping alive "the flame of
our forefathers religious belief'.
Keywords: metropolitan, religious education, seminary Socola, hierarchs.
Poporul român, născut creştin, ce dăinuie din vremuri milenare în spaţiul
carpato-dunărean, a luptat neîncetat sub diferite stăpâniri străine pentru
menţinerea credinţei, tradiţiilor şi idealurilor milenare.
Fiind o naţiune mică, de-a lungul istoriei am îndurat asugrirea de către
marile puteri ce căutau să menţină supuse toate naţiunile mici. Insă, în ciuda
oricăror asupriri, poporul român şi-a urmat drumul său trasat de Dumnezeu, pe
pământul sfinţit de paşii şi harul Sfăntului Apostol Andrei "cel întâi chemat la
apostolat". Şi dacă aceasta poate fi considerată aproape ca o lege, la care în
decursul veacurilor au fost supuse toate naţiunile pământului, cu atât mai mult
această lege s-a aplicat neamului nostru românesc, născut din "lutul romanic, din
argila dacică" şi din sufletul evlaviei creştine. De aceea, ori de câte ori vrăjmaşi
nenumăraţi ai neamului nostru au încercat să-şi întindă mâinile lor tirane pentru a
abate din mersul lor normal acest progres al naţiei române şi prin diferite mijloace
să-1 ducă spre o dezmembrare naţională şi intelectuală, s-au ridicat oameni
deosebiţi, cu voinţă de fier, care, punând interesele neamului mai presus de
interesele lor, au trasat un drum nou şi drept curăţat de tot ce este rău, îndreptând
paşii naţiunii, înscriind frumoase pagini de glorie. Şi dacă Providenţa
dumnezeiască, în vremurile grele, nu ar fi ridicat din mijlocul neamului câte un
conducător vizionar (Mircea cel Bătrân - 1386-1418; Ştefan cel Mare - 14571504; Alexandru cel Bun- 1400-1432; Mihai Viteazul- 1593-1601; Constantin
Brâncoveanu - 1688-1714 etc.), demult am fi fost sortiţi la o pieire sigură,
~terilitate spirituală, amorţeală completă şi rătăcire într-un întuneric cotropitor.
Insă, în vremurile de restrişte şi grea cumpănă pentru neamul nostru românesc,
interesele vitale şi păstrarea credinţei şi tradiţiei strămoşeşti, au fost susţinute de
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Biserică şi minunaţii săi ierarhi. Astfel, tot ce s-a putut realiza în sfera vteţn
spirituale a românismului din vremurile trecutului îndepărtat şi până în pragul
zilelor noastre - spune profesorul Ioan Lupaş - "poartă imprimată pecetea darului
Duhului Sfănt al Ortodoxiei, în care s-a plămădit însuşi sufletul etnic al acestui
popor, din care au izvorât toate capodoperele lui de artă, literatură şi cultură,
menite a-i deschide căile către o perfecţionare continuă şi intelectuală" 1•
Putem spune că rolul pe care l-a avut Biserica în decursul veacurilor este
indiscutabil, ea având un rol imens în toate perioadţle, ce a fost îndeplinit de
ierarhii ei şi credinciosul şi minunatul popor român. Insă Biserica nu ar fi putut
îndeplini acest rol nespus de mare în vremurile de grea cumpănă, dacă la
conducerea ei nu ar fi fost ierarhi iscusiţi care să conducă această "Corabie a lui
Hristos" cu atâta dibăcie, printre stâncile cele mai periculoase. Astfel, Biserica,
prin deosebitele învăţături ale mântuitorului Iisus, a insuflat românilor virtutea
răbdării şi statomiciei, le-a întărit voinţa spre a îndura cu resemnare eroică toate
prigoanele abătute asupra lor din partea duşmanilor. De asemenea, tot Biserica,
prin ierarhii ei, a fost scut nebiruit împotriva tuturor uneltirilor din afara şi
dinlăuntrul ţării, călăuzind de-a lungul veacurilor paşii poporului nostru pe căile
credinţei străbune, reuşind să-i creeze o unitate sufletească indestructibilă. Mereu
trebuie să ne amintim că, prin ierarhii ei, Biserica este cea care a aprins făclia ce
avea să lumineze, chemând pe români la o viaţă nouă, la o viaţă culturală pusă pe
temelia dreptei credinţe. De aceea, noi, cei de astăzi, care sălăşluim pe pământul
străbun udat cu atâta sânge de martiri, unde sunt atâtea sfinte moaşte ale părinţilor
şi tuturor moşilor şi strămoşilor noştri vrednici de pomenire, suntem datori să
cinstim istoria Bisericii noastre şi să cunoaştem viaţa şi activitatea sfinţilor ierarhi,
urmându-le pilda. Şi aşa cum mai toate popoarele au un Pantheon în care toate
marile personalităţi se odihnesc în glorie şi în Pantheonul românesc sălăşluiesc
întru veşnică pomenire iscusiţi ierarhi, ce au slujit lui Dumnezeu prin excelenţă şi
poporului în mijlocul căruia au trăit.
În multitudinea marilor ierarhi se distinge ilustra figură a "feciorului de
boier" de la Roşieşti: Veniamin Costachi. Acest mare ierarh a luminat cu
personalitatea sa prima jumătate a sec al XIX-lea şi prin harul ce l-a primit de la
bunul Dumnezeu a slujit Bisericii şi a influenţat marile înfăptuiri privind cultura
Bisericii şi învăţământului religios cât şi cel laic. Astfel, mitropolitul Veniamin
Costachi, slujind lui Dumnezeu cu smerenie şi fiind adânc iubitor al ţării sale, a
scris şi el una din paginile cele mai strălucite de realizări dar şi de suferinţe şi
jertfe. Se cuvine să cinstim cu multă pioşenie istoria neamului şi pe ierarhii
Bisericii noastre, care au ştiut să lupte, aşa cum a îndemnat Sfăntul Apostol Pavel:
"Lupta cea bună m-am luptat, am ajuns la capătul drumului. Am păzit credinţa.
De aici încolo îmi stă înainte cununa credinţei şi dreptăţii, pe care Domnul îmi va
da-o în ziua aceea, El drept Judecător şi nu numai mie, ci tuturor acelora care au
iubit arătarea Lui" (Il Timotei 4, 7 -8).
Începutul renaşterii învăţământului românesc religios în noua şcoală
românească s-a făcut prin marii educatori români precum Mitropolitul Grigore al
IV-lea Dascălu, profesorul arhidiacon Gheorghe Lazăr, Mitropolitul Andrei

Dr. Ioan Lupaş, Opera culturală şi educativă a Bisericii ortodoxe în "Viaţa poporului român",
Cluj, 1933, p. 3.
1
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Şaguna etc. Aşadar, punctul de plecare al marilor educatori români au fost
principiile pedagogice de bunătate şi blândeţe ale Ortodoxiei, cu bază pur
evanghelică, şi învăţăturile desprinse din operele Sfinţilor Părinţi, traduse din
limba greacă în limba română.
Însă personalitatea Mitropolitului Veniamin Costachi, cu râvna sa
deosebită, concepţia minunată dusă la deplină realizare, cu opere în plină
ascendenţă, depăşeşte pe mulţi ierarhi, aşa cum mărturisesc şi documentele
istorice ale Bisericii Ortodoxe Române.
Bunul Dumnezeu a făcut ca
personalitatea plină de înţelepciune, şi mai
ales cu mare iubire pentru popor şi blândeţe
faţă de colaboratorii apropiaţi, să apară în
arena istorică a neamului, când metodele
şcolii greceşti ajunseseră greu de asimilat şi
când curentul paisian începuse a-şi valorifica
rodnic principiile la Mănăstirea Neamţ pe
terenul religios.
Astfel, directivele călăuzitoare ale
operei
pedagogice
ale
Mitropolitului
V eniamin au fost, în primul rând, de a pregăti
un cler luminat, spre a scoate poporul de la
sate din întunericul neştiinţei de carte şi din
tristeţea
şi
primejdia
sufletească
a
analfabetismului religios, preocupându-se
încă de la început să se înfiinţeze şcoli noi cu
profesori culţi şi buni români, manuale noi
cuprinzând o nouă concepţie a programei
analitice, metode şi spirit nou de educaţie şi
cât mai multe tipărituri în scumpa noastră
limbă românească. Continuând opera marelui nostru Mitropolit Iacob Stamate,
supranumit în istoria pedagogiei drept "Pestalozzi al României", Mitropolitul
Veniamin Costachi a sprijinit, cu toată puterea sa, întemeierea Şcolii româneşti pe
baze solide şi mai ales teologice, trasând, ca pedagog creştin, principiile
Cateheticii ortodoxe la noi la români. Deci, prima grijă pe care a avut-o
Mitropolitul Veniamin a fost aceea de a înfiinţa şcoli româneşti neuitând
necazurile şi suferinţele copilăriei sale şi zbuciumul pe care 1-a avut pentru
acumularea cunoştinţelor de carte. De aceea a întocmit un proiect de organizare a
şcolilor. Astfel, Mitropolitul Veniamin Costachi, prin munca, priceperea şi
darurile sale a dat o directie natională institutiilor de cultură. La două luni de la
alegerea sa ca mitropolit 'a obţ,inut de la doinnitorul Alexandru Moruzi ( 18021806) mai multe hrisoave privitoare la organizarea şcolii din Moldova. Prin
hrisovul din 24 mai 1803 s-a înfiinţat o şcoală românească pe lângă cea grecească
la M-rea Mavromolu din Galaţi şi şcoli greceşti la Focşani şi Bârlad. De
asemenea, acest hrisov prevedea organizarea temeinică a procesului de învăţământ
şi sporirea numărului de elevi săraci (de la 25 la 40) la Academia grecească din
Iaşi, instituindu-se o "Epitropie a învăţăturilor publice" a cărei preşedinte a fost
însuşi Mitropolitul Veniamin Costachi.
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Astfel, şcolile
săracilor şi bogaţilor,

au fost deschise deopotrivă şi pământenilor şi străinilor şi
iar pentru copiii săraci s-au instituit 50 de burse. Pe lângă
veniturile ce se strângeau de la preoţi şi diaconi pentru şco li (câte 4 lei pe an) se
mai dădea şi din visteria ţării o sumă însemnată, cu destinaţie pentru şcoli. De
asemenea, vrednicul Mitropolit a înfiinţat şi o şcoală pentru fiii de preoţi, având
unele neînţelegeri cu unii dintre boieri, însă minunatul părinte le-a spus:
"Chemarea mea fraţilor este să fiu părinte tuturora şi mai cu seamă văduvelor,
săracilor şi orfanilor" 2 .
La 1 septembrie 1803, s-a înfiinţat Seminarul de la Mănăstirea Socola
( 1803-194~), şcoală cu impactul cel mai mare asupra întregii populaţii din
Moldova. Insuşi Mitropolitul Veniamin mărturiseşte în testamentul său: "La
Socola, în locul monahilor au fost aduşi 60 de feciori de preoţi la vârsta
majoratului, cărora le-a rânduit să înveţe gramatică românească, latină, caligrafie,
geografie, logică, matematică, istorie universală, filozofie, retorică şi mai ales
învăţarea Sfintei Scripturi, rânduiala bisericească, morală şi psaltică" 3 • La acest
seminar au fost aduşi atunci ca profesori paharnicul Enache, dascălul Constantin
şi călugărul loii, iar mai târziu alţi profesori care au pregătit generaţii întregi de
preoţi aproape jumătate de veac (cu întreruperi din cauza războaielor), preoţi ce au
slujit lui Dumnezeu modelând mentalităţile tuturor şi având un rol deosebit mai
ales în lumea satului. La acest seminar din Iaşi au fost elevi şi mai târziu profesori
multe personalităţi cum ar fi Gheorghe Ghibănescu, Constantin Erbiceanu, Ion
Creangă, Filaret Scriban, episcopii Visarion Puiu şi Melchisedec Ştefănescu.
Pentru susţinerea seminarului de la Socola au contribuit, din veniturile lor, M-rea
Socola, Schiturile Rafaila şi Duca şi mulţi episcopi eparhioţi şi mănăstirile
româneşti mai renumite, care, împreună cu Mitropolia Moldovei, au ajutat cu
sume anuale această minunată şcoală teologică. Chiar de la început vrednicul
Mitropolit Veniamin Costachi a înfiinţat o bibliotecă în cadrul seminarului, în care
a lăsat majoritatea cărţilor per~onale şi un număr de manuscrise şi traduceri care
se mai păstrează şi astăzi. Insuşi Mitropolitul Veniamin afirmă aceasta în
"Testamentul" său: "Toate tălmăcirile mele, unele scrise cu mâna mea şi unele de
alţii spre ajutorul meu, precum şi aceasta a Psaltirii las ca să se dea în păstrare la
Seminarul de la Socola, ca să fiu pomenit acolo de fraţii seminarişti şi prin
bisericile la care ei se vor învrednici a fi slujitori lui Dumnezeu" 4 . Vrednicul
Mitropolit Veniamin Costachi se simţea foarte legat de această şcoală şi devenise
singurul loc de recreere pe care foarte des o vizita, conversând cu elevii la lecţii,
fiind mult îndrăgit şi respectat, aducându-le mereu acestora premii în bani sau
haine, cărţi şi alte lucruri folositoare.
Pentru ca şcolile româneşti, înfiinţate şi susţinute de ierarhul moldovean,
să poată prospera şi să dea roadele dorite - dezvoltarea graiului şi scrisului
românesc şi introducerea limbii române în cult şi în şcoala românească vrednicul Mitropolit a adus în aceste şcoli elementare profesori şi traducători şi a
trimis pe contul său propriu tineri români, pentru cariera de profesori, să studieze
în străinătate, şase la Viena şi unul în Franţa. Aşa au fost fraţii Gheorghe şi
2
3

4

Mitropolit Daniel Ciobotea, Românii în reînnoirea isihastră, Iaşi, 1994, p. 14.
Nicolae Iorga, Viaţa şi activitatea Mitropolitului V Costachi, Bucureşti, 1904, p. 19.
Ibidem, p. 20.
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Clemens-Daniil Asachi, Gheorghe Săulescu (înmormântat la Vladnic jud. Fălciu)
şi fraţii Scriban. De asemenea, colaborează cu alţi mari ierarhi ai vremii, români şi
străini, printre care Mitropolitul al IV-lea al Ungrovlahiei, care a tradus multe
cărţi şi lucrări bisericeşti. Atât la Mănăstirea Neamţ cât şi la tipografia Mitropoliei
Moldovei din Iaşi.
În perioada înfiinţării Seminarului de la Socola se vor mai înfiinţa şi la
Agapia (unde este stareţă Elisabeta, sora Mitropolitul V~niamin) "Şcoala
elementară pentru maici" şi "Şcoala românească de fete". In anul 1805 s-a
înfiinţat "Şcoala de cântări bisericeşti" de la Iaşi, iar Mitropolitul Veniamin a adus
de la Constantinopol pe protopsaltul Petru Lampadarie. De asemenea, tot în anul
1805 s-a deschis o şcoală particulară de cântăreţi bisericeşti pe lângă biserica
Sfănţul Ioan cel Nou de la Suceava (vechea Mitropolie), şcoală ce a funcţionat 15
ani. In timpul domnitorului Ioniţă Sandu Sturza (1822-1828), în toamna anului
1824, prin contribuţia Mitropolitului Veniamin Costachi s-a deschis, laM-rea Trei
Ierarhi din Iaşi, o şcoală elementară în limba română, unde a fost învăţător un
absolvent al Seminarului de la Socola. In anul 1826 şcoala a dobândit şi un
profesor calificat, absolvent al Academiei din Iaşi şi bursier al Mitropolitului care
a studiat în Grecia (insula Hios) şi la Cernăuţi. Este vorba: de Gheorghe Săulescu.
La 1 ianuarie 1828 Mitropolitul Veniamin Costachi şi Gheorghe Asachi
propun domnitorului un plan de organizare a învăţământului naţional din Moldova
cu două tipuri de şcoli (pe lângă cea elementară), o şcoală normală cu 2 ani de
studiu şi un gimnaziu cu 4 ani de studiu. Ambele şcoli s-au deschis în primele luni
ale anului 1828, sub numele de "Şcoala Vasiliană" sau "Gimnazia Vasiliană"
după numele domnitorului Vasile Lupu, primul organizator al unei şcoli laM-rea
Trei Ierarhi în anul 1639.
Activitatea Mitropolitului Veniamin Costachi în problemele privind
învăţământul a devenit şi maj intensă după punerea în aplicare a "Regulamentului
organic" la 1 ianuarie 1832. In toamna anului 1832 s-au deschis 6 şcoli ţinutale la
Roman, Huşi, Botoşani, Bârlad, Galaţi şi Focşani, apoi a urmat înfiinţarea altor
şcoli la Bacău, Piatra Neamţ, Vaslui, Tecuci, Târgu Frumos etc. La 14 septembrie
1834, prin contribuţia Mitropolitului Veniamin şi a lui Gheorghe Asachi, s-a
înfiinţat la Iaşi prima Şcoală publică pentru fetele orăşenilor, cu 70 de eleve. La
16 iunie 1835 s-a inaugurat oficial la Iaşi Academia Mihăileană (după numele
domnitorului Mihai Sturza), instituţie de învăţământ superior care avea o facultate
de filozofie (2 ani) şi una de drept (3 ani), cât şi cursuri extraordinare de inginerie,
agronomie, arte frumoase şi filologie. Cursurile superioare ale Seminarului de la
Soco la (4 ani) erau considerate a treia facultate în cadrul Academiei Mihăilene.
Dintre profesorii care au predat în Academia Mihăileană amintim: Gheorghe
Asachi, Eftimie Murgu, Gheorghe Săulescu, Damaschin Bojincă, (primul rector al
Seminarului Veniamin), Teodor Stamati, Teodor Codrescu, Anton Veleru, Ion
Ionescu de la Brad, Vlfidimir Suhopan şi Filaret Scriban (ambii arhimandriţi şi
apoi arhierei titulari). Incepând din 1840 Seminarul de la Socola se va numi
"Seminarul Veniamin", despre care s-a afirmat: "Ceea ce este Sorbona pentru
francezi, este Soco la pentru români" 5 . La 11 iunie 1841 s-a deschis la Iaşi prima
5

Constantin Bobulescu, Din viaţa Mitropolitului Veniamin Costachi, Chişinău, 1933, p. 144.
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"Şcoală de arte şi meşteşuguri" din Moldova, având 6 ateliere. Au fost aduşi
specialişti din Moravia şi Transilvania, iar prin contribuţia lui Gheoghe Asachi sau pregătit primii tehnicieni, punându-se bazele învăţământului politehnic la noi.
Astfel, în 1841 erau în Moldova şcoli, de la cele elementare, de stat, până la cele
de învăţământ superior cu peste 3000 de elevi şi 50 de profesori în şcolile publice,
care pre~dau cu jertfă "lumină din lumina credinţei".
In ceea ce priveşte dezvoltarea şi cultivarea talentului şi a artei teatrale, în
prezenţa Mitropolitului Veniamin Costachi şi prin contribuţia sa, la 27 decembrie
1816 a avut loc prima reprezentaţie teatrală cultă la Iaşi, iar în 1829 apare şi prima
gazetă românească din Moldova- "Albina românească".
Marea grijă a Mitropolitului Veniamin Costachi, încă de la înfiinţarea
Seminarului de la Socola, a fost să se îngrijescă de viitorul lui şi funcţionarea cât
mai îndelungată, lăsând prin "Testamentul" său bunuri şi obiecte personale
(engolpion, ceas de aur) spre valorificare pentru întreţinerea acestei renumite şcoli
teologice, care a funcţionat mereu, cu mici întreruperi datorate războaielor sau
ocupaţiei ruseşti. Astfel, odată cu intrarea României în Primul Război Mondial

cursurile Seminarului Veniamin au fost întrerupte în perioada 1916-1918, având
loc doar examene particulare. În această perioadă clădirea şcolii a servit ca spital
şi anume între 15 august şi 11 decembrie 1916 aici a fost Spitalul nr. 272 de răniţi,
iar mai apoi Spitalul Brâncovenesc.
Prin decretul nr. 177 din 4 august 1948, Seminarul Veniamin Costachi a
fost desfiinţat, iar apoi aici a funcţionat Institutul Politehnic şi mai târziu
Conservatorul. Biblioteca religioasă şi cărţile cu subiecte religioase au fost
predate Mitropoliei Moldovei la 25 noiembrie 1948 (circa 9000 de volume), iar
obiectele şi cărţile de patrimoniu au intrat în custodia Arhivelor Statului.
Dintre urmaşii vrednicului Mitropolitul Veniamin Costachi care şi-au adus
o mare contribuţie la dezvoltarea învăţământului românesc, mai ales cel religios, a
fost şi Episcopul Melchidesec Ştefănescu (1823-1892), elev al Seminarului şi cu
studii la Academia duhovnicească din Kiev, episcop la Huşi, al Dunării de Jos, la
Roman şi membru al Academiei Române din 1870. El a predat la Seminarul
Veniamin dogmatică, scripturistică, hermeneutică şi alte discipline între anii
1843-1856, fiind educat la rândul său în spiritul paisian, ajunge rector al
Seminarului de la Huşi. Alt elev şi apoi profesor al Seminarului a fost Constantin
Erbiceanu (1838-1913), care, în 1885, a scris prima monografie oficială dedicată
Mitropolitului Veniamin şi Seminarului de la Socola. Preotul Teodor Stupcaru
( 1861-1936) a fost elev şi apoi profesor de muzică la seminarul Veniamin şi a
tipărit "Anastasimatarul" (lucrare nedepăşită până astăzi), dar şi alte colecţii de
cântări psaltice. Tot absolvent al Seminarului Veniamin a fost şi Patriarhul
Nicodim Munteanu, strălucit ierarh ce a păstorit şi a menţinut "făclia credinţei"
între cele două războaie mondiale.
Ca o cinstire a activităţii vrednicului Mitropolit Veniamin Costachi şi
personalităţilor epocii sale, Academia Mihăileană poartă astăzi cu mândrie numele
de "Liceul Naţional din Iaşi", începând din 1894, iar clădirea în care a funcţionat
Seminarul Veniamin Costachi a devenit, după 1990, sediul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloaie" Iaşi, reparându-se astfel o nedreptate istorică.
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SCOALA PRIMARĂ SĂUCESTI DE LA ÎNFIINTARE
PÂNĂ LA PRIMUL RAZBOI MONDIAL ,
,
Elena UNGUREANU
The Primary School from Saucesti from its beginning up to the World War 1
Summary
The material presents the Primary School from Saucesti, a village in Bacau
county, between 1864-1916, and it refers to the human and material resources
which contributed to the evolution and development of the education provided by
state schools in rural area, including the World War 1.
Keywords: The Primary School from Saucesti, its beginning and evolution, the
didactic and extra-curricular activity ( 1864-1916).
Constituirea statului naţional român la 24 Ianuarie 1859 şi adoptarea legilor
prin care se prevedea consolidarea lui politico-socială şi economică s-au reflectat
pozitiv în toate domeniile de activitate, inclusiv şi asupra învăţământului. Legea
Instrucţiunii Publice din 1864, aprobată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza,
"prin întregul ei ansamblu de prevederi, a creat cadrul corespunzător pentru
funcţionarea şi dezvoltarea şcolii ca instituţie ce îşi dobândea statutul
corespunzător rolului şi sarcinilor ce îi reveneau în viaţa socială a statului
român" 1. Prin aceasta s-a dat un impuls iniţiativelor locale de a susţine şcoala cu
mijloace proprii, asigurând localurile, mobilierul şi întreţinerea acestora, ce-i
drept, cu fonduri modeste, aşa cum era şi satul românesc cu locuitori clăcaşi
salvaţi din robie de o altă lege, respectiv Legea Rurală, promulgată de ALI. Cuza
la 14/26 aug. 1864, ce a intrat în vigoare la 23 apr./5mai 1865, "prin care ţăranii
erau împroprietăriţi cu loturile de pământ pe care le foloseau, prin răscumpărare" 2 .
Legea Învăţământului din 1864, prin care se prevedea că în fiecare comună rurală
se va înfiinţa cel puţin o şcoală primară şi un învăţător, a stimulat preocupările
autorităţilor judeţului Bacău şi ale celor comunale pentru înfiinţarea şi creşterea
numărului de şcoli primare, susţinute de stat. Deşi în judeţul Bacău primele şcoli
publice se înfiinţaseră chiar înainte de Unirea Principatelor, totuşi abia după anul
1864 numărul acestora a crescut treptat-treptat. Astfel, în 1864 s-au înfiinţat 14
şco li primare, în 1865 erau 38 (între care şi cea din cătunul Său ceşti - n. n. ), iar în
1873 s-a ajuns la 54 şcoli în total, dar majoritatea funcţionau în localuri închiriate,
3
cu spaţn.. necorespunzatoare
.
Florin Diac, O istorie a Învăţământului românesc modern, voi. 1, 2004, Editura Oscar-Print,
pp. 66-67.
2
Constantin C. Giurescu, Istoria României În date, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti,
1971, p. 215.
3
Dumitru Zaharia, Vilică Munteanu şi Eugenia-Mărioara Mihalcea, Îndrumător În Arhivele
Statului. Judeţul Bacău, voi. Il, Bucureşti, 1989, p. 14.
1

Bucureşti,
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În judeţul Bacău, ca şi în altele din ţară, era nevoie de localuri de şcoală, atât
în localităţile unde erau solicitări din partea părinţilor pentru înfiinţarea unor şcoli
primare, cât şi acolo unde acestea funcţionau, dar în spaţii improprii, în marea lor
majoritate. Aşadar, cu toate greutăţile întâmpinate, activând în condiţii foarte
dificile, uneori chiar dramatice, dascălii băcăuani au muncit cu devotament pentru
răspândirea ştiinţei de carte în rândul sătenilor şi locuitorilor din oraşe, meritânduşi numele de "apostoli ai neamului românesc".
Activitatea învăţătorilor, desfăşurată cu înaltă dăruire profesională la clasă şi
în viaţa social-culturală, se află consemnată în documente de arhivă, păstrate cu
grijă la Arhivele Naţionale Bacău, Iaşi, Bucureşti, precum şi în frumoase lucrări
monografice ale multor şcoli băcăuane, oferind generaţiilor tinere exemple demne
de urmat, dintre care evidenţiem, în acest context, lucrarea monografică a
învăţătorului Vasile Tofan de la Şcoala cu clasele I-VIII Săuceşti, cu titlul
Monografia Şcolii cu clasele !-VIII Săuceşti, judeţul Bacău, 1975 (lucrare
dactilografiată), păstrată la această şcoală ca o importantă sursă de documentare
pentru cunoaşterea învăţământului din această localitate.
Şcoala Primară

din satul Săuceşti, în perioada 1864-1916
Locuitorii din satul Săuceşti, dorind să înfiinţeze o şcoală primară pentru
copiii lor, au construit, în anul 1864, un local de şcoală din ... vălătuci de pământ,
având opt prăjini de pământ împrejmuit în vatra satului4 , iar în luna ianuarie 1865
s-a înfiinţat şcoala 5 . Timp de peste trei decenii copiii satului au învăţat în acest
local de şcoală construit prin efortul celor peste 200 de familii din localitate.
Totodată, acest fapt, înregistrat atât de rar în acea perioadă, reprezintă şi un act de
mare curaj al părinţilor, comparativ cu alte localităţi din judeţ 6 şi chiar din ţară,
unde aceştia închiriau clădiri pentru şcoală, dar al căror spaţiu nu era
corespunzător acestei destinaţii. Această afirmaţie este întărită şi de o comparaţie
a condiţiilor oferite de şcoala din Săuceşti cu cele constatate chiar în oraşul Bacău
la cele trei şcoli primare (Nr. 1 şi Nr. 2 de Băieţi şi Nr. 1 de Fete) ce funcţionau în
anul 1864, anul publicării Legii Instrucţiunii Publice. Astfel, acestea "trebuiau să
şi desfăşoare activitatea în imobile improprii pentru şcoală, cu spaţiu insuficient şi
necorespunzător şi necesitau multe reparaţii şi, mai ales, curăţenia generală
anuală. Din cauza acestor lipsuri şco li le se închideau adeseori cu săptămâni le,
7
până când administraţia locală se hotăra să rezolve aceste neajunsuri" •
Primii învăţători
La 9 febr. 1865, Ministerul Instrucţiunii Publice 1-a numit învăţător la Şcoala
Primară Săuceşti pe Petru Dumitriu, preot paroh al bisericii din sat, în vârstă de 25
Ortensia Racoviţă, Dicţionarol geografic al judeţului Bacău, Bucureşti, 1895, p. 476.
Dumitru Zaharia, Vilică Munteanu şi Eugenia-Mărioara Mihalcea, op. cit. pp. 390-392.
6
Ibidem, pp. 14-15 şi alte pagini.
7
Comelia Cucu, Învăţământul primar băcăuan în perioada 1864-1918, în Acta Bacoviensia,
Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, nr. III, 2008, p. 221.
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de ani, absolvent a 5 clase seminariale 8 . Presupunem că e posibil ca în anul 1864
preacuviosul preot să-i fi îndemnat pe locuitorii satului să construiască localul
şcolii pentru cei 25 de copii înscrişi în clasa I, dornici de a primi lumina cărţii, aşa
cum îşi doreau şi părinţii lor.
Deşi nu avem nicio informaţie cu privire la existenţa până la 1865 în satul
Săuceşti a vreunei şcoli particulare sau întreţinută de comună ori de locuitori,
totuşi s-a reţinut o însemnare făcută pe coperta din spatele Registrului de inspecţii
al Şcolii Săuceşti din perioada 1893 - 1926 9 , o listă cu 1O nume de persoane care,
presupunem noi, a fost scrisă de învăţătorul Vasile Petraru. Lista începe cu un
nume necunoscut, urmat de alte câteva nume de persoane care au fost învăţători în
satul Săuceşti începând cu anul 1865. Aceste nume sunt: Preot Toma, Preot Petrea
Dumitriu, continuând cu alte nume, respectiv Preot Mihai Dumitriu, Telemac, 1.
Dăscălescu- înv., Ionescu, Creţu, Tabacaru- 15 sept. 1895-mai 1909, Niţă- 15
sept. 1909 - febr. 1920, Petraru.
Oprindu-ne asupra acestor nume, putem presupune că ar fi fost posibil ca
preotul Toma să fi fost primul învăţător care i-a ajutat pe copiii satului să
desluşească buchile cărţii chiar în tinda bisericii (aşa cum afirmă unii istorici că a
început învăţământul în ţară) şi că tot el, ca preot paroh, să fi obţinut terenul
pentru şcoală de la prinţul Costache Sturdza 10 , moşierullocal, iar în anul1864 să-i
fi încurajat pe locuitori să construiască localul şcolii, inaugurându-1 în ianuarie
1865, dată consemnată de un reputat istoric 11 şi suplinind postul de învăţător până
la 9 februarie 1865, dată când a fost numit tânărul preot Petru Dumitriu (aşa cum
este consemnat în Anuarul Ministerului). De asemenea, deducem că la această
şcoală, între anii 1865 şi 1893 (până la numirea învăţătorului Vasile Creţu), au
funcţionat după Petru Dumitriu şi alţi patru învăţători, menţionaţi mai sus, fapt din
care putem înţelege greutăţile cu care se confruntaseră primele cadre didactice
care s-au succedat în acea perioadă. Nu avem alte informaţii cu privire la
activitatea primului învăţător Petru Dumitriu, numit în anul 1865 de Ministerul
Instrucţiunii Publice, şi nici din anii următori decât câteva date statistice oferite de
Ortensia Racoviţă în Dicţionarul geografic al judeţului Bacău (lucrare amintită
mai sus), în care preciza că în anul 1891, şcoala Săuceşti era frecventată de 26 de
copii, dintre care trei fete. Aşadar, veneau şi fetele la şcoală, se ajunsese la
numărul maximum de elevi prevăzut de lege pentru normarea unui post de
învăţător, respectiv 40 de elevi înscrişi, dar frecvenţa era foarte slabă. Astfel, după
27 de ani de la înfiinţarea şcolii, în sat erau înregistraţi doar 89 de ştiutori de carte
(dintre care 10 femei) din totalul de 1.604 de locuitori (1.542 români, 55 de
israieliţi, 5 unguri şi 2 armeni, toţi sub protecţiune română). Rezultă că, din totalul
s V.A. Urechia, Anuarul general al Instrucţiunii Publice pe anul I864-1865, anul Il, pp. 66-67.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Săuceşti, d. 111893-1926, coperta a 2-a interioară.
1
Costache Sturd.za, fiul domnitorului Ioniţă Sandu Sturd.za, mare proprietar de moşie în comună.
11
Nichita Adăniloaie, Istoria învăţământului primar (1 859-191 9), Editura Cris-Book Universal
Bucureşti, 1998, p. 65.
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de locuitori, un număr de 1.515 nu ştiau carte, dintre care 801 erau femei 12 ,
situaţie care reflectă nivelul de cultură înregistrat de locuitorii satului la 1891 şi
din care deducem greutăţile pe care le întâmpina şcoala în acea perioadă.
Au urmat şi alţi învăţători, nominalizaţi mai sus, care au continuat să aducă
lumina cărţii timp de aproape 30 de ani în casele sătenilor, respectiv între anii
1865 şi 1893, dar în documentele de arhivă cercetate încă nu s-a găsit nimic
consemnat despre activitatea acestora.
De abia din anul şcolar 1893-1894 avem documente privind activitatea ce se
realiza la această şcoală datorită revizorului şcolar al judeţului Bacău, Dumitru
Scurei. Acesta, la 30 oct. 1893, scria primul proces-verbal în registrul de inspecţii,
cel mai vechi document al şcolii păstrat până astăzi la Arhivele Naţionale Bacău.
Acesta menţiona că şcoala era condusă de Gheorghe Creţu, învăţător titular, care
din cei 83 copii apţi pentru şcoală avea 41 de elevi înscrişi şi 37 prezenţi în ziua
inspecţiei, respectiv 26 în clasa I, 8 în clasa a II -a, 3 în clasa a III -a şi niciunul în
clasa a IV -a 13 .
Procentul de aproape de 50% elevi înscrişi din numărul de elevi recenzaţi în
localitate reprezintă şi o realitate a învăţământului primar din judeţul Bacău,
precum şi din toată ţara, din cauza lipsurilor cu care se confrunta guvernul român,
reflectate de numărul mic al localurilor de şcoală şi de învăţători numiţi pe
posturi, ca şi de sărăcia accentuată a ţăranilor împovăraţi de obligaţiile agricole
după împroprietărire. După trecerea a aproape trei decenii de la înfiinţarea şcolii,
revizorul şcolar consemna că "starea localului este suficientă, ograda curăţită,
pereţii văruiţi, interiorul destul de curat", "mobilierul bunişor şi nu este
necorespunzător", combustibilul este suficient, "adus alaltăieri cu două juguri",
arhiva este "păstrată în sertarul mesei", "clasa se ventilează după fiecare lecţie",
iar "apa de băut se ţine într-o putină afară de localul de prelegere" 14 .
Deşi aceste consemnări reflectau o situaţie bunişoară a condiţiilor în care
funcţiona şcoala în 1893, totuşi ulterior alte informaţii ne conduc la ideea că
învăţătorul se confrunta cu multe greutăţi. Astfel, la 20 ian. 1894 (după aproape
trei luni de la primul control), acelaşi revizor şcolar preciza că "starea localului
lasă de dorit", că la ora 12 elevii nu erau la şcoală pentru că învăţătorul trebuia "să
plece la Bacău, fiindu-i copilul bolnav" 15 , iar la 25 mai 1894, acesta consemna că
localul "este neschimbat din ceea ce a fost la inspecţia precedentă" şi că
"mobilierul este nesistematic ca în general la şcolile noastre". Cu privire la
rezultatele obţinute de elevi, acesta preciza că "atenţiunea acestora este slabă şi au
puţin interes de învăţătură", iar dezvoltarea intelectuală a şcolarilor este
nesemnificativă, "doar ceva din şcoală" 16 •
Ortensia Racoviţă, op. cit. p. 476.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Săuceşti, d. 1/1893-1926, f. I-l verso.
14
/bidem.
15
Ibidem, f. 2, 3.
16
Ibidem, f. 4.
12
13
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Referindu-se la preocuparea învăţătorului Gh. Creţu de a rezolva problemele
şcolii, revizorul consemna că acesta a simţit însemnătatea misiunii şcolii căreia
autoritatea judeţeană şi comunală îi dă concursul legal cu un interes oarecare şi
că se încearcă a face mai bine, stăruind şi voind hotărât, ar putea, deşi în raport
cu cât se cere -puţin, dar în raport cu ce a fost în trecut - mai bine 17 • Revizorul
şcolar menţiona şi câteva cauze care trenau evoluţia şi dezvoltarea învăţământului
în satul Săuceşti. Pe de o parte, zestre didactică n-are, lucrul manual nu era
introdus în şcoală 18 , iar pe de altă parte, la exerciţii corporale şi cântări se făceau
încercări numai, învăţătorul necunoscând aceste două studii şi nici nu primea
nicio publicaţie pedagogică. În concluzie, era trebuinţă de local, dotaţie şi
administrare bună a trebuinţelor şco!ii 19 •
O nouă inspecţie realizată în anul şcolar următor, la 5 act. 1894, scotea în
evidenţă eforturile înv. Gh. Creţu de a depăşi greutăţile materiale şi de întreţinere
a şcolii, de a ţine pasul cu noutăţile din învăţămâne 0 , dar problemele lui de
sănătate i-au pus capăt nu numai profesiunii, ci şi vieţii sale chiar în acel an
şcolar. Astfel, la 19 aprilie 1895 se menţiona că elevii învăţau cu preotul Petru
Dumitriu, numit pe post de învăţător suplinitor, căruia i se recomanda să pună mai
.
mu 1t mteres
pentru şcoa1a~21 .
Necazurile înv. Gh. Creţu s-au repercutat şi asupra elevilor. La examenul de
sfărşit de an şcolar, ce a avut loc la 16 iunie 1895, revizorul şcolar Gheorghe
Nicolau constata că materia nu s-a predat conform programei, elevii au multe
lipsuri de cunoştinţe din cauza faptului că decedatul învăţător fiind mereu bolnav,
şcoala a fost neglijată. Acestea erau concluziile revizorului şcolar, care au condus
la decizia comisiei de examinare de a-i declara repetenţi pe toţi elevii, aşa cum se
făcea referire într-un proces-verbal de inspecţie 22 •
Aşa se prezenta Şcoala Primară Mixtă Săuceşti la împlinirea a 30 de ani de
existenţă ( 1865-1895) şi acestea erau condiţiile pe care le-a găsit Atanasie
Tabacaru, învăţător provizoriu, permutat abia la 15 sept. 1895 la această
23
şcoală . Acesta era un cadru didactic tânăr care citea revistele "Convorbiri
didactice", "Învăţământul primar", respecta prevederile programei şcolare pentru
şcolile rurale, cunoştea şi aplica noile îndrumări metodice privind introducerea în
orarul şcolii a orelor de lucru manual cu împletituri de paie şi de mlajă, precum şi
a celor de muzică vocală, mai ales de muzică bisericească.

17

Ibidem.

Lucrul manual a fost introdus în şcoala primară de ministrul Tache Ionescu prin Legea
din 1893. Vezi Florin Diac, O istorie a învăţământului modern, voi. 1, Editura Oscar
Print, Bucureşti, 2004, p. 226.
19
Arhivele Naţionale Bacău,fond cit., d. 111893-1926, f. 4.
20
Ibidem, f. 5.
21
Ibidem, f. 6.
22
Ibidem, f. 8.
23
Ibidem, f. 9.
18

instrucţiunii
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Referindu-ne la baza materială şi didactică a şcolii, documentele timpului
consemnau că aceasta era aproape inexistentă chiar după 28 de ani de la
înfiinţarea lăcaşului de cultură şi nu înregistra prea multe bunuri la începutul sec.
al XX-lea şi nici în următoarele două decenii. Astfel, în anul 1894, şcoala avea
mobiliernl nesistematic ca în general la şcolile noastre, fără zestre didactică, iar
înv. Gh. Creţu nu primea nicio publicaţie didactică, situaţie identică pe care o
constatase revizorul şcolar Toma C. Tăbuş atât în anii 1895 şi 1896, când şcoala
avea ca mobilier câteva pupitre, restul bănci primitive, cât şi în anul 1902 şi în
anii următori până în toamna anului 1909, când s-a dat în folosinţă noul local de
24
şcoală .
Materialul didactic lipsea cu desăvârşire, fără a se face vreo referire la acesta
timp de aproape jumătate de secol de existenţă a acestei şcoli, doar în anul 1914,
la capitolul "Zestrea didactică", inspectorul şcolar preciza că tablourile istorice se
vor înrăma 25 • În rest, potrivit metodei intuiţiei, predarea cunoştinţelor avea la bază
cunoaşterea directă a obiectelor şi fiinţelor din natură sau pe bază de material
didactic naturalizat ca ierbare, insectare sau animale mici împăiate de învăţători
(care cunoşteau asemenea tehnici din şcoala normală ori însuşite la cursuri special
organizate).
Activitatea cu elevii la clasă şi În grădina şcolii.
Receptiv la îndrumările revizorilor şcolari Gh. Nicolau (1895) şi Toma C.
Tăbuş (1896-1897), tânărul învăţător Atanasie Tabacaru înregistra încă din primul
an şcolar de activitate vizibile progrese cu cei 30 de copii, împărţiţi în trei clase, şi
care sunt într-un progres oarecare şi promit a se dezvolta şi căpăta uşor
cunoştinţe noP 6 pentru că sunt atenţi şi disciplinaţi şi că numai în aceste condiţii
vor fi rodnice explicaţiile făcute asupra diferitelor materii de învăţământ 27 •
De asemenea, la şcoală se face muzica vocală şi copiii cântă liturghia la
biserică sub conducerea dlui învăţător, iar la lucru manual, aceştia făceau
împletituri din paie. Revizorul şcolar constata că reaua frecventare a elevilor este
una din cauzele care împiedică pe dl învăţător în acţiune, înregistrând că din cei
47 de elevi înscrişi în matricolă, frecventau doar 28, respectiv 19 în clasa 1, 7 în
clasa a II -a, 2 în a III -a, iar în a IV -a nimic
Interesante sunt şi îndrumările metodice ale revizorului şcolar Toma C.
Tăbuş la 31 mai 1897, valabile şi azi. Astfel, la aritmetică, se recomanda ca
problemele propuse să fie alese pe cât posibil din viaţa practică. Elevii să aibă
teme de lucrat pe caiete şi care să fie corectate cu de-amănuntul. La citire, să ţină
seama de justa pronunţare a cuvintelor, de semnele de punctuaţie, de înţelesul
bucăţii citite, concluzionând că de la buna citire depinde în parte şi învăţatul la
24

Ibidem,
Ibidem,
26
Ibidem,
27
Ibidem,
25

(
(
(
(

19, 48, 62.
65.
9.
12.

152
https://biblioteca-digitala.ro

celelalte obiecte de memorie28 .
La 25 nov. 1897, Atanasie Tabacaru, devenit învăţător titular cu grad
definitiv, apreciat de autorităţi pentru devotamentul faţă de şcoală şi şcolari,
primea alte îndrumări metodice pentru a preda geografia în strânsă legătură cu
învăţământul istoriei şi astfel rezultatele dobândite ar fi corespunzătoare ştiinţei
moderne şi în acord şi cu preceptele pedagogica-didactice. La istorie trebuie mult
insistat asupra părţilor mai importante şi de care am putea profita în
explicaţiunile noastre spre a dezvolta sentimentul naţional şi dragostea pentru tot
29
ce e romanesc
.
Rezultatelor tot mai bune înregistrate la lecţiile de citire, aritmetică, ştiinţe
naturale li se adăugau şi cele obţinute la lucru manual, unde elevii confecţionau
diferite obiecte din mlajă, precum şi pălării de paie pe care ei şi părinţii lor le
purtau vara, dar şi cele înregistrate în activitatea pe câmpul de experienţă şi în
grădina şcolii, din care sătenii primeau puieţi de pomi fructiferi, de arbori
omamentali, arbuşti, trandafiri, răsaduri de legume, puieţi de duzi pentru creşterea
viermilor de mătase etc.
Apreciind progresul la învăţătură al elevilor, precum şi strădania
învăţătorului de a aplica în lecţii metode moderne, chiar în condiţiile în care
starea localului de şcoală este proastă de tot şi neîncăpător pentru elevii înscrişi
şi frecvenţi, cu mobilier şcolar primitiv de tot şi cu o zestre a şcolii care însemna
câteva hărţi deteriorate, încolo, lipsă completă de material didactic, revizorul
şcolar Toma C. Tăbuş hotăra, la 29 sept. 1898, că este nevoie de clădit un nou
local de şcoală cu două săli de clasă30 .
În inspecţii, revizorii şcolari apreciau că materia cerută de program [este]
făcută şi posedată bine de elevi. Disciplina şi atenţia, bine observate. Se mai
aprecia că grădina şcolii şi câmpul de experienţă erau sistematic cultivate cu
elevii, care primeau răsaduri acasă, unde aceştia au grădina lor de îngrijit,
verificată de învăţător. Atanasie Tabacaru se ocupa şi de apicultură, având
ştiubeie în sistem nou. De asemenea, el adună seminţe de diferiţi pomi atât pentru
minister cât şi pentru pepiniera şcolii. Totodată, în comună s-a înfiinţat şi o
societate economică din iniţiativa învăţătorului 31 .
Odată cu terenul aferent pentru construcţia localului de şcoală, instituţia
primea şi un teren agricol de 10.000 mp pentru pepinieră de pomi (meri, peri,
zarzări, viţă de vie, nuci), flori diferite, zarzavaturi (ceapă, ardei, pătlăgele, fasole,
bob), toate bine reuşite, iar în ţarină, o suprafaţă de 500 mp rezervată pentru
cartofi, pentru a introduce în localitate cultura cartofilor pe o suprafaţă mai
întinsă, iar cele 2 ha de pământ luate de la arendaşul moşiei pentru câmp de
experienţă (cu 120 de lei arendă anuală) erau pentru semănat grâu de toamnă,
28

f. 13.

29

f. 14.

Ibidem,
Ibidem,
30
Ibidem,
31
Ibidem,

f. 12, 15.
f. 20, 28, 30.
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- orz, porumb ŞI. carto fi32
ovaz,
1 .
În concluzie, Atanasie Tabacaru, la scurt timp de la venirea sa la acea şcoală
devenise un învăţător model şi un etalon de apreciere în judeţul Bacău. Acesta era
apreciat atât pentru activitatea cu elevii la clasă, cât şi pe terenul şcolar, unde avea
o adevărată platformă agricolă şi unde realiza cu elevii şi cu cei de la cursurile de
adulţi activităţi practice şi experimenta cele mai avansate metode şi tehnici de
lucru în agricultură.
În urma controlului efectuat pe terenul agricol, lui Atanasie Tabacaru i s-a
făcut recomandarea ca în luna septembrie, când va distribui [elevilor] produsele
obţinute în grădina de legume şi pe câmpul de experienţă, să organizeze o serbare
câmpenească, invitând sătenii, autorităţile şcolare şi administrative pentru a se
convinge toţi de munca calitativă depusă şi pentru a infiltra în copii şi În săteni
dragoste de muncă. De asemenea, i se preciza că la septembrie 1902 va trimite
mostre de produse pentru expoziţia agricolă de la Bacău, prin care Şcoala
Primară Mixtă Săuceşti, va prezenta rezultatele obţinute În timpul anului pe
terenul agricol al şcolii 33 . Activitatea pe terenul agrico 1 era încununată cu
rezultate de excepţie, aşa cum constata şi învăţătorul agricol ambulant (post
similar unui inspector şcolar) Gheorghe Şenchea din Racova care consemna cu
mulţumire că munca dlui diriginte (director - n.n.) e încununată de succes.
Pentru viitor nu mai recomand nimic dlui diriginte, ci las la iniţiativa d-sale, mai
ales că d-sa e omul care pricepe ce trebuie făcut pentru îmbunătăţirea materială
a poporuluP 4 • Afrrmăm şi noi că acest învăţător poate fi considerat nu numai "un
apostol al satului", ci şi un veritabil specialist în agricultură, un susţinător al
introducerii tehnicilor moderne de lucru al pământului. Constatând starea foarte
rea a localului existent care devenise o construcţie strâmtă şi joasă, improprie
pentru şcoală, neîncăpătoare pentru numărul tot mai mare de elevi frecvenţi,
revizorii şcolari consemnau necesitatea construirii unui nou local de şcoală cât
mai urgent. Astfel, Toma C. Tăbuş, numit a doua oară revizor şcolar, hotăra la 30
aprilie 1908 că anul acesta trebuie să Înceapă construcţia noului local. Dl
35
învăţător să fie activ şi stăruitor dacă vrea ca să se înceapă construirea .
Îndemnul era binevenit şi la momentul potrivit pentru învăţătorul Atanasie
Tabacaru, deoarece tocmai atunci se înregistrase la Comitetul Parohial Săuceşti o
plângere cu privire la alegerea terenului pe care se stabilise construirea noului
local de şcoală. Astfel, chiar pe terenul vizat - o curătură în suprafaţă de 80 de
prăjini, În sat, şi îngrădită -, e clădită casa de locuinţă şi alte atenanse de către
cântăreţul [bisericii] Vasile Dram, cei s-au dat acest loc tocmai de la delimitarea
locurilor şi el stăpâneşte până astăzi 36 . Membrii comitetului parohial, întruniţi
32
33
34

35
36

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f. 37, 38.
f. 21.
f. 26.
f. 18, 28, 39.
Idem, fond Parohia Săuceşti, d. 111897, f. 16.
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pentru a delibera asupra pământului ce necesita a lua Casa Şcoalelor pentru a clădi
local de şcoală, hotărâră că trebuie să se caute alt loc, tot în centrul satului.
Din cauza opoziţiei comitetului parohial a intervenit chiar revizorul şcolar
Toma C. Tăbuş care, aşa cum arătau reclamanţii, în vara anului 1908, a venit
împreună cu administratorul de plasă şi cu antreprenorul, alegând locul,
măsurându-1 şi chiar şi recolta a distrus-o pentru a clădi localul de şcoală, fără a
ne înştiinţa şi pe noi, fiindcă subsemnaţii ne-am opus a da acel loc 37 . În
compensaţie, i s-a promis o despăgubire a cântăreţului cu suma de 30 de lei şi,
pentru locul cât întrece mai mult, a se da în schimb în câmp 38 , soluţii onorabile
menite să rezo !ve litigiul cât mai repede. Construcţia localului de şcoală cu o sală
de clasă şi locuinţă pentru învăţător, începută în anul 1908, potrivit estimării
revizorului şcolar, trebuia să fie gata în primăvara anului următor. Soarta i-a fost
potrivnică învăţătorului Atanasie Tabacaru. În luna mai 1909, acoperit de flori,
elevii săi şi locuitorii satului 1-au condus pe ultimul său drum de la şcoală la
biserica satului - două instituţii pe care le-a servit cu credinţă şi cu devotament
profesional, doi piloni de nădejde ai satului românesc.
Pe postul de învăţător şi diriginte al şcolii, revizoratul şcolar a numit-o pe
Eu:frosina Constantinescu, învăţătoare suplinitoare, cu misiunea să încheie anul
39
şcolar şi să finalizeze construcţia localului de şcoală , model "tip Spiru Haret'',
realizat din zid de cărămidă şi cu acoperiş de ţiglă. Realizările învăţătorului
Atanasie Tabacaru sunt menţionate de către Vasile Tofan (învăţător la această
40
şcoală între anii 1970-1974) în două lucrări monografice , apreciind că acest
inimos învăţător a avut o prodigioasă activitate care-! situează la loc de cinste,
înscriindu-i numele în galeria "apostolilor satelor", rezervată celor ce au slujit cu
credinţă şi cu toată fiinţa lor şcoala românească, gândită şi realizată de marele
patriot şi omul de ştiinţă Spiru Haret, al cărui discipol a fost.
Începând cu 1 sept. 1909, pe postul rămas vacant a fost numit Ioan Niţă,
învăţător cu titlu provizoriu. Acesta deschidea cursurile anului şco Iar 1909-191 O
în noul local de şcoală-, o clădire impunătoare în sat, care, împreună cu Biserica
Ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului", zidită în anul 1825 de către Ioniţă
41
Sandu Sturdza şi restaurată în 1860 de fiul său Costache Sturdza , constituiau
mândria locuitorilor care-şi priveau de pe deal satul cu căsuţele albe înşirate de-a
lungul albiei râului Siret.
Tânărul învăţător se prezentase la această şcoală bine pregătit profesional, iar
revizorii şcolari constataseră pe parcursul anilor 1909-1916 o evoluţie frumoasă a
37

Ibidem, f 17.
Ibidem.
39
Idern, fond Şcoala Săuceşti, d. 111893-1926, f 44.
40
Vasile Tofan, Monografia comunei Săuceşti,judeţul Bacău (1462- 1974), 1974, p. 99- 100 şi
Monografia Şcolii Generale din satul Săuceşti, comuna Săuceşti, judeţul Bacău (1865 - 1975),
1975, p. 35.
41
Ortensia Racoviţă, op. cit. p. 476.
38
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pregătirii

elevilor la disciplinele de bază (citit-scris, istorie, geografie, ştiinţe
naturale, aritmetică, religie), a activităţii acestora în grădina şcolară sau pe terenul
agricol, ca şi la dexterităţi (muzică şi lucru manual), dar şi evidente realizări sub
aspect educativ-formativ, privind conduita şi comportamentul elevilor, disciplina,
ordinea şi ţinuta acestora, precum şi aspectul interior şi exterior al şcolii.
Şcoala Săuceşti

în aprecierile revizorilor şcolari
Revizorul şcolar Toma C. Tăbuş consemna la 8 dec. 1909 că dl Niţă
lucrează cu dragoste şi cu pricepere pentru carieră. Disciplina şi atenţiunea, bine
observate. Lucru manual se făcea cu împletituri din răchită, iar revizorul şcolar
Ioan Grigoriu consemna că la aritmetică, elevii posedă bine materia predată,
calculează bine atât oral cât şi scris, caietele au temele corectate. De asemenea, la
istorie, geografie, ştiinţe naturale constata rezultate mai mult decât satisfăcătoare.
Referindu-se la aspectul elevilor, acesta aprecia că toţi elevii (tunşi cu maşina de
tuns cumpărată de învăţător) aveau o ţinută frumoasă, curaţi şi bine îngrijiţi şi
atât sunt de vioi şi cu iniţiativă, încât ţi-i drag a face lecţii cu dânşii. Am constatat
o emulaţie la elevii acestei şcoli cum n-am găsit la nicio şcoală. Observând un
progres mare la această şcoală, acesta aprecia că ceea ce e de remarcat e
vioiciunea copiilor, iniţiativa şi lipsa completă de timiditate. Aceasta e o notă
foarte bună şi care nu se datoreşte decât dlui învăţător care e dotat în manieră şi
blândeţă care sunt menite a-l face iubit de copii şi a nu le insufla decât dragoste
42
părintească . De asemenea, aprecia că dl învăţător a aranjat tare frumos grădina
şcolară încât poate servi ca un exemplu frumos sătenilor, apoi referindu-se la
lucru manual, aprecia că în acest sat au intrat în uz la locuitori pălăriile de paie
datorită defunctului şi regretatului învăţător Atanasie Tabacaru, care era un bun
maistru la împletituri de paie şi mlaj~ 3 •
Şi între anii 1912-1914, controalele la această şcoală evidenţiau rezultate
foarte bune, materia era predată, copiii efectuau corect şi rapid calcule mintale la
aritmetică. Peste tot predomina curăţenia şi ordinea. Elevii cântau foarte bine, iar
la lucru manual executau împletituri din paie şi cartonaj. Grădina şcolară a fost
ştiinţific cultivată - un exemplu pentru săteni şi chiar pentru celelalte şcoli,
consemna un alt revizor şcolar. Constatările întrec şi aşteptările revizorului şcolar
Ioan Grigoriu care, la 15 nov. 1912, la finalul inspecţiei îi mulţumea înv. Ioan
44
Niţă pentru zelul şi modul conştiincios în care se achită de sarcina de învăţător .
Şcoala Primară Mixtă Săuceşti era remarcată la 1O iunie 1913 şi de Dimitrie
Mihăilescu 45 , delegatul Ministerului Instrucţiunii Publice la examenul de
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Săuceşti, d. 111893-1926, f. 54 v.
Ibidem.
44
Ibidem, f. 59.
45
Ibidem, f. 61 v.; Dimitrie O. Mihăilescu, fiu al comunei Săuceşti, născut la 16 dec. 1877, în
familia unui funcţionar al Primăriei Săuceşti, absolvent al Şcolii Normale "Vasile Lupu" Iaşi,
promoţia 1897, institutor şi diriginte al Şcolii Primare Cleja, jud. Bacău între anii 1900-1914,
subrevizor şcolar între anii 1914-1918, iar între 1922-1926, revizor şcolar la Revizoratul Şcolar
42

43
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absolvire a clasei a V -a susţinut de cei l O elevi ai şcolii. Răspunsurile elevilor
arătau soliditatea cunoştinţelor, vioiciunea şi graba cu care fiecare elev dorea să
răspundă, încât se crease impresia că te afli la un adevărat concurs de întâietate.
Rezultatul excelent obţinut de cei 1O elevi prezenţi la examen oglindea in chip
minunat, rodnica activitate a dlui învăţător Ioan Niţă. Dintre cei 11 elevi înscrişi
în clasa a V-a, doar un elev rămăsese repetent din cauză că în decursul anului
totalizase 151 de absenţe şi, potrivit regulamentului şcolar, el nu parcursese toată
materia prevăzută de programa şcolară pentru a fi înscris la examen. Aprecierile
erau susţinute şi de documentele şcolare, respectiv matricola şi catalogul, care
erau în perfectă regulă, cu notele trecute şi mediile calculate cu exactitate, iar
caietele cu lucrările scrise ale şcolarilor erau corectate cu cea mai mare grijti' 6 .
Ca învăţător definitiv, Ioan Niţă realiza la clasă lecţii tratate metodic, care
reuşeau pe deplin, rămânând mulţumit de răspunsurile date de elevi, caracterizaţi
de o disciplină peifectă, atenţie nesilită şi o mare curăţenie. De asemenea, la
lucru manual, băieţii făceau împletituri din paie pentru pălării şi confecţionau din
lemn obiecte trebuincioase, precum condeie de scris, cuţite pentrn tăiat hârtie,
ajungând la o executare desăvârşită a acestora, iar fetele coseau la maşină,
deprinzând acest meşteşug atât de util. Astfel, cum concluziona revizorul şcolar
clasa a II-a Dimitrie Mihăilescu la 3 febr. 1914, Ioan Niţă făcea impresia unui
învăţător model în comună şi care lucrând astfel işi va asigura locul meritat in
corpul [didactic] din care face parte şi va ajunge să se bucure de rezultatele
rodnicei sale activităţi 47 . Aceste constatări vor fi confirmate prin concluziile
aceluiaşi revizor, consemnate în ian. 1915 astfel: Învăţământul se predă raţional
şi numai pe baza principiilor didactice. Se caută a se dezvolta judecata,
intărindu-se în special sentimentul naţionaf 8 .
În cursul anului şcolar 1915-1916, când norii războiului se adunaseră
deasupra Europei şi când înv. Ioan Niţă fusese concentrat, postul său a fost
suplinit de către soţia sa, înv. Virginia Niţă. Aşa cum sublinia subrevizorul
Dimitrie Mihăilescu la 6 mai 1916, o parte din merit revine doamnei Virginia Niţă
care a suplini! pe titular în absenţă, constatând că, şi sub conducerea acesteia,
elevii dau răspunsuri sigure, formulate în propoziţiuni întregi şi e mare emulaţie.
Elevii curaţi şi vioi fac o impresie tare frnmoastf' 9 •
În anul şcolar următor, din cauza numărului mare de suplinitori numiţi pe
posturile învăţătorilor concentraţi, revizoratul şcolar expediază şcolilor primare la
28 oct. 1916 o adresă cu îndrumări care le va uşura calea atât în predarea
lecţiunilor, cât şi cea care priveşte conducerea şcolii, precizând că în şcoală vor fi
însărcinaţi cu activitatea didactică, adică predarea obiectelor de studiu, şi cu cea
Bacău.
46

Ibidem,
Ibidem,
48
Ibidem,
49
Ibidem,
47

f. 61 v.
f. 64-64 v.
f. 66-66 v.

f. 69.
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extraşcolară . Referitor la activitatea şcolară, revizorul şcolar Ioan AL Lambrior
50

că

obiectele de studiu ce se predau conform programei analitice sunt
împărţite în patru grupuri şi anume: 1) Limba Română, 2) Aritmetica, 3) Celelalte
ştiinţe şi 4) Dexterităţi/e.
Grupul Limbii Române cuprinde următoarele obiecte: 1) Scriere şi exerciţii
gramaticale, 2) Citirea, 3) Memorizarea şi libera reproducere, 4) Exerciţii de
compunere şi 5) Exerciţii de intuiţie.
Grupul matematici/ar cuprinde: 1) Aritmetica şi 2) Geometria.
Grupul celorlalte ştiinţe cuprinde următoarele obiecte: 1) Religia, 2) Istoria,
3) Geografia şi 4) Ştiinţele fizica-naturale.
Grupul Dexterităţilor cuprinde următoarele obiecte: 1) Caligrafia, 2)
Desemnul, 3) Cântul, 4) Gimnastica, 5) Lucru manual la băieţi şi lucru de mână
la fete şi 6) Lucrări practice agricole.
În continuare, învăţătorilor li se cereau următoarele: În predarea lecţiunilor
veţi căuta ca să daţi o importanţă egală tuturor obiectelor aici enumerate, pentru
că toate la un loc tind la armonizarea cunoştinţelor ce le capătă copilul în şcoala
primară, iar în predarea oricărei lecţiuni veţi urmări două lucruri şi anume:
Fondul şi Forma. După explicaţii pertinente despre fond şi formă în predarea
lecţiilor, atenţiona că Dacă la orişice lecţie ne vom sluji numai de trei trepte
formale vom ajunge la un bun rezultat. Aceste trei trepte sunt: 1. Pregătirea sau
Introducerea (copiilor în subiectul lecţiei), 2. Tratarea (subiectului lecţiei) şi 3.
Aplicarea (sau exerciţiul şi verificarea celor învăţate), prezentând explicaţii
metodice pentru fiecare treaptă.
preciza

Situaţia

elevilor Înscrişi şi frecvenţi
Cu toate că între anii 1865 şi 1895 numărul de elevi înscrişi era în fiecare an
doar de 40 elevi, totuşi, odată cu venirea învăţătorului Atanasie Tabacaru, creşte
numărul de elevi înscrişi şi prezenţi la şcoală, ajungând la 56 înscrişi şi 42
prezenţi în anul 1900, iar din 1909, când aceştia învăţau într-un local nou de
şcoală, în condiţii mai bune, sub conducerea înv. Ioan Niţă, s-a înregistrat un
51
număr mai mare de elevi înscrişi şi frecvenţi • De exemplu, în anul 1909 erau 66
prezenţi din 87 înscrişi; în 1912 erau 74 prezenţi din 98 înscrişi şi 145 recenzaţi,
iar în 1913 erau 105 din 112 înscrişi şi 174 recenza ţi.
Numărul de elevi recenza ţi şi înscrişi în anul şcolar 1913-1914 permitea
solicitarea celui de al Il-lea post de învăţător, cu efect pozitiv privind creşterea
numărului de elevi la şcoală şi, în perspectivă, creşterea procentului de ştiutori de
carte în comună.
Rezultatele de excepţie obţinute de şcolari, cunoştinţele înregistrate de elevi
şi deprinderile însuşite de către aceştia la şcoală au stimulat, treptat, treptat,
dorinţa şi interesul părinţilor de a-şi trimite copiii la şcoală.
50
51

Idem, fond Şcoala Schineni, comuna Săuceşti, d. 1/1916, f 4.
Idem, fond Şcoala Săuceşti, d. 111893-1926, f. 1, 17, 48, 59, 62.
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Şcoala

devenea tot mai atractivă pentru elevi, al căror număr creştea an de
an, aceştia dovedind interes tot mai mare pentru învăţătură, dorind să-şi
însuşească deprinderi temeinice de scris-citit, socotit, precum şi pentru a căpăta
cunoştinţele practice necesare pentru a aplica în gospodăriile lor cele mai avansate
metode de lucru ale pământului, de însuşire a unor noi deprinderi practici agricole
privind altoirea pomilor, întreţinerea grădinilor de zarzavat şi de flori, cultivarea
porumbului, cartofilor şi cerealelor, creşterea albinelor şi viermilor de mătase,
precum şi de îngrijire a casei şi a gospodăriei.
Deşi se făcuseră paşi mari privind îmbunătăţirea frecventării şcolii de către
elevii înscrişi, precum şi în privinţa rezultatelor obţinute la învăţătură, totuşi
rămâneau în afara şcolii peste 40% din numărul celor apţi de a urma şcoala
52
primară , această situaţie menţinându-se atât din cauza fondurilor insuficiente
alocate învăţământului de către guvern, dar şi din cauza mentalităţii locuitorilor
care-i foloseau pe copii ca forţă de muncă în gospodărie şi considerau că aceştia
trebuie de mici să deprindă tainele agriculturii şi să înveţe calendarul muncilor
agricole specifice zonei, precum şi rostul gospodăriei pentru a-şi asigura hrana
necesară familiei ce o vor întemeia fiecare în viitor.
Informaţii privind situaţia la învăţătură a elevilor din şcoala primară se
găsesc doar din anul şcolar 1915-1916, respectiv într-un registru matricoe 3 • Din
cercetarea acestuia constatăm că în acel an şcolar erau înregistraţi 20 de elevi în
clasa I, toţi de naţionalitate română, dintre care 19 elevi de religie ortodoxă şi un
elev catolic, toţi având părinţii agricultori, cu o excepţie şi anume elevul Niţă 1.
Constantin, al cărui tată era învăţător, respectiv Ioan N iţă, directorul Şcolii
Săuceşti. În acel document nu era trecută data naşterii la niciun elev, ci doar locul
naşterii. Toţi aveau domiciliul în satul Săuceşti, cu o singură excepţie a elevului
Mocanu A. Ioan care venea din satul Costei, ce aparţinea, la acea dată, de comuna
Săuceşti.

Referitor la situaţia la învăţătură la finele anului şcolar amintit mai sus,
precizăm că din 20 de elevi înscrişi în matricolă, 13 au fost declaraţi repetenţi şi
doar 7 au fost promovaţi cu medii între 8,18 şi 6, media cea mai mare aparţinând
elevului N iţă I. Constantin.
Cauza numărului mare de repetenţi o constituie faptul că unii au absentat tot
anul, alţii au înregistrat absenţe foarte multe, fapt sancţionat de regulamentul
şcolar din cauză că "nu şi-au însuşit cunoştinţele prevăzute de programa şcolară",
iar alţii, mai puţini, n-au întrunit media 5 la fiecare obiect de studiu. Acest
document 54 a fost verificat de revizorul şco Iar clasa a II -a Dimitrie Mihăilescu, la
1O iunie 1916, fără nicio observaţie.
Interesantă este şi situaţia la învăţătură a elevilor de clasa a V -a de la şcoala
Săuceşti ( 15 elevi), în urma examenului de absolvire din iunie 1916, desfăşurat în
52

Ibidem, f. 15 v., 62, 64.
Ibidem, d. 211915.
54
Ibidem, f. 1-11.
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faţa

unei comisii de examinare al cărei preşedinte a fost chiar Dimitrie Mihăilescu.
Acesta a consemnat în procesul-verbal întocmit la 1O iunie 1916 următoarele: cei
din Săuceşti se disting prin rapiditate şi preciziunea cu care dau răspunsurile.
Aceşti(a) sunt pregătiţi temeinic şi au spiritul practic dezvoltat. S-au vizat
materialele şi s-au cercetat lucrările scrise ale elevilor care s-au găsit
corectate 55 . Urmărind mediile acestor 15 absolvenţi de la Şcoala Săuceşti, toţi
români, ortodocşi, cu domiciliul în Săuceşti, ai căror părinţi erau agricultori,
constatăm că rezultatele se înscriu între mediile 9,35 şi 7, media cea mai mare
fiind obţinută de elevul Ghiuţă N. Mihai (născut la 23 sept. 1903), urmat de Radu
S. Vasile (născut la 26 iun. 1904), cu media 9,22, şi de Mihai Gh. Gheorghe
(născut la 14 nov. 1903), cu media 8,25. Dintre cei 15 elevi, 1 era născut în 1901,
1 în 1902, 9 în 1903 şi 4 în 1904. A fost o generaţie de absolvenţi de excepţie 56 a
căror performanţă nu s-a mai întâlnit în anii următori.
a învăţătorilor
metodice transmise de la Ministerul Instrucţiunii
Publice erau prezentate în reviste de specialitate precum "Învăţământul primar" şi
"Convorbiri didactice" (în 1895), revista "Albina" (1897), "Revista învăţătorilor
şi învăţătoarelor din România" ( 1900), "Revista generală a învăţământului",
fondată de Spiru Haret la l iunie 1905, revista pentru popor şi şcoală "Răsăritul",
57
apărută la 1 mai 1905 la Palanca, judeţul Bacău , "Revista uniunii" (în 1914) sau
lucrările "Chestiuni de învăţământ" a ministrului Spiru Haret ( 1897), "Călăuza
învăţământului pentru predarea lucrului manual în şcoala primară urbană şi
58
rurală" a lui J.M. Popescu (în 1900) . Unele îndrumări erau transmise de minister
prin adrese cu ordine şi instrucţiuni la revizoratul şcolar atât pentru învăţători cât
şi pentru preoţi, îndemnându-i pe aceştia din urmă să se implice alături de
învăţători pentru a strânge pe săteni spre a se sfătui asupra a tot ce le poate fi
folositor. Astfel, prin Adresa nr. 23.267 din 1O august 1901 li s-au oferit şi
subiecte folositoare în cercurile culturale, precum "Creşterea vitelor", "Îngrăşarea
ţarinelor", "Foloasele meşteşugurilor", "Albinăritul", "Gândacii de mătase",
"Creşterea copiilor", "Hrana de toate zilele a sătenilor" etc., apreciind că numai
astfel vor ieşi cu siguranţă roadele unei treptate îmbunătăţiri a stării de astăzi a
sătenilor noştri, aşa cum se preciza în finalul instrucţiunii semnate de Spiru Haret,
ministrul Instrucţiunii Publice, la 12 sept. 1901 59 , trimisă de către Protoieria
Bacău Parohiei Săuceşti, cu precizarea de a se conforma întocmai.
Activitatea de

perfecţionare

Instrucţiunile şi îndrumările

Cercurile culturale, gândite şi organizate de Spiru Haret, au căpătat un rol
foarte mare în activitatea extraşcolară a cadrelor didactice din mediul rural.
55
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Ibidem, d. 111897-1926, f. 71.
Ibidem, d. 211915, f 12-19.

Mihai Bordeianu şi Petru Vladcovschi, Învăţământul românesc în date, Editura Junimea, Iaşi,
1979, pp. 287, 298.
58
Ibidem, pp. 279, 289.
59
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Săuceşti, d. 111901, f 11.
57
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Acestea aveau scopul de a contribui la "schimbul de experienţă între învăţători",
în cadrul şedinţelor intime, dimineaţa 60 , la răspândirea culturii la sate şi la
ridicarea nivelului de viaţă al ţărănimii, prin şedinţe publice, după masă, cu
sătenii, unde aceştia primeau sfaturi cu caracter cultural, economic, gospodăresc,
igienica-sanitar, precum şi de orientare pentru cultura în comun a pământului în
cadrul cooperativelor 61 • Astfel, prin deciziunea ministerială nr. 10.825/21 febr.
1902 62 se preciza rolul şi importanţa cercurilor culturale, modul de organizare a
activităţii acestora şi se prezenta tematica conferinţelor ce urmau a fi susţinute de
învăţători în cadrul şedinţelor publice cu sătenii.
În anul 1908, revizorul Toma C. Tăbuş reorganiza activitatea celor 19
cercuri culturale din judeţ, pe grupe de comune, şi realiza o evidenţă clară a
acestora, stabilind pentru fiecare cerc reşedinţa acestuia, numele şi prenumele
preşedinţilor, calendarul şedinţelor fiecărui cerc cultural (data şedinţelor, respectiv
1-a, a 11-a, a III-a sau a IV-a duminică din lună), cu subiecte atât pentru şedinţe
intime (la şcoală, numai cu cadre didactice), cât şi pentru şedinţe publice (în
prezenţa sătenilor, la căminul cultural), oferind teme din domeniul istoriei
naţionale, economiei casnice, agriculturii, sănătăţii sau din viaţa socială.
Dorind ca aceste conferinţe şi convorbiri cu sătenii să aibă eficienţă, Toma
C. Tăbuş s-a adresat şi Baroului avocaţilor din judeţul Bacău 63 , rugându-1 pe
decanul acestuia să sprijine activităţile organizate de învăţătorii satelor şi din oraşe
cu susţinerea unor conferinţe populare în faţa sătenilor pentru binele acestora. În
adresa cu nr. 1390/20 oct. 1908, înaintată acestei înalte instituţii juridice, se
precizau şi câteva cerinţe privind alegerea subiectului în funcţie de nevoile locale
şi de interesul cetăţenilor, ca şi pentru tratarea conţinutului pentru a fi accesibil
nivelului de înţelegere al auditorului şi anume: să aibă exprimare clară, fără
neologisme sau expresii străine, cu o tratare simplă care să declanşeze în mintea
oamenilor dorinţa de mai bine, eliminând rutina, şi de a îmbrăţişa metodele de
lucru moderne, menite a contribui la îmbunătăţirea vieţii lor sub aspect economic,
social, sanitar şi cultural 64 .
În anexă era înaintat tabloul cu cercurile culturale din jud. Bacău şi
planificarea şedinţelor publice în cadrul fiecărui cerc, în anul şcolar 1908-1909.
Astfel, Şcoala Săuceşti aparţinea de Cercul cultural "Ion Creangă" cu sediul la
Şcoala Letea Veche, condus de înv. G. Brebu. Acest cerc avea activitate în prima
duminică din fiecare lună, la următoarele şcoli: oct. - Letea Veche, nov. Gioseni, dec. - Hoit, ian. 1909 - Ruşi-Ciutea, febr. - Săuceşti, mart. - Tamaşi,
apr. - Horgeşti şi în mai - Bibireşti 65 .
60
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Şerban Orăscu, Spiru Haret, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 103.
Ibidem, p. 103-104.
,,Monitorul Oficial al Românie!", nr. 262/1902.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Barou! avocaţilor din judeţul Bacău, d. 111897-1908, f. 651.
Ibidem.
Ibidem, f. 652.
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Desigur, este de înţeles că, în acea perioadă, învăţătorii Atanasie Tabacaru şi
Ioan Niţă erau apreciaţi de revizorii şcolari datorită remarcabilei lor pregătiri
profesionale, preocupării acestora pentru aplicarea celor mai noi şi eficiente metode pedagogice în activitatea la clasă cu elevii, demonstrând că şcoala
primară este un focar de cultură, de educaţie şi civilizaţie a locuitorilor, precum
şi loc de experimentare a noilor metode de lucru al pământului.
O altă formă de perfecţionare a învăţătorilor era examenul de definitivare în
învăţământ a acestora şi, apoi, înaintarea pe loc la grade didactice superioare, ce
aveau loc în urma unei inspecţii la clasă, finalizată cu calificativul "Bine" sau
"Foarte bine", şi trecerea unui examen susţinut la Iaşi, în faţa unei comisii
naţionale numite de minister. Cu prilejul unor astfel de examene de definitivare
s-au remarcat învăţătorii Atanasie Tabacaru în anull897 şi Ioan Niţă, în 1912.
Progresul înregistrat an de an la Şcoala Săuceşti reprezintă o dovadă a
pregătirii profesionale a învăţătorilor, toţi absolvenţi de şcoală normală, a
devotamentului acestora faţă de şcoală şi pentru misiunea lor ca apostoli ai
satelor, implicaţi cu toată fiinţa lor pentru ridicarea stării materiale, culturale şi
spirituale a sătenilor. Informându-se şi perfecţionându-se permanent, învăţătorii
aplicau cele mai noi metode didactice în procesul instructiv-educativ la clasă şi
foloseau cele mai adecvate metode de lucru al pământului, ale căror rezultate erau
popularizate în sat, în rândul ţăranilor, dar şi în judeţ şi în ţară, dovedind astfel
rolul şi importanţa şcolii primare în mediul rural.
Intrarea României în Primul Război Mondial la 14/27 august 1916 şi
stabilirea frontului pe linia Mărăşti - Mărăşeşti - Oituz vor determina MIP să ia
hotărârea de a suspenda cursurile la mai mult de 70% din şcolile din judeţul
Bacău, între acestea fiind şi Şcoala Săuceşti, al cărei local a fost folosit de
armatele ruseşti, cantonate în comună, care i-au provocat multe stricăciuni, iar
elevii rămăseseră fără învăţător din cauză că înv. Ioan Niţă fusese mobilizat pe
front 66 .
Activitatea culturală a învăţătorilor
Între activităţile culturale foarte cunoscute şi apreciate în mediul rural erau
corurile vocale săteşti, înfiinţate de către învăţători, unele formate din elevi ori
din elevi şi adulţi, organizate pe două şi trei voci, care cântau la serbări şcolare sau
la cercurile culturale şi chiar duminica la biserică 67 . La începutul sec. XX, cele
mai multe formaţii culturale erau atunci în Bacău (80), Dolj (74), Mehedinţi
(58)68 . Una din formaţiile corale de prestigiu din jud. Bacău era Corul elevilor din
Săuceşti, condus de Atanasie Tabacaru, care cânta şi la vioară şi dirija corul şcolii
la biserica ortodoxă unde dădea răspunsurile la liturghie 69 • Ulterior, corul a fost
66
67

68
69

Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Săuceşti, d. 111893-1926, f. 48, 54, 62.
Nichita Adăniloaie, op. cit., pp. 365-366.
Ibidem, p. 366.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Săuceşti, d. l/1893-1926, f. 39, 43 v.
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condus de înv. Ioan Niţă, succesorul lui Atanasie Tabacaru şi directorul şcolii 70 .
Participarea învăţătorilor la Războiul Întregirii Neamului a constituit dovada
înaltelor lor sentimente patriotice cultivate în timp de pace la catedră în mintea şi
sufletul elevilor din generaţiile anilor de început ai sec. al XX-lea.
Învăţătorii, în timp de pace, prin conferinţe cu subiecte din istoria neamului
nostru, prin cântece şi poezii patriotice la serbări şcolare sau prin excursii şi
pelerinaje la locuri istorice sau participarea la sărbătorirea unor zile naţionale,
cultivau în mintea elevilor "iubirea de ţară şi conştiinţa unităţii naţionale", dar
atunci, când a sunat alarma şi mobilizarea oştenilor pentru apărarea ţării, ei,
dascălii de la catedră, au dat cei dintâi exemplu, luptând cu arma in mână alături
de foştii elevi şi consăteni - sau in fruntea lor -pentru realizarea acestor mari
idealuri71 •
În timpul Primului Război Mondial, învăţătorii din judeţul Bacău s-au distins
în luptele duse de Regimentul 37 Infanterie. Unii au căzut la datorie, alţii, ocrotiţi
de soartă, s-au întors la elevii lor cu pieptul plin de decoraţii, răsplată a curajului
în lupta cu inamicul ce ne pustiise ţara. Între aceştia s-a regăsit şi un fiu al satului
Săuceşti, Dimitrie Mihăilescu, învăţător la Cleja şi revizor şcolar clasa a II-a,
distins cu decoraţia "Avântul Ţării"/1914, cu medalia "Crucea Comemorativă"/
1916 şi cu Ordinul "Coroana României" în grad de Ofiţer/1922 72 . Acesta şi alţi
învăţători, căliţi în focul marilor lupte pentru întregirea hotarelor ţării şi realizarea
României Mari, au trăit bucuria gândului că au scăpat cu viaţă şi au văzut idealul
naţional împlinit. Între ei s-a aflat şi înv. Ioan Niţă de la Şcoala Săuceşti.
Şi învăţătoarele s-au remarcat în momentele de cumpănă prin care treceau
ţara şi poporul român, implicându-se în activităţi de sprijinire a celor aflaţi pe
front, suplinindu-i la catedră sau desfăşurând activităţi de susţinere a familiilor
celor plecaţi pe front sau de îngrijire a orfanilor şi văduvelor de război pentru că
,,războaiele nu se câştigă numai pe câmpul de luptă, ele se câştigă şi cu forţele
rămase acasă" 73 . În documentele de arhivă ale Şcolii Săuceşti este consemnată şi
activitatea înv. Virginia Niţă, care 1-a suplinit pe Ioan Niţă, la clasă şi ca director,
cât timp acesta a fost concentrat în armată în anul şcolar 1915-191674 .
În acest timp, chiar în acele condiţii, pe front sau în spatele frontului, aşa
cum sublinia istoricul Nichita Adăniloaie, toţi şi-au servit ţara cu devotament şi
cu abnegaţie, contribuind astfel la intregirea naţional-statală, la făurirea
României Mari ( ... ). Învăţătorii au dat cel mai mare tribut de sânge. Apreciem că,
in total, numărul învăţătorilor morţi şi răniţi in acel război a fost aproape de
1.000 de oameni. Jertfa lor şi a celorlalţi dascăli participanţi in război a fost cea
70

Ibidem, f. 51 v.
Nichita Adăniloaie, op. cit., pp. 371-375.
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Arhivele Naţionale Iaşi, fond Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, d. 139/1927, f. 6 v.; Elena
Ungureanu, Istoria învăţământului preşcolar din judeţul Bacău, Editura PIM Iaşi, 2009, p. 175.
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Nichita Adăniloaie, op. cit., p. 271.
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mai frumoasă

lecţie

de patriotism pe care învăţătorii au desfăşurat-o cu pasiune
şi abnegaţie înfaţafoştilor elevi 75 • Subliniind rolul învăţătorilor la catedră, care în
timp de pace au întreţinut flacăra nestinsă a conştiinţei naţionale, şi scriitorul Ion
Agârbiceanu preciza că în timpul războiului aceştia şi-au schimbat condeiul şi, cu
arma în mână, au luptat în fruntea companiilor lor, afirmând cu multă preţuire:
Ce noroc pe tine, mândră oaste a ţării, c-ai fost presărată cu aceşti luminători/ 76 •
Aşadar, cum sublinia şi un alt autor român, profesorul universitar Florin
Diac, prin participarea la crâncenele bătălii de pe linia frontului ( ... ), şcoala
românească, prin slujitorii ei, s-a găsit şi de data aceasta în primele rânduri sub
jlamura tricolorului ·pentru apărarea pământului străbun, eliberarea fraţilor şi
teritoriilor aflate sub stăpânirea străină, pentru unitatea neamului77 .
După doi ani de lupte grele în fruntea cărora s-au aflat şi învăţători de la
Şcoala Săuceşti, la 19 sept. 1918 Ministerul de Război decidea că termenul de
( ... ) chemare temporară a ofiţerilor de rezervă ( ... ) de profesie învăţători expiră
la 1 act. şi, în consecinţă, după ce-şi făcuseră datoria către ţară, ei trebuie să se
prezinte la catedre, revenind la menirea lor de bază: să lupte pe alte fronturi,
împotriva neştiinţei de carte şi a întunericului care mai sălăşluia încă în lumea
satelor78 • Astfel şi învăţătorul Ioan Niţă s-a întors în mijlocul familiei şi la
catedră, continuând să lumineze mintea altor generaţii de copii, cultivându-le
alese sentimente de dragoste şi respect pentru toţi eroii care în anii crânceni ai
Primului Război Mondial au luptat pentru realizarea visului de aur al românilor:
reîntregirea României Mari.
Concluzii
Raportându-ne la condiţiile satului românesc din jud. Bacău, prezentate mai
sus, putem aprecia că la Săuceşti şcoala a avut un început bun, iar activitatea de
pionierat a preotului Petru Dumitriu ca învăţător ai primilor 25 de copii înscrişi în
clasa 1 în anul 1865 poate fi înregistrată şi în Cartea de Aur a şcolii acestei
localităţi, ca şi în cea a Sfintei Biserici "Adormirea Maicii Domnului", din altarul
căreia preacuviosul preot paroh transmitea sătenilor credinţa creştin -ortodoxă.
Şcoala din satul şi comuna Săuceşti a evoluat de-a lungul timpului, inclusiv
în anii marcaţi de Primul Război Mondial, datorită unor învăţători devotaţi
profesiunii care, îndrumaţi de revizorii şcolari şi ajutaţi de autorităţile locale şi de
cetăţeni, au adus lumina cărţii în mintea elevilor şi locuitorilor din această
localitate băcăuană.
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Nichita Adăniloaie, op. cit., p. 383.
Ibidem, p. 375.
Florin Diac, op. cit., p. 248.
Nichita Adăniloaie, op. cit., p. 384.
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ASPECTE REFERITOARE LA ÎNVĂ TĂMÂNTUL DIN
'
COMUNA DĂMIENESTI DE LA ÎNCEPUTURILE SALE
PÂNĂ LA JUMĂTATEA SECOLULUI XX
Ioan UNGUREANU

Some aspects and statistic data from the outset of the school activity in
Damienesti village up to the middle of the 20th century.
Summary
This material presents the hardships that the teaching staff from
Damienesti, a village situated on the Siret river, were confronted with while
carrying on their teaching activity from 1868 up to 1950. The teachers met with
many difficulties while bringing children to school, which are reflected by the
statistic data from different periods oftime.
Keywords: The beginning of the school activity in Damienesti village from
Bacau county.
Primele informaţii le avem de la data de 1 sept 1868, când învăţătorul
Theodor Dornescu de la şcoala din Dămieneşti solicita primarului lista copiilor de
vârstă şcolară fără excepţiune di religiune, conform art. 40 din Legea instrucţiunii
publice. Acelaşi învăţător, la 1O sept. 1868, se plângea subprefectului plăşii
Dămieneşti că primarul nu i-a prezentat lista copiilor ce urmează a fi înscrişi în
anul şco Iar 1868-1869. După primirea listei, la 9 ian. 1869 a şi înaintat primarului
o notă cu copiii ce nu frecventau regulat şcoala pentru a-i amenda pe părinţi 1•
La fel şi următorul învăţător, Alecu Manoliu, la 31 august 1869 solicita
primarului lista copiilor cuprinşi între 7 şi 12 ani pentru a putea obliga pe părinţi
să-i înscrie la şcoală. Nefiindu-i onorată solicitarea, la 17 oct. 1869 se adresează şi
subprefectului de plasă solicitându-i să determine primarul să-i trimită lista
copiilor de vârstă şcolară şi să facă gardul şcolii 2 . Deoarece atunci aceasta era
singura şcoală din comună, în prima listă a copiilor "meritabili a frecventa şcoala
în anul 1869" erau cuprinşi 9 copii din Dămieneşti, 7 din Călugăreni şi 7 din
Pădureni, în total 23 de copii 3 , iar în cea întocmită la 1O martie 1869 apar 54 de
copii din întreaga comună, dintre care 12 erau evrei 4 . Satul Drăgeşti aparţinea
atunci de comuna Călineşti.
O listă întocmită de Theodor Dornescu cu absenteiştii pe luna febr. 1869, în
vederea amendării părinţilor, acesta nominalizează 11 copii (dintre care 8 erau
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Dămieneşti, d. 1/1869, f. 11-12, 17-18, 22, 28 şi 83.
Ibidem, f. 85 - 86 şi 94.
3
Ibidem, f. 20.
4
Ibidem, f. 39.
1

2
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evrei), care însumau 272 de zile/20 parale pe zi, deci un total de 13 7 lei şi 20
parale 5. Totuşi, credem, că cei 8 copii de evrei frecventau o şcoală mozaică dintr-o
localitate urbană sau primeau instrucţie şcolară în familie. Rezultă acest fapt şi din
scrisoarea pe care Th. Domescu o adresa revizorului şcolar la 5 martie 1869,
cerându-i lămurire dacă poate supune amendei şi pe părinţii elevilor de religie
evreiască( ... ) când nu vor a-i da la studiu la min/', continuând şi cu precizarea că
în luna februarie, din cei 50 de copii înscrişi au frecventat 26, din care 9 nu au
venit deloc, iar 11 au comis absenţe. Într-o altă listă pe care Th. Domescu o
înainta primarului la data de 12 iunie 1869, în vederea aplicării de amenzi
conform art. 36 din Legea instrucţiunii publice, apar 22 de absenţi din cele 3 sate
ale comunei 7• Nici învăţătorul Alecu Manoliu nu se va abate de la lege arătând
primarului, la 25 nov. 1869, că din lista copiilor ce i-o dăduse la 17 noiembrie, 12
părinţi, din care 9 evrei, nu-şi trimit copiii la şcoală şi cărora trebuie să li se aplice
amenzi. Pe contrapagină, mai adăuga alţi 21 de copii din comună care încă nu se
8
prezentaseră la şcoală • În urma răspunsului din 3 martie 18 71 dat de primar la
adresele din 15 şi 25 ian. 1871, pe care Alecu Manoliu i le adresase (ca şi
subprefectului plasei), prin care solicitase sprijin în vederea trimiterii copiilor la
şcoală, învăţătorul se vede nevoit să-i amintească faptul că potrivit legii, şi copiii
israeliţi sunt obligaţi a veni la şcoală şi că el va aplica legea fntocma ca şi pentru
copiii de români 9 • Deşi primarul îi dăduse pe listă, învăţătorul aducea la
cunoştinţa acestuia că până la 5 aprilie 1871 nici unul din cei 11 copii israeliţi nu
s-a prezentat la şcoală, precum şi alţi 8 şcolari români, rugându-1 să aplice
măsurile de care dispune pentru a-i trimite la şcoală 10 •
O interesantă informaţie se desprinde şi din adresa subprefectului plasei, P.
Rugină, care, la 23 mai 1871, îl atenţiona pe AL Manoliu ca pe viitor să nu mai
ţină vacanţă joia după amiază pentru a le face cunoscută arta militară, exerciţiile
de gimnastică şi muzica vocală şi să le predea lecţiile cuprinse fn programa de
J
.
carte ce este ue;a
m ap l'1care Il .
La 1 sept. 1871 s-a deschis şcoala şi pentru alţi 20 de copii ajunşi la etatea
învăţământului obligatoriu, la eveniment fiind prezenţi atât primarul V. Ionescu,
cât şi parohul Neculai care a sfinţit apa. Însă, începând cu 6 sept. 1871, aproape
lună de lună, un şir lung de liste au fost trimise primăriei de către Alecu Manoliu,
cu absenţii din rândurile copiilor români şi evrei, cu număr de zile şi chiar de ore,
în funcţie de cuantumul sumelor de amendă ce trebuiau achitate de părinţi 12 •
Dar iată că la 7 feb. 1873, printr-un proces-verbal de constatare semnat de
A

5

Ibidem, f. 29.
Ibidem, f. 31.
7
Ibidem, f. 53-54.
8
Ibidem, f. 93-95, 97-98.
9
Ibidem, d. 111871, f. 11-12 şi 15.
·Io Ibidem, f. 17, 24-25.
11
Ibidem, f. 30.
12
Ibidem, f. 40, 42-44; d. 111872, f. 1-2, 10-13; d. 1/1873, f. 5-6.
6
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noul primar, Ion Cornescu şi de consilierii Năstase Agavriloae, Constantin Chitar
şi Niţă Jinga (acesta din urmă din Pădureni), se stabilesc cauzele unor absenţi şi
care nu pot plăti amenda: 3 văduve, sau necăjiţi ce nu au cu ce să-i îmbrace şi să
le procure cele necesare 13 . În informarea pe care AL Manoliu o trimitea
primarului la 1 iulie 1873, arăta că în acel an frecventaseră şcoala 24 elevi: 13 în
el. 1-a, 6 în el. a II -a şi 5 în el. a III -a şi dintre toţi aceştia, doar 1O meritau a lua
. 14
premiU .
Nemulţumiri privind implicarea primăriei în şcolarizarea copiilor se desprind
şi din scrisoarea adresată primarului de către învăţătorul Gh. Silvestru la 12 ian.
1884 prin care arăta: vedem că cu toate stăruinţele mele pe lângă d. voastră,
şcoala nu se populează de locu cu copii ( ... ) că din numărul de 40 copii înscrişi
pe cataloagele şcolii, numai 15 urmează la şcoală, ceea ce e deloc satisfăcătoriu.
În acei ani era o practică în a se realiza deschiderea anului şcolar cu
participarea preotului paroh, care sfinţea apa, iar examinările de sfârşit de an cu
participarea oficialităţilor de la nivelul preturii şi primăriei, a marilor proprietari
sau arendaşi, aşa cum se prezintă în documentele arhivistice. Astfel, la examinarea
din iunie 1884, realizată în prezenţa comisiei formate din primarul N. Radu,
consilierii A. Butuc, Gh. Radu, Tudor Dragan, asistenţii C. Dimitriu şi C. Manea,
dar şi preotul Ion Andriescu, s-au prezentat 20 de elevi care frecventaseră cu
regularitate, din totalul celor 40 înscrişi. Din aceştia, 14 fuseseră în el. 1-a, 4 în el.
a II-a şi 2 în el. a IV -a. Comisia a constatat că examinarea s-a făcut în
conformitate cu noua programă a şese clase şi că s-a predat la fapte mai reale, cu
aplicaţii la viaţa practică.
Examenul a durat 7 zile, între 16 şi 22 iunie 1884, la obiectele: Limba
română, Religie, Aritmetică, Istoria naţională, Lectură, Exerciţii de gimnastică.
Au promovat 5 elevi din el 1-a, 3 din el. a II-a şi 2 din el. a IV-a, alţi 9 elevi din el.
I-a şi 1 din el. a II-au fost declaraţi repetenţi. Anul şcolar următor, 1884-1885, nu
a fost lipsit de incidente. Astfel, la 24 nov. 1884, învăţătorul Gheorghe Silvestru
întocmea un proces-verbal în care se consemna că pentru elevul Ungureanu
Neculai din clasa 1-a, care având purtare necuviincioasă, în baza art, 37 şi 38 din
Regulamentul de ordine şi disciplină şcolară şi pentru că elevul nu s-a îndreptat
după ce i s-au aplicat penalităţile prevăzute de art. 44 din Regulamentul şcolar,
al. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6, hotărăşte gonirea (exmatricularea- n.n.) provizorie pe timp
de o lună a respectivului elev 15 . Pentru acel an şcolar, Gh. Silvestru solicitase, la
17 sept., primarului să facă cunoscut părinţilor că şcoala s-a deschis şi să trimită
copiii pentru a nu fi amendaţi, iar la 3 oct. îl informa că din cei 20 de copii ce
16
frecventează, sunt 2 fete şi 18 băieţi, din care 2 sunt israeliţi •
Începând cu anul şcolar 1886-1887, s-a îmbunătăţit şi prezenţa şcolarilor
13

Ibidem,
Ibidem,
15
Ibidem,
16
Ibidem,
14

d. 1/1872, f. 21.
d. 1/1873, f. 10.
f. 12.
d. 2/1884, f. 20 şi 22.
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israeliţi.

Astfel, dintre cei 16 elevi din el. 1-a care frecventau cursurile, 8 erau
evrei. La fel şi dintre cei 12 elevi din el. a II -a, 6 erau evrei. În respectivul an
şcolar, în clasele 1-IV au fost înscrişi 46 elevi şi au frecventat 38, iar cei 8 ce nu au
frecventat erau motivaţi de învăţătorul Gh. Silvestru prin aceea că erau cu totul
lipsiţi, adică săraci. Însă dintr-o altă situaţie statistică rezultă că în anul şcolar
1886-1887, şcoala primară mixtă de aici fusese frecventată de 30 de elevi (24
17
băieţi şi 4 fete) dintre cei 42 înscrişi (30 b. şi 4 f.) . La examenele ţinute în zilele
de 16 şi 22 iunie 1887, au promovat 24 elevi, iar 14 au rămas repetenţi.
Premianţilor li s-au dat cărţi şcolare şi cutii cu peniţe 18 . Mai trebuie precizat că din
anul şcolar 1893-1894, copiii de naţionalitate străină care urmau învăţământul
primar erau impuşi la plata unei taxe şcolare, având la bază Ordinul Ministerului
Instrucţiunii Publice nr. 4.778 din 22 nov. 1892 19 •
După anul 1889 s-au instituit adevărate festivităţi de acordare a premiilor de
sfărşit de an, cu participarea celor în drept din mai multe şcoli aferente. Pentru
edificare prezentăm modul cum s-a desfăşurat o asemenea festivitate la 23 iunie
1891, la Şcoala Dămieneşti, unde, alături de cei din şcoala gazdă, au fost prezenţi
premianţii din şcolile Bătrâneşti, Brăteşti, Băluşeşti, Chilii, Avereşti, Negri şi
Poienile de Jos. Întâmpinarea participanţilor s-a făcut, între orele 1O şi 11, cu
drapele, muzică şi cu imnul naţional la intrările în hotarele comunei. Solemnitatea
de deschidere a serbării s-a făcut la orele 13, prin intonarea de către participanţi a
Imnului "Trăiască Regele". S-a continuat cu o scurtă cuvântare a subprefectului
plasei Dămieneşti, apoi s-a interpretat cântecul "Glorie strămoşilor", iar după ce
învăţătorul şcolii gazdă a vorbit pe tema "Igiena sătenilor", elevii au interpretat
"Cântecul plugarilor". La fel şi după cuvântarea învăţătorului din satul Negri, s-a
cântat ,,Deşteaptă-te române", după care învăţătorul din satul Chilii a vorbit pe
terna "Moravurile şi suferinţele poporului" şi, tot astfel, pe alte teme, şi ceilalţi
învăţători oaspeţi, festivitatea încheindu-se cu distribuirea premiilor elevilor din
respectivele şcoli. Acelaşi tipic 1-a avut şi ceremonialul din 29 iunie 1894,
20
organizat cu premianţii şcolilor la Bătrâneşti .
Multe nemulţumiri privind sprijinul dat şcolii de către oficialităţi, precum şi
despre atitudinea pasivă a unor părinţi privind asigurarea frecvenţei copiilor la
şcoală se desprind şi din rapoartele învăţătorului Grigore Braşoveanu. Astfel, din
informarea ce o înainta revizorului şcolar, el arăta că deschiderea anului şcolar
1893-1894 s-a făcut conform ceremonialului, cu sfinţirea apei de către preotul
paroh, în prezenţa primarului şi a unui număr neînsemnat de copii, lipsind cu totul
părinţii, comuna Dămieneşti fiind fn mare, foarte populată de străini, adică de
evrei şi unguri fmpământeniţi. În ceea ce priveşte lista celor de vârstă şcolară, el
arăta că aceasta s-a întocmit cu primarul şi că s-au cuprins numai cei din
17

18

19

20

Marele Dicţionar Geografic al României, voi. III, Bucureşti, 1900, p. 66.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Dămieneşti, d. l/1887, f. 19, 22-23, 58.
Ibidem, d. l/1893, f. 59-60 şi 69.
Ibidem, f. 44, 47, 77.
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Dămieneşti şi Călugăreni,

care se află la o distanţă de sub 3 km., iar copiii din
cotuna Pădureni s-au lăsat deoarece acea cotună este mai departe de 3 km. şi este
populată numai de ţigani, cu toate acestea ar putea să urmeze la cotuna Poeni
unde este şcoală.
Totodată, îşi exprima speranţa că se vor lua măsuri pentru ca şcoala să nu
mai aibă goliciunea băncilor din anul trecut. În acest scop scria perceptorului la
14 act. 1893, atenţionându-1 că este obligat prin Legea instrucţiunii publice să
perceapă amendă de 20 bani pe zi pentru fiecare absenţă, iar cei insolvabili să fie
daţi primarului pentru a-i obliga a efectua, în echivalent, zile de prestaţie, conform
legii drumurilor, de la aceasta fiind scutite numai văduvele şi bătrânii de peste 60
de ani. În scurt timp se va constata însă că s-a trecut abuziv la aplicarea acestei
legi, fapt pentru care Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice va trimite, la 16
martie 1894, o circulară către toţi învăţătorii din ţară, prin care li se făcea cunoscut
că in baza noii legi a invăţământului primar ce a intrat in aplicare odată cu anul
şcolar 1893/94, s-a constatat că s-a trecut fără discernământ la aplicarea
amenzilor, fără analizarea fiecărui caz in parte, in baza legii 1.
Statistica învăţământului primar rural, întocmită la 1 iulie 1896 la nivelul
comunei de către Gr. Braşoveanu, arată că dintre cei 46 înscrişi (37 b. + 9 f.) s-au
prezentat la examen 45 şi au promovat numai 27, din care 6 din el. I-a, 9 din el. a
II -a, 8 din el. a III -a şi 4 din el. a IV -a (din cei 5 înscrişi, toţi fiind băieţi). La fel, şi
din statistica ce o încheia la finele anului şcolar următor, la 26 iunie 1897, rezultă
22
că din cei 39 copii înscrişi se prezentaseră la examen 38 şi promovaseră 25 •
Cu privire la ceremonialul de înmânare a premiilor, care s-a desfăşurat la 29
iunie 1897 în centrul Dămieneşti după orele 13, cu participarea premianţilor din
şcolile Bătrâneşti, Spiridoneşti, Negri şi Dămieneşti, în procesul-verbal încheiat
de Grigore Braşoveanu se arăta că la cei 11 O copii prezenţi, in final li s-a oferit
câte o jumătate de pâne şi câte o mână de brânză din partea proprietarului moşiei
- ·
· costach e 1V10rţun
AI
23 .
D am1eneşt1,
Din toate aceste date se pot desprinde câteva concluzii. Prima ar fi că în acei
ani de pionierat în învăţământul românesc se conjugau măsurile stimulative cu
cele coercitive pentru grăbirea paşilor de generalizare a ştiinţei de carte. Alta ar fi
aceea că se viza întrecerea şi performanţa prin modul în care se organizau
ceremonialurile de premiere pe centre şcolare. În fine, cea mai dureroasă
concluzie este aceea că sărăcia şi ignoranţa părinţilor conduceau implicit şi
explicit la slaba cuprindere, frecvenţă şi promovabilitate a şcolarilor.
Revenind la acei ani şi ştiut fiind că satul Drăgeşti până în anul 1908 a
aparţinut de corn. Negri, trebuie să arătăm că unii copii din acest sat au fost
înscrişi la Şcoala Dămieneşti încă dinaintea revenirii sale în actualul teritoriu
administrativ. Se desprinde aceasta şi din solicitarea preotului Vasile Iordăchescu
21
22

23

Ibidem, d. 111894, f. 13.
Ibidem, d. 111896, f. 36 şi 89.
Ibidem, f. 93.
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adresată învăţătorului Şcolii

Mixte Dămieneşti, la 27 februarie 1897, prin care îl
ruga .. .să motiveze absenţele fiului său Dumitru, pentru că a lipsit din cauza
4
depărtării şi a timpului rău, cu multefurtunP .
Marele Dicţionar Geografic al României ne informează că în anul 1900, în
comuna rurală Dămieneşti, ştiau carte 109 persoane, dintre care 98 erau în
târguşorul Dămieneşti. Conform statisticilor, în anul şcolar 1903-1904, sub
conducerea învăţătorului Ion Dimitriu, dintre cei 216 copii de vârstă şcolară
recenzaţi în circumscripţia Dămieneşti (între care şi 33 copii evrei), au fost înscrişi
93, au frecventat 89 (numai 2 copii evrei) şi au promovat 61, dintre care şi cei 2
evrei. În acest context, la 2 nov. 1904, revizorul şcolar Ion Ciocan solicita
dirigintelui şcolii să-i comunice dacă elevii Barbilian Dan (viitorul matematician
şi întemeietor al poeziei ermetice, cu pseudonimul Ion Barbu) şi Popovici Corina
. 1una mme
. . 25 .
s-au prezentat 1a examenu 1dm
Iată cum arăta Statistica ştiutorilor de carte din corn. Dămieneşti în anul 1908
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65
250

250

1579
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Dtn datele stattsttcii nomtnale , pe care nu o mat reproducem atei, se
desprind câteva concluzii care merită a fi evidenţiate. Astfel, în Dămieneşti, cu
statut de târg, de centru de comună şi de plasă, cu instituţii adecvate, prăvălii şi
ateliere meşteşugăreşti, dintre cei 880 locuitori în vârstă de peste 7 ani, un număr
de 624 nu ştiau carte (70%). Pe categorii sociale rezultă că dintre cei 624
neştiutori de carte din satul şi târgui Dămieneşti un număr de 409 (peste 65 %)
erau din familii de agricultori, iar 215 (peste 34 %) erau din familiile meseriaşilor,
comercianţilor, funcţionarilor şi ale celor fără ocupaţie. Pe ansamblul comunei,
dintre cei 1.040 neştiutori de carte cu vârsta de peste 7 ani, 811 erau din rândurile
familiilor ţărăneşti şi 229 din alte categorii sociale.
Ar mai fi de observat că în Dămieneşti, graţie poziţiei sale de centru
administrativ, comercial şi cultural, dintre cei 256 ştiutori de carte, 22 erau
absolvenţi ai unei şcoli superioare celei primare, aceştia fiind dintre funcţionari,
magistraţi, medici, cadre didactice etc., în timp ce în Călugăreni din cei 26 de
24

25
26

Ibidem, f. 67 verso şi 137; d. 111900, f. 1-29.
/bidem, d. 1/1903, f. 17, 106 şi 136.
Ibidem, d. 3/1908, f. 19 - 45
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locuitori cu ştiinţă de carte doar 5 aveau studii superioare celei primare, iar în
Pădureni numai 2 locuitori.
Sub aspect etnic, statistica încadrează două categorii: români şi străini.
Astfel, din cele 1.049 suflete trăitoare în Dămieneşti, 799 erau încadrate ca
români, iar 181 evrei erau notaţi ca străini.
Problema frecvenţei şcolare a rămas deschisă şi pentru anii următori. De
aceea învăţătorul 1. Dimitriu, la 16 mai 1909, solicita perceptorului o adeverinţă că
ar fi încasat amenzile şcolare pe luna martie pentru a-i trimite lista pe aprilie,
atenţionându-1 şi de faptul că întârzierile dăunează mult frecventării şi
obligativităţii învăţământului 27 . Este interesant de observat că, în baza
recensământului efectuat între 1 şi 15 august 1909, apar înscrişi la şcoală 13 7 de
copii, din care 86 de religie ortodoxă şi 51 de religie catolică, dar niciun copil de
religie mozaică 28 pentru că, aşa cum se va şi confirma mai târziu, aceştia
frecventau şcoli private pe criteriu etnic şi confesional. Aceasta şi din cauză că,
aşa cum rezultă şi din circulara din 31 mai 191 O expediată de ministrul Spiru
Haret directorilor şcolilor primare urbane şi rurale, acestora li se amintea că prin
art. 3 din Regulamentul învăţământului primar, străinii sunt impuşi la plata unei
taxe de 15 lei în comunele rurale şi 30 lei în comunele urbane, pentru copiii lor
admişi în şcolile publice. Plata se face în 3 rate egale: 15 septembrie, 15 ianuarie
şi 15 aprilie ale fiecărui an, iar chitanţele se trimit la Casa Şcoalelor. Se mai
29
atenţiona şi că s-au semnalat nereguli privind termenele şi depunerile .
În Registrul matricol pe anul1911-1912 al Şcolii Dămieneşti apar înscrişi în
clasele 1, II şi III un număr de 5 copii evrei, în anul 1914 un număr de 7 copii şi 19
copii în anul 1917 30 • În anul Şcolar 1914-1915 dintre cei 95 copii înscrişi au
frecventat 65 şi au promovat 61 31 , iar din cauza situaţiei create de numărul mare
de concentrări din rândurile cadrelor didactice, printr-o circulară din 11 oct. 1915
s-au suspendat amenzile şcolare, recurgându-se numai la avizarea părinţilor de
către primar în vederea trimiterii copiilor la şcoală 32 .
Deoarece din anul 1908 satul Drăgeşti avea şcoală proprie, în anul 1916
circumscripţia şcolară Dămieneşti aronda şi satele Călugăreni şi Pădureni, însă
dintre cei 241 copii recenzaţi (din care şi 27 de evrei), numai 122 erau consideraţi
"buni de şcoală", după cum poate fi uşor de înţeles, din cauza greutăţilor create de
război 33 . Anul şcolar 1916-917 s-a încheiat cu examinarea elevilor de clasa a V -a
la şcoala din Drăgeşti, unde s-au prezentat absolvenţii din şcolile Dămieneşti,
Călineşti, Poiana, Căutişeni şi Bătrâneşti. La nivelul comunei Dămieneşti, situaţia
27

/bidem,
Ibidem,
29
Ibidem,
30
Ibidem,
31
Ibidem,
32
Ibidem,
33
Ibidem,
28
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d. 111908, f. 4; d. 111909, f. 22.
d. 111909, f. 42.
d. 111910, f. 10.
d. 111911, f. 2; d. 2/1913, f. 4; d. 2/1914; d. 111917, f. 3-12.
d. 1/1915, f. 36.
f. 42; d. 111916, f. 2.
d. 111916, f. 6, 126-127.
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şcolară

a acelui an se încheia cu rezultate foarte slabe: dintre cei 124 elevi înscrişi,
34
frecventaseră cu regularitate numai 33 şi rămăseseră repetenţi 92 de şcolari .
Aplicarea amenzilor în scopul îmbunătăţirii frecvenţei, ca şi sistemul
examinării claselor terminale pe centre şcolare (aşa cum a fost aplicat până în anul
1942), care grupau până la 15 şcoli în anul 1940 (la început cu clasele a V -a, iar
din 1928 cu clasele a VII-a), iar asigurarea fondurilor de premiere prin liste de
subscripţie, a continuat şi după Primul Război Mondiat3 . În ceea ce priveşte
cifrele oscilante de cuprindere a copiilor evrei în sistemul învăţământului public,
lămuritoare este nota revizorului şcolar al judeţului Roman, C. Mădrescu,
expediată în toamna anului 1923, prin care se arăta că În Tg. Dămieneşti
funcţionează de mai mulţi ani o şcoală ebraică fără autorizaţie, sub conducerea
lui Samuel Lehter. Documentul blama acest fapt şi stabilea ca revizorul Gheorghiu
să cerceteze şi să informeze cum de a fost posibilă funcţionarea de şcoli
particulare În Dămieneşti şi BăceştP 6 . Pe de altă parte, mai trebuie arătat că încă
din acei ani, unii evrei, cărora aici nu le mai mergeau bine afacerile, se mutau la
Roman, Bacău, Tecuci sau chiar la Bucureşti.
Revenit la conducerea Ministerului Instrucţiunii Publice, dr. C. Angelescu
expedia, la 25 ian. 1934, o circulară către toţi învăţătorii prin care îşi făcea
cunoscut programul său de dezvoltare a învăţământului rural. Astfel, el situa ca
imperative aplicarea prevederilor Legii învăţământului primar adoptată în 1924,
între care şi extinderea duratei şcolii primare la 7 ani de studiu 37 • De aceea trebuie
remarcat faptul că în baza acelei legi, la Şcoala Primară Dămieneşti s-a aplicat
învăţământul de 7 ani încă din anul şcolar 1927-1928, fiind slujit de 3 învăţători şi
un maistru pentru lucrul manual (Elena Boroda). În acel an şcolar fuseseră înscrişi
133 copii (24 evrei) dintre care au frecventat 128, au promovat 93, iar 35 au rămas
repetenţi şi alţi 5 care fuseseră retraşi, eliminaţi sau decedaţi 38 .
Mai trebuie avut în vedere şi faptul că circumscripţia şcolară Dămieneşti s-a
restrâns începând din anul 1919, când a luat fiinţă şcoala din Călugăreni, iar din
anul 1936 şi şcoala din Pădureni. Cu toate acestea, graţie dinamicii indicelui
demografic, umărul copiilor de vârstă şcolară a crescut continuu. Astfel, în anul
1929 dintre cei 156 înscrişi au frecventat 150 şi nu s-a mai aplicat nicio amendă
şcolară, în 1934 erau înscrişi 151 şcolari (80 b. şi 71 f), iar în 1937 erau 150 (79
b. şi 71 f) 39 . Anul şcolar 193 7-193 8 se încheia însă cu o frecvenţă foarte slabă,
întrucât cele 2 rânduri de amenzi s-au anulat din interese electorale, În vederea
alegerilor parlamentare40• Situaţia şcolară ce se încheiase la 7 iulie 1938 arăta că
34
35
36
37
38
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Ibidem, d. 111917, f. 93 şi 95.
Ibidem, d. 311921, f. 47; d. 1/1922, f. 25; d. l/1926, f. 53; d. 2/1928, passim; d. l/1935, f. 175.
ldem, fond Inspectoratul Şcolar al Regiunii a XII -a Bacău, d. 4/1923, f. 22-23.
Idem, fond Şcoala Dămieneşti d. l/1926, f. 421.
/bidem, d. 111926, f. 13; d. 1/1947, f. 40.
Ibidem, d. 111926, f. 48, 528; d. 111935, f. 25.
Ibidem, d. 111935, f. 167.
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în clasele I-VII, frecventaseră cu regularitate 128 şi
promovaseră numai 100. Consternat de unele subterfugii ale părinţilor, directorul
şcolii, Constantin Idriceanu, se adresa revizorului şcolar la 20 sept. 1938 ca să
analizeze justeţea celor 9 cereri pentru dispensări sau amânări prin care se invocau
diferite motive, el argumentând netemeinicia acestora în felul următor: Pentru
şcoala noastră tendinţa de retragere prematură de la şcoală are ca prim efect
practic despopularea şcoalei şi in consecinţă suprimarea de posturi - ceea ce nu-i
de doril 1•
O situaţie acceptabilă se arată la finele anului şcolar 1938-39, în care dintre
168 şcolari înscrişi, frecventaseră 153 şi promovaseră 148, adică 88 %. În anul
1941-42 situaţia se prezintă nesatisfăcătoare, întrucât din cei 211 înscrişi (dintre
aceştia 34 erau nou veniţi), frecventaseră 157 şi absolviseră 106, cauzele fiind
create de război 42 .
Cu toate eforturile depuse în toţi acei ani, totuşi nu se reuşise ca rezultatele
să se ridice la nivelul aşteptărilor deoarece, aşa cum se prezintă într-o situaţie
privitoare la ştiinţa de carte întocmită la 25 aprilie 1939, dintre cele 949 suflete
existente în Dămieneşti, 450 erau analfabeţi, chiar dacă între aceştia erau socotiţi
şi copiii de până la 7 ani. Alţi 108 şcolari erau trimişi la şcoli mai înalte, între ei
fiind şi 48 de fete. Un număr de 18 gospodari din sat se distingeau aparte, 15
dintre ei având câte o mică bibliotecă. În sat existau şi 13 aparate de radio, dar nu
exista nicio bibliotecă în afară de cea şcolară 43 .
Pentru anul şcolar 1944-1945, directorul şcolii, Gh. Dobârceanu, mai solicita
un post didactic pe lângă cele 4 existente pentru a reveni câte 30 de elevi pe
fiecare post. Totuşi, dintre cei 142 de şcolari înscrişi în clasele I-V, frecventaseră
numai 1O144 .
Reforma învăţământului din 1948, după ce elimina tot ceea ce în şcoala
românească tradiţională reprezentase "sechelele ideologiei burgheze", venea şi cu
ceva benefic, anume generalizarea şi obligativitatea învăţământului de 7 ani. Ca
urmare, s-a înfiinţat şi Şcoala Elementară de 7 ani Dămieneşti, în care prima
promoţie a urmat-o între anii 1948 şi 1951. În circumscripţia acestei şcoli intrau
atunci şi alte sate din afara comunei, între care Poiana Iuraşcu din corn. Negri,
Poienile de Jos din corn. Roşiori şi Buciumi din corn. Valea Ursului.
Conform situaţiei încheiate la 29 iunie 1948, din cei 141 înscrişi se
retrăseseră pe parcurs 4 elevi, iar din cei 13 7 rămaşi frecventaseră 124,
promovaseră 104 şi 33 rămăseseră repetenţi. În anul şcolar următor, primul în care
se constituise şi ciclul II elementar, din cei 123 elevi ce frecventaseră ciclul 1
promovaseră 111, iar din cei 46 din ciclul II (adică din clasa a V-a), frecventaseră
39, promovaseră 32, rămăseseră corigenţi 3, iar 9, repetenţi.
din 155 de

41

42
43
44

şcolari înscrişi

Ibidem, f. 204-206.
Ibidem, f. 328-331, 359, 570.
Ibidem, f. 328-331.
Ibidem, d. 1/1945, f. 33; d. 2/1945, cf. catalogului.
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În anul şcolar 1949-1950 Şcoala Dămieneşti avea 206 elevi, din care 140 în
ciclul I şi 66 în ciclul II (clasele V şi VI), iar în 1950-51 (în care se încheia prima
serie de absolvenţi ai ciclului II elementar) frecventaseră 195 elevi, dintre care
45
122 în ciclul 1 şi 73 în ciclul II (clasele V- VII) . În concordanţă cu dinamica
demografică, creştea de la an la an şi numărul copiilor de vârstă şcolară. Astfel, în
anul şcolar 1952-53 dintre cei 192 înscrişi 85 erau în clasele V-VII, însă la sfărşit
de an rămăseseră 178 în ciclul I şi 74 în ciclul II, promovând 140 din el. I-IV şi 53
46
din el. V-II . Recensământul copiilor cuprinşi între vârstele de 1 şi 14 am,
efectuat în întreaga comună la 10 mai 1953, prezenta următoarele efective 47 :
Sexul
Satul
TOTAL
Masculin
Feminin
Dămieneşti
172
181
353
Călugăreni
151
157
308
Pădureni
21
16
37
Drăgeşti
119
99
218
Total general
463
453
916
Prima organizare administrativă de după anul 1859 a încadrat satul Drăgeşti
în comuna Călineşti, devenită ulterior corn. Negri. Aşa se şi explică de ce primii
şcolarizaţi apar în evidenţele acestei comune. De exemplu, în anul şcolar 18861887, între cei 39 elevi care frecventau aici, apar înscrişi şi cei din Drăgeşti, din
care 5 în el. I-a, 5 în el. a II-a şi 1 în el. a IV -a, iar în catalogul anului şcolar 18961897 apar un număr de 11 drăgeşteni, dintre care 6 au rămas repetenţi, deşi erau
notaţi cu conduita "Bună", dar cu atenţia "Slabă", iar silinţa "Nulă".
Trebuie remarcat şi faptul că din anul 1905 în cataloagele şcolii din Călineşti
nu mai apar înregistraţi şi şcolari din Drăgeşti, pentru că, aşa după cum s-a mai
arătat, mulţi părinţi începuseră, încă din anii anteriori, să-şi trimită copiii la şcoala
din Dămieneşti.
Reaşezarea administrativă din anul 1908 aducea şi satul Drăgeşti în
componenţa actualei comune, fapt ce coincidea şi cu terminarea construcţiei
localului şcolii. Până la finalizarea construcţiei, prima şcoală înfiinţată în sat la 1
oct. 1908, din lipsă de lemne de foc, s-a deschis abia la data de 1 feb. 1909 într-o
casă obştească, cu 21 elevi în clasa I-a. Conform procesului-verbal întocmit de
directorul Vasile Mafiei, în anul şcolar 1909-1910, la şcoală avea 18 elevi în el. Ia, 15 în el. a II -a şi 3 în el. a III -a48 , aceştia din urmă provenind dintre cei ce
frecventaseră la Dămieneşti şi Călineşti.
Recensământul efectuat în anul 1909 constata că la cele 84 de familii

45
46
47
48

Ibidem, d. 7/1949 şi 9/1950.
Ibidem, d. 2/1953, f. 43.
Ibidem, f. 24.
Idem, fond Şcoala Drăgeşti, d. 2/1908 şi d. 3/1908.
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existente în satul Drăgeşti numai 43 copii erau născuţi între anii 1896 şi 1901 49 .
Însă, conform dispoziţiilor Revizoratului Şcolar Roman din 11 nov. 1909 50 , la
noua şcoală construită în Drăgeşti erau arondaţi şi şcolarii din satele Brad şi
Corduneni (Cotul Grosului). Astfel că, la 12 nov. 1909 dirigintele şcolii
(directorul) Vasile Mafiei comunica Revizoratului Şcolar că are înscrişi 40 copii
din Drăgeşti, 1O din Brad şi 15 din Corduneni 51 . La scurt timp, după dispoziţia
dată de aducere a copiilor din aceste sate la aceeaşi şcoală, Vasile Mafiei se
adresa, la 17 dec. 1909, revizorului şcolar cu un referat prin care arăta că părinţii
din Corduneni (sat aşezat pe celălalt mal al Siretului) nu-şi trimit copiii la şcoală,
52
deşi pe cărări ar avea de parcurs mai puţin de 2 km. . În situaţia creată, anul
şcolar 1909-1910 a fost frecventat numai de 37 şcolari din cei 68 înscrişi, cei 17
elevi din Cotul Grosului lipsind permanent 53 . Din anul şco Iar 191 0-1911 situaţia
frecvenţei s-a mai îmbunătăţit, urmând cursurile şi cei din Corduneni, astfel că din
54
cei 68 de şcolari 58 au frecventat cu regularitate . Situaţia şcolarizării pe perioada
1908-1913, pe care Vasile Mafiei o înainta la 18 iunie 1913 revizorului şcolar D.
M ancaş, se prezent a ~m fie lu l urma-tor55
Anii de învăţământ
Nr.
Populaţia şcolară
crt.
1908/09 190911 o 1910/11 1911112 1912/13
21
68
73
88
85
1 Recenzati
21
73
74
68
2 Inscrişi în catalog
68
49
40
3 Au frecventat
20
37
55
1
2
4 Au absolvit
5
Referitor la populaţia de vârstă şcolară recenzată la 25 august 1914, se
consemnau în Drăgeşti 52 copii (31 b. + 21 f.), în Brad 9 (7 + 2) şi 25 în Cotul
Grosului (13 + 12). Din procesul-verbal al Comisiei de examinare a elevilor
finali şti (din clasa a V -a), întrunită la 9 iunie 1915, rezultă că din cei 9 elevi
înscrişi din cele 3 sate, au absolvit 7. Comisia fusese formată din delegatul
ministerial Constantin Idriceanu, având ca membri pe Panaite Cocea, Natalia
Dumitriu, Coteanu şi Vasile Mafiei 56 .
Din cauza mişcărilor de trupe ruseşti, anul şcolar 1916-1917 s-a desfăşurat
defectuos, cu multe întreruperi. În raportul pe care învăţătorul Gh. Tamaş îl
înainta revizorului şco Iar la 17 iulie 1917, se arăta că şcoala a funcţionat numai în
intervalurile 20 nov.-23 dec. 1916 şi 10 mai-20 iunie 1917, iar în această din urmă
perioadă au frecventat numai câte 3-4 copii din fiecare clasă.
49
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Între 1 şi 20 nov. 1916, cursurile au fost suspendate pentru că Şcoala
a fost ocupată de ruşii care mergeau pe front, după care a trebuit să fie
curăţată. Între 18 ian. şi 5 feb. 1917, în şcoală au fost iarăşi cazate trupe ruseşti,
după care n-a mai funcţionat din lipsă de lemne, dar şi pentru că primăria a dispus
curăţarea şi văruirea acesteia pentru că ruşii o lăsaseră într-o stare deplorabilă. În
respectivul an şcolar fuseseră 71 elevi înmatriculaţi dintre cei 103 recenzaţi şi
57
frecventaseră numai 9 din divizia III, 18 din divizia II şi 14 din divizia 1 • Nici
următorul an şcolar nu a avut o frecvenţă mai bună, după cum rezultă din raportul
pe care dirigintele (director) 1. Petrescu îl înainta la 27 iunie 1918. Din 70 de elevi
înscrişi în cei 5 ani de studiu, frecventaseră cu regularitate numai 12 din clasele
1-IV, alţi 53 venind sporadic la şcoală 58 •
În anul şcolar 1918-1919, care s-a deschis la data de 1 sept., încă de la
început se înregistrau multe absenţe, fapt pentru care, odată cu sfărşitul războiului,
s-a repus în aplicare sistemul amenzilor. Astfel, până la 26 sept. 1918, perceptorul
avea de încasat amenzi în valoare de 249 lei de la părinţii a 52 de elevi care se
înregistraseră cu câte 60 de absenţe, aceştia fiind din Drăgeşti, Brad şi 22 din
Cotul Grosului 59 . Întrucât spaţiul devenise neîncăpător, la 7 sept. 1920 învăţătorul
Ernani Cristea solicita aprobare revizorului şcolar ca elevii din Brad să treacă la
Şcoala Călineşti care funcţiona cu 2 posturi şi al cărei diriginte (director), înv.
Panaite Cocea, îşi dăduse acordul 60 . Însă, după cum rezultă din situaţiile şcolare
ale anilor următori, doleanţa nu s-a mai pus în aplicare, întrucât după anul 1921
s-a înfiinţat şi aici al doilea post didactic 61 • Anul şcolar 1921-1922 fusese
frecventat de 76 de elevi dintre cei 83 înscrişi în clasele 1-V şi promovaseră doar
58. (40 b. + 18 f) 62 . Prin înfiinţarea Şcolii Primare Mixte din Cotul Grosului, în
anul 1923, şcolarii din acel sat nu au mai fost înscrişi la şcoala din Drăgeşti 63 , aici
frecventând, în continuare, cei din satul Brad.
Şcolarizarea copiilor în satul Drăgeşti va căpăta valenţe superioare după
instalarea soţilor Aanei, în anul 1925, pe cele două posturi didactice. Astfel, din
cei 78 înscrişi în anul şcolar 1925-1926, au frecventat 75, în timp ce 21 dintre
absolvenţi erau obligaţi a urma în clasa a V-a şi alţi 17 (5 b.+ 12 f.) la cursurile de
adulţi. În anul şco Iar următor situaţia era şi mai bună, frecventând 85 ( 51 b. + 34
64
f) din cei 88 înscrişi, dar şi alţi 31 (5 b. + 26 f) la cursul de adulţi •
Semnificativ rămâne modul cum descrie directorul Constantin Aanei
festivitatea de deschidere a anului şcolar 1925-1926: Astăzi, 15 sept. 1925, am
procedat la deschiderea cursurilor. S-au prezentat aproape toţi copiii noi înscrişi
Drăgeşti

Ibidem, d. 21/1916, f. 20 şi 25.
Ibidem, dos 23/1917, f. 2.
59
Ibidem, d. 2411918, f. 19 şi 27.
60
Ibidem, d. 2811920, f. 21 şi 37.
61
Ibidem, d. 30/1921, f. 3, 23-24.
62
Ibidem, d. 3411922, f. 37.
63
/bidem; d. 34/1922, f. 15.
64
Ibidem, d. 43/1925, f. 54; d. 45/1926, f. 52.
57
58
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şi

o bună parte din vechiul contingent de şcolari. Li s-au dat sfaturi şi poveţe
privitoare la buna purtare, curăţenie şi respectul faţă de bătrâni 65 .
În strânsă concordanţă cu dinamica demografică din satele Drăgeşti şi Brad,
circumscripţia şcolară înregistra o creştere continuă a numărului de copii de vârstă
şcolară. Astfel, în anul şcolar 1929-1930 dintre cei 94 de copii înscrişi (46 b. +
48 () au frecventat 80 şi au promovat 52. În anul şcolar 1930-1931, învăţământul
în Drăgeşti era de 7 ani, însă în el. a VII-a erau înscrişi numai 2 elevi şi
frecventase numai unul 66 . Se remarcă însă exigenţa faţă de rezultatele şcolare,
întrucât raportul general de la finele anului 1931-1932 prezenta numai 65 de
promovaţi dintre cei 105 înscrişi în clasele 1-VII, iar cel de la finele anului 19321933 prezenta 61 de promovaţi dintre cei 95 înscrişi 67 .
Se evidenţiau atunci şi unele gesturi caritabile, între care şi cel al Mariei Gh.
Buicliu, proprietara moşiei Drăgeşti care, la 28 iunie 1938, dona şcolii suma de
100 de lei. În actul de donaţie se prevedea că banii erau destinaţi unui premiu care
să poarte numele fratelui său, Ştefan Gh. Buicliu, urmând a se acorda În numerar
elevului cu cea mai bună medie la purtare şi frecventare 68 .
Spicuind datele rapoartelor generale de sfărşit de an, mai arătăm că în anul
şcolar 1939-1940, dintre cei 95 elevi înscrişi în circumscripţia Drăgeşti şi Brad,
frecventaseră 89 şi promovaseră 72 (42 b. + 30 (),în anull941-1942 dintre cei 95
înscrişi, frecventaseră 85 şi promovaseră 63 (32 rămânând repetenţi), în 1944
promovau 84 elevi dintre cei 85 care frecventaseră cu regularitate 69 .
Evidenţele şcolare s-au menţinut cu rigurozitate (dar şi cu noi criterii
introduse) şi după sfărşitul războiului. Raportul general al şcolii pe anul şcolar
1945-46 se prezintă cu 96 de promovaţi dintre cei 122 înscrişi în clasele 1-VI, iar
cel pe 1946-47 evidenţiază numai 49 de promovaţi dintre cei 67 care frecventaseră
şi din 133 înscrişi (regresul explicându-se prin greutăţile create de foametea din
timpul secetei). Anul şcolar următor se încheia cu 90 de promovaţi dintre cei 96
care frecventaseră cu regularitate (din cei 138 înscrişi) 70 .
După criteriul stării materiale a părinţilor, situaţia şco Iară a elevilor din
Drăgeşti la 20 aprilie 1949 era următoarea 71 :
Starea părintilor
(sub 1 ha.)
Mijlocaşi, 1 - 5 ha.
Peste 5 ha
TOTAL
Săraci

65
66
67
68
69
70
71

Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

CI. 1-a
2
20
1
23

CI. a II-a

CI. a III-a

1

-

21
1
23

20

20

Cl. a IV-a Total elevi
3
15
76
4
6
19
85

48/1926.
6111930, f. 117.
6311931, f. 88; d. 6711932, f. 80.
83/1937, f. 109.
91/1939, f. 2- 9; d. 97/1941, f. 25; dos 105/1943, f. 2 şi 7 verso.
115/1946, f. 3 şi 19; d. 11811947, f. 7 şi 18 verso.
12111948, f. 96 verso.
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Dintre aceşti elevi, în respectivul an şcolar promovaseră 74, iar în anul
72
următor, 67 dintre cei înscrişi în clasele I-IV • Promovabilitatea şi frecvenţa în
anii şcolari următori apărea astfel: 70 dintre 74 înscrişi în anul 1949-1950; în
1951-1952 promovau 62 dintre 73, în 1953 promovau 60 din 63. O remarcă
importantă făcea pentru acest din urmă an şcolar inspectorul statistic Gheorghe
Cârlan de la Circa Statistică Secuieni care constata că la Şcoala Drăgeşti frecvenţa
elevilor este de 100%, ca şi a celor înscrişi la cursurile de alfabetizare ca urmare a
sprijinului neprecupeţit al organizaţiei de bază şi a muncii de lămurire duse cu
~ .
..73
parmţu .
Dintre cei 67 de elevi aflaţi în Drăgeşti în clasele I-IV în anul şcolar 19531954, se estima că 10 vor urma clasa a V -a la Dămieneşti 74 . În fine, situaţia de
încheiere a anului şcolar 1952-1953 prezintă 60 de promovaţi din 64 înscrişi şi tot
la fel, 60 de promovaţi din cei 67 înscrişi, conform Raportului general pe anul
75
şcolar 1953-1954. Şcoala avea atunci şi 13 elevi pionieri .
În ceea ce priveşte şcolarizarea copiilor din satul Călugăreni, inventarele din
arhiva şcolii întocmite în anii 1922 şi 1935, prezintă un registru matricol şi altul
de prezenţă a cadrelor didactice pe anul şcolar 1910-1911, însă alte documente
şco Iare nu sunt decât din anul şco Iar 1918-1919, fapt ce conduce la ideea că între
1911 şi 1918 şcoala nu a mai funcţionat 76 • Faptul este confirmat şi de notificarea
că în anul 1913 Şcoala Primară Mixtă Dămieneşti avea arondat şi cătunul
77
Călugăreni . O evidenţă din anul 1917 arată că în cele 54 familii existente în satul
Călugăreni în anul 1917 existau 58 de copii de vârstă şcolară, între aceştia fiind şi
Agarici I. Gheorghe, fiul proprietarului Ioan C. Agarici care frecventa la Şcoala
78
Dămieneşti . Însă, la 12 iunie 1919 apare consemnat faptul că Şcoala Călugăreni
fusese frecventată de 61 elevi (39 b. + 22 f.), fapt ce confirmă că şcoala se
reîntemeiase în sept. 1918 79 •
Evidenţele şcolare din anii următori scot în evidenţă greutăţile trecerii de la
ignoranţă la cultură, de la mentalităţile vechi la cele cerute de modernitate,
manifestate nu de puţine ori prin netrimiterea cu regularitate a copiilor la şcoală,
aspect care nu de puţine ori era cauzat de sărăcie. Edificatoare, în acest sens, sunt
datele ilustrate de rapoartele generale de la finele anilor şcolari. Astfel, în anul
şcolar 1921-1922 dintre cei 63 copii care frecventaseră în clasele 1-IV
promovaseră numai 32, iar în anul 1928 promovaseră tot 32 din cei 51 care
80
frecventaseră şcoala . La data de 1 ianuarie 1934, în urma creşterii demografice,
72

Ibidem, d. 125/1949, f. 23.
Ibidem d. 128/1950, f. 14; d. 13111951, f. 18 şi 26; d. 134/1952, f. 8-9 şi 19.
74
ldem, fond Şcoala Dămieneşti, d. 311953, f. 39.
75
Idem, fond Şcoala Drăgeşti, d. 13811953, f. 12.
76
Îndrumător în Arhivele Statului judeţul Bacău, voi. II, Bucureşti, 1989, p. 207.
77
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Dămieneşti, d. 211913, f. 2.
78
Ibidem, d. 111917, f. 3-12.
79
Idem, fond Şcoala Călugăreni, d. 111919, f. 3.
80
Ibidem, d. 1/1922, f. 8; d. 1/1927, f 68.
73
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în şcoală s-a înfiinţat şi postul al II -lea. În anul şcolar 1936-193 7 suprafaţa acestei
circumscripţii şcolare era de 2,9164 km pătraţi în care locuiau 70 de familii cu
copii de vârstă şcolară şi altele 37 fără copii din această categorie. În acel an
şcolar, dintre cei 107 copii înscrişi în clasele I-VI, frecventaseră 103 şi
81
promovaseră 66 elevi . În anul 193 7-193 8 din cei 99 elevi înscrişi în clasele 1-VI,
frecventaseră 95 şi promovaseră 60, iar în anul următor promovaseră 86 din cei
82
112 înscrişi şi frecvenţi în clasele 1-VII .
Concentrările, pregătirile şi anii efectivi de război au afectat profund şi
rezultatele muncii şcolare. Astfel, în anul şcolar 1940-1941 promovaseră 74 de
şcolari din cei 125 înscrişi în clasele I-VII (frecventaseră 111), în 1942 promovau
54 din cei 99 înscrişi şi 88 frecvenţi, aceasta şi din cauză că în urma alunecării de
teren din toamna anului 1941, şcoala s-a mutat la Dămieneşti, în 1943 promovau
47 din cei 95 înscrişi în clasele I-IV 83 . Anul şcolar 1944-1945 s-a deschis abia la
15 martie 1945 şi s-a încheiat la 24 iunie. Funcţionau numai clasele 1-IV în care
fuseseră înscrişi 79 de copii, dar frecventaseră 41, din care au promovat numai 27.
Anul şco Iar următor funcţiona cu clasele 1-V în care fuseseră înscrişi 112 copii,
84
însă din aceştia frecventaseră numai 85 şi absolviseră 57 . Raportul general pe
anul 1947-1948 arată că, din cei 116 şcolari înscrişi în clasele 1-VI, frecventaseră
84 şi promovaseră 67, iar în raportul din anul următor apăreau înscrişi 120 elevi,
cu 106 frecvenţi şi 87 promovaţi 85 . Şcoala funcţiona acum în 2 săli de clasă prin
disponibilizarea uneia din camerele locuinţei directorului. Ceea ce şochează însă
este faptul că, în concordanţă cu concepţia stalinistă a acelor vremuri, toţi şcolarii
erau încadraţi ca fiind de etnie maghiară ceea ce constituia o denaturare forţată a
adevărului istoric. Întrucât un număr de 8 elevi rămăseseră 2-3 ani repetenţi,
86
aceştia au fost trecuţi din oficiu la cursurile de adulţi . În 1951 promovau 99 de
elevi din cei 108 înscrişi şi 105 frecvenţi, în 1952 promovau 101 din cei 105
înscrişi şi frecvenţi, în 1953 promovau 93 din cei 99 frecvenţi, iar în 1954
87
promovau 82 din cei 84 înscrişi •
88
Şcoala Pădureni apare înfiinţată în anul 1933 , fapt confirmat şi de
evidenţele arhivistice din anul şcolar 1939-1940, care arată că 1O copii erau
înscrişi în clasa 1-a, 3 în el. a 11-a, 3 în el. a III-a, 4 în el. a IV-a, 5 în el. a V-a şi 6
în el. a VI-a 89 • Satul Pădureni avea, la 16 feb. 1948, un număr de 29 de gospodării
cu 123 locuitori şi 38 copii de vârstă şcolară, dintre care erau înscrişi 36 şi

81

82
83
84

85
86

87
88

89

Ibidem, d. l/1936, f. 101- 102.
Ibidem,d.l/1937,f.113-114;d.1/1938,f.118-119.
Ibidem, d. l/1940, f. 153; d. l/1941, f. 46 şi 129; d. 1/1942, f. 174.
Ibidem, d. 1/1945, f. 3 şi 30; d. 2/1945, f 67.
Ibidem, d. 1/1947, f. 94; d. 1/1948, f. 131 şi 165 verso; d. 111949, f. 68.
Ibidem, d. 2/1949, f. 1.
Ibidem, d. 2/1950, f. 41; d. l/1951, f. 49; d. l/1952, f. 44; d. 1/1953, f. 36.
Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Bacău, vol. Il, Bucureşti 1989, p. 208.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Dămieneşti, d. 111935, f. 520.
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frecventau 35 în cei 5 ani de studiu 90 • În anul 1950 promovau această şcoală 20
copii din cei 22 înscrişi, în 1951 promovau toţi cei 16 înscrişi în clasele I -IV91 .
Din motive neprecizate, Raportul general de activitate pe anul şcolar 1951-1952
arată că până la data de 4 aprilie 1952 elevii din clasele a II-a, a III-a şi a IV-a au
frecventat la Şcoala Călugăreni, timp în care cei din clasa I-a au stat acasă, după
cum arată învătătorul M.I. Nastase 92 • S-ar putea presupune că şcoala nu a avut
condiţii normal~ de funcţionare, între care şi lipsa lemnelor de încălzit. În fine, în
anul şcolar 1953-54 promovau toţi cei 10 copii înscrişi în clasele I-IV93 .

90
91
92

93

Ibidem, d. 1/1947, f. 50 şi 75; d. 2/1947, f. 26.
Idem, fond Şcoala Pădureni, d. 1/1949, f. 2; d. 1/1950, f. 2 şi 14.
Jbidem, d. l/1951, f. 9.
Ibidem, d. l/1953, f. 17.
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ÎMPROPRIET ĂRIREA ÎNSURĂ TEILOR
ÎN JUDETUL BACĂU ,
'

Cornelia CUCU
The appropriation of newlyweds in Bacau County
Summary
Theme of this article is the application of articles 5 and 6 of the Act rural
( 14 august 1864 ), in Bacau County. This enactment was adopted during the reign
of Alexandru Ioan Cuza. The material shows the categories of peasants who were
benefiting from the provisions of the two articles of the law, insist ing on the
appropriation of newlyweds. The main aspects are tracked: appropriation
committees work, the abuses of the authorities, the protests peasants cheated, the
consequences ofthe application ofthose articles.
Keywords: appropriation, newlyweds, Bacau County, rurallaw, Alexandru Ioan
Cuza.
Potrivit art. 5 din Legea rurală ( 14 august 1864) locuitorii care nu
se găseau pe moşia proprietarului cu învoieli speciale,
nea vând decât casă şi grădină, nu aveau dreptul la împroprietărire 1• Lipsiţi de
dreptul de împroprietărire erau şi sătenii incluşi în art. 6, adică cei cărora nu li se
putea îndeplini întinderea locurilor legiuite din cele două treimi ale moşiei precum
şi însurăţeii sau spornicii. Legea rurală din 14 august 1864 prevedea prin art. 54 că
"statul este obligat să vândă locuri pe moşiile sale la însurăţei şi la ceilalţi săteni
cuprinşi în art. 5 şi 6. O familie nu putea cumpăra însă mai mult de 12 pogoane 2 .
Legiuirea adoptată de ALI. Cuza nu cuprindea nici o menţiune cu privire la
sătenii aflaţi în armată. În aceste condiţii, la 7 octombrie 1864, Mihail
Kogălniceanu dă o circulară prin care toţi ţăranii aflaţi "sub steaguri" să fie
împroprietăriţi. Trebuiau să primească pământ, ca orice clăcaş, toţi cei care
făcuseră clacă înainte de a pleca în armată, iar cei care nu fuseseră însuraţi la
incorporare "să se socotească în rândul spornicilor dându-li-se pământ pe moşiile
statului conform art. 5 şi 6" 3 .
Întrucât unii însurăţei, înainte de aplicarea legii, au solicitat pământ de
hrană, conform aşezămintelor agrare în vigoare, iar proprietarii i-au refuzat,
Mihail Kogălniceanu a ordonat "să se cerceteze lucrurile si de se vor adeveri, toţi
acei săteni să fie împroprietăriţi ca şi ceilalţi clăcaşi ori unde ei vor cere" 4 •
efectuaseră clacă şi

C. Hamangiu, Codul general al României, voi. II, Legi uzuale, Bucureşti, 1907, p. 78.
Ibidem, p. 79.
3
C.D. Sturdza-Şcheeanu, Acte şi legiuiri privitoare la chestia ţărănească, Bucureşti, 1907, seria l,
voi. Il, p. 941.
4
Ibidem, pp. 919, 926.
1

2
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Toţi

cei cuprinşi în art. 5 şi 6 aveau dreptul să se strămute pe moşiile
statului cele mai apropiate, putând "să se desfacă de casele şi sădirile făcute de
5
dânşii pe moşiile pe care le stăpânesc, având comuna dreptul de răscumpărare" .
În această situaţie, comisiile de constatare trebuiau să alcătuiască un tabel
special (tabela B) în care erau trecuţi locuitorii care se încadrau în art. 5 şi 6 din
Legea rurală, deci, cei care aveau "dreptul de a se strămuta pe moşiile statului". În
tabelul respectiv era trecut fiecare sătean, suprafaţa ce o dorea, dar care nu putea
depăşi 12 pogoane, moşia unde dorea să se strămute, suma pentru despăgubire şi
modul în care această despăgubire trebuia achitată: "deodată sau în rate timp de 15
ani" 6 .
Majoritatea comisiilor de constatate s-au conformat înscriind cu exactitate,
în tabelele corespunzătoare, pe toţi sătenii care îşi exprimau dorinţa de a se
strămuta spre a fi împroprietăriţi pe moşiile statului din apropiere. S-au semnalat
cazuri când şi clăcaşii de pe proprietăţile particulare au refuzat împroprietărirea
cerând să fie strămutaţi pe moşiile statului sperând că, în acest fel, vor primi
suprafeţe mai bune. Astfel de cazuri s-au înregistrat la Comăneşti (49 de
9
însurăţei) 7 , Dărmăneşti (26 însurăţei) 8 , Dofteana (19 însurăţei) , Schitul Lapoşu (1
însurăţel) 10 •

S-au semnalat numeroase cazuri de abateri de la prevederile legii,
numeroase abuzuri. Astfel, o parte din locuitorii din Valea Seacă au reclamat "că
n-ar fi însurăţei de mai mult timp şi că au fost cerut pământ de la fostul posesor de
mai înainte răposatul George Neculai şi că le-au refuzat, cerând acum de la
comisie a li se da pământ ca la clăcaşi". Comisia de constatare, prin adresa nr.
8/1864 "au cerut ştiinţe de la autoritatea comunală dacă numiţii au reclamat
pământ în anii însurării lor, ori dacă au ştiinţe că numiţii au reclamat la vreo
autoritate". Comuna, prin adresa nr. 22/1864 răspunde că "nu se găseşte nici o
reclamaţie înscrisă dată comunei şi nici are ştiinţe că au reclamat la vreo
11
autoritate", ca unnare refuză să ia în considerare cererea sătenilor •
Un caz similar, la Bibireşti, unde George Avadanei "se tânguie
subprefecturii că el, fiind însurăţel de 10 ani, şi fiind refuzat de proprietar a-i da
pământ ca la clăcaşi în virtutea ţerculării Domnului Ministru de Interne nr. 24595
cere acum a i se da pământ ca la clăcaşi". Comisia, după cercetări "minuţioase"
conchide însă că "negăsindu-! clăcaşul, nu-l poate a trimite a i se da pământ ca la
clăcaşi" 12 •

5

C. Hamangju, op.cit., p. 79.
C.D. Sturdza-Şcheeanu, op. cit" pp. 931, 932.
7
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura Bacău, d. 1/1864, f. 195, 196.
8
Ibidem, f. 69.
9
Ibidem, f. 98.
10
Ibidem, f. 136.
11
Ibidem, d. 3/1865, f. 251.
12
Ibidem, f. 5, 6.
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În anul 1866 o mare parte din sătenii care fuseseră în armată s-au întors la
Neprimind pământ au făcut nenumărate petitii către Prefectură şi Minister
cerând să beneficieze şi ei de prevederile art. 5 şi 6din Legea rurală. În petiţiile
lor, foştii militari arătau că "deşi au prestat clacă pe moşie înainte de încorporare
... după ce au servit în armată 6 ani ... venind acasă şi neprimind pământ au ajuns
muritori de foame, întrucât singura lor ocupaţie era agricultura". Cererile lor au
fost respinse pe motiv că "ar modifica toate bunurile rurale eliberate proprietarilor
(acte de proprietate) şi de limitările de până atunci" 13 •
În toamna anului 1869 are loc o nouă încercare nereuşită de aplicare a art.
5 şi 6. O nouă circulară a lui Mihail Kogălniceanu a fost citită prin sate, primării,
biserici pentru a fi cunoscută de toţi cei interesaţi. Timp de o lună (7 octombrie-7
noiembrie), ţăranii îndreptăţiţi să primească pământ trebuiau să se înscrie indicând
şi moşia pe care doreau să fie împroprietăriţi. S-au făcut tabele pe comune şi plăşi,
dar guvernul se opune motivând că în aceste tabele au fost incluse şi categorii care
nu aveau dreptul, prin lege, la pământ.
Anul 1873 se înscrie cu noi dispoziţii, cu întocmirea unor noi tabele, cu
constituirea unor noi comisii care să verifice dacă "în 1864 a fost întocmită tabla
cu litera B" şi câţi din cei constataţi atunci mai doresc să se strămute pe moşiile
statului, câţi au fost omişi şi dacă aceştia ar dori să primească pământ pe acele
vatră.

proprietăţi.

Trebuie remarcat faptul că noile tabele conţin un număr mai mic de săteni.
Este cazul celor din Baraţi, comuna Mărgineni, unde comisia din 1873 a găsit
numai 51 de clăcaşi în loc de 53 câţi erau înscrişi în tabela din 1864. Acest lucru
rezultă din procesul-verbal încheiat la 11123 aprilie 1873, în care se consemnează
printre altele: "astăzi în consecinţă cu ordinul D-ului Prefect nr. 4293
convocându-ne la moşia Baraţi din comuna Osebiţii Mărgineni, proprietate a
Episcopiei Romano-Catolică, şi procedând la formarea tabelei pentru sătenii
pălmaşi împroprietăriţi pe acea moşie, am găsit numai număr de 51 de asemenea
săteni aşa precum se constată din tabela formată de comisiune la anul 1864 şi din
procesul verbal al O-ului inginer hotamic care au delimitat proprietatea în anul
1871, luna iunie, dându-le şi pământ numai la acel număr, câte 58 prăjini, 36
14
stânjeni, de fiecare" •
Deşi, în acest proces-verbal se susţine că ar fi existat numai 51 de clăcaşi
la Baraţi, de fapt ei erau 53, lucru atestat de tabelele de constatare din 1864 15 ,
precum şi de scrisoarea adresată lui Petre Aslan, contabilul Comitetului de
lichidare, la 26 aprilie 1873: "Amice Petrache. Te rog notează-mi ce câtime de
pământ se prevede în total prin titlul provizoriu nr. 49 emis de comisia plăşii
Bistriţa de Sus, judeţul Bacău pentru moşia Mănăstirii Catolice Osebiţii
Mărgineni care a luat obligaţia acum nu de mult fiindcă acolo se arată 53 săteni,
13

14
15

Nichita Adăniloaie, Reforma agrară din 1864, Bucureşti, Ed. Academiei, 1967, p. 318.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura Bacău, d. 311865, f. 325.
Ibidem, d. 211864, f. 118.
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constatarea la faţa locului sunt numai 51, adică minus 2". După care
urmează răspunsul dat de Petru Aslan celui care semnează indescifrabil: "titlul
bisericii catolice de care vorbiţi conţine despăgubirea pentru 53 de săteni cu
bratele" 16 .
'
Cazuri similare s-au semnalat şi la Caşin 17 , Bogdăneşti şi Grozeşti 18 •
În condiţiile în care cresc nemulţumirile ţăranilor, guvernul urgentează
aplicarea art. 5 şi 6 din Legea rurală, adică împroprietărirea însurăţeilor, a celor
care nu efectuaseră clacă în 1864 şi care lucraseră pământurile marilor proprietari
prin învoieli speciale, a celor care nu primiseră întregul pământ pe motiv că
moşiile erau strâmte precum şi a celor care erau în armată.
Aplicarea celor două articole din Legea rurală s-a făcut şi sub presiunea
Războiului de Independenţă când statul avea nevoie de cât mai mulţi tineri sub
arme. În 1876, adică după 12 ani de la decretarea legii, au început să se adune
datele şi să se întocmească tabele, pentru ca abia în 1878, 1879, deci după
terminarea Războiului de Independenţă să se treacă la aplicarea art. 5 şi 6 din lege.
La 20 iunie 1878 este adoptat Regulamentul de aplicaţiune pentru
executarea articolelor 5 şi 6 din Legea rurală. Potrivit art. 1 din acest
Regulament, în fiecare judeţ se înfiinţa o "comisiune ad-hoc formată dintr-un
membru al comitetului permanent, un delegat al administraţiei domeniilor şi
primarul fiecărei comune rurale, unde comisiunea va avea a lucra" 19 • Întrucât
primăriile nu mai păstrau actele întocmite de Comisiile de plasă (de constatare) cu
privire la însurăţei, activitatea acestei comisii a fost anevoioasă.
Decretul de împroprietărire a stârnit opoziţia arendaşilor şi proprietarilor
care căutând să speculeze naivitatea ţăranilor şi să formeze o opinie de
neîncredere, afirmau că hotărârile luate de comisiile judeţene nu vor fi temeinice
dacă nu vor avea consimtământul lor, consimtământ care se obtinea numai în
.
'
'
'
condiţiile în care fiecare sătean muncea un anumit număr de zile cu vitele şi
braţele fără să primească bani.
Nici de această dată nu s-a asigurat mărimea legată de suprafaţa de pământ
pentru ţărani. Deşi în 1864, s-au semnalat lipsuri la suprafaţa de pământ în
numeroase comune, în urma aplicării art. 5 şi 6 din Legea rurală au primit pământ
numai 347 de foşti clăcaşi din comunele Caşin, Valea Rea, Bogdăneşti, un total de
215 fălci 20 .
Comisiile pentru împroprietărirea însurăţeilor din judeţul Bacău şi-au
început activitatea în 1878 şi au continuat-o în 1879 şi 1880.
Potrivit documentelor de arhivă au fost împroprietăriţi 553 însurăţei din
comunele Berzunţi, Bogdana, Letea, Nadişa, Mănăstirea Caşin, Scorţeni pe o
iar

16
17
18
19

20

după

Ibidem, d. 3/1865, f. 326.
Ibidem, f. 90.
Ibidem, f. 50, 51.
C. Hamangiu, op. cit., p. 406.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura Bacău, d. 2/1880-1885, f. 3-38.
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suprafaţă

de 1324 fălci, adică 1893 hectare. Nici de data aceasta nu li s-a dat
ţăranilor suprafaţa legală de pământ. În loc să primească 3.041 ha (conform legii)
au primit doar 1.893 hectare, deci cu 1.148,5 hectare mai puţin 21 .
Potrivit Administraţiei Domeniilor, în judeţul Bacău ar fi existat 709
însurăţei cu drept de împroprietărire, dar din documente rezultă că au fost
22
împroprietăriţi doar 553, deci cu 156 de însurăţei mai puţin .
De asemenea, Regulamentul din 20 iunie 1878 prevedea în art. 4 că "se
vor înfiinţa comune noi pe proprietăţile statului mai puţin populate, care se vor
întocmi după planuri regulate, aprobate de Administraţia Domeniilor" şi în care se
prevedeau spaţii pentru drumuri, pieţe, primărie, şcoală, biserică, cimitir şi 4
pogoane pentru vatra satu1u1. rezervate statu 1UI.23 .
Pe baza acestui articol, între anii 1878-1879, în plasa Tazlău de Jos au luat
4
fiinţă două sate noi: BerzunţP şi SârbP 5 . Pentru Berzunţi s-au rezervat 301 fălci,
iar pentru Sârbi 165 fălci şi 69 prăjini.
Comparând numărul celor care au primit pământ, potrivit Regulamentului
din 20 iunie 1878, cu numărul ţăranilor rămaşi fără pământ, după aplicarea Legii
rurale din 1864, la nivelul judeţului Bacău observăm un număr mare de ţărani
cărora nu li s-au asigurat locurile de hrană. Exemplificăm acest lucru cu situaţia
din plasa Tazlăul de Sus, unde documentele sunt mai numeroase şi mai
concludente. Aici rămăseseră fără pământ, în urma aplicării legii, 251 de ţărani.
Prin aplicarea art. 5 şi 6 au mai primit pământ 112 însurăţei, rămânând în
continuare fără pământ 139 ţărani.
Mulţi ţărani au fost excluşi de la dreptul de împroprietărire sub motivul că
cererile lor au fost înaintate prea târziu, data de 30 august 1880 fiind ultima zi
până la care sătenii puteau să mai depună cereri la autorităţile comunale pentru a
fi împroprietăriţi, după care toate lucrările se închideau 26 .
La 20 august 1882, guvernul adoptă o hotărâre prin care deposedează pe
însurăţeii care au contravenit dispoziţiilor regulamentare dispunând să fie
împroprietăriţi alţii care întruneau condiţiile 27 . Acesta a fost un alt mijloc care a
favorizat excluderea unor ţărani de la dreptul de împroprietărire şi deci abuzurile
autorităţilor.

Protestele ţăranilor care nu au primit pământ au determinat statul să
continue vânzarea pământurilor către aceştia. Aceste vânzări au satisfăcut însă
într-o foarte mică măsură necesităţile ţăranilor deoarece preţurile erau foarte mari,

21
22

23
24
25
26
27

Ibidem.
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Ministerul Agriculturii, Însurăţei, d. 1/1878, ( 348.
C. Hamangiu, op. cit., p. 407.
Arhivele Naţionale Bacău, Prefectura Bacău, d. 2/1880-1885, f. 3-6.
Ibidem, d. 2/1878, ( 1-5.
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Ministerul Agriculturii, Însurăţei, d. 2/1879, ( 108-111.
Ibidem, d. 1/1904, ( 20-32.
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iar sumele trebuiau achitate odată cu vânzările. În judeţul Bacău, între 1881 şi
1888 s-au făcut foarte puţine vânzări de teren din moşiile statului, deşi statul
dispunea de astfel de moşii. Acest lucru dovedea, pe de o parte, lipsa de
preocupare a autorităţilor faţă de cei rămaşi fără pământ în 1864, iar pe de altă
parte, dorinţa acestora ca nu ţăranii să intre în posesia acestor moşii, ci marii
proprietari.
În concluzie, prin aplicarea Legii rurale din 1864, în judeţul Bacău au fost
împroprietăriţi 17.679 clăcaşi, la care se adaugă cei 553 de însurăţei, deci în total
18.232 ţărani. Dintre aceştia 1.150 în categoria fruntaşi, 6.006 în categoria
mijlocaşi, 7.850 în categoria pălmaşi şi 2.673 în categoria cu casă şi grădină la
care se adaugă 215 în aceeaşi categorie pe proprietăţile răzeşeşti. Cei 17.679
clăcaşi au fost împroprietăriţi pe 47.165,7 fălci (67.447 hectare) iar însurăţeii
(553) pe 1.324 fălci (1893 hectare), deci în total împroprietăriţii au primit
48.489,7 fălci (69.340 hectare).
Deşi Legea rurală din 1864 a întărit proprietatea ţărănească şi a îmbunătăţit
situaţia unei părţi importante a locuitorilor satelor, marea proprietate a continuat
să fie predominantă, reprezentând împreună cu proprietatea statului aproximativ
70 % din suprafaţa arabilă a ţării.
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STROE S. BELLOESCU - CTITOR DE CULTURĂ ŞI
FILANTROP CARE A SCRIS ISTORIE PE MELEAGURI
BÂRLĂDENE
Li via O LARIU
Stroe S. Belloescu - culture builder and philanthropist
who made history on lands Bârlad
Summary

Stroe S. Belloescu was a Romanian mathematics teacher, an intelectual
and a well known philanthropist. His former students and colleagues that knew
him best said that he was a role model teacher, always aware of his important
calling which he practiced relentlessly and selfless. Observing that poverty, vices
and the day to day struggles of the ordinary people were rooted in their lack of
education, knowledge and religious morals, he considered that the best approach
towards improving people's lifes was to: "teach them in order to become
intelectually enlightened and strengthen their religious belief in order to endow
them with a set of moral values". This core belief drove him to actively participate
in and sponsor the building and ulterior activities of new schools, churches and
cultural settlements. His patriotism drove him to initiate and see through to
completion in 1909 the National House building in the town of Bârlad, building
which nowadays is hosting the Municipal Library. At frrst it was a donation book
collection shared both his personal archive and other personalities from Bârlad.
His philantropical activities were not aimed only at cultural structures but also at
those that used them. His last will and testament states that important amounts of
his life long savings should be dedicated to the maintenance of the schools he
sponsored and to the less fortunate students in Bârlad area as well as those from
the Transilvania region. He participated in the historic events ( 1848, 1859, 1877,
1907) of the period to be rewarded with titles and orders that showed patriotism,
fighting for the uplifting life people.
Keywords: nationalist, patriot, culture builder, philanthropist.
Stroe Belloescu (n. 20 martie 1838, la Câmpina- d. 20 octombrie 1912,
Bârlad) s-a distins printr-o seninătate plină de iubire a sufletului său şi îndeosebi
acea moralitate care 1-a făcut să gândească mai mult la cele trainice, decât la cele
trecătoare. A avut cel mai înalt simţ al datoriei izvorât din cea mai caldă iubire
pentru tineret şi ţărănime. Acest om nu a cunoscut nici cea mai mică răutate sau
duşmănie. Era un model nu numai de ştiinţă, ci şi de cetăţean. Munca şi fapta
făcute într-o perfectă tăcere, cu o simplitate şi rară sinceritate, era idealul în care
el ştia să crească tinerele generaţii. A fost un muncitor înflăcărat de idealuri pentru
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propăşirea

prm

lumină

a neamului

său,

era un om simplu care a dus o

viaţă

austeră.

Stroe Belloescu a fost călăuzit toată viaţa de convingerea că a munci
înseamnă a te ruga, drept dovadă nu a ezitat să le mărturisească apropiaţilor săi că
"orice muncă adevărată e sfântă; în orice muncă adevărată, fie numai muncă cu
braţele, este ceva dumnezeiesc. Mintea ne-a fost dată nu ca să argumentăm şi să
sofisticăm, ci ca să putem pătrunde ceva, ca să căpătăm o credinţă şi o percepere
limpede a lucrurilor, ca apoi pe temeiul acestora să purcedem la faptă care trebuie
făcută printr-o muncă fără zgomot, în cea mai perfectă tăcere, pentru că tăcerea
1
este elementul în care toate lucrurile mari se formează."
Inevitabil se naşte întrebarea: de ce s-a stabilit la Bârlad? Pentru că "tot
aici s-au stabilit câţiva profesori transilvăneni emeriţi, cărturari iluminişti, ca Ion
Popescu întemeietorul primului hebdomadar bârlădean, Semănătorul ( 1870),
Ştefan Neagoe, lingvist şi cercetător literar, cunoscut prin al său Codex
Neagoeanus, fondator al celui de-al doilea ziar bârlădean, Pa/oda (1881),
Solomon Haliţă, întemeietorul revistei pedagogice Gheoghe Lazăr (1887),
colaborator al lui George Coşbuc şi Gh. Bariţ, prieten şi slujitor al "direcţiei noi" a
lui Titu Maiorescu, cărora li s-a alăturat Stroe Belloescu, profesor, senator şi ctitor
de instituţii cărturăreşti. " 2
Mai trebuie menţionat că Belloescu în loc de inginerie - pe care ar fi
trebuit să o profeseze conform diplomei obţinută în 1863 după absolvirea
cursurilor Politehnicii din Gand, Belgia - a predat matematica, în perioada 18701874, la Şcoala normală de băieţi din Bârlad, şcoală abia atunci înfiinţată (actualul
Liceu "Gheorghe Roşea Codreanu"), unde a rămas până în 1898, când a ieşit la
pensie. În buletinul secţiei Ligii Culturale, G.C. Râmniceanu a făcut următoarea
prezentare: "Stroe Belloescu prin origine ardelean, fiu de gospodar rural, crescut
în dragoste de neam şi de muncă continuă şi cinstită, a primit învăţătura secundară
în Bucureşti, sub influenţa romantismului înflăcărat a lui Heliade Rădulescu, care
preamărea trecutul nostru istoric de glorie şi de cinste, s-a desăvârşit în străinătate
în Belgia, ţară unică de muncă intensivă şi de ordine; astfel bine preparat şi solid
format a îmbrăţişat o carieră frumoasă a profesorului, în epoca lui clasică şi a fost
far luminos, într-o lungă şi frumoasă carieră, la liceul nostru; ( ... ) om al datoriei
riguroase, al muncii cinstite, al economiei şi cumpătării cu adevărat stoice. Cu
aceste calităţi şi cu o deşteptăciune sclipitoare s-a impus tuturor."
A vea un înalt simţ al datoriei şi o caldă iubire de tineret şi ţărănime. Drept
dovadă din leafa lui şi din cele câteva hectare de pământ pe care le avea, a ajutat
elevii săraci (a donat 12.000 de lei în 1897, pentru cinci elevi ţărani săraci, din
judeţul Tutova şi pentru cei din Transilvania lui). Potrivit documentelor existente,
la data de 21 ianuarie 1901, membrii societăţii "Casa de ajutorare pentru copiii
1

2

Gheorghe Vrabie, Bârladul cultural.
C.D. Zeletin, Principesa Elena Bibescu marea pianistă, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007, p. 22.
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săraci

de curs primar şi profesional din judeţul Tutova" au decis cu majoritate de
voturi să-i desemneze în comisia de control pe: Stroe S. Belloescu, Condrea şi
Căpitanul Undrea, aceştia având sarcina să supravegheze îndeaproape ca fondurile
adunate din donaţii, destinate elevilor săraci, să fie cheltuite corespunzător.
Această nominalizare reprezintă încă o dovadă a implicării lui Stroe S. Belloescu
în ajutorarea tinerilor care să aibă asigurate condiţiile minime necesare pentru
studiu. La 29 martie 1906 a trimis din Bârlad, lui Nicolae Iorga, suma de o sută de
lei "în ajutorul studenţilor răniţi, martiri ai românismului", cu ocazia
evenimentelor de atunci.
În afara articolelor de presă locală şi centrală, Stroe S. Belloescu a alcătuit
pentru elevi manuale de matematică ( 1872), fiind apreciat în ţară de către toţi
colegii, manuale după care s-a studiat timp de 20 de ani. Meritele sale didactice
i-au fost apreciate de autoritatea şcolară superioară. Pe 19 ianuarie 1902, lui Stroe
S. Belloescu senator, pensionar, fost profesor la liceul din Bârlad, pentru servicii
aduse învăţământului primar şi educaţiei populare i-a fost conferit, din partea
regelui României, Carol 1, medalia de Răsplată a muncii pentru învăţământul
pnmar.
Ca semn de omagiu adus eminentului profesor al liceului, în 1903, elevii şi
profesorii Liceului Codreanu au decis transformarea centrului cultural al elevilor
de curs superior în societatea literara-ştiinţifică "Stroe Belloescu". Odată cu
înfiinţarea acestei societăţi a luat fiinţă şi o bibliotecă îmbogăţită prin donaţiile
elevilor, profesorilor, foştilor elevi şi profesori, precum şi prin achiziţionarea unor
cărţi din fondurile strânse de elevi la diverse spectacole artistice pe care le dădeau
la nivel local. Neamul românesc consemna: "Sâmbătă 22 aprilie 1909 elevii
liceului vor da reprezentaţie în folosul bibliotecii lor, Stroe Belloescu."
S-a situat atât în mijlocul acţiunilor social-culturale ale oraşului Bârlad, ale
judeţului Tutova, precum şi ale celor din ţară. Până în ultima clipă a vieţii sale,
marele filantrop a fost iniţiatorul şi susţinătorul majorităţii activităţilor culturale
din Bârlad. Belloescu a trăit în acelaşi timp cu fruntaşii unei generaţii entuziaste
care au realizat marile acte istorice din epoca modernă: 1848, 1859, 1877, 1907.
În Războiul de Independenţă de la 1877 a fost comandant de batalion, iar pent:u
serviciile aduse pe front a fost răsplătit cu medalia "Apărătorii Independenţei". In
plus, purtându-i un respect deosebit, cetăţenii I-au onorat cu încrederea de a-i
reprezenta şi în Parlamentul ţării în calitate de deputat şi senator. Pentru serviciile
cetăţeneşti a primit, pe 24 decembrie 1882, gradul de ofiţer al ordinului "Coroana
României". Pe 2 iulie 1904, printr-un decret dat în Castelul Peleş de Carol 1, Stroe
S. Belloescu, senator de Tutova, a fost numit membru al ordinului "Coroana
României" în grad de Comandor. Pe 9 iunie 1909, tot din Castelul Peleş, printr-un
decret al regelui Carol I, a mai fost numit membru al Ordinului "Coroana
României" în grad de Mare Cruce, una din cele mai mari distincţii ale timpului. A
servit în "Garda Naţională", în calitate de comandant de batalion. Un înfocat
partizan al ideilor patriotice şi naţionale, a fost şi unul dintre marii naţionalişti şi
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patrioţi

ţării,

astfel că toată viaţa a luptat pentru înălţarea neamului. Patriot
convins, combătea cu înverşunare cosmopolitismul, pe care îl considera ca o
adevărată primejdie pentru starea României. Dar nota caracteristică imprimată în
toate acţiunile vieţii sale, a fost dragostea de neam şi mila de cei nenorociţi şi
ai
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Puternicul sentiment patriotic îl face pe Stroe S. Belloescu să ridice, în
anul 1909, în Bârlad, aşezământul cultural "Casa Naţională" în care funcţionează
şi în prezent Biblioteca Municipală ce-i poartă numele. "Cu dragoste pentru lumea
săracă, dar şi dornică de lumină, profesorul Stroe Belloescu se alătură şi el celor
care voiau nu numai pentru ei Biblioteca şi, cu inimă şi mână de filantrop, dar şi
de mare patriot, pune la dispoziţia comitetului creat suma de 5000 de lei pe care o
ridică treptat la 40.000 de lei, bani mulţi, foarte mulţi pentru vremea aceea. Cu ei
se va ridica la Bârlad "Căminul cultural" al viitoarei Biblioteci. Presată de
cerinţele obştii, primăria se vede pusă în situaţia să-şi probeze şi ea filantropia:
oferă ,,Parcul Comunal" din strada Principală a târgului ca loc pentru clădirea
bibliotecii". 3
În ianuarie 1907, În publicaţia Vocea Tutovei apare un articol cu titlul
"Când se va deschide Biblioteca Populară la Bârlad?" în care semnatarul prezintă
astfel construirea acestei clădiri: "După cum am aflat iată cum e programul
3

Ion N Oprea, Carte ... , Ed Pim, Iaşi, 2009, pp. 193-196.
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comitetului de iniţiativă municipal pentru înfiinţarea bibliotecii populare din
Bârlad. Se zice că o persoană filantropă pe care o cunoaşteţi desigur, a promis că
va da o fiumoasă sumă şi deci va trebui să se completeze prin liste de subscripţie
publică suma de 30.000 de lei. În cât timp credeţi că se va strânge această sumă?
Eu zic cel puţin 1O ani şi încă trebuie să fim optimişti pentru a crede acest lucru.
Ei, dar zic cei din comitet, atunci fiind gata localul, ne vom mândri cu luxul şi
fiumuseţea lui.
Gândiţi-vă însă buni români că această bibliotecă este de cel mai mare
folos a fi cât mai curând, observând starea înapoiată intelectuală a majorităţii.
Deci zic, să ne mulţumim întâi cu un local destul de modest, cu o odaie închiriată
sau mai bine să ne adresăm dlui ministru de instrucţie Dinescu care, cred eu că ne
va pune la dispoziţie cu bună voinţă o odaie dintr-o şcoală primară de aici. Ce
cheltuială vom avea alta decât petrolul consumat, iar în privinţa personalului se va
oferi pe rând câte un profesor căruia îi va face plăcere a veghea câteva ceasuri
seara în sala de lectură. ( ... ) Să stăm strâmb şi să judecăm drept, la ce ne-ar folosi
nouă un local cine ştie când construit dar plănuit luxos. La întârziere şi mândrie
goală. Practici să fim că acest lucru ne poate aduce un folos imediat. Şi când o
vom deschide şi noi cu 6 volume chiar şi de ne vom adresa la diferite persoane, ca
să cerem să ne dea cărţi, care le vom pune la dispoziţia publicului chiar în ziua
donaţiei, oare ne vor da cu plăcere când se vor gândi că vor fi puse iar în
bibliotecă? Dar când te adresezi şi zici "daţi cărţi pentru biblioteci, care vor fi
puse la dispoziţia publicului peste câţiva ani, sau niciodată poate", cine va mai
dona cu plăcere cărţi?
Ne-am plictisit spunându-se să contribuim la ridicarea ţăranului român, dar
nimeni nu pune în practică această teorie ca să ajute imediat cu ceva măcar pe
unul din ţărani. Vorbă de paradă şi aceasta pentru a ne arăta că ştim să îndrugăm
multe vorbe fiumos legate, iar fapte deloc. Ca să sfărşesc zic să ne punem toată
4
voinţa pentru a munci din răsputeri şi să vedem odată biblioteca deschisă."
După înfiinţarea bibliotecii, 15 noiembrie 1906, intelectualii vremii au
conştientizat necesitatea existenţei unui local special în care aceasta să
funcţioneze. George Tutoveanu aprecia că "încercarea bibliotecilor fără local,
alipite pe lângă licee şi gimnazii s-a făcut, întărindu-se tuturor convingerea că, în
cel mai bun caz, aceste biblioteci nu sunt de folos decât pentru elevi şi profesori;
şi gândul nostru este tocmai să venim în sprijinul celor mulţi , atrăgând spre
bibliotecă şi pe cei de pe urma cărora trăiesc acum traducătorii literaturilor de
speculă. Ar fi înţelept, dar să ne folosim de experienţa altora şi cea dintâi
preocupare a comitetului de iniţiativă să fie localul propriu al bibliotecii
bârlădenilor. Şi gândul acesta ni se va împlini mai curând chiar decât ne-am
aşteptat, deoarece dl. Stroe Belloescu, omul pentru care nici imaginaţia cea mai
înflăcărată nu mai poate iscodi vreun cuvânt de laudă, ne-a făgăduit că ne va
4

Dumitru de la Cârjăoani, "Vocea Tutovei", nr. 46/28 ianuarie 1907.
191
https://biblioteca-digitala.ro

ridica, sigur şi foarte curând, acest local propriu." Pentru început, aşa cum se ştie,
Biblioteca a funcţionat în casa poetului George Tutoveanu, neexistând un local
propriu pentru aceasta.
Conform documentelor existente, demersurile în scopul construirii
imobilului ce va servi drept Casă Naţională, Stroe S. Belloescu le-a făcut pe 12
decembrie 1907, când printr-o adresă înaintată primarului de la acea vreme, a
solicitat terenul necesar pentru clădirea acestui local. Demersul lui Stroe S.
Belloescu este astfel motivat: "Dorind a înzestra Bârladul, oraşul meu de
predilecţiune, cu un local menit a servi de bibliotecă publică, muzeu şi o mare sală
a artelor, domnule primar, să binevoiţi a interveni pe lângă onoratul Consiliu
comunal spre a pune la dispoziţia mea terenul necesar pentru clădirea acestui
local." Decizia Consiliului comunal, de care Stroe S. Belloescu avea mare nevoie
pentru a-şi împlini visul, a fost luată abia pe 5 august 1908. În răspunsul pe care
Stroe S. Belloescu îl primeşte pe 27 august 1908, se menţionează: "Consiliul
comunal din 5 august a luat act cu mulţumire de cele arătate de dumneavoastră
prin petiţia înregistrată cu nr. 11115/1908, relativ la înzestrarea oraşului nostru cu
un local menit a servi de bibliotecă publică, muzeu şi mare sală a artelor. Cât arată
decizia, Consiliul comunal a cedat terenul pe care se află situată grădina mică a
primăriei din strada Principală pentru construirea acestui local." Lucrările au
demarat la scurt timp.
În vara anului 1909, presa centrală consemna: "Bârlad. Localul pentru
"biblioteca populară", ce se construieşte pe strada Principală, în grădina "Parc", e
aproape pe sfărşite. La toamnă, cu ajutorul lui Dumnezeu, i se va face
inaugurarea, la care cred că vor veni - pe lângă studenţii tutoveni din Bucureşti şi
Iaşi şi apostolii neobosiţi ai neamului."
Ion N. Oprea, în volumul Carte ... , menţionează că "în toamna anului 1909
sediul Bibliotecii publice din Bârlad se va inaugura, iar realizarea avea să devină o
provocare, dacă nu o invitaţie la o asemenea edificare şi pentru alte oraşe din ţară:
Tecuci, Focşani, Brăila, Râmnicul-Sărat..." "Fondatorului dl. Stroe Belloescu,
mare filantrop al Bârladului, i se datoreşte clădirea acestui necesar locaş ( ... )" 5
Tot din datele consemnate de presa vremii reiese că Stroe S. Belloescu ar
fi dorit urgentarea lucrărilor de construire a clădirii deoarece numărul cărţilor
acumulate, într-un timp scurt la Biblioteca publică (ce a luat fiinţă la 15 noiembrie
1906) nu mai aveau unde fi adăpostite. Cum făcea parte din comitetul de
inaugurare a Bibliotecii, Stroe S. Belloescu s-a îngrijit de construirea actualei
clădiri căreia i-a dat destinaţia de Casă Naţională. Cheltuielile cu construcţia
clădirii fiind destul de mari, inaugurarea Casei Naţionale s-a amânat de câteva ori.
Neamul românesc consemna: "Auzim că mult aşteptata Casă Naţională de
cetire întemeiată de cinstitul bătrân cu suflet nobil, dl. Stroe Belloescu, se va
deschide tocmai la 1O mai; cu toate străduinţele, la început ea n-ar putea mulţumi
5

"Neamul românesc", nr. 69, din 26 iunie 1909, p. Il 06
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decât pe cei mai puţin înaintaţi în citit. Şi atât ar fi un bine de s-ar putea îndeplini,
dar, ceea cei mai rău, administraţia va trece la primărie; şi e rău, căci, cum la noi
s-a dezvoltat uimitor spiritul de învrăjbire politică, ce degenerează adesea în
trivialităţi, fiecare guvern îşi va face un mijloc de luptă pentru interes în această
instituţie, ce trebuie să fie - cu gândul acesta a fost întocmită - răspândirea de
cultură numai şi numai românească." Acelaşi periodic mai consemna: "Aici va
veni şi meseriaşul, şi negustorul, şi funcţionarul şi oricine va voi să vină în clipele
de răgaz ce le îngăduie apriga luptă a vieţii, şi-şi vor îmbogăţi mintea cu
cunoştinţele folositoare, şi-şi vor înălţa sufletul la citirea faptelor mari ale eroilor
noştri, şi vor căuta să se deprindă a fi mai buni, mai drepţi, mai iubitori de ţară şi
de neamul lor. Laudă şi cinstire se cuvine acestui jertfitor pentru luminarea celor
de o credinţă şi de un neam cu dânsul, acum ca şi atunci când din avutul său,
strâns cu multă chiverniseală, a adus prinosul său de recunoştinţă. ( ... )Acum, ca şi
întotdeauna, se cuvine cinste şi recunoştinţă unui astfel de om, care se iveşte atât
de rar! - şi care poate zice mulţumit în sufletu-i mare că şi-a săvârşit datoria faţă
de semenii lui. Atâtea opere mari făcute de un singur om! Să dea Dumnezeu ca
această Casă Naţională a binefăcătorului Stroe Belloescu să slujească în adevăr ca
un puternic şi strălucitor focar de lumină, care să împrăştie întunericul în toate
colţurile acestui oraş şi să-1 readucă la mărirea lui de odinioară, când Bârladul era
centru cultural al Moldovei de Jos, precum Iaşul era focarul de lumină al
Moldovei de Sus." 6
La 20 octombrie 1912, Stroe S. Belloescu a fost asasinat de către cei ce
credeau că vor găsi bani în casa lui, necunoscând în ce constă marea lui bogăţie.
Corpul neînsufleţit al regretatului Stroe S. Belloescu a fost depus la Casa
Naţională. Acolo l-a vizitat tot Bârladul, de la bătrâni până la copii şi ţăranii din
împrejurimi, cu învăţători şi toţi foştii lui elevi. În nr. 4 al buletinului secţiei
Bârlad a Ligii Culturale este consemnat: "21 octombrie 1912 a fost o zi de groază
pentru bârlădeni. Se răspândise vestea că nişte hoţi au curmat zilele marelui
patriot Stroe Belloescu. La început nimeni nu voia să creadă. Prea era bun şi iubit
Stroe Belloescu, spre a se putea crede, că o mână oricât de criminală ar fi îndrăznit
să se atingă de dânsul. Şi cu toate acestea vestea era adevărată. Acela care toată
viaţa s-a jertfit pentru popor, care de multe ori şi-a rupt din bucăţica de la gură, ca
să aline nevoile oamenilor, s-a stins sugrumat de mâini omeneşti. Cât de frumoase
însuşiri avea Stroe Belloescu, se poate vedea şi din testamentul său (pe care în
mod absolut surprinzător 1-a redactat pe data de 9 iunie 1912). Aproape toată
averea ce-i mai rămăsese, a lăsat-o Şcoalei şi Bisericei."
În acelaşi număr al publicaţiei Neamul românesc G.C. Râmniceanu,
anticipând nemurirea lui Stroe S. Belloescu, consemna: "Pe firmamentul nostru
naţional a apărut o stea strălucitoare, a cărei mărime va creşte în cursul
vremurilor. Steaua marelui naţionalist, a neuitatului Stroe Belloescu n-a apus, n-a
6

Virgil Gabrielescu, Un binefăcător Stroe Belloescu, nr. 52-53, 8 mai 191 O, pp. 841-842.

193
https://biblioteca-digitala.ro

căzut

ea a răsărit şi cu cât timpul trece va străluci,
va împrăştia lumină în jurul ei, trezind minţile întunecate şi îmblânzind inimile
feroce, a căror victimă el însuşi a fost. Toată viaţa şi-a închinat-o ridicării celor
mulţi, năpăstuiţi şi oropsiţi de soartă şi de împrejurări, din mijlocul cărora, pare că
s-au ridicat orbiţi călăii vieţii lui sfinte. Au rămas de la dânsul monumente de
cultură şi de credinţă nepieritoare, din toate ţinuturile româneşti; prin şcolile lui se
vor lumina minţile şi încălzi inimile; în bisericile lui se va preamări Cel a tot
puternic, păzitor şi ocrotitor al neamului."
În prezent biblioteca, a cărei denumire a revenit la cea de "Casa Naţională
Stroe S. Belloescu" la 22 decembrie 2004, deoarece în vara anului 1949, prin
ordin pe linie politică Asociaţia Casa Naţională de cetire a oraşului Bârlad "Stroe
S. Belloescu" se desfiinţează, iar biblioteca devine publică de stat, păstrează un
fond valoros de carte veche, carte bibliofilă, colecţii de reviste şi ziare.
Colecţiile cuprind un număr impresionant de exemplare: carte românească
- 152997, carte străină- 565, periodice româneşti - 72, periodice străine - 17,
colecţii audio video- 3999, colecţii speciale- 138.
Nicolae Iorga, unul dintre promotorii înfocaţi ai ofensivei culturale
naţionale, a apreciat mult gestul lui Stroe S. Belloescu pe care îl cunoştea şi îl
preţuia pentru contribuţia acestuia în cadrul activităţii societăţilor cu scop cultural
şi nu numai. După anul 191 O, Nicolae Iorga, în cadrul conferinţelor ţinute în ţară
cu regularitate, vorbea de fapta profesorului bârlădean de a ctitori o Casă
Naţională, dându-1 de fiecare dată ca exemplu în ceea ce avea să însemne
iniţiativa particulară şi voluntariatul dar, mai ales consecvenţa în a susţine viaţa
culturală, evenimentele istorice la care a participat, atitudini care demonstrează
fără nici o îndoială ce înseamnă cu adevărat conştiinţa civică.
în

văzduhul uitării, dimpotrivă
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ÎNV Ă T ĂMÂNTUL PRIMAR AL ADULTILOR
,
ÎN PERIOADA 1896-1939
,
Roxana Emanuela CAT ANĂ
Primary education of adults between 1896 -1939
Summary
Analyzing census of Romanian population in 1899, 1912 and 1930, we can
conclude that the percentage of illiteracy was very high. Therefore, at the end of
the nineteenth century the laws of primary education began to include measures
regarding education of adults over 14 years old. The article presents the laws of
primary education from 1896 until the beginning of World War II, emphasizing
the great contribution of Spiru Haret to increase the level of education of adults.
Besides, the article shows the first school for adults in the city Bacau, the number
of schools for adults in the county Bacau, in the interwar period and the main
reasons that lead to illiteracy in Romania.
Keywords: census, primary education, schools, adults, Bacau, Spiru Haret,
illiteracy.
Recensământul general al populaţiei României din anul 1899 arăta faptul că
78% din populaţia de peste 8 ani era analfabetă, la populaţia rurală procentul fiind
de 84,8%. Conform datelor recensământului, în judeţul Bacău totalul analfabeţilor
era de 82,5% din numărul locuitorilor cu vârsta de peste 8 ani, în mediul rural
cifra fiind de 86,2%. Aceste date demonstrează faptul că Legea din anul 1864, cu
modificările sale ulterioare nu a înregistrat rezultatele practice scontate. Având în
vedere statistica îngrijorătoare a populaţiei analfabete din ţara noastră, pe lângă
prevederile privind învăţământul primar al copiilor de vârstă şcolară, s-a simţit
nevoia de a se acorda o atenţie deosebită instruirii tinerilor şi adulţilor de peste 14
ani care nu au frecventat deloc sau nu au terminat toate clasele învăţământului
primar. Astfel, Legea asupra învăţământului primar şi primar-normal din 29
aprilie 1896 iniţiată de Petre Poni, care are la bază Legea din anul 1893, a adus o
inovaţie ap~rte, şi anume propunerea înfiinţării cursur_i1or de adulţi. La Capitolul
II întitulat Invăţământul primar, Secţia IV intitulată lnvăţământul complementar
se prevede: "comunele urbane şi rurale vor putea institui, cu cheltuiala lor, cursuri
pentru adulţi asupra materiilor cursului primar. Aceste cursuri vor fi de 2 ore pe
săptămână cel puţin, şi nu se vor putea deschide decât cu cel puţin 5 auditori în
comunele rurale, şi cu cel puţin 1O auditori în cele urbane, având pentru cele
dintâi autorizarea inspectorului de circumscripţie, iar pentru cele din urmă
autorizarea ministerului. Ele nu se vor putea face decât de către învăţători sau
institutori în exerciţiu, sau de către persoane care vor poseda cel puţin titlurile
necesare pentru a fi învăţători sau institutori. Persoana care va conduce un curs de
adulţi într-o comuna rurală va avea dreptul la o plată de cel puţin 1O lei pe lună;
iar în cele urbane de cel puţin 30 lei pe lună" (art. 34). "Cei care vor fi absolvit
materiile cursului primar, urmând la cursurile de adulţi, vor obţine un certificat
constatând aceasta. Acest certificat va da dreptul de a se prezenta înaintea unei
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comisii, pentru a trece un examen general de materiile cursului primar şi a obţine
certificatul de absolvent al cursului primar" (art. 35) 1•
Ideile novatoare, incluse în legile şi proiectele de legi care au circulat între
anii 1864-1896, au pregătit momentul Spiru Haret, a cărui legislaţie reformatoare,
promovată între anii 1898-191 O, a înscris una din cele mai importante pagini din
istoria învăţământului românesc 2 . Este perioada celor trei mandate la cârma
Ministerului Instrucţiunii Publice: 1897-1899; 190 1-1904; 1907-191 O. Spiru Haret
( 1851-1912) este una din personalităţile exemplare ale ştiinţei, culturii şi
învăţământului românesc afirmată prin prestigiul şi recunoaşterile repetate,
oficiale, publice şi particulare, a valorilor studiilor şi a activitătii ştiinţifice,
precum şi prin iniţiativele sale în plan social, cultural şi educaţionalj. Spiru Haret
a susţinut măsuri de culturalizare în cadrul unui program extraşcolar, care urmărea
lichidarea analfabetismului prin înfiinţarea de cursuri pentru adulţi, înfiinţarea de
cercuri culturale la oraşe şi sate unde aveau loc conferinţe cu o tematică largă şi
4
înfiinţarea de biblioteci populare pe lângă şcoli . Astfel, pentru a putea lupta cu
plaga analfabetismului şi cu lipsa de cultură pe care a observat-o nu numai în
mediul rural, în pătura ţărănească, ci şi în cel urban, în lumea mahalalelor, a
lucrătorilor şi funcţionarilor inferiori, a căror instruire era foarte rudimentară,
Spiru Haret a ales arma organizării activităţilor extraşcolare, realizabile prin
sprijinul comunităţilor locale, dar şi prin iniţiativa şi entuziasmul învăţătorilor.
Dispoziţii privind instruirea adulţilor apar în Legea învăţământului
profesional din 27 martie 1899, care prevedea, la Capitolul VIII, înfiinţarea
cursurilor de învăţământ elementar pentru ucenici şi pentru adulţi (băieţi).
Cursurile pentru ucenici şi pentru adulţi de pe lângă şcolile de meserii şi
comerciale erau cursuri speciale înfiinţate în comunele urbane "destinate pentru
completarea instrucţiunii ucenicilor din fabrici, ateliere şi prăvălii"; aceste cursuri
aveau un scop economic dar şi de formare generală, intelectuală şi morală,
realizată "seara şi în zilele de duminică şi sărbători în orele care se vor găsi mai
potrivite şi vor avea de obiect noţiuni asupra limbii române, a limbilor străine, a
aritmeticii şi geometriei elementare, a comptabilităţii, cu adause, după împrejurări,
asupra comerţului sau a diverse cunoştinţe relative la anumite industrii". "Aceste
cursuri vor fi puse sub conducerea directorului şcolii pe lângă care se ţin. Ele se
vor face de către profesorii şi maeştrii de învăţământ profesional în comptul orelor
de lucru pe care ministerul are dreptul a le impune în virtutea acestei legi. Pentru
orele suplimentare ce ar mai fi necesare peste acestea, plata va fi în sarcina
comunei. Auditorii acestor cursuri vor trece examene asupra materiilor ce vor fi
urmat, după care vor căpăta certificat care va fi echivalent cu diploma de absolvire
a şcoalelor elementare de meserii sau de comerciu " 5 .
Legea învăţământului primar şi primar-normal din anul 1904, care are la
bază Legea din anul 1896, îmbunătăţită în anul 1901, vine cu completări privind
1

M. Of. nr. 24 din 30 aprilie 1896.
Gabriela C. Cristea, Reforma învăţământului. O perspectivă istorică (1864-1944),
Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2001, p. 103.
3
ibidem, p.l 06.
4
Ibidem, p. 109 ..
5
M. Of. nr. 287 din 31 martie 1899.
2
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organizarea cursurilor de adulţi. Astfel, "învăţătorul care primeşte o subvenţie,
sub orice titlu din partea comunei este obligat să instituie cursuri de adulţi" (art.
96). "Comisia care va examina absolvenţii cursului de adulţi în vederea obţinerii
certificatului de absolvent al cursului primar va fi compusă în comunele urbane
din 3 institutori numiţi de inspector, iar în cele rurale din 2 învăţători şi parohul
comunei, numiţi de revizor". "Aceste examene se vor face după normele stabilite
în regulamentul pentru examenele de învăţământ primar ale copiilor pregătiţi în
particular sau în institute private, însă fără plata de taxă; examinatorii nu vor primi
nici o retribuţiune" (art. 98l
Spiru Haret conferă activităţilor extraşcolare un caracter oficial, aprobând
Regulamentul special al şcolilor pentru adulţi din anul 1904, care se referă la trei
categorii de cursuri: a) cursuri cu program special pentru învăţământul primar,
rezervate atât ştiutorilor de carte (celor care ştiau să scrie, să citească şi să
socotească cu numere de la 1 la 100), pentru care sunt propuse diverse activităţi
aplicative, cât şi analfabeţilor (pentru care se predau noţiuni de scris, citit şi
aritmetică); b) cursuri libere pentru completarea culturii generale a absolvenţilor
tineri şi adulţi, organizate prin forme de educaţie şi instruire diferite - conferinţe,
dezbateri pe teme opţionale, popularizarea unor cunoştinţe ştiinţifice cu
aplicabilitate în viaţa economică a localităţii sau zonei, şezători, etc.; c) şcoli de
adulţi pentru completarea educaţiei profesionale şi g~nerale a celor angajaţi în
fabrici, ateliere şi prăvălii, cu o durată de 3 ani (art. 4). In ~colile de adulţi se putea
înscrie orice român care a împlinit vârsta de 14 ani (art. 3) .
Ultima perioadă de ministeriat, 1907-191 O marchează încă odată efortul
orientat special de Spiru Haret în direcţia proiectării şi realizării unui sistem de
activităţi extraşcolare, care servea inclusiv adulţilor, îndeosebi celor din mediul
rural. Era o preocupare mai veche a lui Spiru Haret, care a iniţiat primele cursuri
libere de duminică şi serale, pentru ucenicii şi lucrătorii din întreprinderile
particulare şi de stat, în vederea completării instrucţiunii, încă din 1899. Spiru
Haret conferă acestui sistem un caracter operativ şi realist, care poate fi remarcat,
de exemplu, în circulara trimisă în data de 24 iunie 1907 "către toţi membrii
corpului didactic de toate gradele, să lucreze pentru propăşirea activităţii
extraşcolare". Programul propus se baza pe:
~ organizarea activităţii extraşcolare a învăţătorilor în forme de acţiune
originale, diversificate, dar complementare: bănci populare, tovărăşiile săteşti,
şezătorile, şcolile de adulţi, cantinele şi grădinile şcolare, toate având meritul de a
introduce la sate o suflare de viaţă necunoscută până atunci;
~ completarea activităţii învăţătorilor cu activitatea altor factori "cari într-un
fel oarecare pot contribui la realizarea scopului", ridicarea nivelului de învăţătură
şi îmbunătăţirea sorţii ţăranului, în prima linie fiind preoţii "tovarăşii de
apo sto lat";
~ sistematizarea acestor activităţi, ceea ce înseamnă "stăruinţa tuturor să nu
întreprindă mai multe lucruri deodată şi nu lucruri mai presus de puterile lor" 8 .

6

7
8

M. Of. nr. 2 din 2 aprilie 1904.
Publicat în M. Of. nr. 49 din 3 iunie 1904.
Gabriela C. Cristea, op. cit., pp. 130-131
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Aşadar, o preocupare aparte este aceea
adulţilor prin contribuţia directă a corpului

care priveşte organizarea educaţiei
didactic, în special a învăţătorilor
rurali. Cursurile pentru adulţi angajau răspunderea învăţătorilor care "e necesar să
aibă o activitate extraşcolară prin ~are să vină într-ajutorul ridicării culturale şi
economice a stării poporului". In condiţiile comunităţii educative locale,
activitatea extraşcolară presupunea şi participarea altor factori culturali de la sate.
"Patriotismul învăţătorilor" rămânea însă factorul decisiv, aceşti "apostoli ai
satului" acţionând "chiar fără să se gândească la vreo răsplată", organizând
"cursuri de seară câteva luni pe an". Pe de altă parte, bugetul comunei trebuia să
sprijine activităţile extraşcolare cu adulţii "dacă sunt cel puţin cinci auditori".
Pe acest fond, circulara trimisă de Spiru Haret către corpul didactic în
decembrie 1908, defineşte "direcţiile oarecari pe care ministerul trebuie să le
indice" mişcării pedagogice angajate pentru înfiinţarea şcolilor de adulţi:
~ diversificarea formelor de instruire a adulţilor care cuprindeau şcoli de
adulţi propriu-zise, cursuri de ucenici, cursuri de seară, conferinţe pe teme de
cultură generală şi pe teme care interesează comunitatea satului;
~ depăşirea cadrului şcolii care "se mărgineşte numai asupra copiilor şi
adolescenţilor, lăsând în afară de acţiunea ei binefăcătoare marea mulţime a acelor
cari în timpurile trecute, nu s-au putut bucura nici de instrucţia primară";
~ reducerea, într-o proporţie semnificativă, a analfabeţilor care "constituie
9
pentll! ţară o povară, un pericol pentru înaintarea ei temeinică în civilizaţie" •
In oraşul Bacău, prima şcoală de adulţi a luat fiinţă în anul 1904 şi îşi avea
sediul în localul Şcolii de Băieţi Nr. 2. La această ş~oală predau T. Tăbuş, Sava
Ariton, N.l. Bibiri, Ioan Chirvăsuţă şi 1. Grigoriu 10 . In anul 1905 şcoala de adulţi
din Bacău a avut drept director pe Dimitru D. Pătrăşcanu 11 Primăria Bacău
prevedea în bugetul său un fond pentru întreţinerea şcolii de adulţi, plata corpului
didactic, iluminat 12 . Dumitru D. Pătrăşcanu, profesor, scriitor şi om politic a fost
tatăl lui Lucreţiu Pătrăşcanu, cunoscutul om politic din perioada anilor '30-'40.
Pătrăşcanu tatăl, funcţionează ca profesor de istorie la Liceul ,,Principele
Ferdinand" din Bacău, între anii 1898-1900 şi 1901-1907. Susţinător al votului
universal şi al emancipării ţărănimii, emite păreri pertinente asupra Reformei
agrare din 1864 şi a celei din 1921 13 •
Societatea "Ocrotirea" Bacău a sprijinit înfiinţarea unei şcoli de adulte de
pe lângă Şcoala Primară de Fete Nr. 1 Bacău, care şi-a început activitatea la 1
decembrie 1912. Primăria asigura, din fondul şcolii de adulţi, o parte din
cheltuielile necesare funcţionării şcolii de adulte, lemne pentru încălzit, plata
corpului didactic, iluminat, celelalte cheltuieli fiind suportate de Societate sau de
14
alţi particulari •
Dintr-o adresă a directorului şcolii de adulţi din Bacău, Ioan Chirvăsuţă,
din 15 mai 1915 către primarul Bacăului, aflăm că în anul şco Iar 1914-1915 au
9

Ibidem, p. 132
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală nr. 19 Bacău, d. 111904, f. 2, 3.
11
Idem, fond Primăria oraşului Bacău, d. 50/1905, f. 1-3.
12
Idem, d. 531191 O, f. 1-2.
13
Emilian Drehuţă, Enciclopedia Judeţului Bacău, Ed. Agora, Bacău, 2007, pp. 335-336.
14
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria oraşului Bacău, d. 5211912, f. 2-5.
10
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fost înscrişi la şcoala de adulţi 58 de persoane, dintre care frecventau cursurile "un
număr de 30-35, venind pe rând, aşa cum le permite timpul şi împrejurările critice
în care se află întreaga omenire". Corpul didactic al şcolii de adulţi era format din:
Ioan Chirvăsuţă, N.I. Bibiri, Sava Ariton, 1. Grigoriu, C. Nădejde, D. Gheorghiu,

Neculai Cârjă, C. Scutărescu 15 .
Legislaţia pe care a dezvoltat-o Spiru Haret marchează astfel preocuparea
acestuia pentru "găsirea acelor forme de organizare a învăţământului care să
răspundă cât mai bine principiului educaţiei realiste şi practice: un învăţământ a
cărui structură să răspundă, începând cu şcoala primară, deopotrivă aptitudinilor
16
individuale, dar mai ales nevoilor economice ale ţării" •
Este de remarcat contribuţia specială adusă la dezvoltarea şcolii rurale.
Elocvente sunt din această perspectivă şi cifrele consemnate de istorici: "în câţiva
ani la sate s-a construit un număr relativ de şcoli, de acelaşi tip, reuşindu-se o mai
largă cuprindere a copiilor din mediul sătesc în şcoala primară. A fost poate
primul moment din istoria învăţământului românesc când - prin prevederile
bugetare sporite, care să permită şcolarizarea unui număr inare de copii, prin grija
pentru pregătirea şi îndrumarea activităţii învăţătorilor - şcolii rurale i s-a acordat
o atenţie mai apropiată de nevoile ei reale". Din totalul locuitorilor în vârstă de
peste 8 ani, proporţia neştiutorilor de carte s-a redus de la 78% în anul 1899 la
60,7% în anul 1912, inclusiv în zona rurală de la 84,8% la sfărşitul sec. XIX, la
67,4% în ajunul izbucnirii războiului. În judeţul Bacău, populaţia totală de _peste 8
ani era de 183.762, din care 123.214 erau analfabeţi, reprezentând 67%. In zona
17
rurală din 160.928 de persoane, 115.235 erau analfabeţi, adică 71,6% . Dar
efectele participării României la Primul Război Mondial s-au concretizat în
câmpul învăţământului în neputinţa multor copii de a participa la cursurile şcolare
şi creşterea numărului de analfabeţi, iar pentru înlăturarea acestei stări se
impuneau măsuri urgente.
Legea pentru învăţământul primar al statului şi învăţământul primar normal
din 1924 defineşte de la Titlul 1, Secţiunea 1, Capitolul I, intitulat Dispoziţiuni
generale, locul învăţământului primar în cadrul structurii învăţământului:
"învăţământul primar formează primul grad al învăţământului". Acest prim grad
include patru trepte: "1) Şcoala de copii mici (grădiniţele de copii); 2) Şcoala
primară; 3) Şcoalele şi cursurile de adulţ!; 4) Şcoalele şi clasele speciale pentru
copii debili şi anormal educabili" (art. 1). In condiţiile în care învăţământul primar
este propus ca învăţământ obligatoriu şi general de 7 ani, trebuie remarcată
deschiderea acestuia faţă de problematica educaţiei adultului care are drept scop
ridicarea standardului de instruire al naţiunii într-o perioadă, perioada interbelică,
de mare avânt social, economic şi cultural.~ Această lege certifică două calităţi
fundamentale ale înv~ţământului primar: 1) "Invăţământul primar este unitar în tot
cuprinsul ţării"; 2) "Invăţământul primar este obligatoriu şi gratuit în condiţiile
prevăzute de această lege." Ideea obligativităţii priveşte toate treptele
15

ldem, d. 48/1915, f. 2.
Anghel Manolache, Gheorghe Pâmuţă, Istoria învăţământu/ui din România, voi. II. 1821-1918,
Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., 1993, p. 451.
17
Ion Gh. Stanciu, Şcoala şi doctrinele pedagogice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995,
p. 88.
16
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învăţământului

primar angajând responsabilitatea socială a părinţilor şi a
Astfel, "părinţii, tutorii şi toţi acei cari au sub autoritatea sau
îngrijirea lor copii orfani, cetăţeni români ... sunt datori să-şi trimită copiii la
şcoala primară de Stat, şi anume: de la 5-7 ani, în şcoalele de copii mici, de la 716 an~ împliniţi la şcoalele primare, de la 16-18 ani la cursurile de adulţi".
In Secţiunea III, Aşezămintele de învăţământ primar, este precizat scopul
fiecărei trepte şi corespunzător acesteia, "programa de învăţământ". Astfel, şcolile
şi cursurile pentru adulţi au ca scop "să dea tinerilor şi adulţilor neştiutori de carte
ca şi celor cari n-au terminat Aşcoala primară, cunoştinţele elementare cele mai
necesare în vieaţă" (art. 79). In ceea ce priveşte funcţionarea lor se prevedea:
"cursurile pentru adulţi vor dura, în comunele rurale şi urbane, minimum 4 luni
anual, respectiy 6 luni, de preferinţă în lunile de iarnă, cu cel puţin 12 ore de lecţii
pe săptămână. In restul anului, în comunele rurale se vor organiza cursuri 2 ore pe
săptămână, iar în cele urbane 6 ore pe săptămână". Programul putea să fie flexibil,
zilele şi orele de cursuri putându-se combina ţinând seama de ocupaţiile adulţilor
(art. 80). Conţinutul inclus în "programa acestor şcoale sau cursuri de adulţi va
cuprinde chestiunile cele mai însemnate şi cu aplicare practică din programa
primelor patru clase primare şi va fi alcătuită astfel ca să poată fi trecută în doi ani
de studiu" (art. 81). "Cursurile de adulţi se ţin în localurile şcolilor primare, în
fabrici şi ateliere particulare şi de Stat, în localurile puse la dispoziţie de
corporaţiile de meseriaşi, de societăţile culturale şi acolo unde se pot întruni 1O
adulţi" (art. 82). "Comitetele şcolare comunale se vor îngriji pentru a pune la
dispoziţie local, mobilier, luminat, încălzit, şi celor lipsiţi de mijloace, materialul
necesar învăţământului; plata personalului didactic intra în responsabilitatea
Ministerului Instrucţiunii. In cazul atelierelor, fabricilor, întreprinderile industriale
şi comerciale, particulare şi de Stat care au în serviciul lor cel puţin 30 de adulţi,
au obligaţia să deschidă cursuri de adulţi în interiorul lor, să le asigure local,
mobilier, luminat, încălzit şi rechizite şcolare fără plată. De asemenea, pot să
trimită adulţii la şcoala de adulţi comunală, dar vor suporta toate cheltuielile de
şcoală" (art. 85). O noutate a legii constă din faptul că ,,Ministerul de Război va
organiza cursuri de adulţi în căzărmi, având în vedere posibilităţile armatei şi
nevoile ei de pregătire profesională. Aceste cursuri se vor organiza atât pentru
soldaţii neştiutori de carte, cât şi pentru cei care nu ştiu româneşte. Dispoziţiile
privind cursurile de adulţi se vor introduce în mod obligatoriu în programele
anuale de instrucţie ale armatei" (art. 84).
Dacă la art. 86, începând cu anul şcolar 1924-1925 se stipulează
obligativitatea din partea comitetelor şcolare şi ale patronilor de fabrici şi
întreprinderi să creeze şcoli sau cursuri de adulţi, la art. 88 legiuitorul prevede:
"dacă comunele, fabricile, întreprinderile comerciale sau industriale etc.,
particulare sau de Stat, refuză să înfiinţeze cursuri de adulţi, Ministerul
Instrucţiunii le va înfiinţa şi întreţine în socoteala lor şi le va urmări veniturile,
înscriind din oficiu în bugetele lor sumele cheltuite cu întreţinerea acestor
cursuri". Trebuie remarcată grija legiuitorului pentru ridicarea standardului
naţional al educaţiei şi învăţământului, grijă demonstrată prin "obligativitatea
cursurilor de adulţi". "Frecventarea cursurilor de adulţi este obligatorie şi gratuită
atât pentru tinerii neştiutori de carte, cât şi pentru cei care n-au abso Ivit
învăţământul primar. Această obligativitate se impune tinerilor de la vârsta de 12
comunităţii.
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ani până la 18 ani împliniţi. Sunt scutiţi de restul anilor obligatorii acei care vor fi
absolvit mai înainte învăţământul primelor patru clase primare" (art. 89).
Pentru realizarea obligativităţii se legiferează responsabilitatea mai multor
agenţi ai educaţiei. "Părinţii, tutorii, patronii, stăpânii, conducătorii instituţiilor,
fabricilor, atelierelor şi întreprinderilor industriale de tot felul, particulare şi de
Stat, sunt datori să trimită la cursurile de adulţi cele mai apropiate, copiii,
respectiv personalul pe care îl au în serviciul lor, afară numai dacă aceste cursuri
se ţin în interiorul întreprinderii lor" (art. 95). "De asemenea, sunt datori să le dea
din timpul de lucru în atelier, orele necesare pentru asistare la cursuri, fără nicio
reducere din salariu sau impunere de muncă suplimentară".
Legea prevedea amenzi pentru tinerii şi adulţii, respectiv reprezentanţii lor
legali, în cazul în care nu frecventau cursurile de adulţi, din vină proprie şi amenzi
pentru persoanele menţionate la art. 95 care nu întocmeau şi trimiteau lista cu
adulţii către directorii şcolilor primare din circumscripţia de care aparţineau,
împiedicau frecventarea cursurilor, îndepărtau din serviciu sau refuzau să
angajeze în serviciul lor lucrători, pe motivul că aceştia ar trebui să urmeze cursul
de adulţi.
"Cursurile de adulti vor fi conduse de un director. Dacă cursurile se tin la o
şcoală primară, directo~l acesteia va conduce şi cursul de adulţi. Dacă c~rsurile
se ţin în localul unei întreprinderi de stat sau particulare, directorul va fi numit de
Ministerul Instrucţiunii, fie dintre membrii corpului didactic ai şcolii primare din
apropiere, fie dintre personalul întreprinderii, cu cultura necesară. Retribuţia
directorului cade în sarcina întreprinderii respective. Directorul poartă
răspunderea mersului şcolii de adulţi; el supraveghează în special aplicarea
obligativităţii. Directorii sunt datori să ţină lista de prezenţă a tinerilor şi a
adulţilor obligaţi să urmeze cursurile de adulţi; ei vor comunica Revizoratului
şcolar lista celor ce absentează" (art. 98). "Pot preda la cursurile de adulţi:
învăţătorii titulari, învăţătorii suplinitori, preoţii şi alte persoane care au absolvit
cel puţin o şcoală secundară, sau în mod excepţional alte persoane cu aprobarea
Ministerului Instrucţiunii. La şcolile primare, cursul de adulţi va fi predat de
corpul didactic al şcolii respective" (art. 99). "Retribuţia membrilor corpului
didactic se va calcula luând de bază plata orei de curs dip învăţământul primar, cu
condiţia ca învăţătorul să aibă cel puţin 15 auditori. In cazul în care numărul
auditorilor este sub 15, plata orei se va reduce proporţional cu numărul. Retribuţia
celorlalte persoane însărcinate cu aceste cursuri şi care nu fac parte din corpul
didactic va fi calculată după aceleaşi norme, la salariul de suplinitori" (art. 1O1) 18 .
Pentru aplicarea prevederilor legii, Ministerul Instrucţiunii, prin ordinul nr.
841511925 a introdus obligaţia ca subrevizorii şcolari să controleze şcolile şi
cursurile de adulţi din circumscripţia lor, să ţină şi să întocmească evidenţe
privin_fi numărul acestora, frecvenţa adulţilor, orarul cursurilor 19 •
In perioada interbelică, în judeţul Bacău au funcţionat cursuri de adulţi pe
lângă şcolile primare rurale şi urbane din:

18
19

M. Of. nr. 161 din 26 iulie 1924.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al Regiunii a XII-a Bacău, d. 19/1925, f. 1-
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Nr.
crt.
1

Anul1925 20
Comuna
Ardeoani

Satul
Ardeoani
Apa Tazlău

A său

3

Băhnăşeni

Faraoani

21

Fântănele

22

Apa Asău
Lunea
Pârjol

Filipeni

23

Băhnăşeni

Gârleni

Tărâţa

Câmpeni
Răţeni

Schi tu
5
6

Bărsăneşti
Bereşti Bistriţa
Bereşti Bistriţa Climeşti
Pădureni

Bărsăneşti

7

Bereşti Tazlău

Bereşti Tazlău

8

Blăgeşti

Blăgeşti

9

Bogdana

10

Bogdăneşti

11

Bucşeşti

12
13
14

Buda
Buhoci
Caşin

15

Căiuţi

16

Că1ugăra

17

Ciurnaşi

Gutinaş
Negoeşti
Rădeana
Bogdăneşti

20

Dărrnăneşti

19

Dofteana

Lunea
Slobozia
Gârleni
Lespezi
Pălădeşti

24

Gioseni

25

Grozeşti

26

Hâria

27

Horgeşti

28

Jevreni

29

Letea Veche

30

Luizi

Chetriş
Tamaşi
Şcoala

de

31

Bahna

Hâria
Horgeşti

Soei
Jevreni
Heltiu
Letea Veche
Rusi
Şcoala de băieţi
Şcoala de fete
Osebi ti

Lucăceşti

Valea Arinilor
Gârlele

Filipeşti

Tazlău

Bucşeşti

Luncani

Buda
Sipote
Buhoci
Bejghir
Coteni
Şcoala de

băieţi

Ferăstrău

Lucăceşti

32

Luncani

33

Măgireşti

Podiş

Măgireşti
Prăjeşti
Stăneşti
Mărgineni

Băieti

Căiuţi

34

Mărgineni

35

Nadişa

Blidari
Călugăra

Sohodol
lteşti
Lapoş

18

Hemeiuş

Racila

Ludaşi
Băseşti

Fântănele

Mărăşti

Băseşti

4

Faraoani
Valea Mare
Frunteşti

Leontineşti

2

20

36

Plopu
Poiana Uz

Obârşia

Cucuieţi

37

Oneşti

Larga

38

Parincea

39

Pânceşti

Idem, d. 19/1925, f. 18-22.
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Crihan
Gherăieşti
Trebiş
Nadişa
Cetăţuia

Antoheşti
Băi mac

Oţeleşti

Târgu Gloduri
Şcoala de băieti
Năneşti

Vladnic
Pânceşti

40

Poduri

41

Prăjeşti

42

Racova

43

Răcăciuni

44

Brăneşti

51

Şerbeşti

Şerbeşti
Căţel eşti

Schineni
Târgu Trotuş

Prăjeşti

Racova
Gura Văii
Fundu
Satu Nou

52

Târgu

53

Teţcani

Răcătău

Răcătău

54

Traian

45

Râpile

Patraşcani

55

Valea lui Ion

46

Sănduleni

Traian
Valea lui Ion
Târdeni
Valea Rea

56

Valea Rea

47

Săuceşti

Bălăneasa
Oră şa

48

Scorţeni

49

Secuieni

50

Nr.
crt.

Solonţ

Săuceşti

Pârgăreşti
Viişoara
Teţcani
Româneşti

Holt

Poiana

Scorţeni

Grigoreni
Pustiana
Bebinceni
Fundeni

57

Bacău

Şcoala
Şcoala
Şcoala
Şcoala

58

Moineşti

Târgu

16
17
18
19

Jevreni

Boiştea

Moineşti

Lunea

Mărăşti

Mărăşti

Petricica

20

Petreşti

Iazu
Sociu

Parâncea

Parâncea

Prăjeşti

Bogdăneşti

nr.
nr.
nr.
nr.

1 fete
3 fete
5 fete
2 fete

Moineşti

Şcoala de băieţi
Cucuieţi

Anul şcolar 1928-1929 21
Comuna

Trotuş

Sănduleni

Stufu

Satul

1
2

Agăş

Agăş

Borzeşti

Borzeşti

3

Bogdana

Negoeşti

Petreşti

5

Bucşeşti

Bucşeşti

21
22
23
24

6
7
8
9
10
11

Călugăra

Călugăra

25

Râpile

Târg Căiuti

Săuceşti

Dărmăneşti

Dărmăneşti

26
27
28
29
30

Săuceşti

Căiuti
Comăneşti

Târg Căiuti
Blidari
Leloaia

Secuieni
Schitu
Tescani

Fundeni
Frumoasa
Sârbi
Nr. 1 băieţi

4

21

Poduri

Boteşti

Enăcheşti

12

Filipeni

13

Faraoani

14

Gropile

15

Horgeşti

Boteşti
Viforăni
Bărtăşeşti

Enăcheşti

Oneşti

Oneşti

Răcăciuni

Fundu
Râpile

Bacău

Lunea
Frunteşti

Faraoani
Gropile
Păltinata
Horgeşti

Idem,d. 711928,f.l-2
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Motoceşti

Din cele două tabele de mai sus, se observă faptul că efectele legii din 1924
s-au resimţit prin numărul ridicat de cursuri de adulţi care au funcţionat în anul
1925, ajungând ca în anul şcolar 1928-1929 numărul lor să sufere o scădere
aproape la jumătate. Comunele cu cele mai multe cursuri organizate au fost la
Săseşti, Filipeni, Gârleni, Mărgineni, Valea Rea, Bacău. Cursurile se predau zilnic
sau în diferite zile ale săptămânii, inclusiv sâmbăta şi duminica. La polul opus,
comunele unde nu s-au organizat deloc cursuri de adulţi în această perioadă, au
fost Târgu Ocna, Berzunţi, Brătila, Cleja şi altele.
Colectivul didactic de la şcoala din satul Săseşti a organizat atât de bine
activitatea cu copiii, tinerii şi părinţii lor, încât în anul 1930 nu mai exista aici
niciun neştiutor de carte până la vârsta de 22-23 ani. Pe drept cuvânt revizorul
şcolar al judeţului Bacău remarca în anul 1930, că: "acolo unde învăţătorul îşi face
datoria, îşi iubeşte misiunea şi este prieten al oamenilor, şcoalele sunt
suprapopulate, cu toată sărăcia în care se găsesc părinţii copiilor", în timp ce în
unele locuri în care cadrul didactic este "străin de sufletul oamenilor, localurile
22
sunt pAustii, şcoala şi învăţătorii urâţi de locuitori şi în conflict cu ei" .
In anii crizei economice din anii 1929-1933, reducerea cheltuielilor pentru
învăţământ, diminuarea numărului şcolilor, desfiinţarea posturilor de învăţători au
făcut ca numărul copiilor neşcolarizaţi să crească şi, implicit, numărul
analfabeţilor. Copiii neşcolarizaţi acum devin tinerii şi adulţii analfabeţi de mâine.
Acest fenomen a fost sesizat, printre alţii, şi de către sociologul Dimitrie Gusti
care arăta "şcoala primară din nefericire, cu toate minunatele dispoziţii legale ...
nu-şi îndeplineşte adevărata ei misiune şi nu numai că nu stârpeşte analfabetismul,
dar îl alimentează" 23 •
Cea mai gravă problemă a şcolii primare româneşti din întreaga perioadă
interbelică a rămas aceea a frecvenţei, în pofida principiului obligativităţii
învăţământului primar care a fost înscris în legile şco!are încă din timpul lui Cuza,
ba chiar a fost întărit prin introducerea amenzilor. In mediul rural, unde locuia
majoritatea populaţiei României şi unde erau cei mai mulţiAanalfabeţi, au existat
două cauze principale care au influenţat frecvenţa şcolară. In primul rând, mulţi
ţărani nu aveau cu ce să-şi îmbrace şi încalţe copiii, mai ales iarna şi, cu atât mai
puţin, să le cumpere cărţile şi rechizitele necesare. Această problemă s-a adâncit
în anii crizei economice când, din cauza deprecierii preţurilor agricole, ţăranii nau mai obţinut beneficii de pe urma comercializării bunurilor din gospodărie. Cea
de-a doua cauză principală care împiedica pe fiii de ţărani să frecventeze şcoala
decurgea din rolul de producător, mai ales primăvara, vara şi toamna când se
desfăşurau muncile agricole. În acelaşi timp, o altă problemă majoră a fost aceea a
abandonului şcolar, o bună parte dintre copiii ce urmau şcoala nu reuşeau să
termine, din motive diverse, decât un număr redus de clase ale şcolii primare 24 .
Cu toate minusurile avute de învăţământul primar din România de după
Primul Război Mondial, totuşi a avut loc o creştere a numărului locuitorilor
Arhivele Naţionale Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, d. 4/1930, f. 8.
Ministerul Învăţământului, Istoria învăţământului din România, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1971, p. 263.
24
D. Şandru, Populaţia rurală a României între cele două războaie mondiale, în ,,Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D. Xenopol»" (Supliment II), Iaşi, 1980, pp. 172, 174-175.

22
23
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ştiutori de carte, comparativ cu începutul secolului XX. Astfel, recensământul din
anul 1930 a stabilit faptul că totalul populaţiei din judeţul Bacău era de 261.019
locuitori, din care 55.670 reprezentau copiii sub 8 ani, 95.243 erau analfabeţi, 889
de locuiţori cu ştiinţă de carte nedeclarată şi 109.217 erau ştiutori de carte, adică
53,4%. In mediul rural trăiau 210.677 de locuitori, din care 47.941 erau copii sub
8 ani, 84.039 de analfabeţi, 701 locuitori cu ştiinţa de carte nedeclarată, iar
25
ştiutorii de carte erau reprezentaţi de 77.996 locuitori, adică 48, 1% .
Dacă până acum datele privind neştiutorii de carte din recensămintele
anterioare se refereau populaţia cu vârsta de peste 7 ani, recensământul din anul
1930 mai cuprinde o statistică a ştiinţei de carte pe grupe de vârste (între 7-12 ani,
13-19 ani, 20-64, 65 de ani şi peste). Astfel, în mediul rural cei mulţi analfabeţi îi
dădea grupa de populaţie de peste 65 de ani (77 ,2% ) şi dacă acest proces era
explicabil prin faptul că în urmă cu câteva decenii şcolile erau rare, nu acelaşi
lucru putem spune despre grupele de vârstă între 13-19 (3 7,5%) ani şi 20-64
(53,9%) ani care înregistrau procente mai ridicate de analfabetism decât cel între
7-12 ani (30,5%), adică cei de vârstă şcolară. De asemenea procentul
26
analfabeţilor de sex feminin era mai mare decât la cel de sex masculin .
Elementul cheie al luptei împotriva analfabetismului şi creşterii nivelului de
cultură al populaţiei era considerat cadrul didactic, adresa Ministerului
Instructiunii nr. 170.489 din 1 octombrie 1935 întărind încă odată acest lucru:
"Răspâ~direa ştiinţei de carte în ţara noastră nu este numai o necesitate şi
obligaţiune naţională pentru copiii de la 7-16 ani. Ea este tot aşa de necesară şi de
importantă şi pentru adulţii neştiutori de carte şi aceştia sunt cei mai mulţi. Intre
anii 1922-1926 şcolile de adulţi luaseră un qtare avânt, astfel încât în anul 19251926, peste 730.000 adulţi urmau la şcoală. In ultimul an însă şcolile şi cursurile
de adulţi aproape au dispărut. Este timp ca ele să reînceapă cu toată stăruinţa
pretutindeni, aşa ca ţara noastră să nu mai poarte ruşinea analfabetismului, şi să fie
clasată cea din urmă în această privinţă. Vă invit deci, dlor învăţători să aplicaţi
pretutindeni legea, în ceea ce priveşte şcolile şi cursurile de adulţi şi făcând apel la
la toti' cărturarii satului, să folositi, toate miJ.loacele pentru
toate autoritătile,
' 27
înfăpt}lirea lor" .
In preajma izbucnirii celei de-a doua conflagraţii mondiale, la 27 mai 1939,
a fost promulgată o nouă lege pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului
primar şi normal, care a urmărit îmbunătăţirea activităţilor ce stau la baza
educaţiei şi instruirii. Principiile generale expuse în Capitol 1 evidenţiază
finalitatea şcolii primare şi a instituţiilor de cultură elementară legate de ea care au
ca scop "să facă educaţia naţională, morală, religioasă şi socială a copiilor şi
tinerilor, dându-le, în acelaşi timp, cunoştinţele absolut necesare pentru vieaţă"
(art. 1). Structura de organizare a învăţământului primar includea următoarele

Institutul Central de Statistică, Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie
1930, voi. V, Ed. Institutului Central de Statistică, Bucureşti, 1930, p. CIII.
26
Ibidem, voi. III, p. XXII.
27
Arhivele Naţionale Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, d. 111935, f. 16.
25
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trepte: a) căminul de copii mici; b) grăqina de copii; c) şcoala primară; d) şcoli
pentru neştiutorii de carte; e) şcoli speciale (art. 2). Legea stimulează iniţiativele
statului şi ale întreprinderilor particulare, care "pot organiza cursuri speciale
pentru neştiutorii de carte care nu mai sunt supuşi obligativităţii şcolare, precum şi
cursuri de perfecţionare pentru completarea cunoştinţelor de bază alte tineretului
şi adulţilor care n-au absolvit şcoala primară până la vârsta de 40 de ani" (art. 3).
Legea are o contribuţie socială şi pedagogică deosebită prin faptul că instituie
"cursurile speciale pentru neştiutorii de carte şi de întregire". Aceste cursuri sunt
propuse pentru "băieţii şi fetele care până la 12 ani n-au făcut clasele 1 şi II, pentru
cei care până la 14 ani n-au abso Ivit clasele III şi IV şi cei care până la 16 ani n-au
absolvit cursul superior al şcolii primare .... Ei pot fi supuşi acestei obligativităţi
după aceleaşi norme ca pentru şcoala primară până la vârsta de 21 ani, iar
facultativ le pot urma la orice vârstă" (art. 62). De remarcat amploarea socială a
măsurilor luate: "primăriile, prin oficiile de stare civilă şi prin birourile de
populaţie, patronii, stăpânii, conducătorii de fabrici, ateliere, întreprinderi
comerciale şi industriale, particulare şi de stat sunt obligaţi să înainteze
Inspectoratului şcolar judeţean, lista adulţilor neştiutori de carte arătând, în acelaşi
timp, dacă vor şi pot să organizeze cursuri speciale în întreprinderea lor sau dacă
vor să-i trimeată la o şcoală specială pentru neştiutorii de carte" (art.64). "Elevii
cursurilor sunt pregătiţi după o programă asemănătoare cu aceea a şcolii primare,
însă restrânsă şi adaptată la vârsta lor. Programa se alcătuieşte pe trei ani de studii,
iar orarul va fi flexibil" (art. 65). "Absolvenţii acestor cursuri se bucură de
aceleaşi drepturi ca şi absolvenţii şcolilor primp.re în urma unui examen integral
depus în faţa inspectorului de Ţinut" (art. 66). "Invăţătorii pot fi obligaţi să predea
gratuit dacă orele ce li se atribuie, adunate cu cele de la şcoala lor, nu întrec
obligaţia de 35 de ore de lucru săptămânal. Ceilalţi membri ai cursului, când nu
predau benevol şi gratuit, vor fi retribuiţi după împrejurări, însă în nici un caz cu
un salariu superior celui de la stat, potrivit cu numărul de ore ce fac" (art. 67)28 .
Analizând subiectul învăţământului primar al adulţilor până la începutul
celui de-al Doilea Război Mondial putem concluziona faptul că, în ciuda
prevederilor legislative destul de bogate adoptate în această perioadă, acestea nu
s-au putut transpune eficient în realitatea românească, atât din motive materiale,
cât şi datorită existenţei unei anumite mentalităţi care izvora din atributul de ţară
preponderent agrară a României, potrivit căreia pentru munca pământului nu era
·
nevoie de multă învăţătură.

28

M. Of nr. 121 din 27 mai 1939
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UN ADEVĂRAT "ŢĂRAN CĂRTURAR"
ÎNVĂTĂTORULIOANSUSANU
'
Mihaela CHELARU
A True "Peasant Scholar" - the Teacher Ioan Susanu
Summary
Ioan Susanu, one ofthree children oflorgu and Ilinca, was bom on the 28 1h
ofNovember 1883 in Negoieşti, Căiuţi commune, Bacău county. He went to
Primary School Căiuţi at 5 km of his natal village. He liked to study, being on of
the best pupils, and his teacher, Ioan Cerghici, advised his parents to sent him to
study at The Teaching School. Ioan Susanu graduated The Teaching School
"Prince Ferdinand" Bârlad in 1905.
At the beginning he worked at schools in Horgeşti (1905) and Lucăceşti
( 1906-1908) and on the 151 of September 1908, Ioan Susanu was transferred at the
school from his natal village. In Negoieşti, the courses were held into a let house.
In 1914, Ioan Susanu convinced his parents to donate a land for building a school.
The inspectors noted in reports his good activities. Also, Ioan Susanu had
a rich extracurricular activity - he supported conferences on different subjects. He
wrote many poems, short reportages and news in magazines "Semănătorul",
"Neamul Românesc", "Revista Învăţătorilor" şi "Lamura".
Professional work and outstanding results thanks, Ioan Susanu was, for a
period, school inspector. He led the school in Negoieşti untill 1941, when he
retired.
The local authorities established in 1945 have included Ioan Susanu in the
category "kulaks" because he had had 5,086 ha of land, a mill and a large house.
In 1952, odds are indebted carried from year to year, Ioan Susanu was fined,
arrested and imprisoned in Bacău Penitentiary. The teacher Ioan Susanu died on
the 41h offebruary 1953 and he was buried in Central Cementery in Bacău.
Key words: Ioan Susanu, teacher, schoo1, extracurricu1ar activity, school
inspector, kulaks.
Ioan Susanu, unul din cei trei fii ai lui Iorgu şi Ilincăi, s-a născut la 28
noiembrie 1883, în satul Negoieşti din comuna Căiuţi 1, judeţul Bacău 2 • Tatăl său
provenea dintr-o familie numeroasă de ţărani săraci, pripăşiţi prin aceste locuri de

Din anul 1906 satul intră în componenţa comunei Bogdana, care-şi schimbă denumirea în corn.
(1930), corn. Valea Seacă (1956), apoi corn. Ştefan cel Mare- Tezaurul toponimie al
României, Moldova, voi. 1, p. 766.
2
Arhivele Naţionale Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, d. S. 39, f. 2.
1

Borzeşti
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undeva de prin Transilvania şi muncea din greu la calea ferată, recent construită
pe Valea Trotuşului, pentru a-şi întreţine familia.
În perioada 1893-1898, Ioan Susanu a urmat cursurile Şcolii Primare din
Târgui Căiuţi, Bacău aflată la 5 km depărtare, unde şcoala luase fiinţă încă din
anul 1865 3 • L-a avut învăţător pe Ioan Cerghici, absolvent al Şcolii Normale
"Vasile Lupu" din Iaşi, care a funcţionat la Şcoala din Căiuţi timp de 39 de ani.
Cu toate condiţiile grele - şcoala destul de departe de satul Negoieşti, părinţi cu
posibilităţi restrânse pentru hrană, îmbrăcăminte, elevii frecventau cu regularitate
cursurile, învăţau bine, obţinând note pe măsură. Elevul Ioan Susanu şi-a însuşit
repede cititul şi scrisul frumos, calculele matematice, de asemenea. Setea de
cunoaştere creştea pe măsura vârstei, dovedind înclinaţii deosebite la toate
obiectele, dar mai ales la istoria şi geografia patriei. Era socotit printre elevii de
frunte ai şcolii, acest fapt determinându-1 pe învăţătorul Cerghici să-i convingă pe
părinţii tânărului să-I dea la o şcoală cu rang mai mare pentru a deveni învăţător4 •
Având suficientă pregătire şcolară, absolventul Şcolii Primare din Târgu
Căiuţi, s-a prezentat la examenul de admitere de la Şcoala Normală "Vasile Lupu"
din Iaşi, fiind declarat admis. datorită rezultatelor bune la învăţătură a fost de la
început bursier. Din cauza unor probleme personale, a fost transferat la Şcoala
Normală "Principele Ferdinand" din Bârlad, unde elevul Ioan Susanu s-a
evidenţiat la limba română, matematică, geografie, istorie, obţinând note bune şi
foarte bune. Hărţile pe care le desena erau foarte frumoase, întocmite cu precizie,
cu cemeluri colorate, cu scrisul de tipar 5.
Ioan Susanu a absolvit Şcoala Normală în anul 1905, obţinând Diploma
de capacitate pentru învăţător în sesiunea iunie 1905, cu media generală 8, 13,
diplomă eliberată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice sub nr. 151 din
anul 1906 6 . În ultimul an de şcoală a făcut şi pregătirea militară obligatorie cu
cadre din Regimentul 12 Cantemir 7 .
Pe data de 1 noiembrie 1905 este numit învăţător în satul natal, Negoieşti,
comuna Căiuţi, judeţul Bacău, aşa cum a fost dorinţa sa şi a părinţilor săi. Nefiind
local de şcoală, a trebuit să accepte funcţionarea la şcoala din satul Horgeşti timp
de un an de zile, iar apoi la şcoala Lucăceşti, comuna Valea Arinilor între 190619088. În aceşti trei ani de activitate la catedră, tânărul învăţător se abonează la
multe ziare şi reviste. A devenit membru al "Ligii Culturale", condusă de Nicolae
Iorga şi corespondent voluntar la revistele "Semănătorul" şi "Neamul românesc",

3
4

5

6
7
8

Idem, colecţia Manuscrise, ms. nr. 158, f. 6.
Ibidem, f. 8.
Ibidem, f. 1O.
Idem, fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, d. S. 39, f. 4.
Idem, colecţia Manuscrise, ms. nr. 158, f. 11.
Idem, fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, dosar S. 39, f. 13.
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unde i se publicau poezii, scurte articole Şl unele consemnări legate de
evenimentele petrecute în mediul rural 9 .
Învăţătorul Ioan Susanu a intervenit de nenumărate ori la instituţiile
competente ale judeţului Bacău pentru a se organiza o şcoală în satul său natalNegoieşti. Demersurile au avut efectul scontat: în
toamna anului 1907 s-a
aprobat, iar la 1 octombrie 1908 şi-a deschis ~orţile Şcoala Primară Negoieşti, al
1
cărei prim învăţător a fost numit Ioan Susanu •
Cu sprijinul unor săteni luminaţi, a găsit o casă ţărănească mai veche, care
să servească provizoriu pentru sală de clasă. Aceasta se afla în curtea săteanului
11
Ştefan Machedon • Localul de şcoală era caracterizat la prima inspecţie, la 29
octombrie 1908, ca fiind "ţinut curat, încăpător pentru 43 de elevi. Aspectul
general - o casă de ţară din cele mai bune din sat'' 12 • La inspecţia din 5 septembrie
1914, revizorul şcolar Ioan Lambrino consemna între altele: "Dl. Susanu e un
învăţător de inimă, care lucrează, conştient de misiunea ce are, pentru ridicarea
neamului, pe care-I iubeşte. Am încredere că rezultatele pe care le va da vor fi
demne de el" 13 •
Pentru ca şcoala din sat să aibă _ un
local propriu, învăţătorul Ioan Susanu şi-a
convins părinţii să doneze, în 1914, un
teren, care se afla chiar în mijlocul satului,
la şosea. După îndelungi stăruinţe, se
aprobă construirea şcolii
tip Haret şi
locuinţa directorului cu fonduri de la stat,
14
terminate în anul1920 .
Datorită războiului, învăţătorul Ioan
Susanu a lipsit mult timp de la catedră, fiind
suplinit de fratele său, Iancu Susanu, care a
avut rezultate foarte bune. În septembrie
1917 a venit la Şcoala Primară din
Negoieşti
o tânără învăţătoare, Aneta
Trandafir, originară din Târgu Căiuţi 15 .
După reluarea activităţii, în toamna
anului 1918, prima grijă a învăţătorului Ioan
Susanu, în vârstă de 35 de ani, a fost să

Idem, colecţia Manuscrise, ms . nr. 158, f. 11-12.
Idem, fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, d. S. 39, f. 13 .
11
Idem, colecţia Manuscrise, ms. nr. 158, f. 13 .
12
Idem, fond Şcoala Generală Negoieşti , d. 2/ 1908, f. 1v.
13
Ibidem.
14
Idem, colectia Manuscrise, ms. nr. 158, f. 14, 23.
15
Ibidem, f.

9

10

1S.
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asigure o bună frecvenţă a elevilor din satele care îi aparţineau atunci: Negoieşti,
Valea Seacă, Gârbovana. O altă preocupare a fost tenninarea cât mai rapidă a
localului de şcoală şi dotarea cu material didactic 16 .
În procesele-verbale de inspecţie, cei care controlau activitatea şcolii
consemnau buna activitate a lui Ioan Susanu, preocupările sale pentru ridicarea
materială şi morală a sătenilor şi a satului. Pentru instruirea practică a elevilor a
înfiinţat un atelier de tâmplărie în anul 1925, atelier care a funcţionat până în anul
1948, considerat de organele de control ca fiind "unul din cele mai bine organizate
din judeţ" , în cadrul căruia elevii, împreună cu maistru!, confecţionau bănci pentru
şcoala lor, dar şi pentru altele din împrejurimi, dulapuri şi mobilier comandat de
populaţia satului contra cost. De asemenea, "grădina şcolii , plină cu tot felul de
pomi şi culturi", era considerată "un adevărat bazar horticol şi agricol" 17 . În anul
1928, revizorul şcolar al Regiunii a XII-a Şcolare Bacău nota "Dl Susanu e un bun
element pentru şcoală şi un bun gospodar, model în satul său. E respectat de săteni
18
şi e în bune raporturi cu autorităţile şi cu preotul satului" •
-

~ -

16
17

18

Ibidem, f. 19.
ldem, fond Inspectoratul Şcolar al judeţului B acău , d. S. 39, f. 31.
ldem , fond Şcoala Generală Negoieşti , d. 2/1 908, f. 50.
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La 3 mai 1936, într-una din multele conferinţe susţinute în faţa elevilor şi
sătenilor intitulată "Studiul lucrărilor pământului", învăţătorul Ioan Susanu
susţinea câteva idei care să-i ajute pe agricultori în munca lor, dintre care cităm:
"pământul, deşi este foarte bogat, totuşi producţia este în legătură cu munca şi
priceperea puse în lucrări; agricultorul înţelept caută să folosească toate
elementele naturii - căldura, lumina, frigul, apa, aerul, vântul etc.; pădurile şi, în
general toate plantaţiile de arbori, fac să vină ploi regulat şi împiedică uscarea
pământului; nu trebuie stricate pădurile de pe coaste în vederea facerii de ogoare,
căci după câţiva ani terenul se degradează stricându-le şi pe altele; cel mai mare
păcat faţă de ogor este că-I lăsăm în părăsire sau chiar îl degradăm aproape nouă
luni pe an şi numai trei luni îl îngrijim, mai des fără pricepere şi de mântuială; apa
adunată în timpul iernii se economiseşte prin lucrările de primăvară;
îngrăşămintele aduc mare folos dacă sunt bine preparate şi bine răspândite pe
ogor; pentru a păstra rezervele ogorului trebuie rânduite plantele aşa fel ca să
19
ajungă la mai mulţi ani rândul unei plante pe acelaşi ogor" etc.
Datorită activităţii profesionale şi rezultatelor deosebite, învăţătorul Ioan
Susanu a fost şi revizor şcolar, sarcină de care s-a achitat în cele mai bune
20
condiţii .
A condus şcoala din Negoieşti până în toamna anului 1941, când s-a
pensionat, lăsând în locul lui pe un alt fiu al satului, fost elev de-al său- Neculai
Ivan. A mai activat sporadic în timpul celui de-al Doilea Război Mondial la unele
. d"m comuna-21 .
şco l 1
În întreaga sa carieră profesională a primit mai multe distincţii:
recompensa Ministerului Instrucţiunii Publice şi Casei Şcoalelor "Vii mulţumiri"
pentru donaţia unui teren cu pomi, pe care s-a construit şcoala din Negoieşti,
obţinută în anul 1927, "Crucea Comemorativă a Războiului din 1916-1918",
acordată la 20 mai 1920, "Coroana României" în grad de cavaler - acordată prin
Decret Regal în anul 1932, "Răsplata Muncii pertu 25 de ani în serviciul statului"
-acordată prin Decret Regal în anul 1937 22 .
Ioan Susanu s-a remarcat şi prin activităţi extraşcolare. A contribuit la
înfiinţarea Cooperativei Forestiere "Pietrosul" din Lucăceşti, făcând parte din
Comitetul de conducere ( 1907), a condus Obştea de Păduri "Cozmina" din
Negoieşti (1909-1931 ), Banca Populară Negoieşti ( 1910-1921 ), Obştea de
Arendare Bogdana, Comitetul Şcolar, Cercul Cultural "Vasile Alecsandri" din
Negoieşti, a organizat multe activităţi culturale, şezători, cursuri cu adulţi şi
23
conferinţe cu soldaţii prizonieri etc.

19
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21
22
23

ldem, fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, d. S. 39, f. 38.
Ibidem, f. 6.
ldem, colecţia Manuscrise, ms. nr. 158. f. 14, 23.
ldem, fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, d. S. 39, f. 5-6.
Ibidem, f. 2v.
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Învăţătorul Ioan Susanu încuraja turismul, drumeţiile, a organizat multe
excursii cu elevii de şcoală, cu sătenii în localităţile istorice din apropierea satului
Negoieşti sau mai departe - Pralea, Câmpuri, Soveja, Mărăşeşti, Oituz, Cireşoaia
etc. Tuturor generaţiilor de tineri, dascălul le repeta: "să ne cunoaştem bine patria
cu frumuseţile şi bogăţiile ei, să ne cunoaştem întreaga istorie a neamului nostru
românesc, căci numai aşa vom putea iubi cu devotament, cu preţul vieţii glia
străbună" 24 •
Apropiat de ilustrul savant Nicolae Iorga, cu ale cărui lucrări a intrat în
contact începând din perioada când era elev la Şcoala Normală "Principele
Ferdinand" Bârlad şi pe care le aprecia în mod deosebit, iar după 1908 1-a
cunoscut personal. În anul 1911 a întemeiat Secţia N egoieşti a Ligii Culturale, pe
care a condus-o până în anul 1921 25 .
A participat la multe ediţii ale cursurilor de vară de la Vălenii de Munte
organizate de istoricul Nicolae Iorga. Mai mult chiar, a dus la două ediţii câte o
elevă din sat la tabăra de la Vălenii de Munte. Învăţătorul Mihai Gherguţă scria că
în toamna anului 1936, venind cu trenul de la Bucureşti, la Ploieşti s-a întâlnit cu
un coleg care se întorcea de la Vălenii de Munte şi i-a relatat că "între profesorii
conferenţiari, dintre care unii străini, invitaţi de profesorul Iorga, a apărut un ţăran
român, cu înfăţişarea unui dac energic, îmbrăcat în costumul nostru popular, care
discuta cu profesorii de acolo, cu fiecare pe limba lui .... Bucuria şi mândria
noastră a crescut atunci şi mai mult, când ţăranul ne-a fost prezentat de însuşi
Nicolae Iorga: Este domnul Ioan Susanu, destoinic învăţător băcăuan .... (n.n.
toată viaţa Ioan Susanu s-a îmbrăcat numai în costum naţional, atât în zilele de
sărbătoare, cât şi în cele de lucru, singura excepţie a fost în timpul războiului,
când a îmbrăcat uniforma militară ). Prelegerile pe care ni le-a ţinut el au făcut
dovada unui om cu o vastă pregătire şi cu o bogată cunoaştere a multor tări din
26
'
Europa" .
Prin anii 1912-1913, a intrat în strânsă legătură cu proprietarul conacului
din satul Valea Seacă, boierul moldovean Gheorghe Donici (luptător voluntar în
Războiul de Independenţă şi în Primul Război Mondial, în timpul căruia a murit
ucis de duşmani în şarja de cavalerie de la Robăneşti- Oltenia) 27 . Acesta avea o
bibliotecă cu mii de cărţi româneşti şi străine, opere ale unor autori clasici
universali, enciclopedii mari, atlase geografice amănunţite şi multe altele. Poate
atras de acel om şi de "comoara lui" (Gh. Donici îi împrumuta cărţi), Ioan Susanu
a devenit un adevărat "ţăran cărturar", cunoscător a trei limbi străine: franceză,
germană şi italiană, pe care le învăţase singur. Fiind bolnav şi având nevoie de
bani pentru plata medicilor şi a medicamentelor, Gheorghe Donici a început să
valorifice pământ, lucruri casnice, dar şi cărţi din marea sa bibliotecă. Învăţătorul
24
25
26

27

Idem, Colecţia Manuscrise, ms. nr. 158, f. 23.
Idem, fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, d. S. 39, f. 2v.
Idem, colecţia Manuscrise, ms. nr. 158, f. XXV (Anexe).
Ibidem, f. 27.
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Susanu a cumpărat multe cărţi de valoare, iar în preajma anului 1930, a cumpărat ,
de la forul tutelar al moşiei Donici, moara şi cu ceva teren din jurul ei, precum şi
vreo 10-12 hectare din corhana de la nord de moară 28 .
Poet şi observator fin al realităţii cu apreciate calităţi, de-a lungul întregii
cariere didactice Ioan Susanu a publicat mai multe poezii, scurte reportaje şi ştiri
în revistele "Semănătorul", "Neamul Românesc", "Revista Învăţătorilor" şi
"Lamura" 29 . De asemenea, în activitatea la catedră, pentru a-i atrage mai mult pe
copii, întocmea poezioare, scurte po veşti cu tâlc, ba chiar făcea unor copii
caracterizări în versuri.
Deşi s-a dedicat cu toată fiinţa meseriei de dascăl, nu a uitat că se trage
dintr-o familie de truditori ai pământului . Era un gospodar model pentru toţi
consătenii, iar în perioada interbelică a cumpărat mai multe bucăţi de teren agricol
ş i pădure şi o moară pe benzină, cu gândul că , după ce se va pensiona, va avea cu
ce să-şi întreţină familia destul de numeroasă, şi-a construit o casă cu etaj, gen
vilă, la care nu a reuşit să-i fmiseze etajul, s-a preocupat de educarea copiilor.
Autorităţile locale instaurate
după 1945 1-au inclus pe Ioan
Susanu la categoria "chiaburi",
pentru că avea 5,086 ha de pământ,
o moară şi o casă mare (toate
obţinute prin truda proprie). A
început şi prigoana împotriva
copiilor: trei din fiicele sale au fost
exmatriculate din Şcoala Normală
"Alexandru Vlahuţă" Şendriceni
Dorohoi, iar băiatul nu a putut să se
înscrie
decât
la
o
şcoală
profesională din Comăneşti. De
asemenea, i s-au impus cote pe care
nu avea cum să le onoreze ş i i s-a
cerut să părăsească locuinţa sa,
pentru a se instala în aceasta un
sediu de G.A.S . În anul 1952, fiind
dator cu cote reportate de la an la
an, a fost amendat, apoi arestat,
condamnat
la
închisoare
şi
întemniţat în Penitenciarul Bacău .
Mâhnit pentru tot ce i s-a întâmplat
după război, lui, care fusese un
28
29

Ibidem, f. 27-28.
Idem, fond In spectoratul Şcolar al judeţului Bacău , d. S. 39, f. 2v.
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aprig adversar al legionarilor (ucigaşii idolului său- Nicolae Iorga) şi al lui Hitler
(încă de prin 1933, după ce a citit Mein Kampf, avea să spună că "cel mai înalt
grad de umanitate şi cel mai ideal este: oricare ar fi situaţia omul să nu fie ucis, să
fie oprit a ucide, să fie lămurit a nu se sinucide" 30 ), devine extrem de dezolat şi
deprimat, fapt ce a dus la slăbirea rapidă a organismului şi a dus la stingerea din
viaţă în ziua de 4 februarie 1953.
Familia l-a luat din penitenciar şi 1-a înhumat în Cimitirul Central din
Bacău. Crucea, pe care scrie: "În veci nu te vom uita, învăţătorule", stă mărturie
că acolo şi-a găsit odihna veşnică un "ţăran-cărturar din comuna Borzeşti,
neînfricat patriot şi luptător pentru întregirea neamului românesc" 31 .
Oamenii din sat, care I-au cunoscut, au amintiri dintre cele mai frumoase
despre fostul lor învăţător. Dintre acestea le vom reda pe cele ale pictoriţei
Ecaterina Ardeleanu, una din elevele pe care le-a dus la Vălenii de Munte 32 :
"Acela care mi-a îndreptat primii paşi spre tărâmul însorit şi înflorit al artei, acela
care m-a încurajat, mi-a insuflat încrederea în puterile mele şi efectiv m-a ajutat să
pot cuceri nobila profesie de pictoriţă a fost învăţătorul meu şi părintele sufletesc
al generaţiei mele, învăţătorul Ioan Susanu. Icoana chipului său frumos, bun şi
blând o voi păstra mereu în suflet ca semn de profundă recunoştinţă" 33 .
Un om de excepţie, de o nobleţe ieşită din comun, care a făcut tot ce a ştiut
pentru ridicarea neamului, care a lăsat o amprentă peste tot pe unde a fost, care a
format şi modelat zeci de generaţii de copii, care a luptat pentru ridicarea satului
românesc, mereu însetat de cunoaştere şi dispus să transmită din cunoştinţele şi
gândurile sale celor din jur, a căzut victimă unei societăţi care nu punea preţ pe
valoarea intelectuală şi morală. Cel care a luminat zeci de generaţii a fost distrus
de cei care orbecăiau în beznă.

30
31
32

33

Idem. Colecţia Manuscrise, ms. nr. 158. f. 49.
Ibidem.
Ibidem, f. 22.
Ibidem, f. XXIV (Anexe).
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ALEGEREA, ÎNVESTIREA ŞI ÎNSCĂUNAREA
EPISCOPULUI TEODOSIE AT ANASIU
ÎN SCAUNUL EPISCOPIEI ROMANULUI
Pr. dr. Aurel Florin

ŢUSCANU

Election, investing and inauguration of Bishop Teodosic Atanasiu
in the scat of Roman Bishop
Summary

In the period of bishop's Teodosie Atanasiu pastorate at Roman (19121923), events significant to the history of aur country took place: the war from
1913, the war bctween 1916-1918 that led to the founding of the present
Romanian state. Along with another important clergy member of Moldavia,
Pimen Georgescu, the bishop of Roman manifested his feelings and patriotic
ideas: he sent many letters to the clergy and to the faithful Christians asking
solidarity from their behalf, asking them to support those who were on the
battlefield by donating money, food or clothes. He also went to the hospitals to
see the wounded, he passed out prayer books to people in need, he fought for the
just cause in which the Romanian people ofthat time placed their hope.
For the citizens of Roman, bishop Teodosie accomplished a number of
great things that place him today among the founders and benefactors of aur city' s
cultural institutions. In the month of October 1919, he helped establish a
kindergarten in a block of flats from the city center, that was his property and that
he eventually donated to the community for that purpose.
This kindergarten that was named after its founder "Bishop Teodosie" is the
second of its type in Roman city, after the one set up in 1895 at the will of the
great hierarch Melchisedec Stefanescu. Also, because of the bishop's
perseverance in the autumn of 1919, the Seminary of St. George reopened after 18
years of its dissolution. On the 1st of February 1923, bishop Teodosie resigned and
retired to Neamt Monastery. That is where he passed away on February , the 4 1h ,
1927. Strangely enough that was the day in which he was elected bishop of
Roman 15 years before.
Among those who knew him closely and were able to offer an image of
who he was is professor of theology and archimandrite Iuliu Scriban: "That was
the way he behaved as vicar of the Cathedral of Bucharest and, even more, as
bishop of Roman ... there was something about the way he stepped on the ground,
something about his priestly garment, his mea!, or the way he looked at the world
that surrounded him. He had the air of nobility of a man who understood his
pasit ion and acted according to it ... Sir Teodosie knew how to bea sir" .
. Keywords: Bishop Teodosie Atanasiu, clergy, theology, kindergarten, Roman.
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La 24 iunie 1911, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a demis din
demnitatea de episcop pe Gherasim Safrrin al Romanului, care "s-a făcut vinovat
de răzvrătire contra Sfăntului Sinod, ale căruia deciziuni nu le-a respectat,
tulburând pacea Bisericii noastre timp de doi ani" 1• Acesta s-a retras la Mănăstirea
Frăsânei, judeţul Vâlcea, unde a trăit până la 14 februarie 1922. Astfel, scaunul
episcopal de la Roman a rămas vacant. Până la alegerea episcopului titular,
(februarie 1912), Sf. Sinod a rânduit la cârma eparhiei Romanului pe arhiereul
Calist Botoşăneanul, episcop-vicar al Mitropoliei Moldovei 2 .

Alegerea episcopului de Roman, Teodosie- Bucureşti, 4 februarie 1912
Marele Colegiu Electoral s-a întrunit în ziua de 4 februarie 1912, ora 14, în
localul Adunării Deputaţilor, după oficierea la Catedrala Mitropolitană din
Bucureşti a slujbei Te Deum-ului. Preşedintele şedinţei a fost IPS Pimen,
mitropolitul Moldovei. Au fost propuşi doi candidaţi, pentru scaunele vacante de
la Roman şi Argeş, respectiv doi arhierei vicari, membri ai Sf. Sinod: Teodosie
Ploieşteanul, vicar al Mitropoliei Ungro-vlahiei şi Calist Botoşăneanul, vicarul
4
Mitropoliei Moldovei. În urma votării au fost aleşi astfel : PS Calist
Botoşăneanul, pentru Episcopia Argeşului, cu 203 voturi şi PS Teodosie
Ploieşteanul, cu 162 de voturi, pentru Episcopia Romanului.
Preşedintele Marelui Colegiu declară aleşi pe cei doi ierarhi, după care
aceştia sunt invitaţi să urce la tribună, pentru a lua cuvântul 5 .
Episcopul Teodosie a urcat la tribună şi cu emoţie a spus, între altele:
,,Ştiu foarte bine că tronul episcopal nu intotdeauna este moale şi catifelat pentru
ierarhul ce stă pe dânsul. Cunosc indeajuns datoriile ce sunt legate de această
înaltă demnitate, pentru ca să-mi fac iluzii şi să nu-mi dau seama precum se
cuvine de marea şi greaua sarcina ce aţi pus asupră-mi prin această alegere ...
În Eparhia Romanului am văzut razele soarelui pentru prima oară, in
Eparhia Romanului am copilărit, in Eparhia Romanului am adus servicii Bisericii
timp de aproape 40 de ani in diferite grade ierarhice, in Eparhia Romanului sunt
trimis astăzi de Marele Colegiu Electoral ca episcop, in locul vacant, căci se vede
că aşa a fost planul Providenţei Divine, căci acolo unde am văzut răsăritul
soarelui pentru prima dată, acolo poate mi s-a rezervat de a vedea şi apusul
pentru cea de pe urmă dată!" 6
Teodosie Atanasiu - repere biografice 7
"Biserica Ortodoxă Română" ("BOR"), nr. 4/1911, pp. 361-362; nr. 5/1911, pp. 659, 663-664.
Ibidem, nr. 10/1912, pp. 1189-1190.
3
Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1984, pp.
321-322.
4
Ibidem, p. 1206.
5
"BOR", nr. ll/ 1912, p. 1206.
6
Ibidem, p. 1209.
7
Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarnl Teologi/ar Români, Editura Enciclopedică,
Bucuresşti, 2002, p. 26.
1

2
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S-a născut în anul 1851 , în localitatea Sascut,
fostul jud. Putna (în prezent localitatea este în jud.
Bacău), primind la botez numele Teodor. A urmat
studiile teologice la Seminarul Inferior din Roman,
apoi cursul superior la Seminarul "Veniamin
Costachi" de la Iaşi (absolvent în anul 1871), după
care a funcţionat ca diacon la Catedrala Episcopală
din Roman (1871-1880), apoi a fost hirotonit preot
de mir şi a funcţionat la parohia "Sf. Nicolae" din
Bacău ( 1881-1893).
În anul 1881 episcopul Melchisedec îl
numeşte protopop al judeţului Bacău, iar după ce în
anul 1893 rămâne văduv, pleacă la Facultatea de
Teologie din Atena, pentru completarea studiilor,
dobândind titlul de licenţiat în teologie (1897), după care se călugăreşte la
Catedrala Episcopală din Roman, numit arhimandrit de scaun (vicar) al Episcopiei
Romanului (1898), iar între anii 1899-1902 a fost egumen al Mănăstirii Sf.
Spiridon din Iaşi, apoi egumen al Mănăstirii Precista Mare din Roman (19021909).
În anul 1909 este ales arhiereu vicar, cu titulatura "Ploieşteanul", vicar al
Mitropo Jiei Ugro-Vlahiei şi egumen la "Domnita Bălaşa" din Bucureşti ( 19091912). Pentru câteva luni este numit locţiitor al scaunului metropolitan (iulie
1911-februarie 1912).
La 4 februarie 1912 este ales episcop al Romanului, unde a păstorit până la
1 februarie 1923, când s-a retras din scaun, stabilindu-se la Mănăstirea Neamt,
unde a trecut la cele veşnice (4 febr. 1927), fiind înmormântat în preajma bisericii
"Înălţarea Domnului".
A rămas în literatura exegetică prin traducerea Omiliilor Sf. Ioan Gură de
Aur la cele 14 epistole Pauline, în 9 volume, sub titlul: Comentariile sau
explicarea Epistolei către Galateni a celui întru sfinţi Părintelui nostru Ioan
Chrisostom", traducere din limba elina, Iaşi, 1901, 128 p.; Efeseni, Iasi, 1902, 267
p; Filipeni, Bucureşti, 1903 , XXXIX+ 170 p; Coloseni, I şi II Tesaloniceni,
Bucureşti, 1905, 346 p; Romani, Bucureşti, 1906, 504 p; I Corinteni, Bucureşti,
1908, 626 p; II Corinteni, Bucureşti, 1910, 358 p; I şi II Timotei, Tit şi Filimon,
8
Bucureşti, 1911 , 375 p; Evrei, Bucureşti, 1923 , 395 p.
În ziua alegerii sale ca episcop de Roman, potrivit rânduielii statomicite,
regele trebuia să întărească, printr-un decret regal, pe noii ierarhi aleşi. Carol I
emite, la 4 febr. 1912, un decret, prin care întăreşte alegerea episcopului Teodosie

8

Haralambie Roventa, Studiul Noului Testament la noi, în ultimii 50 de ani , în "Studii Teologice",
anul III, 1932, m . 2, pp. 277-279.
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în scaunul Episcopiei Romanului. Decretul Regal, de recunoaştere şi întărire a
episcopului Teodosie, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 242/5 febr. 1912.

Învestirea episcopului Teodosie- Bucureşti, 12 februarie 1912 9
~
După alegerea celor doi
episcopi, de Argeş şi de Roman,
dup~ întărirea lor prin decret regal
.... a
urmat, conform
tradiţiei,
ceremonialul de învestire, care se
desfăşura atunci la Palatul Regal.
Duminică, 12 febr. 1912,
ierarhii nou aleşi, Teodosie şi
Calist, au pornit la orele 11.30 de
la Mitropolie, într-o trăsură de
gală
a
Curţii ,
însoţiţi
de
mitropolitul Pimen al Moldovei şi
un impunător cortegiu. În curtea Palatului Regal garda de onoare a prezentat
onorul. La ora 12, regele Carol I, însoţit de principele Ferdinand şi principele
Carol, au intrat în sala tronului, unde aşteptau înalţi demnitari şi membri ai Sf.
Sinod.
Noul episcop al Romanului a fost condus până în faţa Tronului Regal,
unde ministrul cultelor dă citire diplomei de recunoaştere, recomandându-1 printro scurtă caracterizare. Mitropolitul Pimen oferă cârja episcopală regelui Carol I,
iar acesta a încredinţat cârja episcopală, noului episcop de Roman, spunând
următoarele cuvinte: ,}ţi încredinţez cârja Episcopală pentru a păstori turma
Eparhiei Romanului". Cu acest prilej , M.S. regele Carol I a ţinut un cuvânt
ocazional, din care spicuim:
Prea Sfinţite Episcop al Romanului,
Ales de Sf Sinod şi de reprezentanţii naţiunii episcop al Eparhiei
Romanului, cu incredere ţi-am inmânat cârja pastorală. După o bogată activitate
pe tărâmul scrierilor biseri ceşti, PS Ta eşti chemat a cârmui această veche şi
renumită Eparhie a Moldovei, Înscrisă cu pagini frumoase in istoria ţării, unde
încă din tinereţe şi În mai multe rânduri ţi-ai desfăşurat munca pentru binele
Bisericii ... PS Ta ai dat frumoase pilde de muncă folositoare şi de înălţătoare
fapte ... Sileşte-te a păşi pe aceste căi binecuvântate şi fii mereu însufleţit de duhul
blândeţii şi al toleranţei, spre a împlini astfel insemnata PS Tale chemare " 10 .
Emoţionat de măreţia acestui moment, episcopul Teodosie, a luat cuvântul
şi a mulţumit pentru încrederea acordată, angajându-se Ia o noua lucrare în slujba
Bisericii şi a neamului:
9

Ibidem, pp. 1209-1210 şi 1215-1216: Dr. Veniamin Pocitan, Arhiereii vicari, în " BOR", 1937,

pp. 44-45.
10

"BOR", nr. 11/1912, pp. 1209-1210.
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SIRE,
Apropiindu-mă acum cu sfială, am primit din mâinile Majestăţii Voastre
toiagul pastoral, care simbolizează puterea spirituală asupra acestei de
Dumnezeu păzite Eparhii a Romanului, unde a strălucit, în cursul timpurilor,
atâţia ierarhi ai Bisericii noastre Ortodoxe Române. Majestatea Voastră aţi
încredinţat slabe/ar mele mâini acest toiag pastoral, ce a.fosl ţinut cu vrednicie în
timpurile vechi de Doso,jiei, Teodosie, loanichie, Leon, Veniamin Costachi, iar
acum în urmă de nemuritoru/ Me/chisedec, care cu toţi au strălucit şi vor străluci
ca nişte luminători mari pe orizontul intelectual al Sfintei noastre Biserici.
Mă voi sili, Sire, ca turma încredinţată mie spre păstorire, să fie condusă
cu blândeţe şi dreptate, pe calea mântuirii. Voi inspira pururea în inimile fiilor
mei duhovniceşti frica de Dumnezeu, iubirea de patrie şi neam, dragoste şi
11
devotament neţărmurit către Tronul Majestăţii Voastre .
Înscăunarea- Roman, 26 februarie 1912
IniţiaL solemnitatea primirii şi instalării noului episcop la Roman a fost
programată pentru data de 4 martie 1912, după un program bine stabilit. În
realitate, evenimentul s-a consumat pe 26 februarie 1912. Noul episcop, Teodosic
Atanasiu, a sosit cu trenul în gara Roman, în dimineaţa acelei zile, fiind primit de
autorităţile civile, eclesiastice şi militare. Cortegiul l-a însoţit pe înaltul ierarh,
parcurgând strada Ştefan cel Mare, Piaţa Precista Mare, până la Episcopie. Pentru
buna desfăşurare a acestei ceremonii religioase, Prefectura judeţului Roman,
împreună cu Centrul Eparhial şi principalele instituţii ale urbei - Protoieria,
Armata, Şcoala ş.a. - au întocmit un program detaliat, ce a fost publicat şi împărţit
apoi tuturor celor implicaţi. Un astfel de afiş, cu programul înscăunării
episcopului Teodosie, l-am găsit recent în Arhiva Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului, acesta purtând titlul Programa ceremoniei de înscăunare a episcopului
12

Teodosie al Romanului- 26.febr. 1912 "13 •
Conform programului acestei solemnităţi, după întâmpinarea ierarhului în
gara oraşului Roman, în dimineaţa zilei de 26 februarie 1912, acesta a fost condus
de către oficialităţile locale şi clerul Protopopiatului Roman, pe strada Ştefan cel
Mare, către biserica Precista Mare şi apoi Catedrala Episcopală. Aici a fost
oficiată slujba Sfintei Liturghii, iar la finalul acesteia a avut loc ceremonia
înscăunării noului episcop. S-a dat citire Gramatei mitropolitane şi s-au ţinut mai
multe alocuţiuni cu acest prilej. Gramata mitropolitului Pimen al Moldovei,
adresată episcopului Teodosie cu prilejul înscăunării sale în scaunul eparhial de la
Roman, a fost citită de Pr. Ioan Gotcu, delegatul Mitropoliei Moldovei, care
14
îndeplinea funcţia de preşedinte al Consistoriului Mitropolitan •
11

Arhiva Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, d. 2/1912, f. 2-3.
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Ibidem, f. 7.
Ibidem, f. 12.
Ibidem, f. 25.
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Fiind o iarnă grea, mitropolitul nu a putut lua parte la ceremonie, de aceea
a trimis Gramata şi mesajul său printr-un colaborator apropiat.
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii a delegat să participe la acest eveniment
pe administratorul Casei Bisericii (viitorul Minister al Cultelor şi Instrucţiunii
Publice), N.D . Chiriac, care a transmis un mesaj şi a făcut cu acest prilej şi
inventarierea bunurilor Episcop iei, pentru a fi preluate de chiriarhul locului 15 . Din
partea Centrului Eparhial, a adresat cuvântul de bun venit întâistătătorului eparhiei
15

Ibidem, f. 27.
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Romanului, Arhimandritul Ilarion Mircea, vicarul Episcopiei Romanului, care s-a
ocupat atât de buna desfăşurare a ceremoniei de instalare, cât şi de inventarierea
bunurilor Episcopiei. Conform programului, după serviciul religios din catedrală,
noul ierarh a fost condus la reşedinţa episcopală, unde a oferit un dineu, primind
cu acel prilej felicitările tuturor celor prezenţi 16 .
La scurt timp după aceste evenimente, potrivit rânduielilor bisericeşti, noul
ierarh trebuia să ofere fiecărei biserici un antimis sfinţit şi semnat de către el, ca
autoritate superioară bisericească . • ·
Ministerul Cultelor aproba noului
episcop de Roman, confecţionarea a
700 de antimise ce urmau a fi
distribuite la parohii. Ele au fost
realizate de Casa Phillip Hass din
Bucureşti în trei nuanţe - rosu,
galben şi albastru - pe satin şi atlas,
destinate parohiilor, filiilor şi
mănăstirilor din cuprinsul Eparhiei
Romanului 17.

În loc de concluzii
Păstoria episcopului Teodosie Atanasiu la Roman (1912-1923) a coincis
cu evenimente de mare însemnătate pentru istoria ţării: războiul din 1913, războiul
din 1916-1918, în urma căruia s-a înfăptuit statul naţional român, unitar 18 • Alături
de mitropolitul MoldoveiPimen Georgescu, episcopul Teodosie al Romanului, s-a
manifestat însufleţit de sentimente şi idei patriotice: a trimis mai multe scrisori
pastorale clerului şi credincioşilor, prin care le solicita solidaritate cu cei aflaţi pe
front, strângerea de bani, alimente, haine pentru ostaşii noştri, a cercetat spitalele
unde erau sute de răniţi, a difuzat cărţi de îndrumare moral-religioasă, a sprijinit
cauza dreaptă pentru care lupta în acea vreme poporul român 19 .
Pentru romaşcani, episcopul Teodosie a lăsat câteva mărturii însemnate ale
trecerii sale prin Roman, fapte pentru care posteritatea îl aşează astăzi între ctitorii
şi binefăcătorii instituţiilor de cultură şi educaţie ale urbei. În luna octombrie
1919, a intervenit pentru înfiinţarea unei grădiniţe de copii într-un imobil din
centrul oraşului, proprietatea sa, donat apoi comunităţii romaşcane pentru acest
20
scop • Această grădiniţă care i-a purtat numele ctitorului, "Grădiniţa Episcop
Teodosie", este a doua instituţie de acest fel din oraşul Roman ctitorită de un

16

Ibidem, f. 32.
Ibidem, f. 37.
18
Anuarul Episcopiei Romanului, 1936, p. 39.
19
Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului, Editura Episcopiei Romanului ş i Huşilor, 1984,
Roman, pp. 331-333.
20
Anuarul Episcopiei Romanului, 1936, p. 398.
17
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episcop, după cea înfiinţată în anul 1895, pnn testamentul marelui ierarh
Melchisedec Ştefănescu.
De asemenea, la intervenţia episcopului Teodosie, în toanma aceluiaşi an
1919, s-a redeschis Seminarul Sf. Gheorghe din Roman, după 18 ani de la
desfiinţarea acestuia. Fiind bolnav, la 1 februarie 1923, episcopul Teodosie si-a
înaintat demisia Sf. Sinod şi s-a retras la Mănăstirea Neamţ, unde şi-a dat
obştescul sfârşit la 4 februarie 192 7, ziua în care, cu 15 ani în urmă, a fost ales
episcop al Romanului 21 •
Printre cei care I-au cunoscut personal şi care i-au schiţat în cuvinte un
portret, este şi arhimandritul Iuliu Scriban, profesor de teologie, care nota: Aşa a
fost şi ca vicar al mitropoliei din Bucureşti şi mai mult Însă, apoi, ca episcop al
Romanului... Călcătura sa, umbletu! său, haina sa, masa sa, chipul cum privea
lumea, avea ceva din nobleţea omului sus pus care înţelege că înălţimea sa
trebuie să .fie înălţime, nu numai a treptei În care se afla, ci şi a manierei cu care
trebuie să o însoţească ... Vlădica Teodosie ştia să fie vlădică "22 .

21

Iuliu Scriban, Moartea episcopului Teodosie.jhst al Romanului, în "BOR", nr. 2/1927, pp. lOII 03: vezi şi Ioan Ivan, Scarlat Porcescu, Mănăstirea Neamţ, Editura MMS. laşi, 1981, p. 279.
22
Iuliu Seri ban, op.cit., p. 103.
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SOCIETATEA PETROLIERĂ "MOLDONAPHTA"
1921-1948
Dr. Dan Ovidiu PINTILIE
Ionela NIŢU
Moldonaphta Oii Company
1921-1948

Summary
"Moldonaphta" Oii Company was founded in 1921 and activated in
Moldova region, near Bacau until 1948. In 1942, its capital was acquired by the
oii company Concordina. In 1945 the company will be taken by Sovrompetrol
which will in 1948.
Keywords: oii company, Sovrompetrol, Moldova, Bacau.
Societatea anonimă română, cu sediul în Bucureşti, strada Orlando nr. 12,
al cărei obiect de activitate, conform statutelor era explorarea, exploatarea,
transformarea şi comercializarea petrolului şi derivatelor sale, a fost constituită în
anul 1921, cu un capital iniţial de 22.000.000 lei, împărţit în 44.000 acţiuni. Din
acestea, 43.500 acţiuni adică, aproape 99% din capital, au fost cumpărate în 1941
de către fosta societatea petrolieră "Foraky Românească" care a fuzionat la 1
ianuarie 1942 cu "Concordia", aducând aport şi cele 43.500 acţiuni. Aceste acţiuni
au intrat în tezaurul Societăţii "Concordia", restul de 500 acţiuni găsindu-se la
Societatea "Bancara Română", depuse pe numele unor persoane particulare:
Gheorghe Stan (fost preşedinte al Consiliului de administraţiei al Moldonaphta) 60 acţiuni, Alexandru Radian- 60 acţiuni, Dinu Cecropid- 60 acţiuni, Emil Salay
- 60 acţiuni, Hans Brochhaus- 60 acţiuni, Gerhard Wagner- 60 acţiuni, prof dr.
Karl Krejci-Graf- 60 acţiuni, Victor Kubesch - 40 acţiuni şi ing. Ionescu - 40
acţiuni.

La 1 ianuarie 1935, societăţii "The Danube Oii Trading Company of
Romania" i-a fost acordat perimetrul XVI Tazlău în suprafaţă de 45,50 ha din care
în exploatare numai 14 ha, conform Decretului Regal publicat în "Monitorul
Oficial" nr. 269 din 21 noiembrie 1934, cu o redevenţă de 2% peste redevenţele
1
legale • În baza Jurnalului Consiliului de Miniştri publicat în "Monitorul Oficial"
nr. 97 din 24 aprilie 1940, toate drepturile acestei societăţi au fost transferate
societăţii "Moldonaptha".
În anul 1940, societatea "Moldonaphta" a cumpărat de la societatea
"Danube Oii" perimetrele şi şantierele de exploatare situate în Moldova, într-o
regiune excentrică, greu accesibilă şi departe de nodurile de comunicaţii. Din
1

Arhivele Na~ionale Argeş. fond Societatea ..Concordia", d. 24211943, f. 73.
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producţia extrasă,

între 1940 şi 1945, inclusiv, nu s-a putut acoperi valoarea
forajului executat în fiecare an şi nici nu s-a alocat vreo sumă pentru amortizarea
concesiunilor, instalaţiilor sau sondelor. Se poate spune, pe baza cifrelor din
bilanţuri că societatea nu a avut nicio rentabilitate până la sfărşitul anului 1945.
Pe lângă perimetrul de Ia Tazlău, societatea mai deţinea şi moşia Stăneşti,
proprietatea moştenitorilor Krupensky în suprafaţă de 618 ha din care în
exploatare doar 61 de ha. Societatea plătea statutului o redevenţă de 14% din
producţie şi o participaţie de 20% din producţia sondelor 304, 305, 306, Tazlău,
către G.M. Jampolsky şi Alfred Krystofovicz.
Forajul, până în anul 1942, a fost executat prin sistem "canadian" sau
"Alianza", apoi s-a folosit sistemul de foraj "Rotary", extrem de scump, în
regiunea Bacău, fapt care a provocat situaţia grea financiară a societăţii. Sumele
necesare societăţii în perioada 1940-1944 au fost între 150-200.000.000 lei, fără a
mai lua în consideraţie sumele cheltuite pentru explorare. Preţurile de vânzare au
fost întotdeauna inferioare, valoarea produselor vândute fiind sub preţul normal
existent.
Producţia ei limitată la 1500 tone făcea ca societatea să fie socotită un mic
producător, producţia sondelor fiind mult inferioară celor din regiunea Prahovei
cu toate că producţia iniţială pornise de la 5-600 tone 2 • Pentru a suplimenta
veniturile s-a încercat în anul 1927 o rafinare a uleiurilor în speranţa obţinerii "a
unui produs de bună calitate, un produs comercial" de către D. Schreiber care
lucra la rafinăria de la Moineşti a societăţii 3 .
În regiunea Moldovei, în afară de societate, mai exista doar societatea
"Steaua Română" (controlată de capitalul francez) care exploata petrolul într-un
stil mai mare, dar rafinăria acesteia din Moineşti nu putea prelucra întreaga
producţie, inclusiv a societăţii "Moldonaphta" deoarece avea o capacitate mică de
rafinare, iar reparaţiile se făceau Ia intervale scurte de timp, influenţând
nefavorabil mersul producţiei. Doar în anul 1946, datorită diferenţelor de preţ
acordate de stat la ţiţei şi vânzările diferitelor materiale la preţurile existente pe
piaţă, societatea a putut să-şi acopere cheltuielile de foraj şi de extracţie, alocând
suma de 5.000.000 lei pentru fondul de amortisment.
Până la trecerea de fapt a Societăţii "Moldonaphta" la Societatea
"Concordia" care a avut loc în toamna anului 1942, societatea a fost finanţată de
următoarele societăţi: "Kontinentale Oel", "Explora" şi Societatea "Bancara
Română". Această din urmă societate se pare că ascundea o finanţare germană. La
acea epocă, Societatea ,,Moldonaphta" datora acestor societăţi suma de
117.500.000 lei, cea mai mare (de 76.600.000 lei) fiind la societatea "Bancara
Română".
2

Ibidem, d. 292/1944-1948, f. 192.
Gh. Ivănuş, 1. Ştefănescu, Şt. Mocuţa, Şt. Stirimin, M.P. Co1oja, Istoria petrolului în România,
Editura AGIR, Bucureşti, 2004, p. 296; Monitorul Petrolului Român, nr. 12/1927, p. 1157.
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În urma cererilor insistente ale societăţii "Concordia", H. Osterwind a
aprobat reducerea datoriilor societăţii Moldonaphta avute la societatea "Bancara
Română" de la 76.000.000 lei la 10.000.000 lei, dar nu a aprobat nicio reducere
pentru societăţile "Kontinentale" şi "Explora''. În septembrie 1942, datoriile
financiare depăşeau cu mult valoarea activului, pierderile ridicându-se la
20.108.112 lei, iar începând cu 1943, finanţarea s-a făcut exclusiv prin societatea
Concordia care conform hotărârii Consiliului de administraţie din 9 ianuarie a
preluat asupra ei conducerile tehnice şi administrative.
În 26 august 1944 datoriile financiare ale societăţii "Moldonaphta" se
ridicau la 203.800.000 lei, la societăţile "Kontinentale", "Bancara Română",
"Concordia", "Explora", "Banca Comercială Română", iar datorii de exploatare în
valoare de 27.200.000 lei la societăţile "Rumin", "Steaua Română",
4
Rohrenverband . Societatea nu avea depuse sume de bani în bănci, numerarul în
casă fiind în 14 septembrie 1944 de 550.000 lei, neavând fonduri de amortisment
şi de asemenea nici un beneficiu. Debitorii mai importanţi ai societăţii au fost:
"The Danube Oii", Ministerul de Finanţe, Societatea "Reşiţa" şi Societatea
"Rumin". Creanţele pentru "Rumin" provenite din exportul de ţiţei şi produse
petroliere au fost blocate după 23 august 1944, iar în schimbul datoriei pe care
"Moldonaphta" o avea la "The Danube Oii" a cedat Concordiei trei rezervoare de
la rafinăria din Lucăceşti (Bacău).
În septembrie 1944, preşedinte al Consiliului de Administraţie era
inginerul Alexandru Macri, membri ing. Mihail Brătescu, Gaston Badoux şi
Gerhard Wagner, iar cenzori Clement Gheorghiu şi Nicolae Baciu 5 •
Sediul exploatărilor se afla în Moldova, la Tazlău şi Stăneşti, unde existau
perimetre în producţie, iar perimetre de explorare existau în structura Dolani Tătărani şi în ţinutul XI Bacău. Producţia de petrol obţinută de societate era de
180 vagoane lunar iar stocurile de ţiţei la 23 august 1944 erau de 280 vagoane ţiţei
şi 11 O vagoane produse petroliere care urmau să fie vândute, la intern, prin
societatea "Distribuţia". Numai în perioada iulie-august 1944 au fost livrate la
intern 2400 tone de produse petroliere.
Societatea Moldonaphta, prin hotărâre ministerială a fost trecută în 1945
sub controlul C.A.S.B.I. În Monitorul Oficial nr. 34, partea IB, din 9 februarie
1946 s-a publicat decizia cu nr. 42285 a ministrului subsecretar de stat, comisar
general al Guvernului, la Comisia Română de Legătură cu Comisia Aliată de
Control, prin care societatea era scoasă de sub controlul C.A.S.B.I. deoarece
participarea de capital a societăţii care a determinat punerea ei sub control "a
pierdut caracterul inamic" prin trecerea acţiunilor ei în patrimoniul U.R.S.S.
În vara anului 1948 administraţia schelelor Moldonaphta a fost contopită
cu administraţia schelelor societăţii Concordia din Bacău încheindu-se un contrat

4

5

Ibidem. d. 292/1944-1948, f. 191.
Ibidem, d. 292/1944-1948, f. 191.
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în baza

căruia

personalul existent la data contractului trecea în subordinea
societăţii Concordia care coordona administratiile tehnice şi administrative şi
reprezenta societatea, pe baza procurilor, în faţa autorităţilor. În acelaşi an,
conducerea exploatării şi administraţia ei a trecut de la Concordia la societatea
Sovrompetrol cu care a fuzionat prin încheierea formelor legale de desfiinţare a
societăţilor fuzionate. La data fuzionării, societatea Concordia deţinea la
Moldonaphta 98,86% din acţiuni, respectiv 43 .820
· din cele 44.000
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Sonde în exploatare
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LOCOTENENTUL (REZERVĂ) ŞTEFAN ZELETINSCHITĂ
DE PORTRET
,
Dr. Iulian Stelian BOŢOGHINĂ
Lieutenant (Retired) Stephen Zeletin - portrait sketch
Summary

Stephen Zeletin, we can say that it is important sociologist of the era
between the two world wars, which, in particular has impressed his
contemporaries, staunch opponent of socialism, he paradoxically continues today
to be considered as having the merit of being "the foundations of sociology
Romanian state."
But in Romanian dictionaries and encyclopedias, Stephen Zeletin is ranked
as the philosopher and economist.
In this article we don't intend to bring to the attention of the lecturers on
scholar and politician Stephen Zeletin, although in more than half ofthe economy
given space try an intensive introduction to his biography, but the original
documents identified in military archives to nuanced portrait of which was
officially registered under the name ofStephen Motas.
Original documents that revolve around personal memoir of the Romanian
army lieutenant held in reserve that the obtained degree of concentration periods,
especially front in the Balkans and the First World War.
Keywords: Memorial, unselfish, philosopher, intelligent, officer, medaly,
sociologist, Lieutenant (Retired) Stephen Zeletin, personal memoir, front in the
Balkans and the First World War.
Orice popor îşi traduce experienţa istorică într-o suită de creaţii culturale,
care devin componente obiective ale vieţii sale. Este vorba de valori cristalizate în
literatură, filosofie, religie, artă, ştiinţă, gândire socială şi politică, valori transmise
din generaţie în generaţie prin mecanismele educaţiei şi ale memoriei colective ce
dau identitatea unui popor.
Este vorba de "memoria" istorică a poporului nostru, de memoria
interioară, afectivă, şi psihologică, precum şi de cea materializată în creaţia
artistică, ştiinţifică şi filosofică, în gândirea politică şi socială, în toate formele
care au exprimat modul nostru de a gândi şi de a simţi, modul nostru de a ne
raporta la istorie şi la alte culturi. Cultura tezaurizează şi acumulează valorile,
reţine ceea ce este durabil în ordine spirituală, transmite peste epoci operele care
pot "învinge timpul", care rămân actuale prin semnificaţiile lor, care nu şi-au
modificat mesajul în contextul în care au apărut. Este cazul marilor creatori, care
rămân permanent contemporanii noştri, întrucât exprimă o părticică esenţială din
condiţia neamului nostru. Nu ne permitem să-i enumerăm, dorim atâta doar să
spunem că printre creatorii identităţii culturale şi intelectuale ale poporului român
se află şi Ştefan Zeletin.
Zeletin este sociolog burghez semnificativ al epocii dintre cele două
războaie mondiale, cel care, cu precădere şi-a impresionat contemporanii;
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adversar înverşunat al socialismului, el continuă astăzi în mod paradoxal să fie
considerat ca având meritul de a fi "puse bazele sociologiei statului românesc".
Însă în dicţionarele şi enciclopediile româneşti, Ştefan Zeletin este clasat şi ca
filosof şi ca economist. in prima enciclopedic editată în România după trecerea în
nefiinţă a lui Ştefan Zeletin, mă refer aici la cea editată de Lucian Predescu în
1936, Ştefan Zeletin este fişat cu datele minime privind locul şi anul naşterii,
cărţile publicate, rară a se face nici o referire asupra operei şi totodată rară a fi
1
încadrat în vreo categorie ştiinţifică din cele enumerate mai sus • Următoarea
notare se găseşte în volumul IV al Dicţionarului Enciclopedic Român publicat în
1966, unde în mod evident nuanţele specifice regimului nu aveau cum să
lipsească, în dreptul lui Ştefan Zeletin stând scris că a fost «sociolog, economist şi
filosof român, în "Burghezia română" a luat atitudine de pe poziţiile burgheziei
împotriva punctelor de vedere agrariene, tradiţionaliste, demonstrând necesitatea
obiectivă a evoluţiei României spre civilizaţia industrială. A susţinut un punct de
vedere determinist în sociologie într-o perioadă când teoria idealist-eclectică a
factorilor predomina în literatura sociologică românească şi a recunoscut, în
opoziţie cu concepţia conservatoare, faptul că organismete suprastructurale
burgheze sunt produsul necesar al transformărilor economice. In spirit apologetic
însă, Ştefan Zeletin a afirmat rolul permanent al burgheziei, a justificat procesul
de spoliere a maselor ţărăneşti ca izvor necesar al acumulării capitaliste şi a
calificat drept reacţionară orice mişcare politică ostilă burgheziei. Din această
perspectivă a condamnat mişcarea socialistă, lupta politică şi economică a clasei
muncitoare. El a susţinut capacitatea de perfecţionare a capitalismului §i
posibilitatea autotransformării lui pe baze "neolibaraliste" în "socialism"» 2 . In
enciclopediile post-decembriste, după datele biografice, despre Ştefan Zeletin se
spune că «a studiat geneza, structura, caracterul şi perspectivele economiei
româneşti, accentuând asupra rolului burgheziei şi doctrinei liberalismului. În
"Evanghelia naturii" a expus o concepţie romantică sub influenţa lui Rousseau şi
3
Hegel» . Cu alte cuvinte, îndrăznesc să afirm că prin rândurile de_ mai sus, Zeletin
este catalogat mai degrabă economist şi mai apoi filosof Insă nu lipseşte
enciclopedia unde opera lui Ştefan Zeletin este trecută în amploarea preocupărilor
sale, autorul fiind categorisit ca sociolog, economist şi filosof, adept al gândirii
neoromantice. Numai că cele două volume ale sale de referinţă sunt trecute ca
studii asupra economiei româneşti, cu alte cuvinte este clasat mai degrabă
economist . Pe Ştefan Zeletin îl găsim cu fişă şi în dicţionarul cu biografiile
istoricilor, chiar dacă în cele scrise nu se face nici o pomenire despre preocupările
sale în acest domeniu, scriindu-se că a fost filosof, econoll)ist şi sociolog,
preluându-se cele scrise anterior în celelalte enciclopedii. In plus, se fac
completări despre activitatea sa politică, teoretică prin excelenţă, cu toate că a

Lucian Predescu, Enciclopedia Românie. Material românesc, oameni şi Îl?/ăptuiri, ediţie
Editura Saeculum 1.0., Editura Vestala, Bucureşti, 1999, p. 924.
2
Dicţionar Enciclopedic Român. voi. IV, Editura Politică, Bucureşti, 1966, p. 938.
3
Mic dicţionar enciclopedic, Editura Enciclopedică, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti.
2005, p. 1496; Dicţionar enciclopedic, voi. VII, Editura Enciclopedică. Bucureşti, 2009, p. 521.
~ Dicţionar enciclopedic ilustrat, Editura .,Cartier", Bucureşti. Chişinău, 1999, p. 1805.
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activat în partidul mareşalului Averescu . Cu o amplă fişă îl regăsim pe Zeletin
clasat ca sociolog, din care dorim să subliniem ideea strecurată de autori că în
timpul vieţii, Ştefan Zeletin nu s-a bucurat aproape deloc de vreo recompensă
6
succesuală, numele său a început să devină renume după moartea sa .
Ştefan Motaş s-a născut ca al cincilea copil în familia sa, la 19 iunie 1882,
la Burdusace, judeţul Tecuci, în casele mamei sale Catinca, născută ChiriacR. În
ceea ce priveşte localitatea natală, fără a se stârni nici o polemică, alte surse
documentare dau comuna Răchitoasa ca loc de naştere al celui care a fost Ştefan
Zeletin 9 . Prima parte a copilăriei şi-a petrecut-o la ţară, în libertatea însorită a
naturii, pe şesul acoperit cu sulfină de pe lângă apa Zeletinului şi prin porumbiştea
10
ce se întindea pc dealurile învecinate . Ştefan a avut parte de o copilărie
frumoasă, fiind pus la adăpost de tot ce ar ti putut, pentru un copil de la ţară, o
viaţă chinuită. A crescut liber şi în voie bună, deprins a se înfrăţi mai toată vremea
11
cu natura, cu câmpul înverzit, cu florile ... • Aşa se explică de ce şi mai târziu a
păstrat ca o pasiune a vieţii sale, iubirea pentru tot ce aparţine naturii: pentru
12
grădini, pentru flori, pentru plante ... • Cu îmbelşugate flori şi verdeaţă şi-a
împodobit casa până în ultimii ani ai vieţii, când a putut să-şi aşeze mai cu temei o
locuinţă 13 . Copilul Ştefan a fost dat la şcoală în 18 89 în localitatea natală, având
14
ca învăţător pe cumnatul său, Primicheriu • Clasa a V-a rurală a făcut-o la Coasta
Lupei, comună aşezată în vecinătatea Nicoreştilor. Şi aici a avut ca învăţător tot o
15
rudă, Grigore Popa, căruia învăţăcelul avea să-i datoreze foarte mult .
Descoperindu-\ cu aplicaţie şi cu voinţă, dascălul şi-a dat osteneala şi i-a pus la
contribuţie judecata şi cu metodă i-a disciplinat mintea, uşurându-i astfel
sistematic munca întelegerii: "de această timpurie binefacere a învătătorului, omul
format de mai târziu îşi va aduce aminte cu recunoştinţă" 16 . În 'toamna anului
1895, copilul de 13 ani a fost înscris la seminarul teologic din Roman. Amintirile
de la acest aşezământ, ce s-a dorit a fi de cultură spirituală, nu au fost din cele mai
plăcute, dovadă că aici s-a ales cu sănătatea zdruncinată. Pe la acea vreme,
5

Dicţionar biografic de istoria României, Editura Meronia, Bucureşti, 2008, p. 579.
Ştefan Costea (coordonator), Mică encic/opedie de sociologi români, Editura Expert, Bucureşti,
pp. 482-489.
7
Conform extractului de naştere nr. 311 din 1882 al primăriei din Burdusaci, judeţul Tecuci.
~ Lucian Predescu, Enciclopedia României Cugetarea. Material românesc, oameni şi înfăptuiri,
ediţie anastatică, Editura Saeculum 1.0., Editura Yestala, Bucureşti, 1999, p. 924.
9
Ştefan Costea (coordonator), op. cit., p. 482.
1
Cezar Papacostea. op. ci 1., p. 20 1.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
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director al seminarului era un călugăr, de altfel destul de viu şi de inteligent, dar
nu mai puţin un om învechit în rele, ceea ce i-a şi atras porecla, contemporanii
zicându-i "Popa Dracu" 17 . Necontrolat şi nesupravegheat de nici o stăpânire
lumească sau spirituală, "prea cuviosul" trăia cu concepţia că aşezământul este o
zestre hărăzită de stăpânire cuvioşiei-sale, lucru de altfel curent administratorilor
acestor meleaguri. Şi atunci petreceri licenţioase cu mireni şi militari, cu oameni
de toată mână din urbea romaşcană, stricând astfel, cel puţin liniştea şi odihna
copiilor 18 • La rândul lor, copiii urmăreau îndeaproape zaiafetul, pe la ferestre sau
chiar din curte, până în ziuă. Risipa pricinuită de aceste desfătări trebuia acoperită
de undeva. Şi de unde din altă parte decât printr-o exagerată economie în
gospodăria interioară a internatului. În această atmosferă Ştefan Motăş a ajuns şi
în clasa a III-a, când s-a îmbolnăvit de stomac; crize dureroase şi puternice îl
făceau adeseori să cadă leşinat pe bancă. Un caracteristic incident, povestit chiar
de personajul nostru, a avut loc într-o "bună zi". Delegat de camarazii săi, ca un
fruntaş ce era al clasei, să înştiinţeze direcţia şcolii de suferinţele lor, din pricina
regimului alimentar, slab şi insuficient, ce li se servea, el s-a ales pe negândite, cu
pedeapsa eliminării din şcoală pe timp de două săptămâni. Acesta a fost unicul
rezultat al demersului. Pe cât de neaşteptată, pe atât de neîntârziată a fost execuţia.
Aruncat pe poartă afară, elevul a fost susţinut băneşte printr-o simpatică, dar
meschină cotizaţie colegială şi, moralmente, de un singur profesor, care îl
mângâia doar din umbră. A nimerit într-o clasă rău famată 19 , căci cele văzute
acolo în timpul celor două săptămâni, I-au îngrozit destul. Încă din acel moment, a
luat în sufletul său în mod definitiv hotărârea de a părăsi nu numai seminarul din
Roman, dar însăşi calea pe care 1-ar fi călăuzit seminarul şi conducătorii acestuia.
După câteva examene depuse în anii 1892 la Iaşi, Motăş a trecut pe rând până în
toamna anului 1902, toate diferenţele de la Seminar spre liceu şi toate clasele
cursului superior de liceu. Astfel, în iunie 1901 a trecut ca particular clasa a V -a
cu media 7,88, în toamnă, a VI-a cu 7,72, pe a VII-a a urmat-o ca elev înscris
regulat (în 1901-1902) al Liceului de stat din Bârlad terminând cu media 9,26,
ceea ce i-a adus premiul întâi şi în sfărşit, repede în toamna aceluiaşi an, a trecut
clasa a VIII-a, din nou ca particular20 .
După absolvirea clasei a VIII-a, s-a înscris îndată ca student la
Universitatea din Iaşi, Facultatea de Litere, specialităţile filosofia şi filologia
clasică. A urmat sârguincios şi a trecut regulat toate examenele. Pe 26 iunie 1906,
a trecut examenul scris şi proba I-a orală de licenţ~ în filosofie cu profesorii C.
Leonardescu, 1. Găvănescul şi Xenofon Gheorghiu. In acelaşi an, pe 3 noiembrie,
profesorii 1. Caragiani, 1. Găvănescul, C. Leonardescu şi Al. Philippide aveau să
scrie următoarele în procesul-verbal de licenţă: "având în vedere notele obţinute
la examenul 1 de licentă, conform art. 48 din regulament, am decis a se admite cu
toate bilele albe şi as~ proclama licenţiat în filosofie magna cum laude" 21 •

17

Ibidem.
Ibidem.
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C. O. Zeletin, op. cit., p. 14.
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Ibidem, pp. 202-203.
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Ibidem, p. 203.
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Pe 27 noiembrie 1906 s-a înscris ca student la drept, fără a mai da
examene. Cât priveşte atmosfera sufletească în care a trăit Ştefan Motăş ca
student, există un însemnat document într-o scriere inedită, intitulată De unde ne
vine lumina - adică din Iaşi. Scriere prin care autorul recunoaşte că a fost un
autentic fiu sufletesc al Iaşilor: "aceasta - zice el - spune mult pentru cei ce
cunosc bine atmosfera în care răsuflă vechea capitală a Moldovei. [Eroul său] era
visător din fire; dar pe străzile pustii ale acestui oraş, unde totul îmboldeşte la
reverie, vagabondarea neînfrântă a ideilor sale devenise o adevărată boală; în
cele din urmă el ajunsese a trăi atât de mult în cer, încât puţin habar avea de ceea
ce se petrece pe pământ. Dulcele nostru oraş cu viata sa stinsă, nemaitrăind decât
din amintirile trecutului, e în adevăr pepiniera visători/ar ţării. Dar tocmai de
aceea Iaşiul îmi pare ceva străin, dacă nu chiar ridicol în ţara noastră. Şi dacă la
noi îndeobşte a fi visător e ceva de râs, apoi a fi un visător ieşean e de două ori
de râs" 22 .
În toamna anului 1909, Ştefan Motăş a plecat în străinătate, iar în cei trei
ani care s-au scurs după licenţiere ( 1906-1909), personajul nostru s-a ocupat pe
rând de secretariatul seminarului pedagogic universitar din Iaşi, cu o catedră în
suplinire şi cu trecerea examenelor de capacitate. La 1 februarie 191 O, a putut
primi ca titular o catedră de limba germană şi filosofie, la Bârlad 23 • În toamna
anului 1909 a plecat la Berlin pentru a-şi continua studiile de filosofie, urmând
diferite semestre la universităţile din Berlin, Lipsea şi Erlangen, de unde şi-a luat
doctoratul în 1912 cu specialităţile: filosofia, economia naţională şi pedagogia 24 .
La întoarcerea în patrie, septembrie 1912, Ştefan a avut nefericirea să nu-şi
mai găsească mama în viaţă; şi pentru ca durerea să fie şi mai mare, el a aflat că
tragicul eveniment avusese loc doar cu o săptămână înainte de sosirea sa:
<<Retrăiesc după atâţia ani- scria O. Motăş- clipa în carei s-a comunicat despre
moarte bunicii. Nu ştia nimic, plecase de la Berlin mai înainte de a fi primit
telegrama ce-i trimisese tatăl meu. Sosise în Bârlad la finele lunii septembrie,
unde mă găseam cu mamă-mea pentru şcoală. Prima întrebare ce ne-a pus-o cu
glasul lui blând şi calm: "Ce face mama? ". O clipă de tăcere apăsătoare. Ochii
lui mari se umbresc deodată şi se umplu de lacrimi. S-a retras în camera care i se
rezervase şi a stat singur, pradă gândurilor, până seara târziu. A doua zi,
resemnat, s-a interesat până la cel mai mic amănunt, de înmormântare. Parcă-!
aud: "S-a îngrijit Bădia de toate?". Bădia era fratele lui cel mai mare, Alexandru
Motăş, tatăl meu. "Dar Tache a venit?" ... După 1913 s-a stabilit la Bârlad,
locuind împreună cu mamă-mea şi cu mine, până în anul 1920, când s-a
transferat în Bucureşti. În acest timp mi-am făcut liceul. Crescând lângă el şi sub
ochi lui, mi s-a imprimat adânc în minte felul său de viaţă, retras de restul lumii şi
de colegii săi, adâncit într-o neobosită activitate. Lucra pe atunci la Evanghelia
Naturii. Nu s-a întrerupt decât puţin timp, ca să scrie plin de revoltă şi
amărăciune Din ţara măgarilor. In vacanţa de vară petrecea o săptămână şi
chiar mai mult, la ţară. Zic petrecea pentru că în timpul acesta, lăsând tocul din
mână, se delecta cu Retragerea celor zece mii de Platon. Nu ştiu dacă nu şi mai
22
23
24
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târziu.
lui» 15 .

după

ce a plecat din Bârlad, Platon n-a râmas la loc de cinste în biroul

Atitudinea sufletească, pe care i-o trezeau întâmplările vieţii publice de la
noi, se poate arăta cu un singur cuvânt potrivit: indignarea. Din acest sentiment
izbucnesc şi însemnările în cartea citată, apărută în 1916, în care alăturea de
amărăciune este şi multă ironie şi tot atâta satiră: ,,de trei ori nenorociţi - se
plânge el - acei pe care o soartă vitregă i-a făcut să se nască în ţara măgarilor!"
Mulţi ani el nu se poate împăca sufleteşte cu moravurile acestei ţări. Războaiele
din 1913 şi 1916, la care a luat parte, i-au arătat şi măsura nepregătirii noastre
materiale şi morale pentru evenimentele istorice de o însemnătate aşa de mare. O
indignare sfântă respiră din fiece cuvânt al amintirilor de război, pe care le-a
consemnat în dureroasa scriere Retragerea. Cele câteva zeci de pagini trebuie
socotite, în concertul scrierilor româneşti, ca tot atâtea pietre preţioase, câtă criză
de adevăr le străbate, de la un capăt le celălalt al cărţii. Căci în scrisul său, autorul
nu cunoaşte cruţare, convenţie, peri frază... Mai puţin ca oriunde, mai puţin ca
orice, veţi găsi în preocupare lui Ştefan Motăş, minciuna şi farsa; cu deosebire
lipseşte minciuna a puţin închegatei noastre societăţi. Personajul nostru are în
schimb - şi o are fără să o caute - o naturală cutezanţă izvorâtă din autoritatea ce
însoţeşte pretutindeni din cuvântul lui scris. Astfel trebuie să se fi infiripat din
vălmăşag şi haos, această protestare a unui suflet cinstit asupra totalei noastre
nepregătiri, dată pe faţă din chiar primele zile, când germanii au hotărât acea
"expediţie de pedepsire" împotriva noastră 26 . Demobilizat, Ştefan Zeletin a revenit
la catedra din Bârlad, unde a predat până la 1 martie 1920, când a trecut la
Bucureşti ca profesor la Liceul "Mihai Viteazul". Aici a funcţionat neîntrerupt
până în vara anului 1927, când, spre sfârşitul acelui an şcolar, a fost chemat ca
titular la catedra de Istoria filosofiei vechi şi medievale a Universităţii din Iaşi,
prin sprijinul prietenesc al câtorva colegi, dintre care n-au lipsit specialiştii
necesari ca I. Petrovici, P. Andrei. Fericit că a scăpat din starea de metec
intelectual27 , adică marginalizarea în care îl ţinuse lumea intelectuală din capitală,
Ştefan Zeletin a început să-şi revizuiască manuscrisele. Le-a orânduit deci în
volume şi le-a completat. Cele 12 cărţi pe care le pregătea fie ca inedite, fie ca
ediţii noi, sunt mai ales opera anilor 1927-1933, rezultând ca un superior beneficiu
al catedrei şi libertăţii universitare 28 . Dar de aceste binefaceri şi înlesniri, pe care
universitatea le oferă de obicei profesorilor, Zeletin nu a avut parte îndelungată.
Din cei şapte ani câţi s-au scurs de la numire (iunie 1927) până la asfinţitul său
pământesc - 20 iulie 1934, trebuie să scoatem doi ani de boală şi concediu; din
aceştia, cel din urmă, iulie 1933 - iulie 1934, a fost complet anulat de durerea
suferinţelor. Rămân numai cinci ani de activitate. Lecţia inaugurată, care poate fi
considerată ca termen de începere a muncii universitare, a avut loc în ziua de 22
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9

noiembrie 1927, orele 6 p. m. ~ , iar ultimul curs a fost ţinut în mai 1933. În acest
răstimp Zeletin şi-a făcut ciclul universitar de trei ani ce proiectase în perioada
1927-1928, 1928-1929 şi 1929-1930, iar după un concediu de un an pentru boală
a reluat cu o mai mare amploare ciclul, atingând de data aceasta toate curentele de
gândire, nu numai din lumea veche şi veacul de mijloc cât îl obliga titulatura
catedrei, dar şi pe acelea din timpurile ce au urmat acestor două evuri. Zeletin
concepuse şi aruncase chiar temeliile unei istorii sociale, pe care dorea să o trateze
în strânsă legătură cu dezvoltarea problemelor de această natură. Legătura îl
preocupa din ce în ce mai mult în vremea din urmă şi aştepta cu nerăbdare răgazul
şi sănătatea necesară pentru a-şi coordona notele strânse în vederea unor scrieri ce
s-ar fi intitulat probabil "Forme de gândire şi forme de societate" şi care nu ar fi
fost în realitate decât o expunere a concepţiei lui despre istoria socială, cu
30
repercusiuni asupra curentelor de gândire .
În privinţa atingerii concrete cu universitatea, trebuie să adăugăm un amănunt
caracteristic. Zeletin iubise foarte mult şcoala secundară. El a avut nenumăraţi
elevi, care I-au iubit şi pe care i-a iubit ca pe nişte fii sufleteşti. Pe mulţi i-a văzut
ridicându-se la, situaţii înalte. Toţi îl preţuiau şi-i arătau multă dragoste în toate
împrejurările. Insă, trebuie să spunem că universitatea nu i-a fost egal izvor de
plăcere şi bucurie. De multe ori a fost auzit spunând cu mâhnire, că el nu a fost în
stare să strângă legături sufleteşti cu acest aşezământ. Corpului studenţesc îi găsea
de vină că nu urmăreşte cu destul entuziasm sau măcar interes problemele cărora
le dedică. Colegiului didactic, că nu păstrează acel minim de coeziune sufletească
necesar în vederea progresului educativ, nu numai al celui ştiinţific. Astfel, se
poate spune că nu este nicio exagerare dacă se afirmă că Zeletin pu a prins
rădăcini mai adânci în nici unul din cele două etaje universitare. Incadrat în
proprii teorii sociale şi, consecvent, politice, Zeletin nu numai că nu s-a
dezinteresat de mersul vieţii publice a ţării sale, dar şi suferea împreună cu ea. Cu
toate afirmările ce face în romanul satiric Metafizica Dansului, că s-ar fi simţit
mai fericit dacă soarta l-ar fi aşezat să trăiască într-o ţară apuseană şi nu ar fi fost
în situaţie să audă şi să vadă câte se întâmplă în "ţara măgarilor", Zeletin în cele
din urmă se împacă şi cu acest destin şi, la întâiul prilej când socoteşte să fi
nimerit nuanţa, se înregimentează formal, deschis şi hotărât de luptă într-un partid.
Militează alături de fruntaşul politic, care realizează în ordinea morală, după
credinţa sa, cel mai bine lozinca junimistă formulată lapidar de şeful politic al
acelora, P. P. Carp: "curat în viaţa particulară, dezinteresat în cea publică". S-a
31
înscris în organismul politic creat şi condus de Generalul A verescu •
Iată textul înştiinţării pc care Zclctin a trimis-o colegilor pe la 18-20 noiembrie 1927: "Domnule
profesor, îmi iau libertatea a vă înştiinţa că marţi 22 c., ora 6 p.m. voi ţinea lecţia inaugurală
despre Forme de gândire şi .fhrme de societate, şi vă rog să binevoi ţi a lua parte. Şt. Zeletin." Pc
una din invitaţii Zelctin a scris a doua zi : ,Au luat parte neo 50 de persoane, cu studenţi cu tot!
23 XI 1927.", apud. Cezar Papacostea, Ştefan Zeletin Însemnări la viaţa şi opera lui, în In
memoriam Stephanus Zeletin. în "Revista de filosofie", voi. XX (Serie nouă), nr.3, iulieseptembrie 1935, p. 207.
>o Ibidem, pp. 206-207.
31
Iată amănuntele înscrierii: ,.Domnule Mareşa!, în scrisoarea d-vs citesc cuvinte frumoase despre
însuşirile lui Zeletin despre identificarea lui cu aspiraţiile ce se întruchipează în programul
garantat de personalitatea d-v. Nădăjduiesc că se vor găsi cândva mijloace de publicat opera celui
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Rolul lui Zeletin a rămas limitat mai mult la contribuţii teoretice, decât
practice. A scris, a dat idei, a alcătuit un program, şi nu rareori, a publicat studii şi
articole critice, totdeauna luminoase. Interesant pentru moravurile curente, că
Zeletin, căruia partidul nu i-a argumentat sub nici o formă patrimoniul, a stat
credincios steagului către care îl mânase la maturitate, o voinţă cu totul liberă şi
competentă. Mai mult. Rămas mereu în acelaşi organism, colaborarea sa teoretică
a devenit din ce în ce mai frecventă, mai energică. Am spune: cu atât mai vie, cu
cât el era mai încredintat că moravurile din ce în mai scăzute vor face tot mai cu
neputinţă revenirea la ~ârmă a ostaşului, pe care îl urma. Anul 1930 a adus şi lui
Zeletin, ca mai tuturor românilor, raza de speranţă a unor zile mai bune. Ţrecuse
prin anii cârmuirii partidului ţărănist. Deziluzia Maniu se consumase. In acea
vreme, oricine vibra de o conştiinţă, aştepta ceva nou. Se dorea de oriunde, o
schimbare. Zeletin a privit şi el, înviorat de bucurie şi speranţă, desfăşurarea
întâmplărilor din vara acelui an. A aplaudat moţiunea adoptată sau sugerată de
căpetenia partidului, prin care se cerea eliberarea ţării de regenţă: această modestă,
care ne-a părăsit aşa de timpuriu. Voi arăta atunci, în prefaţa volumului care va conţine scrierile lui
de caracter politic, în ce împrejurări Z. s-a înscris în Partidul Poporului, şi cu motivări orale şi
scrise. Sunt amănunte din viaţa unui caracter, care pot sluji ca pildă oricărui tânăr învăţat, pe care
căile destinului îl pot aduce oarecând la răspântia viciului cu virtutea. Deşi scrisoarea se cam
lungeşte, îmi voi lua totuşi libertatea să schiţez măcar un moment din această împrejurare. Cu
vreo 9-1 O ani înainte, la una din vizitele lui Zeletin la mine, după o convorbire banală, scoate din
buzunar o hârtie şi începe a mi-o citi - după ce mă rugase să o ascult cu atenţie şi apoi să-i spun
părerea. Era o cerere în partidul Poporului, adresată d-v. Petiţia avea mai întâi o introducere
doctrinară, pe cât de scurtă, pe atât de închegată şi se încheia cu cererea de înscriere în partid.
Trebuie să mărturisesc că, deşi eu însumi eram membru în acest organism deşi prea adesea îi
motivasem ce m-a determinat sufleteşte să fac pasul şi în direcţia politică, am rămas totuşi cam
încurcat asupra pronunţării. Mă găseam între prietenie şi politică. Îmi părea bine că un om de
valoarea lui să fie în aceleaşi rânduri unde militam şi eu; dar nu ştiu ce scrupul de amiciţie mă
îndemna tainic să nu-l iau chiar eu pe răspundere. Oricât de bine ne cunoaştem rămâneau încă
necunoscute pentru fiecare din noi , despre celălalt şi-mi părea a abuza de prietenie, dacă-!
duceam chiar eu înspre direcţia mea proprie. S-au scurs câteva clipe de tăcere, după care, lăsând la
o parte orice consideraţii, şi privind lucrul numai prin prisma amiciţiei, am refuzat să-i fiu "naş".
Aceasta însemna că trebuia să-I însoţesc şi să-I prezint d-v. În confuzia ce mă învăluise, am
început să alerg după argumente. Bine, dar tu ai făcut cea mai strălucită apologie partidului
liberal. Sunt în drept - eu şi oricine le-a citit -să te întreb dacă locul tău natural nu-i cumva aiurea
etc. Cu sclipire în ochi şi în cuvânt, el mi-a dat atunci cea mai energică replică. În esenţă, Zeletin
nu se putea împăca cu metodele de guvernare ale partidului de care vorbeam. Îndeosebi îi
repugnase acea cunoscută brutalitate şi ipocrizie, alternante , cu care acest partid confiscase orice
veleitate de emancipare a suveranului - redus la inexistenţă ca voinţă şi hotărâre. Cu patos în
expresie - se cunoştea că reflectase la obiecţie se ţinea gata de luptă. Am încheiat : "Te înţeleg
dar nu te duc eu. După ce te voi găsi acolo, e altceva". Mai reţin din convorbire o glumă. Fiindcă
în respingerea directivei spre liberali, pomenise- cu înţeles de legitimare -de zgomotoasa opoziţie
ţărănistă m-am legat de afirmaţie şi i-am pus întrebarea - La noi nu cunoşti decât prea puţini
oameni. Nu cumva numeri între ţărănişti mai mulţi prieteni? Şi lucrul era exact. - Este un partid
retrograd: dacă ar veni la putere, ar arunca ţara cu 70 de ani în urmă. Ideile lor sunt la polul opus
celuilalt, unde stau eu." După o săptămână sau două Zeletin era membru înscris în partidul
poporului ,,naş" formal fiindu-i altcineva. l-am dat acum motivele şi scrupulul", apud. Cezar
Pa pacostea, op. cit., pp. 208-211.
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tristă, m1ca succesiune alcătuită de marele I.I.C. Brătianu, care nu calculase
întâmplările omeneşti - se vede - şi cu propria sa moarte. Zeletin s-a :tacut atunci
purtătorul de cuvânt al conştiinţei generale, scriind la 15 iunie 1930, în revista
Ţara Noastră,

articolul intitulat Gestul forte.
Pentru cine a străbătut paginile scrierii Burghezia Română, originea sa şi
rolul ei istoric, nu este o taină faptul că Zeletin avea o mare admiraţie, un cult am
putea spune, pentru marea operă economică şi naţională a partidului liberal. Nici
un liberal n-a scris pagini mai întemeiate şi mai frumoase în acelaşi timp, despre
opera partidului propriu cum a scris Zeletin.
Dacă acestea sunt credinţele autorului asupra activităţii şi trecutului
partidului liberal, o întrebare vine pe buze: de ce n-a militat el în acest partid?
Un ultim document va da întrebării răspunsul peremtoriu. In volumul
România Politică, 1907-1925, Doctrină. Idei, Figuri al lui Al.G. Papacostea, carte
prefaţată şi cu introducerea scrisă de Ştefan Zeletin, este un loc unde acesta îşi
arăta părerea despre partidul liberal, cum că acel partid nu avea intelectuali
dezinteresaţi, care să activeze numai din impulsul convingerilor teoretice. Dintr-o
astfel de convingere a rezultat pentru Zeletin, în primul rând, imposibilitatea
morală de a milita în organismul al cărui trecut forma obiectul admiraţiei sale.
Zeletin nu apucă a profesa în universitate mai mult de 3-4 ani, că vechile
racile, care îi minaseră sănătatea încă din copilărie au recidivat, ca pentru a se
răzbuna de atâta largă păsuire. Se adăugase în vremea studenţiei şi neprielnica
alimentaţie din ţările germane, trecuseră peste el şi vicisitudinile campaniilor şi,
îndată, o exagerată terapeutică medicală ce i se administrase. S-a ajuns astfel la
slăbirea rinichilor şi, consecutiv, la aceea a inimii, boală pronunţată serios în
toamna 1933. In vara acestui an Zeletin şi-a căutat odihna la o mănăstire din
nordul Moldovei. Dar pe la 10 August, a fugit de la mănăstire la Mangalia numai
după câteva zile de popas, deoarece acolo îl tulburase prea mult toaca de la
utrenie, şi nopţi de-a rândul nu putuse dormi. După vreo două zile însă a plecat şi
de aici, la Iaşi 32 . După un an şi jumătate de la data când s-a precizat trecerea
suferinţei de la rinichi la inimă, destinul a abătut asupra-i sfârşitul, în amiaza zilei
de 20 iulie 1934. Moartea nu i-a venit însă blând, ci numai după lungi şi cumplite
chinuri, fizice şi morale. Poate că n-a trecut o singură clipă în acest răstimp, când
omul liniştit care, printr-o voinţă stoică se hrănea doar cu buruieni, să nu fi fost
muncit de gânduri aspre, fie asupra vieţii, fie asupra destinului, fie asupra lumii.
Şi în acest chip, veşnic întrebătorul său suflet n-a primit sfărşitul decât ca o
binefacere a Cerului, purtând mereu, în adânc ca şi pe buze încredinţarea că
"sensul vieţii este de a promova binele altora" 33 .
Principalul document din arhivele militare pentru reconstituirea biografiei
lui Ştefan Zeletin este memoriul personal, nimic altceva decât dosarul personal
inventariat cu nr. 84 şi clasat în fondul de arhivă creat de Directia Cadre şi
Învăţământ, memorii Bătrâni la litera ,,2" 34 . Aşa cum suntem fa~iliarizaţi cu
termenul de dosar personal, des vehiculat, şi în armată s-a utilizat această metodă
32
33

Ibidem, p. 214.
Ibidem, p. 215.

34

Arhivele Militare Române, fond Direcţia Cadre şi Învăţământ, Memorii Bătrâni, litera
dosar 84, f. 1-1 O.
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ţine evidenţa cadrelor militare. ofiţeri şi subofiţeri, mai cu seamă după
de Independenţă. Dosarul personal, în armată denumit ,,memoriul
personal", în general conţine aceleaşi elemente ca orice alt dosar personal creat de

pentru a

Războiul

compartimentul personal sau resurse umane (cum se numeşte acum) din orice altă
instituţie, fie militarizată sau nu. Astfel, într-un memoriu personal, în mod
obişnuit, găsim înscrise pe prima filă. numită "Foaia Matricolă", datele de
identificare: nume, prenume, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor,
locul de naştere, domiciliul, stare civilă, data prezentării la unitate şi eventualele
schimbări în starea civilă în cursul carierei. "Foaie Matricolă" ce se completează
cu informaţii specifice unei cariere militare, adică: participarea la campanii
militare, eventualele răniri şi acte de bravură sau de curaj, racute fie în timp de
pace, fie în timp de război. Apoi, un alt capitol este cel al serviciilor speciale,
misiuni, însărcinări primite în afara celor obişnuite şi modul în care le-a dus la
bun sfârşit. Um1ează capitolele: şcoli şi cursuri absolvite, recompense şi decoraţii,
cu consemnarea motivelor sau cauzelor pentru care au fost primite. Foarte
important este capitolul unde sunt înscrise în ordine cronologică "servicii şi
diverse poziţii", nimic altceva decât datele privind evoluţia carierei militare, adică
datele prOil}OVării în grad şi momentele schimbării unităţilor militare în care a
funcţionat. In fine, în ultimul capitol al "Foii Matricole" sunt consemnate datele
privind absenţele de la serviciu, fie pe motive de sănătate, fie din motive
personale, precum concediile sau interesele personale, sau chiar absenţele
disciplinare, când respectivul militar a fost pedepsit. "Foaia Matricolă" are toate
aceste capitole numerotate de la 1 la 6 şi în fapt este o tipizată de două file, ce
urma a fi completată de către Biroul personal al fiecărei structuri militare unde
activa respectivul cadru militar. Celălalt document important al memoriului
personal îl constituie "Foaia Calificativă", cel mai des întâlnită tot sub formă
tipizată şi se întocmea anual într-un singur exemplar, la finele lunii octombrie. O
copie după foaia calificativă, certificată de comandantul unităţii militare sau şeful
serviciului personal se înainta la 15 ianuarie direct Ministerului de Război.
Elementele constitutive ale "Foii Calificative" sunt cuprinse în rubrica "pedepsele
din timpul anului" (cu indicaţia de a se arăta în mod corect şi detaliat motivele
pedepselor, cu scopul de a reieşi în mod lămurit în ce a constat vina imputată
individului), şi "notele" comandanţilor nemijlociţi şi ale şefilor de la eşalonul
superior. "Note" ce trebuiau să facă referire la aptitudinile fizice, capacitate,
aptitudini militare, educaţie militară, modul de îndeplinirea serviciului, rezultatele
obţinute în conducerea subordonaţilor şi la instrucţie, capacitatea în conducerea
unităţii corespunzătoare gradului pentru care se propune la înaintare şi în cele din
urmă, propunen.
Acesta fiind spuse, revenim la memoriul personal al personajului nostru,
unde la rubrica nume şi prenume este trecut într-o primă consemnare ca Motaş
Ştefan, după care numele Motaş este barat şi suprascris numele Zeletin.
Completarea datelor de identitate continuă cu cel din urmă domiciliu, unde este
trecut Bârlad, judeţul Tutova. Apoi cu data şi locul naşterii, unde este scris: 19
iunie 1882, în Burdusaci, plasa Zeletin, judeţul Tutova. La rubrica privind
identitatea părinţilor este trecut ca fiind fiul lui Dimitrie (marcat cu o mică cruce,
semn că la data când a fost luat în evidenţă tatăl său era decedat) şi al Catincăi,
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domiciliaţi în Burdusaci . În ceea ce priveşte datele de starea civilă,
sublocotenentul de rezervă a fost trecut ca neînsurat şi cu următoarea schimbare:
«10 sept. 1927 schimbat numele defamilie din Motaş în acel de Zeletin, numinduse În viitor .. Zeletin Ştefan" Jurnalul Consiliului de Miniştri No. 2098 din 1O IX
1927 puhl. În M. Of No. 221 din 61 X 1927- adresa No. f n. intr. No. 28890 din 2
Xfl 927 şi No. 3998 din 13 /I/928» 36 . Pe aceeaşi filă este trecută unitatea la care a
fost repartizat ca ofiţer de rezervă, anume Regimentul 69/77 1nJanterie şi scris de
7
mână completarea că "locueşte Bucureşti str. Gl. Poetaş No. 8'" . Dacă în general
aceste informaţii erau cunoscute, odată cu capitolul "campanii - rane - acte de
bravură sau de curaj" intrăm în chestiune şi vedem primele date pc seama cărora
poate fi reconstituită biografia filosofului Zeletin, în perioadele când a servit sub
steagul armatei române, când informaţiile sunt destul de lacunare, sau lipsesc cu
desăvârşire. Astfel, din cele scrise aici aflăm că sublocotenentul de rezervă Motaş
Ştefan a fost mobilizat şi a participat la Campania din Bulgaria din vara anului
1913, încadrat fiind la Partea Activă a Re!!imentului 13 Infanteric, fiind
demobilizat pe 30 iulie 1913 38 . Tot aici scrie că~ mai fost mobilizat pe 14 august
la Partea Sedentară a Regimentului 69 Infanterie, iar pe 13 septembrie a fost
repartizat la Partea Activă a aceluiaşi regiment. Foarte interesantă şi importantă
este adnotarea făc,ută tot la acest capitol, anume că: "a luat parte la luptele de la
Oituz (8-17 oct.)"~ 9 . Pentru serviciile depuse în uniformă militară, Ştefan Zeletin a
fost decorat cu Medalia "Avântul Tării", cu Medalia "Crucea Comemorativă a
Războiului 181611918", Baretele A~deal - Carpaţi - Oituz, prin Înaltul Decret
1744 din 7 iulie 1918, Brevet 53153 din 15 decembrie 1924 şi cu Medalia
40
"Victoria" a Marelui Război pentru Civilizaţie din 1916/1921 . Întrucât nu a fost
ofiţer de carieră, este de înţeles de ce capitolul ,,servicii speciale" nu este
completat decât cu datele referitoare la titlurile ştiinţifice ale filosofului Ştefan
Zeletin, anume: "licenţiat în litere şi filosofie Universitatea laşi; doctor În
filosofie Facultatea de filosofie a Universităţii Erlanger", cât şi faptul că în
octombrie 1925 profesa la ,,Liceul Mihai Viteazu-Bucureşti ,,4 1• Biografia
ofiţerului în rezervă se conturează spre adevărata dimensiune odată cu datele
înscrise la capitolul "senJicii şi diverse poziţiuni" unde, aşa cum am spus mai sus,
poate fi vizionată şi "cariera militară" a ofiţerului de rezervă Ştefan Ze1etin 42 .
Astfel, intelectualul Zeletin a fost înrolat pentru prima dată pe 11 noiembrie 1908,
ca soldat în Batalionul de Vânători, unde a stat până pe 11 mai 1909, când a fost
mutat pentru şapte luni (până la 1 decembrie) la Regimentul "Ştefan cel Mare"
No. 13. De aici a fost trecut ca rezervist la Depozitul de Rechiziţii Tutova. Situaţie
nespecificată explicit, însă faptul că la următoarea mutaţie scrie "chemat la
instrucţie şi neprezentat - 31 mai 1909" iar după aceia "nesupus" ne determină să
35
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Pentru că nu s-a supus concentrării, la 1 aprilie 1911,
Zeletin a fost trecut în evidenţele contingentului 1904 şi reînscris la 1
februarie 1912 43 . Atitudinea belicoasă a Bulgariei, tunetul armelor ce se auzeau în
Balcani şi iminenta intrare în război a României au făcut ca Ştefan Motaş să fie
amnistiat pe 23 iunie 1913, prin Înaltul decret 4644, pentru ca în aceeaşi zi să fie
mobilizat la Partea Sedentară a Regimentului "Ştefan cel Mare" No. 13. Unitate
cu care segoate spune că a făcut Campania anului 1913, fiind demobilizat la 31
iulie 1913 , iar la 28 noiembrie 1913 a fost luat în evidentele Regimentului 8
"Dragoş" No. 29 cu gradul de sublocotenent în rezervă 45 . 'cu acelaşi grad de
sublocotenent în rezervă a fost mutat şi înmatriculat la Regimentul 69 lnfanterie
începând cu 1 iulie 1914, conform deciziei Ministeriale 364. Unitate la care a fost
concentrat pe 29 august 1914, până pe 25 septembrie 1914. Aici dorim să facem
precizarea că în data de 25 septembrie este consemnat "concentrat noi ordine".
Ceea ce ne-a determinat să credem că s-a strecurat o greşeală de scriere este faptul
că expresia ,.până la noi ordine" este folosită rpai cu seamă pentru a marca
sfărşitul unui gest militar bine limitat în timp. In cazul de faţă, perioada de
concentrare, căci pentru un rezervist aceasta avea început şi sfărşit, spre deosebire
de un cadru militar activ a cărui ~stare normală era prezenţa nedeterminată în
armată, la aşa-zisul loc de muncă. In al doilea rând, în mod logic, odată marcată
data de concentrare, următoarea dată consemnată trebuia să fie cea a
desconcentrării. Şi, în sfărşit, în al treilea rând ceea ce ne-a determinat să credem
că este o greşeală de scriere este faptul că atât în Vechiul Regat, cât şi în România
interbelică, perioadele de concentrare se făceau înainte de sezonul agricol de
primăvară, respectiv de toamnă. De ce asta? Răspunsul este foarte simplu: cum
ţărănimea reprezenta majoritatea corpului social, este de la sine înţeles că
majoritatea soldaţilor era formată din ţărani. Ori a-i sustrage de la munca
câmpului în sezonul semănatului sau al recoltatului, pentru a-i chema la
concentrare, echivala cu a-i lăsa muritori de foame pentru un an întreg.
La Regimentul 69 Infanterie a fost concentrat pentru instrucţie în perioada
28 aprilie-16 noiembrie 1915, destul de mult după opinia noastră dacă ne gândim
la concentrările ce se făceau de obicei până atunci. Dar dacă avem în vedere că de
mai bine de un an la graniţa de nord a ţării aveau loc cumplite lupte între cele
două mari imperii, devine plauzibilă îndelungata perioadă de concentrare pentru
instrucţie 46 , perioadă de concentrare căreia i-a urmat mobilizarea din 15 august
1916, aşa cum scriam şi mai sus, la Partea Sedentară a Regimentului 69 Infanterie.
La Partea Activă, adică F,e front a fost trimis pe 18 septembrie 1916, conform
ordinului de zi cu nr. 218 7 . Timpul petrecut pe front, conform acestor înscrisuri, a
fost destul de îndelungat, până pe 18 mai 1918, când a fost demobilizat odată cu
încheierea păcii de la Bucureşti. Demobilizarea a fost făcută de către Regimentul
20 Infanterie, conform ordinului de zi nr. 34 din 1918, regiment din efectivele
facem

această afirmaţie.

Ştefan
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căruia făcea parte, însă nu este scris din ce dată . Între timp, pe 1 noiembrie 1916
49
a fost înaintat la gradul de locotenent .
Ca mulţi alţi rezervişti, odată cu trecerea armatei română pe picior de pace,
a fost luat în evidenţă de cercul militar pe raza căruia domicilia la momentul
demobilizării, anume Cercul de Recrutare Bacău, începând cu 20 august 1921,
50
conform ordinului nr. 138 al Comandamentului 4 Teritorial . De la Cercul de
Recrutare Bacău a fost luat în evidenţă de Comandamentul 4 Teritorial începând
cu 1 ianuarie 1925, de unde a revenit la acelaşi cerc de recrutare pe 1 noiembrie
1925 51 . Dorim să subliniem că aceste schimbări nu erau altceva decât nişte mutări
birocratice, de evidenţă a rezerviştilor, fără nicio urmare pentru viaţa cotidiană a
profesorului Ştefan Zeletin, ci doar într-o eventuală mobilizare, mobilizare pe care
nu a mai apucat-o, după cum se vede şi din ultimă mutaţie cu care se încheie şi
acest capitol, anume: "Mort, 21 iulie 1935, încetat din viaţă extract de moarte nr.
48

122211934 al Primăriei Bucureşti, Sector/, adresa 18371, intrare nr. 9443/1936
(sic!), mort la 21 iulie 1934" 52 . După cum se poate vedea şi aici s-a strecurat o
greşeală de scriere, anume data de intrare adresei prin care Primăria Bucureşti
făcea cunoscut decesul s-a scris 1935 şi nu 1934, aşa cum era corect.
La fel de interesant considerăm a fi şi ultimul capitol al "foii matricole",
cel referitor la absenţele consemnate în perioadele de concentrare. Absenţe care
sunt numai din anul 1915, an în care după cum spuneam mai sus a fost concentrat
pentru mai bine de şapte luni, de la sfărşitul lui aprilie până în noiembrie. Prin
urmare, în mai bine de jumătate de an cât a fost concentrat în 1915, Ştefan Motaş
a avut nu mai puţin de 59 de zile de absenţă din motive de sănătate. După cum
bine se ştie, Ştefan Zeletin a suferit cumplit de o boală ce i-a afectat aparatul
digestiv, boală care în această perioadă de concentrare a recidivat pe 16 mai 1915,
când medicul unităţii la diagnosticat cu turburări gastrice şi i-a dat două zile de
repaus 53 . După aproape trei săptămâni, sub locotenentul nostru a făcut indigestie,
54
aşa că medicul regimentului i-a mai dat alte două zile de repaus .
Boala s-a agravat şi a degenerat în gastrită, aşa că pe 17 iulie medicul
Gamizoanei Tecuci i-a prescris opt zile de concediu medical, până pe 25 iulie 55 .
După câteva zile, concediul medical a fost completat cu opt zile de permisie ( 1-8
56
august) şi apoi cu alte 30 de zile de concediu (9 august-8 septembrie) • Nu după
mult timp de la revenirea în unitate, boala a recidivat cu o indigestie, ceea ce a
impus alte trei zile de repaus prescrise de medicul unităţii, pentru ca între 3
octombrie şi 16 octombrie să fie spitalizat la Spitalul Militar Iaşi cu diagnosticul
gastrită nervoasă. Zilelor de spitalizare i-au urmat 30 de zile de concediu medical,
între 16 octombrie şi 16 noiembrie 1915 57 , după care a fost desconcentrat.
48
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Maladia de care suferea a impus aceste perioade destul de lungi de absenţă, însă
putem aftrma cu convingere că nici regimul alimentar specific mediului cazon nu
i-a priit lui Ştefan Zeletin, stârnind desele crize de gastrită. Acestor zile de absenţe
datorate stării precare de sănătate li s-au adăugat alte 12 zile de permisie impuse
de ,.interese defanyi/ie", după cum stă scris, în perioadele 28 mai-1 iunie, 11-16
iunie şi 9-11 iulie)~. Aşa că, în loc de încheiere în demersul de reconstituire a
biografiei sublocotenentului de rezervă Ştefan Zeletin, conform înscrisurilor din
"foaia matricolă", dorim doar să observăm că spusele de mai sus privind
indelungata perioadă de concentrare nu a fost chiar aşa de mare, căci din
nefericire. necruţătoarea boală i-a făcut zile grele mult timp. Cu această observaţie
punem punct prezentării "foii matricole" şi trecem la următoarele documente din
memoriul personal, la "foile calificative". Dând curs prescripţiilor alineatului 2 de
sub punctul 6 din ordinul 411/l915, Comandamentul IV Teritorial a înaintat 61 de
copii de pe foile calificative ale ofiţerilor din Regi_me!_ltul 69 Infanterie, ofiţeri ce
nu făceau obiectul vreunei 1 niciunei propuneri) 9 . In tabelul anexat, numărul
acestor foi calificative a fost mai mare decât cel anunţat, adică de 78. La poziţia
60
15 stă scris numele lui Motaş Ştefan, sublocotenent în rezervă •
După cum se poate citi în prezentarea de mai sus referitor la elementele ce
trebuia să cuprindă o "foaie calificativă", putem observa că prin completarea
acesteia, comandantul nemijlocit şi comandantul eşalonului superior avea drept
urmare o schiţă de portret a celui în cauză. Prin urmare, sublocotenentul de
rezervă Ştefan Motaş a putut să fie observat şi descris de comandantul
Regimentului 69 Infanterie cu ocazia primei concentrări, între 29 august şi 25
septembrie 1914. Insărcinat să completeze "foaia calificativă", locotenentcolonelul C. Negreanu avea să-1 descrie pe sublocotenentul nostru, notând pe 21
noiembrie 1914 că avea "statură mijlocie, sănătos, rezistent, delicat" cu o
"capacitate dezvoltată", în schimb "aptitudini militare nu dfjzvoltate". De aici şi
observaţia că ,.educaţiune militară puţin dezvoltată". In această lună de
concentrare, sublocotenentul de rezervă Motaş a comandat Compania 8,
"obţinând rezultate bunişoare", ceea ce l-a determinat pe locotenent-colonelul
61
Negreanu să considere că "îndeplineşte serviciul binişor, cam moale" , evident
referindu-se la firea l~i. Not~re~ comandantul~i de re~iment a fost susţinută şi de
comandantul Corpulut 4 Tentonal, generalul Patraşcu ~.
Următoarea concentrare, când Ştefan Zeletin s-a aflat în atenţia
comandanţilor săi, a fost cea din 1915. Concentrarea despre care am vorbit şi mai
înainte, când spuneam că a durat de la sfârşitul lui aprilie până la jumătatea lui
noiembrie, calendaristic a fost o perioadă destul de lungă, însă nefastă, boala de
care suferea rezervistul nostru, s-a agravat. Fără ca notarea să mai fie semnată, în
"foaia calificativă Seria F nr. 3319" rămâne scris că sublos_otenentul Motaş are
"talie înaltă. Svelt. Aspect plăcut. Sănătos. Rezistent." In ceea ce priveşte
capacitate, "o posedă şi şi-o desâvârşeşte", iar aptitudinile militare "posedă şi le
58
59
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utilizează în folosul armatei". De asemenea, referitor la educatia militară rămâne
scris că "o are. Disciplinat. Ascultător." Îndeplinind serviciu'l " ... binişor. Puţin
cam flegmatic", sublocotenentul Motaş a obţinut "rezultate mulţumitoare în
comanda, conducerea şi instruirea plutonului. Va putea comanda mulţumitor o
companie". Pentru ca în încheierea notării să se concluzioneze: "Ofiter nou.
Merită a înainta când va avea vechime. În definitiv ofiţer bun"63 . O not~re cât se
poate de apreciativă, pentru un ofiţer în rezervă chiar tinde spre foarte bine. Dar
care pe noi ne pune pe gânduri, având în vedere că mare parte din perioada de
concentrare, Ştefan Motaş a lipsit. Absenţă datorată în primul rând suferinţelor
fizice pricinuite de boala de care suferea. Ori tocmai asta ne determină să privim
circumspect cele scrise în această notare, mai ales la primele puncte, unde se făcea
referire la aptitudinile fizice şi la starea de sănătate. De ce oare nu se pomeneşte
nimic despre crizele de gastrită avute în această perioadă, crize care nu se poate să
nu-i fi afectat capacitatea de efort şi multe altele? Cât de veridice sunt aceste
însemnări? Iată numai câteva semne de întrebare pe care nu putem să nu ni le
punem, mai cu seamă că aprecierile nici nu sunt semnate, după cum subliniam şi
mai sus. Că foile calificative erau completate la ceva timp după desconcentrarea
rezervistului era un fapt normal şi prevăzut chiar în regulament, însă în cazul de
faţă nu este exclus ca notarea să fie făcută doar pentru a completa "foaia
calificativă" şi odată cu completarea foilor celorlalţi rezervişti, să se raporteze
despre încheierea anului de concentrare 1915. Mai mult decât atât, faptul că nu se
pomeneşte de desele absenţe, ne face să ne gândim că cel ce a scris notarea nici nu
l-a cunoscut pe sublocotenentul de rezervă Motaş, probabil să fi fost un simplu
scrib la compartimentul de personal. Un biet furier care nu a făcut altceva decât
să aplice o formulă generală, de unde şi nota impersonală şi laconică a celor scrise
comparativ cu cele scrise în aprecierile din anul 1914. Un argument în plus sunt
cele scrise un an mai târziu de colonelul Georgescu, ce se semna ca ,;lost
comandant al Regimentului 69 lnfanterie": ,.prezentabil, însă puţin cam debir' 4 •
Pe 25 februarie 1916, regimentul 69 Infanterie înainta Cercului de
recrutare "Cantemir" din Bârlad ordinul de serviciu model "V", pentru a fi
înmânat de urgenţă sublocotenentului Motaş Ştefan, solicitând să i se înapoieze
dovada de primire. Totodată mai solicita să li se trimită orice ordin vechi mai
poseda ofiţerul, fie de la acel regiment, fie de la altă unitate 65 . Profesorul Motaş a
intrat în posesia documentului militar după 8 martie 1916, dată la care cercul de
Recrutare "Bârlad" 1-a înaintat poliţiei din localitate, conform uzanţelor spre a fi
înmânat destinatarului cu solicitarea de a i se înapoia dovada. Dar până pe 12
martie, zi în care un subcomisar de la Poliţia Bârlad a întocmit referatul prin care
înainta unităţii militare dovada că profesorul Motaş intrase în posesie ordinului de
serviciu 66 . De asemenea, importante şi deopotrivă interesante sunt cuvintele
laudative scrise mai departe de acelaşi colonel, care pentru perioada 15 august-31
decembrie 1916, a putut să-1 aprecieze pa sublocotenentul de rezervă Ştefan
Motaş ca fiind un ofiţer cu o "cultură generală bună. Inteligent, foarte
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Ibidem, f. 6-6v.
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conştiincios şi devotat, curagios şi priceput În trebile milităriei" • Cuvinte
subliniate în text cu creionul de culoare roşie şi cărora nu avem dreptul să nu le
dăm crezare. Însă doresc să subliniez faptul că şi aici apare aceeaşi neconcordanţă
de datare, deoarece la momentul plecării pe front a Regimentului 69 Infanterie
comandantul unităţii militare era locotenent-colonelul Piperescu, după cum vom
arăta la momentul oportun. Faptul că pe foaia calificati vă din perioada 15 august - . .
31 decembrie 1916 există semnătura colonelului Georgescu ,fost comandant al
Regimentului 69 Infanterie", ne determină să afirmăm că şi aceste aprecieri sunt
post datate după un interval de timp destul de mare după evenimentele desfăşurate
în această perioadă. Dar noi le luăm ca atare, odată ce sunt scrise şi chiar
subliniate cu creionul de culoare roşie. După cum subliniată este şi următoarea
67

propoziţie:
Cernica şi

"a luat parte la luptele de la Dealul Vrânceanului, Muntele Doiroşi,
Brezoiu. Apoi în noiembrie la luptele de la Runcu, Goleşti, Oarja, în
fine la toate luptele în retra&ere. Nu prea energic, Însă cu mult tact, şi-a condus
bine unitatea sa în lupte" . Dincolo de caracterizarea referitoare la lipsa de
energie, considerăm că era o stare de fapt destul de generalizată printre militarii
români în dramatica toamnă a anului 1916, iar în cazul lui Motaş datorată şi bolii
ce-l chinuia, rândurile de mai sunt la fel de importante în reconstituirea biografică
întreprinsă de noi deoarece spune clar luptele la care sublocotenentul nostru a luat
parte şi ne permite mai departe să extindem explorările. După cum am putut citi
mai înainte, după retragerea în Moldova şi iniţierea procesului de reorganizare a
armatei române, sublocotenentul Motaş a fost mutat la Regimentul 20 Infanterie.
Regiment al cărui comandant era locotenent-colonelul Burileanu, ofiţer care a
avut aceleaşi cuvinte de laudă, nu a ezitat să scrie cât se poate de pozitiv despre
capacităţile fizice ale locotenentului Motaş Ştefan: "sănătos, rezistent, poate
continua campania" 69 . Vorbe care ne bucură, însă în egală măsură ne şi surprind:
să se fi vindecat personajul nostru de acea nemiloasă boală a aparatului digestiv?
Mai ales că lipsurile unei ţări ruinate de război şi ocupaţie s-au manifestat în
primul rând la nivel alimentar. Boală, ce chiar pe timp de pace nu avea cum să nu
fie marcată de prăbuşirea psihică, stare de fapt cu prisosinţă prezentă în România
primului război mondial. Sau cheia acestei caracterizări să fie în ultimele cuvinte,
adică în expresia ,,poate continua campania"? Cum armata nu-şi permitea niciun
militar, cu atât mai puţin ofiţer, a găsit soluţia să scrie cât se poate de bine despre
fiecare. Mai cu seamă că din punct de vedere al instrucţiei militare, deci ceea ce
era mai important (credem noi), locotenentul nostru nu excela: "instrucţia militară
mediocră, a armei, are nevoie să-şi complecteze cunoştinţele şi aptitudinile
militare în stare embrionale. Rezultatele la unitatea ce comandă mediocre"70 .
Însă nu se putea clasa un ofiţer ce dăduse dovada conştiinciozităţii şi a
patriotismului, aşa cum o făcuse locotenentul Ştefan Motaş, despre care
comandantul Regimentului 20 Infanterie scria mai departe că era ,foarte
inteligent, cultură generală foarte frumoasă şi bogată. Educaţia militară foarte
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îngrijită. Îşi îndeplineşte serviciul conştiincios. Prea bun camarad" • Cuvinte
subliniate în text cu acelaşi creion de culoare roşie. Dacă mai sus scriam că
locotenent-colonelul Burileanu i-a făcut caracterizarea pentru perioada 15 mai
1971 până pe 31 octombrie 1917, din următoarea foaie matricolă cu Seria N şi nr.
1826, constatăm că începând cu 3 august 1917 până pe 4 mai 1918 locotenentul
Motaş Ştefan a fost într-o altă unitate militară, anume în regimentul de Marş al
Diviziei IV Infanterie, al cărui comandant a fost locotenent-colonelul Băicoianu.
De data aceasta felul în care 1-a văzut şi 1-a portretizat locotenent-colonelul
Băicoianu diferă destul de mult faţă de predecesorii săi: ,jire molatecă şi
71

bolnăvicioasă, arată foarte multă bunăvoinţă şi se forţează pentru a-şi îndeplini
însărcinările ce primeşte cărora cu foarte mare greutate le poate face faţă. Ca
comandant de companie se arată dezinteresat de soarta materialelor ce-i erau
încredinţate. Dată fiind moliciunea şi delăsarea ce-l carateriză nu i se poate
încredinţa comanda unei companii şi nu poate face obiectul unei propuneri la
gradul de căpitan în rezervă, deşi cunoştinţele regulamentare nu-i lipsescĂ
neavând rezistenţă fizică şi energia necesară nu poate să conducă în luptă. Il
caracterizez bun pentru un alt serviciu în afară de front, fiind priceput în lucrări
de cancelarie, cultură generală foarte dezvoltată, cu bun simţ şi pricepere şi

inteligenţă vie" 72 . Aşa de mult să se fi schimbat locotenentul Motaş într-o
perioadă de numai câteva luni? Sau locotenet-colonelul Băicoianu era mult mai
exigent decât c~ilalţi? lată numai câteva întrebări la care cred că nu vom putea
găsi răspunsul. Insă, după opinia noastră, ultima caracterizare poate fi considerată
un nou argument pentru ipoteza de mai sus, relativ la penuria de cadre militare ce
pe unii comandanţi i-a determina să nu renunţe la niciun combatant, indiferent de
capacităţile sale militare sau starea de sănătate. Dar documentul următor credem
că este destul de relevant în acest sens. Pe 17 august 1916, cu nr. 104, Corpul IV
Teritorial a înaintat regimentului 69 Infanterie la Partea Sedentară ordinul prin
care făcea cunoscut că din experienţa altor armate s-a constatat că una din
chestiunile care prezintă o mare importanţă este cea privind completarea gradelor
pierdute pe front. Chestiune ce prezenta o mare importanţă pentru armata română,
cunoscută fiind capacitatea scăzută de recrutare şi pregătire a ofiţerilor. Prin
urmare, în ceea ce privea ofiţerii la nivelul acestei mari unităţi, comandantul a
hotărât ca această problemă să se rezolve prin avansarea celor de la partea activă
şi completări cu ofiţeri de la partea sedentară, adică cu rezervişti 73 • Însă, pentru
completarea efectivelor prin avansări, comandantul Corpului IV Teritorial a
ordonat categoric ca niciun ofiţer, activ sau de rezervă, combatant sau asimilat, să
nu facă obiectul vreunei propuneri pentru avansare, decât doar dacă se găseşte în
zona operativă a armatei. În ceea ce priveşte completarea efectivelor prin trimiteri
de la partea sedentară, s-a ordonat ca toţi ofiţerii, exceptând comandantul Părţii
Sedentare, comandanţii de companii, ofiterul contabil şi ajutorul său, să fie trimişi
14
pe front pe măsură ce se va simţi nevoia .
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Pentru a avea o evidenţă cât mai clară s-a cerut ca toţi comandanţii părţii
sedentare să întocmească un tabel nominal cu ofiţerii ce urmează a pleca pe front.
Totodată se stipula ca prin buletinul zilnic, unităţile să raporteze numărul ofiţerilor
scoşi din luptă, morţi, răniţi sau dispăruţi, prizonieri, bolnavi etc., document avizat
în aceeaşi zi de comandant, care urma să dea ordinele cuvenite pentru completarea
lor. Dacă acest număr era mai mic de zece, odată cu buletinul zilnic, unităţile
trebuiau să se adreseze direct părţii sedentare solicitându-i completările necesare.
Dacă numărul pierderilor era mai mare de zece ofiţeri, atunci unitatea urma să
facă un raport special pentru completare prin avansarea celor mai merituoşi ofiţeri
din corp, într-o aşa proporţie încât să se poată cere şi părţii sedentare un număr de
opt până la zece ofiţeri, tot până la cuantumul de zece în aceeaşi lună 75 . Executând
ordinul de mai sus, Regimentul 69 Infanterie a întocmit un tabel cu ofiţerii din
ordinea de bătaie de la partea sedentară, unde la poziţia 14 din cei 20 de ofiţeri, a
fost trecut sub1ocotenentul de rezervă Motaş Ştefan, comandant de pluton în
76
Compaqia a II -a •
Intr-un alt tabel nominal cu "ofiţerii, plutonierii, elevii din şcoala militară
şi sergenţii instructori de la partea sedentară" sublocotenentul de rezervă Motaş
Ştefan, comandant de pluton în Co~~ania a II-a a fost trecut la poziţia 13 ca fiind
prezent la unitate pe 22 august 1916 .
Foaia ca1ificativă pentru perioada 1 noiembrie 1922 - 31 octombrie 1923
încheie memoriul personal al locotenentului de rezervă Ştefan Zeletin.
Documentul conţine numai însemnarea laconică a comandantului Cercului de
Recrutare Bacău care scria că "nu are propuneri" deoarece "a obţinut un grad pe
timpul campaniei şi nu a mai cerut concentrarea de la 1 1 4. 921 ". Aşa că nu i-a
mai rămas decât să-l caracterizeze "bun fn grad'' 78 •
Cele zece file ale memoriului personal sunt legate între copertele unui
dosar de culoare roşie, pe care găsim înscris gradul titularului, numele, prenumele
şi numărul de inventar. Dosarul este şnuruit şi certificat cu ştampila şi semnătura
(indescifrabilă) comandantului Cercului de Recrutare Bacău.
Aşa cum spuneam mai sus, memoriul personal este documentul de bază de
la care s-a pornit reconstituirea biografiei lui Ştefan Zeletin în arhivele militare,
deoarece după cum lesne s-a putut vedea, aici regăsim elementele esenţiale de la
care se pot continua explorările, precum unităţile militare, datele şi luptele la care
a participat.
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CULTUL EROILOR
1
ÎNTRE TRADIŢIE ŞI REALITATEA CONTEMPORANĂ
Dr.

Cătălin

FUDULU

The cult of heroes - from traditional to contemporary realities
Summary
While during the interwar period the Romanian state was committed to the
building of mausolea and ossuaries by centralizing the bones of Romanian and
foreign heroes in multinational cemeteries, during the communist period the
majority of monuments and cemeteries fell into abeyance.
As of2003, the Romanian state has revived the tradition ofthe celebration
ofheroes by adapting it to European principles.
In the present days Romania is trying to restore/rehabilitate the cemeteries
of Romanian heroes from abroad, mostly those in the former Soviet area that ha ve
been premeditatedly destroyed by the Red Army.
Keywords: Heroes, monuments, heroes' cemeteries, the cult ofheroes.
Evenimentele europene şi dezideratele de neatâmare, întregire sau
reîntregire au determinat statul roman să se implice, în perioada 1877-1945, în
patru conflicte armate 2 • Militarii care au murit în luptă ajung la considerabila cifră
de 317.608 oameni- 4.258 pentru Războiul de Independenţă 3 , 1.611 în Al Doilea
5
Război Balcanic 4 , 219.120 în Primul Război Mondial şi 92.620 în Al Doilea
Război Mondial 6 .
Evident că, încă din 1877, unităţile militare române, implicate în luptele de
la sudul Dunării, au iniţiat chete şi au solicitat aprobări de la forurile superioare
pentru realizarea de monumente dedicate eroilor. Majoritatea operelor
comemorative s-au inaugurat pe pământ bulgăresc, cele dezvelite în Vechiul
Regat având o formă simplă: un bloc dreptunghiular din piatră, decorat pe latura
frontală cu o coroană de lauri, iar pe partea din spate având inscripţionate numele
1
Această lucrare a fost finanţată din contractul POSDRU/89/1.5/S/64162, proiect strategic
"Europaeus program postdoctoral", cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2
Războiul de Independenţă (1877-1878), Al doilea Război Balcanic (1913), Primul (1916-1919) şi
Al Doilea Război Mondial (1941-1945).
3
Tabelă de ostaşii morţi În Rezboiul din 1877-1877 [f.a.,fe.,fl.].
4
Gheorghe Zbuchea, România şi războaiele balcanice. Pagini de istorie sud-est europeană, Ed.
Albatros, Bucureşti, 1999, p. 221.
5
Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru re întregirea României, 1916-1918, Ed. Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, pp. 496-497.
6
Alexandru Duţu [ş.a.], Armata română în al //-lea Război Mondial, 1941-1945, Dicţionar
Enciclopedic, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1999, p. 320.
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eroilor născuţi în localitatea respectivă. Astfel, în România, la nivelul anului 2007,
mai existau 50 de monumente dedicate eroilor români din Războiul de
Independenţă.

În ceea ce-i priveşte pe militarii români care au murit de holeră în
Campania din 1913 7, contemporanii nu i-au tratat cu aceeaşi atenţie 8 ca pe cei din
1877-1877. Exceptând monumentul Avântul Ţării, inaugurat la Bucureşti, în
1923, statisticile consemnează existenţa altor 21 de monumente, la nivelul anului
2008 9 • Lipsa fondurilor sau comoditatea au determinat ca o parte din numele
eroilor din Campania 1913 să fie inscripţionate pe cel puţin 6 monumente dedicate
10
eroilor Războiului de Independenţă •
Odată cu Primul şi Al Doilea Război Mondial, pe teritoriul României au
fost amenajate cimitire de campanie, multe dintre acestea la locul luptelor.
Reînhumările s-au realizat într-o prima instanţă de către unităţile militare sau de
către cetăţenii care domiciliau în zona în care s-au desfăşurat luptele. Aşa de
exemplu, 13 militari din Regimentul 43 Infanterie au fost împuşcaţi de inamic, în
octombrie 1916, în timp ce se retrăgeau pe raza localităţii Tunari Uud. Ilfov).
Corpurile neînsufleţite au fost despuiate de militarii inamici, iar locuitorii din
Tunari le-au înmormântat la locul deceselor după două luni de zile.
La 19 octombrie 1919, locuitorii din Tunari au exhumat osemintele
eroilor 11 , reînhumându-le într-o groapă comună din curtea bisericii, toate costurile
12
activităţii fiind suportate în mod gratuit de tunăreni .
Centralizările ulterioare de pe teritoriul României -determinate de locurile
greu accesibile în care se găseau mormintele eroilor -, au dus la inaugurarea unor
mausolee, osuare, cimitire şi parcele de onoare 13 •

Deşi anumite surse menţionează că 1.611 militari români au murit de holeră la sudul Dunării, în
rapoartele unităţilor militare care au trecut Dunărea, realizate la solicitarea Marelui Stat Major, în
toamna anului 1913, se consemnează că numărul total al militarilor care au murit este de 2. 785 de
oameni, în contextul în care mai mult de 1.000 de militari români au murit de holeră fie în
lazaretele de holerici de la Alexandria, Balta Verde (lângă Craiova) şi Turnu Măgurele, fie în
spitalele localităţilor în care au avut domiciliile, după lăsarea la vatră.
8
Statul român a intenţionat să centralizeze la Sofia, în anul 1937, osemintele eroilor români care
au murit de holeră şi care au fost înmormântaţi de camarazi în localităţile bulgare Cerven Breg,
Etropole, Geronavica, lablaniţa, Koynare, Levski, Lovcea, Lukovitz, Nicopole, Oreahovo,
Orhanie, Osikoviţa, Perdop, Plevna, Şiştov, Turki Izvor şi Zlatiţa. Autorităţile bulgare nu au agreat
proiectul, interzicând exhumările din locurile în care au fost înhumaţi militari români care au murit
de holeră, motivând că virusul rămâne activ în pământ timp de 100 de ani de la decesul persoanei.
În acest context, statul român a abandonat definitiv proiectul.
9
Arhiva Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (În continuare Arh. O.N.C.E.), Notă privind
evidenţa m.o.c.r. din România (româneşti şi străine) şi a celor româneşti din străinătate,
document nr. CE 3245112.09.2008.
10
Ibidem.
11
"Comisiunea comunală a adunat rămăşiţele morţilor- numai oase-."
12
Arh. O.N.C.E., fond Cultul Eroilor, dosar 472, f. 24.
7
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Practic, în perioada 1919-1948 această activitate 14 a căzut în sarcina
Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război 15 , devenită în 1927 Societatea
Cultul Eroilor, iar din 1940 Aşezământul Naţional Regina Maria pentru Cultul
Eroilor. Din 1948, activităţile privind cultul eroilor au trecut sub autoritatea
ministerului apărării, odată cu desfiinţarea Aşezământului Regina Maria prin
Decretul nr. 48 16 •
Până în anul 1930, Societatea Cultul Eroilor a fost adepta principiului de
întreţinere şi păstrare a mormintelor individuale a eroilor, din dorinţa ca acestea să
17
poată fi vizitate de către familiile acestora . Însă, în contextul centralizării în
cimitirele/parcelele eroilor a unor morminte individuale răzleţe, identificate în
jurullocalităţilor, s-a constatat că cimitirele eroilor necesitau suprafeţe din ce în ce
mai mari, iar dificultăţile financiare nu au permis realizarea unor lucrări de
definitive din piatră pentru împrejmuirea necropolelor eroilor 18 • Din această
cauză, până în anul 1930, gardurile, porţile cimitirelor şi însernnele de căpătâi au
avut un caracter provizoriu, fiind realizate din lemn. Din 1930, Societatea Cultul
Eroilor a trecut la reorganizarea definitivă a cimitirelor eroilor, acestea fiind
amenajate pe suprafeţe mai mici, din dorinţa de a fi uşor de întreţinut, majoritatea
osemintelor centralizându-se în cripte şi osuare şi păstrându-se un număr redus de
morminte individuale 19 • Astfel, suprafeţele cimitirelor au fost reduse la 30x30 mp
sau 40x40 m, fată de 150x150 m şi 200x200 m, ajungându-se la suprafeţe de
maxim 1.600 mp, faţă de 40.000 mp. În cadrul fiecărui cimitir s-au păstrat cel
mult 60-100 de morminte individuale, prioritatea având-o mormintele ofiţerilor şi
subofiţerilor. Capacitatea osuarelor a fost calculată ca la un volum de 1 mc să fie
depuse osemintele a 100 de eroi. Cele mai avantajate pentru reamenajare au fost
cimitirele eroilor aflate în apropierea unor cariere de piatră20 . În ceea ce priveşte

La nivelul anului 2012, pe teritoriul României există 2.458 de locuri de înhumare a eroilor
români şi ale statelor amice sau inamice, grupate în morminte individuale, comune, cimitire şi
parcele de onoare, osuare şi mausolee. Pentru mai multe detalii, vezi Anexa 1.
14
Statul român nu a putut asigura resursele pentru amenajarea cimitirelor eroilor, acestea urmând
să provină din strângeri de fonduri după cum reiese din Procesul-verbal al unei şedinţe desfăşurate
la Palatul Regal, în prezenţa reginei Maria: "Prima grijă pentru cei morţi pentru patrie o are familia
fiecăruia. De cei ce nu se poate ocupa familia e datoare a se ocupa armata în primul rând. ( ... ) Se
vor organiza serbări, se vor căuta diferite resurse de venituri, pentru că statul nu poate actualmente
să contribuie cu sumele de care are nevoie"- Arh. O.N.C.E., fond Cultul Eroilor, d. 3/1919, f. 3.
15
Decretul Lege de înfiinţare şi Statutul au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 128 din 19
septembrie 1919, pp. 7041-7044.
16
Publicat în "Monitorul Oficial" nr. 124/31 mai 1948.
17
C.E., Cimitire de onoare, în România Eroică, an XIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1932, p. 16.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
Alexandria, Dragoslavele, Breţcu, Sf. Gheorghe, Bogdăneşti, Grozeşti, Poiana-Sărată, Slănic
Moldova, Roman, Piatra Neamţ
13
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mausoleele 21 , deşi au fost realizate din piatră, s-a decis să existe un număr redus
de casete individuale, acestea fiind considerate costisitoare 22 •
Este de remarcat faptul că reamenajarea cimitirelor eroilor români sau
amenajarea unor mausolee în perioada interbelică s-a făcut în mod unitar în ceea
ce a privit proiectele folosite 23 , fondurile utilizate provenind în mod preponderent
24
din surse private . De asemenea, membrii Casei Regale, ai Patriarhiei României
şi membrii Guvernului au participat, în perioada interbelică, la comemorarea
bătăliilor importante din Primul Război Mondial, considerate adevărate serbări
naţionale .
25

Atribuţiile

Ministerul Apărării în domeniul cimitirelor şi mausoleelor
eroilor au fost limitate în 1954, când majoritatea cimitirelor eroilor au trecut în
administrarea unităţilor administrativ teritoriale, cu excepţia mausoleelor şi a unor
locuri de înhumare, considerabile ca dimensiuni şi numărul celor înhumaţi 26 ,
27
rămase în grija ministerului . Legislaţia în domeniu s-a modificat în 1975,
28
Decretul nr. 117 precizând că administrarea monumentelor şi cimitirelor eroilor
din România cădea exclusiv în sarcina unităţilor administrativ teritoriale, iar a
celor româneşti din străinătate se realiza prin intermediul Ministerului Afacerilor
Externe. Abia în 2003, prin Legea 379, privind regimul mormintelor şi operelor
comemorative de război, domeniul cultului eroilor a fost reglementat în România
în conformitate cu principiile europene.
Realitatea din teren nu mai corespunde însă, în anul 2003, cu datele de
arhivă. Cum mai binele este duşmanul binelui, multe dintre monumentele şi

Centralizarea osemintelor eroilor în mausolee nu a fost o activitate deloc uşoară. Astfel,
osemintele eroilor care au fost depuse în mausoleul de la Oituz, la 12 ani de la terminarea luptelor,
au fost exhumate de pe dealurile Răchitaşului, Cocoşila, Străjeri şi Văii Şuşiţa - C.L., Mausoleul
Soveja, în "România Eroică", an XL, nr. 8-9, august-septembrie 1930, p. 10.
22
C.E.,op.cit.,p.I7.
23
Din cauză că au existat foarte multe iniţiative private, încă din anul 1919, Societatea Mormintele
Eroilor Căzuţi în Război a insistat ca respectivele comitete private să lucreze după un plan general,
iar rezultatul să reflecte în mod corespunzător faptele de arme. Aşa se explică de ce cimitirele
eroilor şi operele comemorative realizate în perioada interbelică au o cencepţie unitară - Arh.
ONCE, fond Cultul Eroilor, d. 3/1919, f. 23.
24
De exemplu, donaţiile au provenit în anul 1919 de la Regina Maria (40.000 lei), primarul
localităţii Soultzmat, localitate în care au fost înhumaţi prizonieri români care au murit în lagărele
germane (20.000 de franci), 120.000 de lei proveniţi din strângerea de fonduri de la bănci şi case
de comerţ, donaţii şi legate făcute de diferiţi filantropi, cotizaţii ale membrilor Societăţii
Mormintele Eroilor Căzuţi în Război şi donarea fondurilor strânse cu prilejul organizării unor
servicii religioase şi a unor piese de teatru.
25
Arh. ONCE, fond Cultul Eroilor, d. 2111933, f. 25.
26
Cimitirele Bellu militar, Pro-Patria, Sfănta Mina (Focşani), Racoviţeni (Râmnicul Sărat), Mircea
Vodă (Constanţa) şi Mormântul Ostaşului Necunoscut (Parcul Carol).
27
Arhiva Muzeului Militar Naţional, fond Cultul Eroilor, d. 6311953, f. 37-38, 112-113; Arhivele
Militare Române, fond Cultul Eroilor, roia P II 6.184, c. 453-491, 494-506.
28
Pentru mai multe detalii vezi "Monitorul Oficial" nr.lll, joi, 30 octombrie 1975.
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cimitirele dedicate eroilor români au fost făcute una cu pământul 29 sau aduse întro deplorabilă stare de degradare. Mausoleele de la Mărăşti Uud. Vrancea), Soveja
Uud. Vrancea) şi Giurgiu au căzut pradă infiltraţiilor, iar cel de la Comana Uud.
Giurgiu) a fost transformat de preoţi, în 2008, într-o magazie destinată depozitării
materialelor de construcţii. Lăudabil este aspectul că, apropiindu-se aniversarea
centenarul startului Primului Război Mondial, Uniunea Europeană a alocat
fonduri pentru reamenajarea locurilor de înhumare considerate de importanţă
istorică. În acest context, începând cu anul 2007, Consiliul Judeţean Vrancea a
demarat proiectul "Drnmul de glorie al armatei române în Primul Război
Mondial", finanţat cu fonduri europene. Până în august 2012, mausoleele de la
Focşani, Mărăşti, Mărăşeşti şi Soveja au fost restaurate, consolidate, reabilitate şi
introduse într-un circuit turistic 30 . Dacă lucrările la mausoleul de la Focşani au
fost terminate în proporţie de 100%, stadiul lucrărilor realizate la mausoleele de la
Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz este în proporţie de 60-80%. Proiectul de reabilitare a
mausoleelor este în valoare de cea. 7 milioane de euro, iar Departamentul Meuse
din Franţa intenţionează să propună intrarea în patrimoniul UNESCO a
câmpurilor de luptă de la Isonzo, Mărăşeşti şi Verdun. Partea română, considerând
că luptele de la Focşani, Mărăşti şi Soveja şi mausoleele ridicate în memoria celor
care au murit în localităţile respective sunt la fel de importante ca şi cel de la
Mărăşeşti, va iniţia demersuri pentru ca toate cele patru mausoleele vrâncene să
intrare în patrimoniul UNESCO, ca o recunoaştere a rolului pe care armata
română a avut-o în prima conflagratie mondială şi vite} iei cu care ostaşii români
~
. . nu se trece» "31.
au aratat
ca~ «p e azcz

Unele dintre cazuri sunt cele ale cimitirului Olosig şi a parcelelor eroilor din Primul Război
Mondial din cimitirul Rulikovski şi a parcelei eroilor din Al Doilea Război Mondial din cimitirul
Bartholomeu. Astfel, Cimitirul Olosig a fost închis în anii '70, iar în anii '90 Primăria Oradea a
retrocedat, din spaţiul acestuia, 24.256 m2 Episcopiei Greco-Catolice, 10.477 m2 Episcopiei
Romano-Catolice şi 4.850 m2 Bisericii Reformate, în baza unor cereri de reîmproprietărire.
Suprafaţa de 14.000 m2 care a rămas Primăriei a fost transformată în Parc. Cei care au avut
posibilitatea şi-au mutat în alte cimitire rămăşiţele pământeşti ale rudelor. Numele militarilor
români din cimitirul Olosig nu figurează, însă, într-un alt cimitir din Oradea. În schimb, partea
germană a strămutat osemintele eroilor germani din Olosig. Acestea au fost reînhumate într-o
groapă comună, aflată în cimitirul reformat din Marghita (Arh. O.N.C.E., fond CR, d. 411974, f.
18-19). Parcela eroilor din Primul Război Mondial, aflată în cimitirul orădean Rulikovski, a fost
dezafectată prin înlocuirea mormintelor eroilor cu morminte civile. În 1984, doar monumentul
Vulturul, "înconjurat" de morminte civile, mai amintea de faptul că în cimitirul Rulikovski au fost
înhumaţi militari căzuţi în Primul Război Mondial (Pentru mai multe detalii, vezi dr. Cătălin
Fudulu, Morminte şi opere comemorative de război orădene din Primul Război Mondial, în Eroi şi
morminte, voi. II, Ed. Alpha MDN, Buzău, 2008, p. 76.). În ceea ce priveşte mormintele militarilor
români din cimitirul braşovean Bartolomeu, acestea au fost înlocuite cu morminte civile, din vina
administratorului, cazul fiind cercetat în prezent de către procuratură.
30
Traseul cuprinde localităţile Focşani, Mărăşeşti, Panciu, Străoane, Varniţa, Mărăşti şi Soveja.
31
George Noapteş, Va fi inaugurat Muzeul Armelor din Mausoleul Mărăşeşti, în "Monitorul de
Vrancea", nr. 2.957, Luni, 6 august 2012.
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O atenţie deosebită a fost acordată de statul român mormintelor eroilor
români aflate pe teritoriul altor state. Dacă în România, politica în domeniul
mormintelor de război a constat, în perioada 1919-1944, în realizarea unor
centralizări de mare amploare, în străinătate s-a pus accentul pe evidenţa locurilor
de înhumare ale eroilor români din Războiul de Independenţă, Al Doilea Război
Balcanic, Primul şi Al Doilea Război Mondial, pe realizarea unor centralizări ale
mormintelor eroilor 32 şi pe dezvelirea unor monumente închinate acestora.
Practic, cercetările în teren s-au realizat fie prin misiuni ale unor ofiţeri români
care au verificat listele de deces din cadrul cimitirelor în care au fost înhumaţi
militari români (Austria, Bulgaria, Turcia şi Ungaria) fie prin intermediul
ataşaţilor români ai apărării (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Polonia şi exYugoslavia)33, care au prezentat, în baza unor deplasări la faţa locului, modul în
care au fost întreţinute/amenajate 34 sau au fost distruse 35 o serie de monumente şi
locuri de înhumare ale eroilor români. O problemă deosebită au ridicat-o
osemintele celor peste 8.000 de eroi români din Bulgaria şi fosta. Yugoslavie. Din
cauza lipsei fondurilor şi a scăderii încasărilor anuale 36 , Societatea Cultul Eroilor
nu a mai putut interveni pentru îngrijirea mormintelor eroilor români din Bulgaria
şi fosta Yugoslavie, dorind să centralizeze osemintele eroilor în Mausoleul de la
Giurgiu şi într-un mausoleu pe care să-1 amenajeze în "cimitirul-nou la
Belgrad" 37 . Dacă o parte din osemintele eroilor români aflate pe pământ bulgăresc
au fost centralizate în Mausoleul de la Giurgiu 38 , sau în Cimitirul eroilor români
Centralizările s-au realizat în special pe teritoriul Bulgariei -în 1937 şi 1941 s-au centralizat în
cimitirul roilor români din Sofia osemintele unor eroi români care au murit în Al Doilea Război
Balcanic şi în Primul Război Mondial. De asemenea, au fost realizate centralizări în Cadrilater, în
cimitirele localităţilor Bazargic şi Turtrakan (la sud de localitate, în punctul numit Şumenţi).
33
Arh. ONCE, fond Cultul Eroilor, d. 311919, f. 21.
34
Pentru mai multe detalii privind activitatea de centralizarea mormintelor eroilor români din
Franţa, vezi Anexa 2.
35
Distrugerea monumentelor eroilor români din Războiul de Independenţă de pe teritoriul
Bulgariei a fost constatată după anul 1919, când ofiţeri români care s-au deplasat la sudul Dunării
au fost informaţi că gestul a fost realizat în momentul în care Bulgaria a declarat război României
( 1 septembrie 1916). De asemenea, mormintele militarilor români din cimitirele bulgăreşti au fost
dezafectate, bulgarii fiind adepţii principiului că nu au existat rude ale celor decedaţi care să le mai
32

îngrijească.

Începând cu anul 1932, statul roman a suprimat subvenţia de 2.000.000 de lei care se acorda
Cultul Eroilor din veniturile impozitelor pe spectacole, în baza articolului 25, Iit b. din
Legea regimului mormintelor de război.
37
Miron Cristea, Dare de seamă asupra activităţii Soc. Cultul Eroilor pe anul 1934, în România
Eroică, an XVI, no. 5-6, mai-iunie 1935, p. 23
38
În mausoleul de la Giurgiu, a cărui piatră de temelie s-a pus la 15 august 1926, inaugurarea
lucrărilor realizându-se în anul 1939, au fost centralizate osemintele a 4.350 de eroi români osemintele a 1.256 de eroi au fost exhumate de pe teritoriul Bulgariei - 69 germani care au murit
în spitalul din Giurgiu în perioada 1916-1919, un ofiţer bulgar mort în Campania din 1913 şi 3
francezi din trupele coloniale care au murit în anul 1918 (Arh. O.N.C.E., fond Cultul Eroilor, d.
191, f. 212). Eroii români din Bulgaria au murit în luptă şi în condiţii de prizonierat.
36

Societăţii
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de la Sofia 39 , în 1941 40 şi 1942 41 , activitatea planificată pentru centralizarea
osemintelor eroilor români din fosta Yugoslavie nu a înregistrat nimic notabil.

În cimitirul eroilor români din Sofia au fost înhumaţi 241 de militari români care au murit în
Spitalul din Sofia, fiind centralizate, ulterior, şi osemintele unor militari români care au murit în
lagărele de prizonieri bulgăreşti. Monumentul central din cimitir a fost realizat la iniţiativa
românilor din Sofia, autorul acestuia fiind arhitectul Ghiulamila, român din Macedonia - [***],
Pentru eroii români morţi În Bulgaria, în "Cultul Eroilor Noştri", nr. 1-2/1924, p. 17. Iniţiativa
centralizării la Sofia a osemintelor eroilor români care au murit în prizonieratul bulgar i-a aparţinut
ataşatul militar român la Sofia, care a propus, în 1925, ca osemintele eroilor români din Bulgaria
să fie exhumare şi centralizate într-un mausoleu cu criptă. Astfel, "părinţii, rudele şi cunoştinţele
acestor eroi vor avea liniştea sufletească şi mulţumirea că, pe mormintele acelor scumpi ai lor va
lumina, din când în când, câte o lumânare şi florile vor înveseli mormintele lor" (Arh. O.N.C.E.,
fond Cultul Eroilor, d. 121, f. 240).
40
Activitatea de reînhumare în cimitirul eroilor din Sofia a osemintelor a 115 eroi români,
exhumate de la Ruse şi Şumen, a fost coordonată de către It. col. Al. Budiş, ataşatul militar al
României. Cu prilejul discursului său, ofiţerul român a menţionat: Smerit mă înclin în faţa voastră,
moaşte sfinţite prin sacrificiu şi suferinţă. Sunt adânc mişcat că mi-a revenit mie cinstea de a vă
aduce salutul Patriei îndepărtate şi recunoştinţa ei pentru sacrificiul vostru suprem, sacrificiu ce
stă la temelia înălţării ei.
Prin mine vă mângâie acum toţi cei dragi vouă pe carei-aţi lăsat cu privirile plânse sau
îngândurate la o despărţire şi a căror prezenţă şi alinare a-ţi visat-o şi dorit-o în clipele din urmă
ale suferinţei voastre printre străini. Ei sunt împăcaţi În clipa aceasta.
Tot eu vă aduc mulţumirea mai marilor voştri din armată, comandanţilor mândri de voi.
Tresar acum adânc emoţionaţi cei aflaţi Încă În viaţă pe când sufletele celor duşi în viaţa pe care
nu o cunoaştem încă sunt satisfăcuţi de îndeplinirea acestei îndatoriri a Patriei faţă de eroii ei.
Camarazii voştri de care împrejurările v-au despărţit în aceste clipe grave pentru soarta neamului
vă trimit acum, cândfaceţi acest ultim drum pământesc spre locul de odihnă al eroilor În cimitirul
militar colţ de pământ al Patriei, salutul/ar cald şi drag.
Prin grija Aşezământului Naţional regima Maria pentru Cultul Eroilor a cărui misiune
este să dea cinstire supremă acelora care au făcut sacrificiul suprem pentru mai binele neamului
vor fi strânse aici, în cimitirul de onoare, osemintele tuturor morţilor noştri căzuţi şi Înmormântaţi
În pămât bulgar, aureolate prin sacrificiu, sfinţite prin suferinţă. Vă veţi găsi deci între ai voştri,
lângă ai voştri, înfrăţiţi pin jertfa comună pentru mărirea Patriei.
O mână pioasă va îndeplini permanent ritualul datoriilor creştineşti ale viilor către morţi, iar
reprezentanţii oficiali ai armatei şi Guvernului vor aduce regulat salutul Patriei care nu v-a uitat
şi nu vă pate uita.
Camarazi! În numele oştirii mă plec emoţionat În faţa voatră şi prezentându-vă salutul
militar vă asigur că sacrificiul vostru nu a fost zadarnic. Prin noi cei de astăzi, care ne vom face
ca şi voi datoria, pilda vostră va fi transmisă urmaşilor.
Ca reprezentant al armatei Române şi delegat al Aşezământului Naţional regina MAria
pentru Cultul Eroilor din Bucureşti, aduc mulţumirile mele autorităţilor militare, civile şi
spirituale bulgare prin bunăvoinţa şi colaborare cărora a fost posibil să se continue lucrările de
exhumare ale osemintelor soldaţi/ar români căzuţi În timpul războiului şi îngropaţi În pământ
bulgar.
Au contribuit, astfel, la opera de cinstire cuvenită unor oseminte aureolate prin sacrificiu
şi sfinţire prin suferinţă. Îi rog deci să primească expresiunea mulţumirilor celor mai calde
pentru această acţiune care îi onorează în aceiaşi măsură (Arh. O.N.C.E., fond Cultul Eroilor, d.
161, f. 111).
39
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Aşa

s-a ajuns ca însemnele de căpătâi din lemn ale eroilor români să dispară odată
cu trecerea timpului, osemintele acestora fiind descoperite accidental cu prilejul
arăturilor efectuate de ţăranii sârbi.
În schimb, partea română s-a implicat în centralizarea osemintelor eroilor
sârbo-croato-sloveni care au murit pe teritoriul României. Din cei 624 de ofiţeri şi
18.244 de soldaţi voluntari sârbi, croaţi şi sloveni care au luptat în Dobrogea în
Divizia 1 voluntari sârbă, un număr de 1.886 de militari (197 de ofiţeri şi 1.689 de
42
soldaţi) au murit pe pământ românesc sub deviza Moarte sau biruinţă . Deşi
statul român ar fi dorit ca centralizarea mormintelor eroilor sârbo-croato-sloveni
să se facă în Cimitirul militar internaţional Mircea- Vodă din comuna MirceaVodă (jud. Constanţa), unde se prevăzuse o parcelă specială pentru aceştia. La
implicarea generalului Ciolac Antici, ataşat militar al Yugoslaviei la Bucureşti şi a
foştilor luptători ai Diviziei sârbe, s-a decis să se ridice un monument dedicat
eroilor sârbi 43 .
Aşa s-a ajuns la amenajarea Mausoleul eroilor sârbi de la Medgidia.
Realizat din marmură şi având forma unei piramide44 , mausoleul a fost executat la
Belgrad, fiind transportat şi montat la Medgidia. Dezvelirea acestuia a avut în ziua
de 8 septembrie 1926, în prezenţa unei numeroase asistenţe 45 şi a unei delegaţii
46
sârbe de 383 de persoane, conduse de generalul Ştefan Hadjici , fostul
47
comandant al Diviziei 1 sârbe în Dobrogea .
După anul 1947, când România s-a aflat în sfera de influenţă a U.R.S.S.,
accentul privind mormintele şi monumentele eroilor români s-a pus numai pe cele
care aminteau de Campania din V est (23 august 1944-12 mai 1945), în contextul
în care statul sovietic a considerat Campania din Est (22 iunie 1941-23 august

Au fost centralizate osemintele a 115 militari români, număr identic cu cel din anul 1941, fără să
se precizeze localităţile de unde au fost exhumate.
42
[***] Solemnitatea sfinţirii monumentului-mausoleu de la Medgidia al eroilor sârbi, croaţi şi
sloveni, căzuţi În Dobrogea În anul1916, în "România Eroică", an VII, nr. 7-9/1926, p. 9
43
Ibidem, p. 10.
44
Pe una dintre laturi, un basorelief redă emblema Serbiei reîntregite, fiind inscripţionate
cuvintele: EROII 1 Diviziei 1-a Voluntară sârbă, căzuţi în 1 Dobrogea în luptele de la 25 august 1
până la 12 octombrie 1916, pentru 1 eliberare şi unire.
45
Au participat generalul Mircescu - ministrul apărării -, generalul 1. Popescu, generalul 1
Manolescu - directorul Societăţii Mormintele Eroilor -, ataşaţii militari ai Franţei şi
Cehoslovaciei, Uniunea naţională a foştilor luptători, Uninea ofiţerilor de rezervă - secţia Ilfov,
Apărătorii Patriei, Asociaţia Cavalerilor Virtuţii Militare, Cercul subofiţerilor de rezervă, clerul
român condus de P.S. Episcop Gherontie al Tomisului şi P.S. Episcop losip ca reprezentat al
clerului ortodox sârb.
46
În discursul ţinut cu prilejul inaugurării mausoleului, generalul Ştefan Hadjici a afirmat: Se
Împlinesc zece ani de când am fost comandantul celei mai brave divizii sârbeşti. Voluntarii sârbi
au lăsat tot ce au avut mai scump la patria lor ca să repurteze cea mai glorioasă victorie pe
pământul românesc al Dobrogei. Trăiască amintirea lor' Aici au pierit sârbi, cehi, ruşi, români.
47
[***] Solemnitatea sfinţirii monumentului-mausoleu de la Medgidia al eroilor sârbi, croaţi şi
sloveni, căzuţi În Dobrogea În anul1916, .. ., p. Il.
41
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1944) ca un act de agresiune la adresa sa. Chiar şi în prezent, statul rus este ostil
în ceea ce priveşte marcarea locurilor de înhumare a eroilor români, agreând ca
48
această activitate să aibă loc acolo unde au murit militari români în prizonierat şi
nu în campanie. Activitatea de realizare a monumentelor dedicate militarilor
români care au murit în prizonierat pe teritoriul actual al Federaţiei Ruse a
demarat în iulie 2008, fiind sprijinită de Ambasada României la Moscova şi de
49
Asociaţia rusă pentru cooperare internaţională comemorativă Voenie Memorial .
O activitatea deosebită a avut loc pe teritoriul fostei Cehoslovacii,
mormintele eroilor români din Al Doilea Război Mondial fiind centralizate la
Brno şi la Zvolen în anii '50.
Perioada anilor 1960-1996 este caracterizată ca fiind una în care statul
român nu s-a implicat în amenajarea/marcarea locurilor de înhumare a eroilor
români din străinătate, urmând apoi, începând cu anul 1996, etapa în care
îngrijirea mormintelor şi monumentelor eroilor români din afara graniţelor a
început s-a realizat în baza unor acorduri interguvernamentale
Este de remarcat că în 1996 s-a semnat, la insistenţele Germaniei, Acordul
dintre Guvernele Republicii Federale Germania privind mormintele de război
româneşti din republica Federală Germania şi mormintele germane de război din
România50 .
Problema mormintelor militarilor germani care au fost înhumaţi 51 în
Primul şi al Doilea Război Mondial pe teritoriul României este gestionată de
Uniunea Populară Germană pentru Mormintele de Război (UPG) 52 . Deşi Acordul
încheiat cu Germania prevede că partea germană poate interveni la cimitirele de
război germane din România pentru a efectua lucrări de înfrumuseţare şi

48

Începând cu anul 2008, statul român, prin intermediul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, a
dezvelit pe actualul teritoriul al Federaţiei Ruse, până la 24 mai 2012, un număr de Il monumente
la Astrahan (regiunea Astrahan), Doneţk (Regiunea Rostov), Kameşkovo (regiunea Vladimir),
Krasnogorsk (oraş satelit al Moscovei), Lebedian (regiunea Lipeţk), Lejnevo (regiunea Ivanovo),
Moscova (cartierul Liublino), Oranki (regiunea Nijegorod), Sapogovo (regiunea Astrahan), Taliţî
(regiunea Ivanovo) şi Turna (regiunea Riazan).
49
col. (r.) Ion Al. Roncea, Un cap de pod pentro neuitarea martiri/ar neamului, în "Observatorul
Militar", anul XVII, nr. 48 (3-9 decembrie 2008), p. 9.
50
Acordul s-a semnat la Bon, la 25 iunie 1996, fiind publicat în Monitorul Oficial al României, an
IX, nr. 103, partea I, joi, 6 noiembrie 1997, pp. 1-4.
51
În baza cercetărilor de arhivă şi din teren au fost identificate mormintele a 94.667 militari
germani. Din totalul de 1.274 locuri de înhumare, cele mai multe sunt în judeţul Mureş (207), în
comparaţie cu municipiul Bucureşti şi judeţele Călăraşi şi Giurgiu care deţin, fiecare, câte un loc
de înhumare. Din punct de vedere numeric, cei mai mulţi militari germani au fost înhumaţi în
judeţul Vrancea ( 13.259), iar cei mai puţini în judeţul Călăraşi {15).
52
Interesul Germaniei faţă de mormintele eroilor germani din Primul Război Mondial, înhumaţi pe
teritoriul României, datează încă din perioada interbelică, când partea germană a avut un delegat
permanent în România, în persoana lui Karl Stauss- [***]Recenzii, în "România Eroică", an XIII,
nr. 1-2, ianuarie-februarie 1932, p. 15.
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amenajare a cimitirelor, să construiască drumuri de acces şi alte încăperi pentru
vizitatori, activitatea UPG este canalizată pe trei direcţii majore:
1. Organizarea unor Tabere de voluntari, fie cu elevi şi studenţi germani,
fie cu rezervişti germani, prin intermediul cărora se efectuează lucrări de rescriere
a însemne lor de căpătâi şi curăţarea acestora de vegetaţia parazitară 53 .
2. Organizarea unor excursii pentru urmaşii eroilor germani care au fost
înhumaţi în România.
3. Demararea unor acţiuni de amploare de exhumare a osemintelor
militarilor germani din Primul şi Al Doilea Război Mondial şi centralizarea
acestora în Cimitirul eroilor germani din incinta cimitirului ieşean Eternitatea şi la
Cimitirul Pro Patria 54 din Bucureşti. Este de remarcat că activitatea de exhumare
a militarilor germani s-a realizat în două etape. Prima a avut loc în perioada anilor
1974-1975, iar a doua a debutat începând cu anul 2008 55 , activitatea de exhumare
şi de centralizare osemintelor eroilor germani continuând şi în prezent.
Partea română a reinaugurat în Germania monumentul eroilor români de la
Zwikau, în anul 2006 56 , refăcându-se crucea creştină de pe monumentul central,
dispărută odată cu trecerea anilor. De asemenea, în anul 2009 s-a reinaugurat
cimitirul eroilor români de la Haltingen 57 •
Tabere de voluntari germani în România s-au desraşurat în ultimii ani de zile la Timişul de Jos
Uud. Braşov), Craiova Uud. Dolj), Buzău Uud. Buzău), Dragoslavele Uud. Argeş) - la cimitirul
eroilor germani de la biserica Adormirea şi la Cimitirul eroilor germani de la drumul naţional Uud.
Argeş), Focşani şi Soveja Uud. Vrancea).
54
Cimitirul Pro Patria a fost amenajat începând cu anul 1916, la insistenţele feldmareşalului
Makensen.
55
În anul 2008 au fost exhumate, şi centralizate la cimitirul bucureştean Pro Patria, osemintele
eroilor eroilor germani din localităţile Bălteşti Uud. Prahova), Cluj Napoca Uud. Cluj), Harghita
Uud. Harghita), Sinaia Uud. Prahova) şi Iclănzel Uud. Mureş). De asemenea, în anul 2008 au mai
fost centralizate, în cimitirul Eternitatea din municipiul Iaşi, osemintele eroilor germani din
localităţile Staniţa Uud. Neamţ), Stejaru Uud. Neamţ). În anul 2009 au fost centralizate în cimitirul
eroilor germani din municipiul Iaşi osemintele a 1.670 de eroi germani, exhumate dintr-o groapă
comună situată pe terenul Universităţii din Iaşi.
56
La 5 decembrie 2006, la Zwickau (Germania), a avut loc ceremonia redezvelirii şi sfinţirii
Monumentului eroilor români (Opera comemorativă a fost realizată de prizonierii români care au
supravieţuit condiţiilor de lagăr, fiind dezvelită la 21 decembrie 1918). Monumentul, amplasat în
Cimitirul central din localitate, în parcela eroilor români, străjuieşte mormintele a 224 de militari
români, care au murit în lagărul de prizonieri din Zwickau în perioada 1917-1918. Festivitatea,
prilejuită şi de Ziua Naţională a României, a constat în prezentarea de onoruri militare,
ceremonialul depunerii de coroane de flori din partea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor,
Ambasadei României, Primăriei oraşului Zwickau, precum şi din partea Uniunii Populare
Germane pentru Îngrijirea Mormintelor de Război (VDK). Slujba religioasă de comemorare şi
sfinţire a fost ţinută de preoţii Dan Mihoc şi Florin Lodroman, veniţi de la Leipzig şi Berlin.
57
Calvarul militarilor români care au murit la Haltingen a început în primăvara anului 1917, când
feldmareşalul Mackensen (1849-1945) a informat Guvernul român că prizonierii germani internaţi
în lagărul din Şipote Uud. Iaşi) beneficiau de un tratament necorespunzător. Mackensen reclama
că, din cei 10.000 de prizonieri germani, mai trăiau doar 3.000 de militari. Dacă Executivul român
nu lua măsuri, germanii treceau la represalii. În acelaşi an, germanii au format Comandoul X lll,
53
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În noiembrie 2005, România a semnat şi cu Federaţia Rusă un acord
privind mormintele de război. Interesant este că partea rusă nu s-a arătat
preocupată de cimitirele sovietice din România, în pofida încheierii Acordului,
până în anul 2007, când autorităţile estoniene au decis desfiinţarea unui osuar şi a
unui monument sovietic din centrul oraşului Tallin şi mutarea acestora într-un
58
cimitir civil. Evenimentele din Estonia şi altele similare pe plan european au
determinat Federaţia Rusă să înfiinţeze reprezentanţe în Asia şi Europa.
cu o parte din prizonierii români internaţi la Tuchola (Polonia). Prizonierii români au fost trimişi
să execute lucrări militare pe Frontul de Vest "ca represalii pentru tratamentul prizonierilor
germani din Moldova". Din Comandoul X 111 au murit 54 de prizonieri români la Haltingen în
timp ce lucrau la amenajarea unei căi ferate, fiind înhumaţi într-un cimitir al eroilor. În 2006,
cercetătorii Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor au identificat în Arhivele Militare evidenţa
nominală a celor 54 de eroi români de la Haltingen. Aceasta este identică cu cea existentă în arhiva
Volksbund Deutsche Kriegsgrăbeifursorge (Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea
Mormintelor de Război). Cimitirul eroilor români este amplasat în prezent în cartierul Haltingen,
în vestul localităţii Vei! am Rhein, în capătul străzii Heldelinger, având o suprafaţă de 24,21 mp.
Numele celor 54 de eroi au fost inscripţionate, la vremea respectivă, pe cruci din lemn care nu au
mai rezistat trecerii timpului. Accesul se realizează, de la stânga la dreapta, prin şase trepte din
granit. Până la monumentul central există o alee acoperită cu 18 plăci din granit. Împrejmuirea este
realizată dintr-un zid din piatră cubică, înalt de 0,60 m. În locul în care încep treptele de acces a
existat o cruce din granit 57 , alte două însemne de căpătâi fiind amplasate în stânga şi în dreapta
aleii care duce la monumentul central (H = 1,12 m, L = 0,83 m, 1 = O, 31 m). Pe acesta sunt scrise,
în relief, următoarele cuvinte: "AICI ODIHNESC 1 54 DE MILITARI 1 ROMÂNI DIN/
RĂZBOIUL 1 1914-1918". La solicitarea românilor din Vei! am Rhein, Michael Glel3ner, primarul
cartierului Haltingen, s-a deplasat personal la cimitirul eroilor români. Michael Glel3ner s-a angajat
să realizeze o parcare în apropierea cimitirului, să refacă gardul acestuia şi să amenajeze o
platformă pentru ceremonii, banii provenind din fondurile primăriei. ONCE a contribuit prin
suportarea costurilor unei troiţe, realizate de Ilie Benţa, şi turnarea a două plăci din bronz, fixate de
o parte şi de alta a monumentului central, pe care s-au scris, în relief, numele celor 54 de eroi
români. Partea română a fost reprezentată la ceremonia reinaugurării de Georgeta Elisabeta
Ionescu, secretar de stat din Ministerul Apărării Naţionale, reprezentanţi ai armatei terestre, navale
şi aeriene din Marele Stat Major al Armatei Romane, Mihai Gheorghiu, secretar de stat în
Ministerul Afacerilor Externe, Cristian Scarlat, directorul ONCE, iar partea Germană de Michael
Glel3ner şi Oliver Wasem, ultimul fiind directorul Comisiei pentru Cimitirele de Război din landul
Baden Wiirttenberg. Ceremonialul militar dedicat memoriei eroilor romani a fost asigurat de către
Regimentul 30 Gardă şi Protocol Mihai Viteazul şi de către o fanfară militară românească. Pentru
mai multe detalii, vezi dr. Cătălin Fudulu, Monumentele şi Cimitirul eroilor români de la
Haltingen (Germania), în "Monumentul", ed. a X-a, Iaşi, 2009, pp. 246-254.
58
Ne place sau nu, o parte din ţările Europei se află într-un adevărat Război al statuilor ostaşilor
sovietici, început în 1990. Startul a fost dat de Ungaria, care a dezafectat toate statuile sovietice din
Budapesta şi le-a mutat într-un parc din afara oraşului. Au urmat iniţiativele Bulgariei, Estoniei şi
Poloniei. Bulgarii i-au pus gând rău monumentului ostaşului sovietic din Plovdiv, alintat şi Alioşa,
după numele soldatului Alexei Skurlatov, care a pozat pentru realizarea sa. Naţionaliştii bulgari au
turnat, noaptea, vopsea pe monument şi au desenat zvastici. Spas Garnevski, primarul oraşului
Plovdiv la vremea incidentelor, considerând monumentul "duşmanul său personal", a dorit să-I
demoleze şi să pună în locul lui un monument al Bulgariei independente. Veteranii ruşi din
Plovdiv s-au opus iniţiativei primarului, ameninţând că-şi vor da foc în cazul dezafectării statuii.
Aceştia au vrut să cumpere terenul pe care se află amplasat monumentul, iar pensionara Ani

255
https://biblioteca-digitala.ro

Reprezentanţa

la Bucureşti a Federaţiei Ruse funcţionează în cadrul
Ambasadei Federaţiei Ruse. Cimitirele sovietice de pe teritoriul României sunt
reamenajate în baza unor contracte încheiate între Ambasadă şi diverse firme
româneşti. Sunt refăcute gardurile cimitirelor, înscrisurile de pe însemnele de
căpătâi şi se plachează cu marmură monumentul central. Cimitirele sovietice, aşa
cum au fost ele reamenajate în perioada anilor 1945-1954, au înscrise pe
însernnele de căpătâi numele militarilor sovietici identificaţi care au fost înhumaţi
în necropolele respective. Federaţia Rusă, dintr-un exces de zel, a montat în
interiorul cimitirelor la care s-au efectuat lucrări de întreţinere plăcuţe din inox
sau din marmură neagră pe care a inscripţionat, în ordine alfabetică, numele la toţi
militarii sovietici care au murit în luptele din zona respectivă, chiar dacă nu au
fost înhumaţi în cimitirele eroilor59 .

Minşeva a contactat un avocat pentru a-1 înfia pe Alioşa. În cele din urmă, Curtea Supremă din
Bulgaria a stabilit că monumentul ostaşului sovietic nu poate fi demolat. În acest context, Sergehi
Stanişev, premier al Bulgariei, a declarat, cu prilejul unei vizite la Moscova, că "Bulgaria respectă
memoria soldaţilor ruşi şi sovietici". Polonezii au demontat statuia mareşalului rus Ivan
Stepanovich Konev din Cracovia şi au intenţionat să înlocuiască memorialul dedicat "celor
600.000 de soldaţi sovietici care au murit pentru eliberarea Poloniei" cu o statuie a lui Ronald
Reagan. De asemenea, polonezii lucrează la Legea locurilor memoriei naţionale, la presiunile
Partidului "Dreptate şi Adevăr". Legea va permite organelor de autoguvemare locale şi ale
administraţiei de stat din Polonia să demoleze monumentele sovietice. Pe lista guvernului
figurează şi monumentul Frăţiei de arme polono-sovietice, propus pentru a fi dinamitat. Pe lista
neagră figurează şi alte monumente şi obeliscuri înălţate de polonezi în memoria soldaţilor
Armatei Roşii şi ai Armatei Poloneze, care au eliberat oraşele şi satele din Polonia de sub ocupaţia
hitleristă. În Estonia, la Tallin, autorităţile au demontat statuia ostaşului sovietic din centrul
oraşului şi au mutat-o într-un cimitir militar. În cele din urmă, la 9 mai 2007, autorităţile estoniene
au depus coroane de flori la statuia ostaşului sovietic din cimitirul militar. Deşi şi-au invitat
omologii ruşi, aceştia au refuzat să participe la eveniment. Însă, ruşii au găsit o rezolvare mult mai
elegantă în problema estoniană. La 7 mai 2007, agenţia de presă Itar-Tass a anunţat că, din
iniţiativa Parlamentului Rus, în oraşul Ivangorov, aflat la graniţa dintre Rusia şi Estonia, avea să se
realizeze un monument al eroilor estonieni care au luptat împreună cu militarii sovietici contra
fascismului. Ruşii au reacţionat faţă de semnalele primite în legătură cu demolarea monumentelor
ostaşilor sovietici şi au stabilit, în anul 2007, prin decret prezidenţial, înfiinţarea unor
reprezentante speciale însărcinate cu supravegherea mormintelor soldaţilor ruşi şi sovietici.
Acestea sunt prevăzute a se înfiinţa în China, Cehia, Germania, Lituania, Polonia, România şi
Ungaria. Secţia letonă va supraveghea cimitirelor din Letonia şi Estonia, structura cehă va controla
Slovacia, iar cea din China - Mongolia, Coreea de Nord şi Japonia. În cadrul celor opt
reprezentante vor funcţiona, în total, 29 de persoane, însărcinate cu întreţinerea cimitirelor şi
monumentelor de război, cu alcătuirea unei arhive care să conţină evidenţa soldaţilor morţi şi
găsirea descendenţilor eroilor. Reprezentanţele nu vor avea o misie uşoară, având în vedere
aspectul că trei milioane de soldaţi ruşi şi sovietici sunt înhumaţi în afara Rusiei, iar mai mult de
jumătate din numele acestora sunt necunoscute. Pentru mai multe detalii, vezi dr. Cătălin Fudulu,
Monumentele ostaşului sovietic din Iaşi, în "Monumentul", ed. a IX-a, Iaşi, 2008, pp. 303-313.
59
Unul dintre cazuri este cel al Cimitirului sovietic din Turda, cercetat în teren în data de 9 mai
2012. Pe peretele din spatele obeliescului au fost montate nu mai puţin de 12 plăci din marmură
neagră. Un alt caz este cel al Cimitirului eroilor sovietici din Aiud, cercetat în teren la 9 mai 2012.
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care a generat un diferend diplomatic între România şi
Federaţia Rusă datează din anul 2007. Astfel, la 27 aprilie 2007, Alexandru
Ciurilin, ambasadorul Federaţiei Ruse în România, a adresat două scrisori de
protest Administraţiei Prezidenţiale şi Ministerului Afacerilor Externe român,
semnalând dispariţia statuii ostaşului sovietic din municipiul Iaşi 60 . Problema
constituie unul dintre subiectele de discuţii de pe agenda părţilor română şi rusă.
Până în prezent, partea rusă şi-a manifestat disponibilitatea de a contribui la
refacerea operei comemorative cu o sumă considerabilă de bani.
La 15 iunie 2008, la Ljubliana în Slovenia s-a semnat Acordul între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de
62
61
război , negocierile fiind demarate în anul2005 .
În baza acordului menţionat, partea română a demarat 63 , în vara anului
2008, proiectul privind inaugurarea unui monument al eroilor români în
localitatea Branik 64 , în cimitirul local fiind înhumaţi 47 de militari români. Opera
O

altă problemă

Pe însemnul de pe groapa comună s-au montat două plăci din inox, făcându-se trimitere la doi
militari sovietici care au murit în luptele din zona Aiud.
60
Statuia ostaşului sovietic din municipiul Iaşi, realizată de sculptorul Boris Caragea, a fost
dezvelită, în anul 1947, în Dealul Copou (Strada 23 August la vremea respectivă. În prezent se
numeşte Bulevardul Carol I). După 1990, la presiunea opiniei publice, statuia a fost strămutată în
parcela nr. 44 a eroilor sovietici din cadrul Cimitirului Eternitatea. Opera comemorativă a ostaşului
sovietic, existentă în noul amplasament din cimitirul "Eternitatea" a fost inventariată la 15.09.1992
de mr. Mocanu Ion, comandantul Comenduirii Gamizoanei Iaşi. Potrivit fişei de evidenţă,
monumentul avea o înălţime de 8 m şi o greutate de cea. 8 tone, reprezentând un soldat sovietic,
realizat în ronde-bosse, în marş, care privea într-o parte, ţinându-şi arma cu mâna dreaptă în timp
ce în mâna stângă avea fixat un drapel (fotografie ataşată). Pe soclul operei comemorative au fost
inscripţionate cuvintele "SLAVĂ EROILOR SOVIETICI. 1944" şi "GLORIE OSTAŞILOR
ARMATEI SOVIETICE CARE ŞI-AU DAT VIAŢA PENTRU ELIBERAREA OMENIRII DIN
ROBIA FASCISTĂ". În iulie 1998, Primăria Iaşi a luat decizia de a dezafecta statuia şi a o
transfera în custodia CIT ADIN (Direcţia de Servicii Municipale Iaşi), urmând a fi restaurată şi
reamplasată pe soclu. O parte din bronzul statuii a fost sustras de autori necunoscuţi. Pe plan local
s-a demarat o anchetă a Inspectoratului Judeţean de Poliţie, constatându-se că resturile statuii
(cantitatea totală a fost de 1.500 kg de bronz) au fost predate de Primăria Iaşi către Asociaţia
Naţională a Veteranilor de Război, în baza dispoziţiei nr. 719/20 Il, ultima realizând o parte din
statuia lui Mihai Viteazul, dezvelită în al doilea rond din Dealul Copou, la 23 ianuarie 2002, în
prezenţa preşedintelui Ion Iliescu, aflat la Iaşi pentru festivităţile prilejuite de Ziua Unirii.
61
Pentru partea română a fost împutemicită să semneze doamna Dana Constantinescu, ambasador
al României în Slovenia, iar pentru partea slovenă a semnat doamna Anjia Kopak Mrak, secretar
de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Afacerilor Sociale.
62
Arh. O.N.C.E., document nr. CE 1950/03.10.2005.
63
Proiectul a fost coordonat de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (Arh. O.N.C.E., document
nr. CE 178/29.01.2009, f. 1.)
64
Localitatea este situată la 100 km de Ljubljana; coordonate GPS: 45° 5!" 17,0"N, 13° 48.!,7"E.
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comemorativă 65 a fost dezvelită la 1 decembrie 2008, cu prilejul Zilei Naţionale a
României şi a comemorării a 90 de ani de la finalul Primului Război Mondial 66 .
67
Eroii români care au fost înhumaţi pe teritoriul Sloveniei provin din

rândurile românilor transilvăneni (încorporaţi la startul Primului Război Mondial
în cadrul armatei Austro-Ungare şi care au căzut prizonieri pe frontul italian) şi
din cadrul militarilor români care au căzut ca prizonieri pe frontul românesc 68 ,
fiind internaţi în lagărele de pe actualul teritoriu al Sloveniei.
Din totalul celor 677 de eroi români înhumaţi pe teritoriul Sloveniei, cei
mai mulţi sunt înhumaţi în localităţile Komen ( 107) şi Ljubljana 69 (80).
Având în vedere că au trecut peste 90 de ani de la amenajarea cimitirelor
eroilor de pe teritoriul Sloveniei, mormintele, indiferent de naţionalitatea celor
înhumaţi, nu mai dispun de însemne de căpătâi şi nu mai sunt vizibile. Aşa este
cazul cimitirului militar de la Skofja Loka în cadrul căruia au fost amenajate 266
de morminte ale unor militari austro-ungari, italieni, români şi ruşi. Autorităţile
locale au transformat suprafaţa cimitirului într-un parc, dezvelind în spaţiul
necropolei un monument în memoria locuitorilor din Skofja Loka, morţi în Primul
Război Mondial.
În ceea ce-i priveşte pe militarii sloveni care au fost înhumaţi în Primul
Război Mondial, pe teritoriul României, aceştia provin din cadrul armatei austro-

Inscripţia de pe latura frontală a monumentului este: IN MEMORIAM 1 SOLDAŢILOR
ROMÂNI CĂZUTI PE PĂMÂNT SLOVEN 1 ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 1 1915-1918.
66
Arh. O.N.C.E., document nr. CE 178/29.01.2009, f. 1 v.
67
În 11 regiuni din Slovenia (Karst, Komen, Ljubljjana, Maribor, Miren Kostanjevica, Nova
Gorica, Radovljica, Sezana, Skofja Luka şi Tolmin ) au fost identificate mormintele a 677 eroi
români, amplasate în 31 de locuri de înhurnare de pe raza a 28 de localităţi (Baca pri Modreju,
Branik, Brje pri Kommu, Britof, Bukovica, Indria pri Baei, Komen, Kostanjevica, Kromberg,
Loce, Loskovica, Ljubljjana, Maribor, Most na Soei, Nova Gorica, Opatje Podmelec, Selo,
Ravnica, Rence, Sempeter, Sveto, Skofja Luka, Smihel, Solkan, Stanjel, Tolrnin, Ukanc şi Volcja
Draga).
68
În documentele de arhivă au fost identificaţi soldatul Dinescu Ion (n. 1875, la Modroaia în jud.
Vâlcea. A fost încorporat în R 66 I, murind la 17.03.1917. A fost inhumat în mormântul nr. 91 în
cimitirul eroilor din Skofja Loka), soldatul Ionescu Ştefan (n. 1888 în localitatea Ceratu, jud. Dolj.
A fost încorporat în R 1 I, murind, ca prizonier, la 24.03.1917. A fost inhumat în mormântul nr. 92
în cimitirul eroilor din Skofja Loka), soldatul Constantin Gheorghe (n. 1885 la Dizeşti, jud.
Vâlcea. A făcut parte Divizia I Tren şi a murit în prizonierat la 2.07.1917. A fost inhumat în
mormântul nr. 99 în cadrul cimitirului eroilor din Skofja Loka) şi Ioniţă Nicolae (n. 1883 la
Isaccea, jud. Tulcea. Încorporat în R 73 I, a căzut prizonier şi a murit la 17.07.1917, fiind depus în
mormântul nr. 103 din cadrul cimitirului eroilor din Skofja Loka)- România Eroică, an IX, nr. 5,
mai 1928, p. 15-16.
69
La Ljubljjana s-a amenajat un mausoleu în cimitirul civil din Zale, în cadrul parcelei cu nr.
68211 (coordonate GPS: 45' 46. 3' 19"N, 14' 4o" i E. ). Mausoleul are o suprafaţă utilă de 3.000 m 2 ,
în cadrul acestuia fiind depuse osemintele a 5 evrei, 15 italieni, 4736 austrieci, 79 sârbi, 342 ruşi şi
80 de români.
65
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ungare, fiind identificaţi în cadrul cimitirelor eroilor de la Focşani 70 şi Ţifeşti 71 .
Diferenţa este că, faţă de modul în care s-a conservat cimitirul eroilor de la Skofja
Loka, autorităţile române au păstrat cimitirele eroilor de la Focşani şi Ţifeşti aşa
cum au fost ele amenajate în perioada interbelică de Societatea Cultul Eroilor.
Ultimul acord semnat de România în domeniul mormintelor şi operelor
comemorative de război a fost cu Republica Moldova, în martie 2012 72 . Semnarea
târzie a acestui acord, în contextul în care partea română a demarat acţiuni de
refacere a monumentelor şi cimitirelor eroilor români din Republica Moldova încă
din anul 2006 73 , s-a datorat deschiderii de care a dat dovadă partea mo ldoveană.
Ca un avertisment al extremiştilor de peste Prut, la puţin timp după semnarea
Acordului, persoane neidentificate au profanat cimitirul eroilor români din
localitatea Călăraşi. Partea moldoveană a adus cimitirul la starea iniţială, însă
actul de vandalizare nu dovedeşte altceva decât faptul că ideea subiectivă că
armata română a ocupat Basarabia, când în realitate a eliberat-o, inoculată de
regimul comunist de după anii '50 are încă adepţi.
De asemenea, deşi statul român a insistat pentru încheierea unor acorduri
în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război cu Bulgaria, Cehia,
Franţa, şi Italia, proiectele nu s-au finalizat din varii motive.
Bulgaria a suspendat dialogul, în anul 2008, motivând instabilitatea
politică internă. Cu toate astea, partea bulgară a reinaugurat parcela eroilor
bulgari 74 din cadrul cimitirului Bellu militar, în anul 2005, cheltuielile fiind

°

Cimitirul eroilor din Focşani are o suprafaţă de 5.680 mp, fiind amplasat în cartierul Bahne pe
str. Răsăritului nr. 37, în apropierea bisericii ortodoxe Sf. Mina. Societatea Cultul Eroilor a
amenajat cimitirul în perioada 1931-1932, în cadrul acestuia fiind înhumaţi 6.262 de eroi români,
germani, ruşi, austrieci şi ungari (491 sunt înhumaţi în 10 parcele, 2.677 în două osuare, 2.956 în 9
gropi comune, iar 139 pe aleiile dintre parcele şi gardul cimitirului), din care 3.167 de eroi sunt din
Primul Război Mondial, iar 3.095 de eroi provin din Al Doilea Război Mondial. Militarii germani
din Al Doilea Război Mondial au murit în lagărul din Focşani, corpurile acestora fiind înhumate în
centrul localităţii. Odată cu amenajea centrului oraşului, osemintele au fost exhumate şi
centralizate în continuarea cimitirului eroilor din Primul Război Mondial, lângă Biserica Sf. Mina.
71
Cimitirul este amplasat în comuna Ţifeşti, sat Bătineşti, la km 2 pe drumul judeţean Ţifeşti
Panciu. A fost amenajat în anul 1917, în cadrul acestuia fiind înhumaţi eroi germani (2782)
austrieci (62), ruşi (19), cehi (5), români (70) şi 17.079 de eroi necunoscuţi .. Necropola a fost
reamenajată de către Societatea Cultul Eroilor, în anul 1929, prilej cu care s-a amenajat osuarul
aflat la intrarea în cimitir, locul în care au fost depuse osemintele eroilor necunoscuţi.
72
Acordul s-a semnat la Iaşi, de către Gabriel Oprea, ministrul român al apărării, şi Vitalie
M~inuţa, ministrul moldovean al apărării.
73
Incepând cu anul 2006, statul român a reamenajat şase cimitire ale eroilor români la Ţigan ca ( 1
iunie 2006), Feşteliţa (7 iunie 2008), Neculăeuca (8 iunie 2008), Micleuşeni (25 octombrie 2008),
Cania (24 octombrie 2009) şi Vărzăreşti (24 octombrie 201 0). De asemenea, au mai fost dezvelite
două troiţe la Vărvăreuca (25 octombrie 2008) şi în Dealul Epurenilor (24 octombrie 2009)
74
În cadrul parcelei eroilor bulgari şi în osuarul din cadrul acesteia au fost înhumaţi iniţial , în anul
1916, 42 de militari bulgari, de către armata bulgară. Ulterior, osemintele a 121 de militari bulgari
au fost exhumate de partea română, începând cu anul 1933, din cimitirul bucureştean Ghencea şi
din localitatea Bălăria (în prezent sat Valea Plopilor, în jud. Giurgiu), fiind centralizate la Pro
7
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suportate de către partea bulgară. Deşi preşedintele bulgar a fost prezent la
eveniment, partea română nu a fost reprezentată la nivel de omolog.
75
Cehia a precizat că reglementările interne privind mormintele militare şi
locurile de comemorare îi sunt suficiente, apreciind că nu este necesară o nouă
reglementare juridică.
Cu Italia 76 , dialogul a debutat în anul 2007. După mai multe runde de la
nivel de experţi 77 , s-a convenit asupra unei variante de Acord interguvernamental,
care va fi semnat după ce va fi analizat de instituţiile guvernamentale abilitate din
România şi Italia. Este de remarcat că militarii români care au fost înhumaţi 78 în
Italia au murit în Primul Război Mondial, provenind din legionari care au dezertat
din armata austro-ungară şi care au luptat alături de italieni, din prizonieri de pe
frontul românesc (transferaţi de austrieci pentru diverse lucrări pe frontul italian)
şi din militari români care au luptat în cadrul armatei austriece.
Franţa se înscrie, din punctul de vedere al atitudinii, pe o traiectorie
asemănătoare Cehiei. Din această cauză, implicarea părţii române în dezvelirea
unor plăci comemorative sau reamenajarea locurilor de înhumare a eroilor români
de pe teritoriul francez s-a realizat prin intermediul unor protocoale de colaborare,
semnate cu primăriile pe raza cărora se află mormintele militarilor români.
O situaţie de acest gen a avut loc la Kotzingue, pe raza localităţii amintite
decedând în prizonierat, în anul 1917, un număr de 46 de militari români 79
Patria (Arh. Cultul Eroilor, fond Cultul Eroilor, d. 17211934, f. 118/123; idem d. 327/f.d., f. 178181).
75
Legea 122/2004 privind mormintele militare şi locurile de comemorare şi amendamentele Legii
nr. 256/2011 privind serviciile funerare.
76
În domeniul cimitirelor de război, Italia a semnat Acorduri şi Convenţii de colaborare cu Franţa
(2 decembrie 1970) şi Federaţia Rusă (20 martie 1996). Cu fosta Yugoslavie a parafat (12
februarie 1960) o înţelegere privind transferul în peninsulă a militarilor italieni care au murit în Al
Doilea Război Mondial, în vreme ce cu Marea Britanie, Irlanda, Canada, Australia, Noua
Zeelandă, Africa de Sud, India şi Pakistan a ajuns la o înţelegere privind morţii de război ( 1955)
după ce, în prealabil, primul acord a fost semnat numai cu Marea Britanie la 11 mai 1922.
77
Partea română a demarat dialogul privind aspectele tehnice ale acordului la Roma, în perioada 24 decembrie 2009, cu Comisariatul General pentru Funeralii şi Victime de Război din subordinea
Ministerului Apărării italian - structură responsabilă cu activităţile în domeniul mormintelor şi
oferelor comemorative derăzboi (Arh. ONCE, document CE 3779/20.11.2009).
7
Pe teritoriul Italiei au fost luate în evidenţă mormintele a 1.921 de militari români, amplasate în
cadrul a 65 de cimitire, majoritatea situate în regiunile Alto-Adige, Cars şi Trento. Cele mai mari
trei locuri de înhumare a eroilor români pe teritoriul italian se află în localităţile Casale d'Aitamura
(165), Comeno (107) şi Devetaki (105) toate în regiunea Cars. Numărul militarilor români care au
murit pe teritoriul italian este mai ridicat, însă pentru localităţile Costanjevitza, Opachieselo şi
Svete se ştie numai că au fost înhumaţi sute de militari români necunoscuţi.
79
Germanii au internat în localitatea Kotzingue un număr de 200 de prizoneiri români. Cei 46 de
militari români au fost înmormântaţi în gropi comune, la liziera pădurii din Kotzingue. Numărul
deceselor ar fi fost mult mai ridicat dacă francezii, ignorând ordinele germane, nu i-ar fi ajutat pe
prizonierii românicu alimente. Ulterior, osemintele eroilor români au fost exhumate, fiind
reînhumate în cimitirul militar din localitatea Soultzmatt.
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neidentificaţi nominal . Primăria din Kotzingue a fost de acord să monteze, pe
monumentul dedicat locuitorilor care au murit în cele două conflagraţii mondiale,
o placă din bronz în memoria prizonierilor români care au murit în Primul Război
Mondial, suportând jumătate din costul lucrărilor, cealaltă jumătate fiind asigurată
de statul român, în contextul aniversării a 90 de ani de la luptele din vara anului
191 781 • Placa comemorativă a fost dezvelită la 18 mai 2007, în prezenţa
generalului Corneliu Dobriţoiu, actualul ministru al apărării naţionale.
Însă, deşi nu au existat acorduri în domeniu cu cele patru ţări menţionate,
România a iniţiat demersuri pentru reamenajarea şi inaugurarea unor cimitire ale
eroilor români. Astfel, în Bulgaria a fost reinaugurat cimitirul eroilor români din
Sofia (2007). Italia a finalizat, în octombrie 2011, transferul o seminte lor eroilor
italieni din osuarul de la Galaţi 82 în morminte individuale în cimitirul eroilor
italieni din B-dul Ghencea. După Franţa, Italia a devenit al doilea stat european
care şi-a centralizat 83 osemintele eroilor din Primul Război Mondial, de pe
teritoriul României, la Bucureşti.
La Most (Cehia) prin implicarea autorităţilor politice şi religioase din
România s-au dezvelit o biserică şi o troiţă în memoria eroilor români care au
murit în Al Doilea Război Mondial pentru eliberarea Cehoslovaciei. Proiectul 84 a
fost demarat în anul 2007, cu prilejul vizitei în Cehia a P.F. Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, când s-a pus piatra de temelie a unei
biserici cu mănăstire 85 • Partea română a finanţat fabricarea bisericii şi mânăstirii
din lemn de către o frrmă românească specializată cu 27,5 % din valoarea
proiectului (500.000 EUR), în suma menţionată fiind incluse şi tansportul şi
montarea bisericii. Partea cehă, prin primăria municipiului Most şi Biserica
Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei a contribuit la finanţarea activităţii cu suma de
1.500.000 EUR86 .
Angajamentele iniţiale au fost consfmţite prin semnarea unui parteneriat
de către Biserica Ortodoxă Cehă şi Biserica ortodoxă Română, la 17 mai 2010, în
Sala de festivităţi a Facultăţii de Teologie din Arad. Potrivit părintelui Ioan
Armaşi, "Acest protocol cuprinde atribuţiile fiecărei Biserici pentru îndeplinirea
80

80

Arh. ON.C.E., document nr. 1211/04.05.2007.
Idem, document nr. 766/23.03.2007.
82
Comunitatea italiană din municipiul Galaţi a amenajat, în anii '20, un mausoleu al eroilor
italieni, în cadrul acestuia fiind depuse osemintele a 13 eroi italieni ( 12 identificaţi şi unul
necunoscut).
83
În Primul Război Mondial, cea. 1.650 de militari italieni au fost înhumaţi pe teritoriul României,
fie ca prizonieri ai austro-ungarilor, fie din rândul italienilor care au fost încorporaţi în cadrul
armatei austro-ungare, majoritatea mormintelor fiind amplasate în Transilvania.
84
Denumirea acestuia a fost: Proiect de realizare a monumentului eroilor români căzuţi -Biserica
ortodoxă română cu mănăstire cu hramul Sfântului mucenic Valentin din muncicipiul mosi,
republica Cehă.
85
Arh. O.N.C.E., documentul cu nr. CE 4252/18.1 1.2008.
86
Ibidem.
81
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acestei dorinţe a noastre, a tuturor având în vedere că piatra de temelie a acestei
Biserici a fost pusă de vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist. Biserica din
Cehia se obligă să construiască fundaţia, reţelele inginereşti şi tot ceea ce este
necesar pentru buna desfăşurare a activităţii bisericeşti. Biserica Ortodoxă
Română, la rândul ei, va trimite în Cehia o biserică din lemn pe care o
achiziţionează, o va împodobi cu catapeteasmă şi cu toate celelalte necesare
cultului ortodox. La această Biserică va sluji un preot ortodox român, trimis de
către Patriarhia Română, care va fi în jurisdicţia canonică a Bisericii Ortodoxe din
Cehia. Slujbele vor fi săvârşite în limba română şi, de asemenea, în faţa acestei
biserici se va construi o troiţă şi va fi adus în mod simbolic pământ din toate acele
localităţi care au fost eliberate de către ostaşii români" 87 .
Biserica a fost construită în ultimele luni ale anului 2010 88 •
De asemenea, la 30 km N de Strasbourg în localitatea Haguenau (Franţa),
statul român a dezvelit, la 9 aprilie 2011, două troiţe tradiţionale în stil
maramureşan în cimitirul eroilor din Primul Război Mondial, în memoria
prizonierilor români care au murit în captivitatea germană 89 •
Concluzionând, statul român a acţionat în perioada 1919-1948 pentru
centralizarea mormintelor eroilor de pe teritoriul României şi dezvelirea unor
monumente în memoria celor care au murit în luptă, banii provenind în
majoritatea cazurilor din subscripţii publice. În străinătate nu s-au realizat
centralizări de mare amploare a eroilor români (exceptând Bulgaria şi Franţa),
accentul punându-se pe evidenţa nominală şi cea a locurilor de înhumare a
militarilor, din această situaţie fiind exclusă Bulgaria, remarcată prin acţiuni
sistematice de dezafectare a mormintelor eroilor români.
Perioada anilor 1948-2003 se caracterizează prin trecerea pe plan secund a
activităţilor privind cultul eroilor în România, atâta timp cât nu a existat o
instituţie în cadrul administraţiei centrale care să coordoneze activitatea. Aşa se
90
explică mutarea Mormântului Ostaşului Necunoscut
de la Bucureşti la
Mărăşeşti, în anul 1958, pe fosta esplanadă amenajându-se Monumentul eroilor
luptei pentru libertatea poporului şi a patriei, pentru socialism, în locul
planificatului Cimitir al Eroilor Neamului 91
"Monitor Lăcaşuri Ortodoxe", nr. 18/2010.
Arh. O.N.C.E., document nr. CE 1570/20.05.2011.
89
Cele două troiţe au fost sfinţite de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, cu prilejul unei vizite la Strasbourg şi Ia Consiliul Europei.
90
La ceremonia aducerii osemintelor Ostaşului Necunoscut în Parcul Carol din Bucureşti, în 1923,
au participat membrii Familiei regale române, ambasadori, ataşaţi militari.
91
Prima iniţiativă de realizare a unui loc de comemorare a eroilor români datează din anul 1919,
când Regele Ferdinand., prin Înaltul Decret 4836/15.11.1919, a decis "cedarea pe veci" către
Ministerul de Război a Palatului Artelor din Parcul Carol şi a terenului din jurul acesteia. În faţa
Palatului Artelor a fost amplasat, în anul 1923, Mormântul Ostaşului Necunoscut, devenit în
perioada interbelică un loc de reculegere şi de pelerinaj în memoria militarilor români care au
murit pentru întregirea ţării. La 15 mai 1942, mareşalului Ion Antonescu a hotărât amenajarea unui
87
88
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De asemenea, modificările în infrastructură au impus, după anul 2003,
strămutarea unor monumente şi locuri de înhumare a eroilor români, aşa cum a
fost cazul Parcelei eroilor români de pe DN 192 •
Cimitir al Eroilor Neamului, în Parcul Carol, în care să fie înmormântaţi şi reînhumaţi toţi ofiţerii
şi subofiţerii care au murit în Campania începută în anul 1941. Proiectul a fost realizat de arh. 1.
Giurgea şi prof. Tzigara Samurcaş, lucrările demarând în anul 1942, pe locul fostului Palat al
Artelor, demolat în contextul în care cutremurul din anul 1940 i-a afectat structura de rezistenţă.
Lucrările au fost stopate la 30 august 1944, odată cu intrarea armatei sovietice în Bucureşti şi
cantonarea unor militari sovietici în Parcul Carol. În 1958, factorii politici din România au decis să
se amenajeze un Mausoleu cu numele de Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi
a patriei, pentru socialism pe locul fostului cimitir al eroilor, păstrând aproape neschimbat
proiectul lui Samurcaş. Lucrările s-au terminat în anul 1963, însă Mormântul Ostaşului
Necunoscut al României a fost strămutat de pe esplanada din Parcul Carol la Mausoleul Eroilor de
la Mărăşeşti. Până în anul 1989, la Mausoleul din Parcul Carol au fost înhumaţi mai mulţi lideri
socialişti şi comunişti. Exhumarea acestora s-a realizat începând cu anul 1991, în baza Hotărârii
Guvernului nr. 666 din 20 septembrie 1991, care a prevăzut şi ca Mormântul Ostaşului Necunoscut
să fie reamplasat în Parcul Carol. Ceremonia de reînhumare a avut loc la 26 octombrie 1991,
Mormântul Ostaşului Necunoscut fiind dispus în capătul aleii de la intrarea în parc. În anul 2004,
Guvernul României a transferat Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei,
pentru socialism către Biserica Ortodoxă Română, care urma să amenajeze, pe locul acestuia,
Catedrala Mântuirii Neamului Românesc. Deşi lucrările de dezafectare a Mausoleului se aflau în
curs de desfăşurare, acestea au fost stopate la protestele societăţii civile şi a Ordinului Arhitecţilor
din România, în baza unor hotărâri judecătoreşti. Proiectul amenajării Catedralei Mântuirii
Neamului a fost relocat în incinta Palatului Parlamentului, în latura dinspre Ministerul Apărării
Naţionale, iar Mausoleul a intrat, în 2005, într-un proces de reabilitare cu fonduri de la bugetul de
stat. În anul 2006, aniversându-se centenarul Parcului Carol, prin Hotărârea de Guvern nr.
654/24.05.2006 s-a decis să se amenajeze, pe locul fostului Mausoleu, un Memorial al Eroilor
Neamului. În baza Hotărârii de Guvern nr. 1190/06.09.2006, Mausoleul a trecut, cu titlu gratuit,
din administrarea RA.P.P.S. în administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. Lucrările
au fost coordonate de Ministerul Culturii şi Cultelor, de executarea acestora răspunzând firma
Aedificia Carpaţi. Activitatea de amenajarea a Memorialului a fost planificată pe trei nivele:
1. Readucerea Mormântului Ostaşului Necunoscut pe locul originar, în faţa memorialului (etapă
încheiată la 25 octombrie 2006).
2. Amplasarea în interiorul memorialului, în partea centrală, a statuii "Pe aici nu se trece" (operă
realizată, în anul 1924, de sculptorul Ion Iordănescu) şi montarea în cele 14 nişe a unor
videoproiectoare pentru difuzarea unor momente reprezentative din istoria României şi a
ostaşului necunoscut pe plan universal.
3. Reamenajarea hemiciclului ca spaţiu expoziţional, accentul punându-se pe fotografiile de mari
dimensiuni ale unor morminte, cimitire, mausolee şi monumente comemorative româneşti din
ţară şi străinătate.

Lucrările

la memorial au fost stopate în anul 2009, fără a se finaliza în totalitate faza a doua
proiectului şi fără abordarea etapei a treia, din cauza neidentificării unor resurse financiare în acest
scop.
92
Cu prilejul luptelor din august 1944, desfăşurate în zona Băneasa pentru stoparea accesului în
Bucureşti a trupelor germane care vroiau să impună un guvern favorabil, un tanc cu patru militari
români a fost aruncat în aer de trupele inamice. Cei patru militari români au murit carbonizaţi,
nefiind identificaţi până în prezent. Aceştia au fost înhumaţi în locul în care au murit, în patru
morminte individuale, pe partea dreaptă a Drumului Naţional Bucureşti - Ploieşti, cu cea. 800 m
mai înainte de Academia de Poliţie. Din cauza fluidizării traficului pe DN 1, osemintele eroilor
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În străinătate, în schimb, cea mai mare activitate de centralizare a eroilor
români a fost efectuată la Brno 93 (Cehia) şi Zvolen 94 (Slovacia).
Începând cu anul 2006, statul român a început să reamenajeze locurile de
înhumare a militarilor români care au murit în Campania din Est, majoritatea
95
distruse intenţionat de armata sovietică după întoarcerea frontului . Dacă în
Republica Moldova o parte din locurile de înhumare aflate în incinta cimitirelor
civile ori în curţi particulare 96 s-au păstrat prin grija locuitorilor, pe actualele
teritorii ale Ucrainei şi Federaţiei Ruse nu s-a mai păstrat niciun cimitir al eroilor
români, aşa cum au fost ele amenajate de către armata română.

români au fost exhumate, în martie 2006, şi reînhumate la intersecţia DN 1 cu Aleea
Privighetorilor nr. 1 A, la 30 august 2007, în imediata apropiere a Academiei de Poliţie Alexandru
Ioan Cuza. Lucrările au fost realizate de către firma Narell Impex SRL, cheltuielile fiind suportate
de către firma S.C. Lena Constrw;:tOes, cea care a modernizat DN 1. Cele patru însemne de căpătâi
au fost asigurate de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, iar în centrul parcelei a fost
montată o troiţă tradiţională maramureşeană, înaltă de 3,5 m, realizată de meşterul popular Ilie
Benţa. Costurile acesteia, de 3.000 lei, au fost suportate de către Oficiu. La baza troiţei, pe o placă
din marmură albă, s-a inscripţionat textul: "Glorie eroilor necunoscuţi 1 căzuţi în august 1944 1 în
luptele pentru apărarea 1 Bucureştilor". Regimentul 30 Gardă şi Protocol Mihai Viteazul a asigurat
garda la monument, compusă din patru militari care au flancat troiţa din parcelă, iar garda de
onoare a fost formată din 22 de militari, cu prilejul ceremoniei de reinaugurare din 30 august 2007.
93
La Brno au fost centralizate, din 26 de regiuni, osemintele a 1.500 de eroi români ( 1.102
identificaţi şi 398 neidentificaţi).
94
La Zvolen au fost centralizaţi 10.384 de eroi români, alţi 6.000 de militari români fiind înhumaţi
în 29 de localităţi.
95
Potrivit documentărilor de teren, pe locul majorităţii cimitirelor eroilor români din Republicii
Moldova, Ucraina şi Federaţiei Rusă s-au amenajat saivane de oi, şcoli, spitale, cariere de piatră
etc.
96
Din cercetarile de arhivă, realizate prin analiza unor documente redactate în perioada 19191947, rezultă că, în anul 1918, la Gara Ghidighici din comuna Truşeni, plasa Ialoveni, jud.
Lăpuşna (în prezent localitatea Vatra, municipiul Chişinău) a fost amenajat un cimitir în memoria
a trei militari români. Cimitirul a avut o suprafaţă de 25 m 2, fiind îngrijit, în anul 1943, de şefului
Gării Ghidighici. În cadrul acestuia au fost înhumaţi trei militari români, unul identificat (Mihalcea
Nicolae, grad nespecificat, din Regimentul 43/59 Infanterie) şi doi neidentificaţi, ambii din
Regimentul 43/59 Infanterie. În Campania din 1941, în cimitirul eroilor de la Gara Ghidighici a
mai fost inhumat un militar român neidentificat. Însemnul de căpătâi din lemn al eroului român
neidentificat a fost înlocuit cu unul din beton, la 18 iunie 1943, de către plutonierul Guatu Mihai,
delegat al Aşezământului Naţional Regina Maria pentru Cultul Eroilor. Conform unei informări a
plutonierului Guatu, datată 23 iunie 1943, mormântul militarului roman neidentificat din Al Doilea
Război Mondial se afla situat în faţa Gării Ghidighici, în stânga acestuia aflându-se mormântul
unui militar român din Primul Război Mondial. În Prezent, cimitirul se află în curtea unui cetăţean
străin, rezident în Republica Moldova. Comparând fotografiile din teren cu schiţa de arhivă,
rezultă că suprafaţa cimitirului a fost restrânsă pe latura din faţă şi că morrnântul militarului roman
neidentificat din Al Doilea Război Mondial se află situat în faţa gardului metalic, pe aceeaşi axă cu
monumental central, suprafaţa fiind acoperită cu beton.
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De asemenea, începând cu anul 2007 se observă o activitate de centralizare
a mormintelor eroilor germani şi italieni de pe teritoriul României 97 , o strategie
identică planificând şi Ambasada Franţei la Bucureşti, care intenţionează să
centralizeze osemintele eroilor francezi din municipiul Alexandria în parcela
eroilor francezi din cimitirul Bellu civil. Dacă pentru partea germană iniţiativa sar explica prin faptul că pe teritoriul României există 1.274 locuri de înhumare a
eroilor germani, multe în locuri izolate 98 şi greu accesibile, explicaţia pentru
francezi şi italieni se găseşte în atitudinea dezinteresată a celor care ar trebui să
întreţină respectivele locuri de înhumare, deşi Legea 379/2003 are prevederi
concrete în acest sens pentru administratori, în contextul în care mormintele
eroilor francezi şi italieni sunt amplasate în cimitirele civile din municipiile
Alexandria şi Galaţi.

Morminte/cimitire de

război româneşti şi străine

Nr.
crt.

1
2
3
4
5

~
1

tipologie -

Morminte Morminte Cimitir
Parcelă
Osuar Mausoleu
individuale comune de onoare de onoan

14
49
4
21
73

4
8
1
43
48

8
10
10
43

8
1
3
4
10

NĂSĂUD

19

3

4

2

7 BOTOŞANI
8 BRAŞOV
9 BRĂILA
10 BUCUREŞTI
11 BUZĂU

8
27
2
3
9

10
12

19

11
20
5
6
20

7
3
1
5
5

5

8

7

3

6

12

ALBA
ARAD

după

Anexa 1
de pe teritoriul României

ARGEŞ

BACĂU

BIHOR
BISTRIŢA-

CARAŞ-

SEVERIN

1
1
3

Total

34
69
1

20

114
131
28

1
1
2
1

2

36
65
9
16
54

23

Germanii sunt centralizaţi la Bucureşti în cimitirul Pro Patria, iar la laşi în cimitirul Eternitatea;
italienii au fost reînhwnaţi în cimitirul eroilor italieni din 8-dul Ghencea.
98
Unul dintre exemple este cel al militarilor germani care au fost înhumaţi în curtea bisericii
catolice din Reghin. Parohia şi-a extins dependinţele peste mormintele eroilor germani, iar ca un
gest reparatoriu, la intrarea în curtea bisericii, s-a montat pe sol o placă din marmură albă,
menţionându-se că în locul respectiv au fost înhumaţi militari germani. Constatarea s-a realizat în
baza unei cercetări de teren în ziua de Il mai 2012.
97
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Nr.
crt.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

~
1

CĂLĂRAŞI

CLUJ
CONSTANTA
COVASNA
DAMBOVITA
DOLJ
GALATI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
ILFOV
IALOMITA
IAŞI
MARAMUREŞ

MEHEDINTI
MUREŞ

NEAMT
OLT
PRAHOVA
SATU-MARE
SĂLAJ

SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMIŞ

TULCEA
VASLUI
VALCEA
VRANCEA

TOTAL

Morminte Morminte Cimitir
Parcelă
Osuar Mausoleu
individualf comune de onoare de onoan

2
19
24
42
7
8
9
5
53
4
9
8
28
18
3
159
4
5
1
30
34
13
39
5
42
4
37
1
5
852

5
13
3
8
32
54
3
9
2
17

47
1
46
1
30
2
27
1
2

2
7
24
5
5
32
6
8

30
6
1
151
17
2
15
28
16
10
23
2
12
1
117

13

15
10
37
36
15
6
2
26
5
5
549

5
749
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1
7
3
2
21
12
1
16
13
6
8

3
1
1
3
1

1
2
2

2

5

10

2
18
6
8
1
5
5

1
1
3
5

17
11
7

3

12
1
4
249

1
2
4
46

1
4
13

Total

7
80
38
100
41
85
58
12
10
115
20
19
15
95
39
11
361
34
23
33
78
65
65
115
33
70
8
193
9
27
2.458

Anexa 2
NANCY LE 29 MAI 1920

LEGATION DE ROUMANIE
ATTACHE MILIT AIRE
SERVICE DES SE PULTURES
N 91

Pentru a fi transmisă
Ministerului de Război

MAIORUL GIURCĂNEANU
CĂTRE

DNUL

ATAŞAT

MILITAR

Am onoare a vă raporta următoarele cu privire la mersul lucrărilor de
îngrijire a mormintelor româneşti din Lorena şi Alsacia.
1. ÎN LORENA
Formarea cimitirului unic Dieuze.
Sub inalta protecţie a Dlui. GENERAL BERTHELOT am reuşit să
regrupez la DIEUZE, într-un teren ce am cumpărat alături de cimitirul militar
existent, cam 700 de morminte româneşti ce se găseau răzleţite prin păduri, în plin
câmp şi în cea mai neagră uitare. Gruparea s-a făcut prin exhumare care a permis
în gropile comune de cele mai multe ori, identificarea multor necunoscuţi prin
aceea că s-a găsit asupra lor plăci de identificare sau numere de prizonier, ce s-au
înaintat Ministerului de Război, Secţiunea Statisticii, în scopul de a stabili numele,
prenumele şi întreaga stare civilă a omului. Alătur o schiţă şi o situaţie 99 din care
se poate vedea de unde s-au exhumat numărul de 700 de români ce am grupat la
DIEUZE, unde organizez cimitirul românesc.
MIJLOACELE CE AM ÎNTREBUIŢ AT PENTRU FA CEREA GRUPĂRII ŞI
EXHUMĂRII

Mi s-au pus la dispoziţie:
A) 30 de lucrători ruşi, cărora le-am plătit 5 fr./zi, prima de lucru.
B) 2 camioane automobile, plătind numai benzina ce am consumat şi o
primă de 3 fr./zi şofeurilor.
C) Biroul militar de stare civilă din DIEUZE mi-a furnizat 2 exhumatori
şi coşciugele necesare în contul guvernului român. Exhumările li s-au
plătit cu 1O fr./zi.
CE LUCRĂRI S-AU FĂCUT PÂNĂ ÎN PREZENT ÎN CIMITIRUL DIEUZE
A) Lucrările de terasament groso-modo.
B) Înhumarea corpurilor celor exhumaţi din toată LORENA( ... ).

99

Nu se publică.
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CE LUCRĂRI MAI SUNT DE FĂCUT
A) Terminarea aranjării terenului şi a lucrărilor de terasament.
B) Aranjarea mormintelor, punerea de cruci individuale cu numele
fiecăruia din cei identificaţi "UN SOLDAT ROMÂN MORT
PENTRU PATRIE LA (LOCALITATEA)" la cei necunoscuţi. Crucile
vor avea făcute pe ele marca ţării şi tricolorul naţional.
C) Pentru cei neidentificaţi, dar a căror nume se cunosc, se va pune în
parcela unde sunt îngropaţi plăci din bronz cu numele tuturor.
D) Facerea unei împrejmuiri din fier (materialul s-a luat în comptul
guvernului român din Parcul de geniu DIEUZE).
E) Facerea unor lucrări de zidărie ce în parte sunt terminate conform cu
p lanul. Materialul (piatră, pietriş, nisip) s-a luat din parcurile de geniu
din împrejurimi în contul guvernului român.
F) Plantaţiunile se vor face la toamnă prin îngrijirea Dlui BOUR,
consilier general al LORENA (DIEUZE) care a primit să întocmească
un comitet în localitate pentru îngrijirea în viitor a acestui cimitir.
G) Monumentul: conform cu deceziunea Comitetul Regional Paris, luată
în şedinţa de la (neprecizat, n.a.) se lucrează de către sculptorul român
JALEA; el este făcut pentru comemorarea tuturor ostaşilor români
morţi în captivitatea germană în LORENA şi va costa împreună cu
plăcile din bronz, î număr de 4, menţionată la litera C, cam 32.000 de
franci francezi.
H) Tor în cimitirul DIEUZE se va instala o piatră funerară pentru a nu se
pierde memoria eroilor morţi, ale căror nume se cunosc dar ale căror
morminte nu se mai găsesc, deoarece germanii, într-adins, i-au
înhumat în locuri ascunse.
Cimitirul DIEUZE nu va fi terminat decât de aci în 2 luni cel puţin, având
în vedere multele lucrări ce sunt de făcut de aici înainte.
Sunt mulţumit că am putut să realizez pentru camarazii mei, victime ale
barbariei germane, un loc comun de odihnă care va fi intitulat: LE CIMITIERE
DES MARTYRES ROUMAINS, morts en LORRAINE pendant une douloreuse
captivite durant la grande guerre ( 1916-1918) dans leur ardent amour pour la
patrie.
MIJLOACE CE AM ÎNTREBUINŢAT ŞI VOI MAI ÎNTREBUINTA PENTRU
FACEREA CIMITIRULUI DIEUZE, DATE DE FRANCEZI.
A) 30 de lucrări ruşi, plătite a 5 fr/zi.
B) Materialul ca piatra, nisip, pietriş, fier, luat din parcurile geniului
francez în comptul guvernului.
C) Cruci din lemn, luate de la Secţia militară de stare civilă, în comptul
guvernului român.
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II) ÎN N-E FRANŢEI, unde sunt aproximativ cam 900 de morminte
române, mă voi transporta în cursul lunii iunie.
III) ÎN ALSACIA Comitetul de sub preşedinţia Dlui DOLLFUS din
MULHOUSE, până în prezent nu a făcut nimic. În iarna trecută, subsemnatul am
întreprins toate lucrările de descoperire a mormintelor, în număr de 1.200, ce se
găsesc în ALSACIA
În ziua de 1 mai 1920, m-am prezentat dlui general HUMBERT,
guvernatorul militar al Alsaciei, la Strasbourg, şi i-am cerut sprijinul pentru a
grupa şi a îngriji mormintele româneşti din Alsacia. Dsa a ordonat să fiu ajutat ...
Distanţa de la DIEUZE la COLMAR fiind de 230 km, nu pot lua sarcina
de a conduce şi aceste lucrări, având în vedere că sunt şi însărcinat cu serviciul
repatrierii prizonierilor la PARIS.
OI. DOLLFUS proiectează pentru ALSACIA de a strânge mormintele
răzleţe prin exhumare din toată ALSACIA la SHAEFERTHAL, comuna
SOULTZMATT, şi de a păstra aglomeraţiile mai importante.
DE CE MIJLOACE SE DISPUNE ÎN ALSACIA
A) 25 de lucrători chinezi ce se vor plăti cu 1O fr./zi.
B) 2 camioane automobil plătindu-se benzina ce se consumă.
C) Coşciugele necesare se furnizează în contul guvernului român.
O) Depozitele de geniu: voi interveni ca să se elibereze materiale necesare
ca fier, piatră, nisip, etc.
OI. MAX DOLFUS are un fond de 100.000 fr, cei s-a alocat de Ministerul
de Război în acest scop. Lucrează aproape independent de Comitetul Central
Paris, căruia nu-i prea cere avizul.
FONDURI. MIJLOACE BĂNEŞTI PENTRU LORENA
Se dispune pentru înfrumuseţarea mormintelor din LORENA, nord-vestul
Franţei, Valea Rinului şi Belgia, în număr de 1.650, de unnătoarele sume:
1) 100.000 franci, daţi de Ministerul de Război, conform ordinului N.
6750 din oct. 1919 din fondul prizonierilor.
2) 25.000 franci de la V.P.G.
3) 2.277,75 franci din fondul prizonierilor
4) 25.000 din subscripţia lansată.
TOTAL 152.277,75 (una sută cincizeci şi două de mii două sute şaptezeci
şi şapte franci).
Conform cu bugetul anterior aprobat de Comitet, ar urma a se deduce din
acest total 10.000 franci, cheltuieli ce urmează a se face cu personalul, misii,
întreţinerea automobilului pe timp de 4 luni.
Se mai scade încă aproximativ 7.000 fr, diferite cheltuieli făcute înainte cu
aprobarea Comitetului, sau care se vor mat face şi nu mai pot fi prevăzute în
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buget. Deci, ramane pentru lucrarea însăşi de grupare şi înfrumuseţare a
mormintelor româneşti aproximativ 135.000 franci, repartizată pe 1.650
morminte, înseamnă că se pot cheltui pentru fiecare mormânt în medie 82 de
franci.
ÎN LORENA sunt 865 din totalul de 1.650 morminte, fiind grupate în cele
2 cimitire de la DIEUZE (701) şi LABRY (164).
Întrucât din aceste două cimitire, cimitirul DIEUZE este cel mai important,
va constitui centrul principal, iar lucrările de exhumări, înhumări, transporturi,
cumpărarea terenului şi aranjarea lui cer cheltuieli mult mai mari decât
amenajarea acelui cimitir, propun: Pentru întreaga LORENA să se aloce în scopul
mai sus-menţionat suma pentru îngrijirea a 865 morminte, adică 70.900 Fr., pe
care Comitetul ce conduce lucrările din LORENA, al cărui proprietar este DL:
MINISTRU CANTACUZINO, o va repartiza după nevoie, având în vedere
considerentele menţionate mai sus.
Totodată, cu onoare aduc la cunoştinţă că luând contact cu sculptorul
JALEA, care a venit în regiune şi a vizitat cimitirele în chestiune, am ajuns în
comun de acord cu Dsa, la părerea că este cazul ca la LABRY să se construiască
un monument simplu, alocându-se pentru acesta din suma de 70.000 franci suma
de 7.000 franci.
Restul de 63 .000 Fr., cred necesar să se aloce cimitirului DIEUZE, unde
lucrările nu vor depăşi 25 .000. În consecinţă, ar rămâne circa 32.000 Fr. pentru
ridicarea unui monument în acest cimitir, pe care sculptorul Jalea îl lucrează în
limita acestei sume, conform cu aprobarea Comitetului.
DELEGATUL MINISTERULUI DE RĂZBOIU
Maior,
(SS) Giurcăneanu
Arh. O.N.C.E., fond Cultul Eroilor, d. 4/1920, f. 39-44.

Slujbă

\

de reînhumare în Cimitirul eroilor italieni
din Bucureşti (04.11.20 11)

Ceremonie de Ziua Armistiţiului în Cimitirul
eroilor francezi din Bucureşti (11.11.20 Il)
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Monumentul eroilor români din Branik, Slovenia (01.12.2008)
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Exhumări

Cimitirul eroilor români din Soultzmat,
Franţa (11.11.20 Il)

Parcela eroilor sovietici din municipiul Aiud
- detaliu ( 1O mai 20 12)

il

în parcela eroilor germani din
municipiul Bârlad (4 iulie 2012)

Parcela eroilor sovietici din municipiul Turda
(10 mai 2012)
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ŞCOLILE NORMALE DIN ORAŞUL BACĂU
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ. DOCUMENTE
Dr.

Cătălin BOTOŞINEANU

Les ecoles normales de Bacau dans la periode entre les deux guerres.

Documents
Resume
L'enseignement preuniversitaire 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 ecoles normales de Bacău, a partir de ces
coordonnees.
Mots-cles: enseignement, Roumanie entre guerres, les ecoles normales de Bacau,
dates statistiques.
Istoria învăţământul preuniversitar din România este un subiect care
cercetat. O imagine de o asemenea amploare nu se poate realiza fără
studii de caz asupra învăţământului gimnazial, liceal, profesional sau a celui
pedagogic. Monografii ale unor licee, apărute la momente aniversare, mai rar,
restituiri ale unor ramuri ale învăţământului preuniversitar sunt piesele necesare
reconstituirii anvergurii învăţământului românesc din sec. XIX şi din prima
jumătate a sec. XX.
Un pedagog român al perioadei interbelice nota, lucid şi critic în acelaşi
timp la adresa politicienilor vremii, că "şcoala este aşa cum sunt profesorii. De
aceea credem că problema capitală a şcolii româneşti este pregătirea
profesorilor" 1• În spaţiul universitar românesc, o şcoala pedagogică românească sa format târziu, de abia în deceniile trei şi patru ai secolului XX, când în jurul
secţiilor de profil ale Universităţilor din Bucureşti şi Iaşi, Iosif Gabrea şi G .G.
Antonescu, respectiv Ioan Găvănescu şi Ştefan Bârsănescu au încercat să imprime
un cara~ter ştiinţific actului predării 2 .
In perioada interbelică, învăţământul pedagogic românesc a fost organizat
în baza Legii pentru Î"'}văţământul primar al statului şi învăţământul primarnormal, din iulie 1924. In baza acesteia, şcolile normale aveau rolul de a pregăti
corpul didactic al şcolilor primare dar şi al grădiniţelor. Pentru pregătirea
necesită încă

1
2

Iosif Gabrea, Liceul. Strnctura şi programa lui, Bucureşti, I 933, p. 78.
Idem, Mişcarea pedagogică din România intre anii 1920-1940, Bucureşti, fa.
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profesorilor din învăţământul secundar, odată cu Legea învăţământului secundar
superior din 1898, s-au înfiinţat seminariile pedagogice universitare, unde
studenţii facultăţilor de litere şi ştiinţe puteau desfăşura practica pedagogică în
cadrul licee lor de aplicaţie arondate seminariilor 3 . Şi în cadrul şcolilor normale,
care în mod normal funcţionau în regim de internat, elevii realizau orele de
4
practică în şcolile de aplicaţie care funcţionau pe lângă şcolile normale .
Invăţământul pedagogic forma una din cele 1O categorii ale învăţământului
secundar, aşa cum era acesta definit de lege, alături de gimanzii şi licee, seminarii
teologice, şcoli profesionale, şcoli de arte şi meserii, şcoli comerciale, şcoli de
menaj, şcoli de agricultură, licee militare şi şcoli de ucenici 5 . Împreună cu liceele
şi seminariile, şcolile normale formau învăţământul teoretic, care însuma 75,1%
din aşezămintele şcolare, în timp ce 24,9% erau şcolile practice 6 •
Cursurile durau timp de 7 ani, în primii patru ani oferindu-se o pregătire
specific gimnazială, pentru ca în ultimii 3 ani să se dobândească cultura
profesională specifică unui învăţător sau institutor. Puteau urma cursurile şcolilor
normale absolvenţii de şcoală primară 7 • Legiuitorii au considerat necesar ca baza
educaţiei să fie una naţională, astfel încât puteau fi admişi în şcolile normale doar
elevii români (art. 205 al Legii pentru fnvăţământul primar al statului şi
învăţământul primar - normal). 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. Bacăul era centrul regiunii a XII -a, reunind judeţele Bacău,

şi

Şi după adoptarea legii din 1898, când au luat naştere seminariile pedagogice universitare,
recrutarea corpului profesoral din învăţământul secundar s-a făcut fără ca aceştia să deţină titlurii
academice. Şi în perioada interbelică, seminarul pedagogic nu s-a bucurat de atenţia cuvenită,
fondatorii aşezământului văzând în acesta "cheia de boltă a învăţământului secundar românesc" (1.
Găvănescul, Expunere de Motive la Legea pentru Învăţământul Superior din 1912, în Paul
Negulescu, Ion Dumitrescu, George Alexianu, Titus Dragoş, O. C. Demetrescu, Codul
învăţământului (primar, secundar, superior), Bucureşti, Editura Librăriei Pavel Suru, 1929, p.
537-539).
4
Deşi atât şcolile normale cât şi seminariile pedagogice au încercat să armonizeze caracterul
teoretic al învăţării cu cel practic al orelor de predare efectivă, în învăţământul românesc se
resimţea o lipsă acută a învăţătorilor şi a profesorilor. Simion Mehedinţi, într-un discurs
parlamentar din 1918, constata că absolvenţii şcolilor normale primare "au o însuşire comună: o
incapacitate aproape radicală de a şti să aplice ceea ce au învăţat" (Simion Mehedinţi, Scrieri
despre educaţie şi învăţământ. Antologie, îngrijită de Dumitru Muster, Bucureşti, Editura
Academiei, 1992, p. 94).
5
G.G. Antonescu, IosifGabrea, Organizarea învăţământului în 28 de ţări, Bucureşti, 1933.
6
IosifGabrea, Şcoala românească .. , p. 73.
7
Şcoala primară dura 4 ani, însă pentru cei din mediul rural care nu intrau în şcolile secundare,
învăţământul primar se prelungea cu încă 3 ani de învăţământ, care se dorea a fi unul practic.
Astfel "şcoala primară completă" de 7 ani a devenit, în perioada modernă a statului român, singura
formă de şcolarizare a copiilor din mediul rural. Edificatoare sunt cifrele din perioada interbelică,
când între 1920-1931, 94,6% din copiii care au absolvit şcoala primară rurală au rămas cu aceasta,
în timp ce în mediul rural, 55,4% dintre copii absolvenţi ai şcolii primare nu au mai urmat o
pregătire secundară (Iosif Gabrea, Şcoala românească: structura şi politica ei. 1921-1932, p. 78).
3
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Fălticeni, Neamţ, Roman, Ciuc 8 . Cea mai mare regiune din ţară era cea a
Cernăuţiulut 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 10 •
Şcolile erau 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
11
complementare, lucrul manual, muzeul şcolar) • În România, în anul 1919 erau
25 de şco li normale (19 în Vechiul Regat şi 6 în Ardeal), apoi în anul 1922
12
numărul acestora s-a mărit la 54, în general acestea fiind dispuse în oraşe , pentru
ca în anul 1928, la capătul a unui deceniu de eforturi susţinute, pe teritoriul
13
României Mari să fie numărate 1O1 de astfel de aşezăminte •
Datele statistice pe care le vom prezenta sunt referitoare la cele două şcoli
14
normale din oraşul Bacău, cea de fete şi cea de băieţi • Aceste două aşezăminte
şcolare au fost cele care au format cadrele didactice ale şcolilor primare din
judeţul Bacău în perioada interbelică 15 . Situaţiile statistice solicitate de Ministerul
Instrucţiunii au fost întocmite 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. În urma acestor modificări, fiecare unitatea şcolară a
completat un formular tipizat cu informaţiile solicitate de Minister. Acestea se
referă la numărul elevilor care frecventau şcoala, la profilul acestora, la religia lor,
la modul în care statul ajuta elevii nevoiaşi prin bursele oferite, complete sau
parţiale, la profesia părinţilor, nu în ultimul rând la profesori şi la biblioteca şcolii.
1. Şcoala Normală de învăţătoare, strada Mărăşeşti nr. 139, }nfiinţată în
1919, a funcţionat în localul şcolii primare de fete nr. 2 din Bacău. In 1922, s-a
mutat în localul unei cazărmi din localitate, cedată de onor Ministerul de război.
Acesteia i s-a adăugat etaj şi 2 aripi, mai multe pavilioane, iar fosta cazarmă s-a
transformat în local propriu de şcoală.
Situaţia

de la finalul anului şcolar 1935-1936
1. Situaţia elevilor la examenul de admitere în şcoală:
el. I el. II el. III el. IV total

Arhivele Naţionale laşi, fond Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, d. 8011925, f. 3-5.
Cernăuţi 51 de milioane, Arad 44 de milioane, Chişinău 32,6 milioane, laşi 32,2 milioane,
Bucureşti, 31 de milioane (Ibidem).
1
Categoria 1: Bucureşti, categoria II: Cernăuţi, Cluj, Chişinău, Galaţi, Jimbolia, Timişoara,
categoria III: laşi, Constanţa, Craiova, Brăila (Ibidem, dosar 17711927, f. 3 ).
11
Ibidem, dosar 4/1921.
12
Legea învăţământul primar al statului şi învăţământul primar- normal, Bucureşti, 1925, p. 153.
13
Dr. C. Angelescu, Evoluţia învăţământului primar şi secundar în ultimii 20 de ani, f.a., p. 22.
14
Arhivele Naţionale laşi, fond Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, d. 3611936, nepaginat.
15
Vezi şi E. Ungureanu, Istoria învăţământului preşcolar din judeţul Bacău, laşi, Ed. Pim, 2009.

8

9

°
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prezenţi

26
179
la examen: 129 18
6
reuşiţi la examen:
50
15
5
18
88
2. Situaţia elevilor în şcoală:
el. I el. II el. III el. IV el. V el. VI el. VII el. VIII
50
48
39
40
45
24
22
45
- înscrişi: 3 13
- promovaţi:
14
fără corigenţă: 187
34
26
11
12
38
22
30
13
14
13
15
12
cu corigenţă: 99
8
19
5
2
3
2
-repetenţi: 12
5
- eliminaţi, retraşi
2
şimorţi
153
5
4
3. Situaţia la examenul de capacitate:
prima oară
a doua oară
a treia oară
-prezenţi la examen:
33
2
3
1O
- reuşiţi la examen:
- respmş1 examen:
23
2
3
4. Elevi înscrişi, repartizaţi după neamul şi religia părinţilor:
- religia:
ortodocşi
greco-catolici (uniţi)
romano-catolici
total
-români:
307
4
2
313
5. Elevi reuşiţi la examenul de capacitate, repartizaţi după neam şi religie:
total
- religia: ortodocşi
-români:
10
10
6. Bursieri (întreţinuţi de Ministerul Instrucţiunii)
fii de funcţionari
de săteni
orfani
alte categorii
total
8
-bursieri:
20
10
12
50
3
82
- semi-bursieri: 50
23
6
7. Personalul didactic (români):
bărbaţi 3, femei 9;
- profesori:
titulari: definit ivi 1O, provizorii 1,
suplinitori de catedră vacantă: titraţi l, netitraţi -,
suplinitori de titulari: bărbaţi -, femei 7,
- rnaiştri:
titulari: definit ivi 7, provizorii -,
suplinitori de catedră vacantă: titraţi -, netitraţi -,
suplinitori de titulari: -;
bărbaţi 1, femei 1;
- ajutor de maiştri:
titulari· -,
suplinitori de catedră vacantă: titraţi - , netitraţi 2,
suplinitori de titulari: -;
-repartizarea după numărul orelor predate săptămânal:
maiştri
ajutor de maiştri
profesori
mai puţin de 12 ore
2
cu 12-15 ore
10
cu 16-20 ore
1
5
-
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cu 21-30 ore
8. Elevi în toate clasele, repartizaţi după locuinţa şi profesia păriNilor:
- în localitatea unde e şcoala:
La sate
In oraşe
- proprietari:
41
- agricultori mijlocii şi mici:
- industriaşi mari şi mici:
- maiştri şi lucrători industriali:
1
- comercianţi şi slujbaşii lor :
4
1
- funcţionari publici de tot felul:
13
6
17
3
- profesori, institutori, învăţători, preoţi:
- militari:
4
4
- profesiuni libere: avocaţi, medici, ingineri,artişti: - alte ocupaţii:
-orfani:
7
2
- în altă localitate:
- proprietari:
- agricultori mijlocii şi mici:
66
- maiştri şi lucrători industriali:
2
- comercianţi şi slujbaşii lor:
10
- funcţionari publici de tot felul:
22
8
48
- profesori, institutori, învăţători, preoţi:
4
9
- militari:
10
- profesiuni libere: avocaţi, medici, ingineri, artişti: - alte ocupaţii:
- orfani:
29
2
-Total: 313
9. Biblioteca:
-numărul volumelor:
- româneşti : originale 1867, traduceri 218
- străine : 33
-totalul volumelor citite în anul 1935-1936: 574
- nr. elevilor care au frecventat biblioteca în anul 1935-1936: 313

Situaţia

de la începutul anului

şcolar

1936-1937

elevilor la examenul de admitere în şcoală:
el. I el. II el. III el. IV
- prezenţi la examen:
13 6
5
12
22
45
4
1O
16 (la el. 1 "+ 5 din ţările alipi te fără examen")
- reuşiţi la examen:
2. Situaţia elevilor în şcoală:
el. I el. II el. III el. IV el. V el. VI el. VII el. VIII
total
- înscnş1:
50
56
51
46
33
41
21
28
332
3. Elevi înscrişi, repartizaţi după neamul şi religia părinţilor
1.

Situaţia
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total
romana-catolici
- religia:
ortodocşi
greco-catolici (uniţi)
- români:
327
4
1
332
4. Personalul didactic (români)
- profesori:
bărbaţi 2, femei 1O; definit ivi 1O, provizorii -,
suplinitori de catedră vacantă : titraţi 2, netitraţi -;
bărbaţi-, femei 7, definitivi 7;
- maiştri:
bărbaţi 1, femei 1; definiti vi - ajutor de rnaiştri:
suplinitori de catedră vacantă : titraţi -, netitraţi 2;
II. Şcoala normală de învăţători, Calea Mărăşeşti, judeţul Bacău,
înfiinţată în 1918; Perioadele diferitelor transformări până la forma actuală:
Şcoala pregătitoare: Oneşti, Gârleni şi Mărgineni.
Situaţia de la finalul anului şcolar 1935-1936
1. Situaţia elevilor la examenul de admitere în şcoală:
el. 1 el. II el. III el. IV total
- prezenţi la examen:
55
5
13
75
38
4
9
51
- reuşiţi la examen:
2. Situaţia elevilor în şcoală:
el. I el. Il el. III el. IV el. V el. VI el. VII el. VIII
total
- înscnşt:
42
38
38
21
37
176
- promovaţi:
26
fără corigenţă
27
19
10
111
29
8
13
5
cu corigenţă
6
3
35
5
27
-repetenţi:
6
5
5
6
- eliminaţi, retraşi
şi morţi
1
3
3. Situaţia la examenul de capacitate:
prima oară
a doua oară
a treia oară
-prezenţi la examen:
27
1
12
- reuşiţi la examen:
15
1
- respmşt examen:
12
11
4. Elevi înscrişi, repartizaţi după neamul şi religia părinţilor
-religia:
ortodocşi
greco-catolici (uniţi) evenghelico-luterani
total
-români:
171
4
2
176
5. Elevi reuşiţi la examenul de capacitate, repartizaţi după neam şi religie:
- religia: ortodocşi
greco-catolici (uniţi) total
-români:
14
2
16
6. Bursieri (întreţinuţi de Ministerul Instrucţiunii)
fii de funcţionari
de săteni
orfani
alte categorii total
-bursieri:
12
22
14
2
50
1O
2
24
- semi-bursieri: 1O
2
- întreţinuţi de alte instituţii: orfani 5
7. Personalul didactic
- profesori:
bărbaţi 16, femei 1;
titulari : definitivi 3, provizorii 2,
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suplinitori de catedră vacantă: titraţi 12, netitraţi -;
suplinitori de titulari: -;
bărbaţi 4, femei-;
- maiştri:
titulari: definitivi 2, provizorii -,
suplinitori de catedră vacantă: titraţi -, netitraţi 2;
suplinitori de titulari: -;
- ajutor de maiştri:
bărbaţi-, femei -;
- repartizarea după numărul orelor predate săptămânal:
profesori
maiştri
ajutor de maiştri
mai puţin de 12 ore
14
4
2
cu 12-15 ore
1
cu 16-20 ore
cu21-30ore
8. Elevi înscrişi în toate clasele, repartizaţi după locuinţa ŞI profesia
părinţilor:

- în localitatea unde e

şcoala:

La sate
- proprietari:
32
- agricultori mijlocii şi mici:
- industriaşi mari şi mici:
- maiştri şi lucrători industriali:
4
8
- comercianţi şi slujbaşii lor :
- funcţionari publici de tot felul:
20
- profesori, institutori, învăţători, preoţi:
9
-militari:
3
- profesiuni libere: avocaţi, medici, ingineri,artişti: - alte ocupaţii:
-orfani:
11
- în altă localitate:
- proprietari:
34
- agricultori mijlocii şi mici:
- industriaşi mari şi mici:
1
- maiştri şi lucrători industriali:
3
- comercianţi şi slujbaşii lor:
- funcţionari publici de tot felul:
14
- profesori, institutori, învăţători, preoţi:
5
-militari:
- profesiuni libere: avocaţi, medici, ingineri, artişti: - alte ocupaţii:
-orfani:
15

În oraşe

2
1
7

3
1

3

2
1

-Total: 176
9. Biblioteca:
-numărul volumelor:
- româneşti : originale 1004, traduceri 291,

străine
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: Il

- totalul volumelor citite în anul 1935-1936: 1050
- nr. elevilor care au frecventat biblioteca în anul 1935-1936: 173
Situaţia de la începutul anului şcolar 1936-1937
1. Situaţia elevilor la examenul de admitere în şcoală:
el. I el. II el. III el. IV total
- prezenţi la examen: 54
4
5
9
72
- reuşiţi la examen: 40
4
3
8
55
2. Situaţia elevilor în şcoală:
el. I el. II el. III el. IV el. V el. VI el. VII el. VIII
total
-înscrişi:
45
39
37
40
15
176
3. Elevi înscrişi, repartizaţi după neamul şi religia părinţilor
- religia:
ortodocşi
greco-catolici (uniţi)
total
173
3
332
- români:
4. Personalul didactic
- profesori:
români 13, bărbaţi 12, femei 1;
titulari: definitivi 4, provizorii 3,
suplinitori de catedră vacantă: titraţi 5, netitraţi -,
suplinitori de titulari:
titraţi 2, netitraţi -;
evrei: barba ţi 1, femei-;
- maiştri:
români 2, bărbaţi 2, femei -,
titulari: definitivi 2, provizorii -,
suplinitori de catedră vacantă: -,
suplinitori de titulari: -;
- ajutor de maiştri: -
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MEDALIA "MERITUL COMERCIAL

ŞI

INDUSTRIAL"
Angela OANEA

The medal "The Commercial and Industrial Merit"
Summary

"The Commercial and Industrial Merit" is a medal instituted in 1912 under the
authority ofthe King Carol 1 and it was conferred until 1948. The trajectory ofthe
medal trough the years, is followed/observed in close relation with the people and
events of the moment. It played an important ro le for Bacau region by bringing
recognition to those personalities which significantly contributed to the
development of the local economy. Starting with 2000 the medal rejoined the
public life with new design and symbols added but keeping some of the initial
details. It continues to motivate people and inspire feelings like honor and pride.
Keywords: medal, decorations, economy, personalities, Bacau.
Începutul secolului XX debutează cu conflicte create în zona Balcanilor prin
intensificarea acţiunilor pentru desăvârşirea unităţii naţionale a statelor de aici.
Cele trei ţări balcanice Grecia, Serbia şi Bulgaria, cărora li s-a adăugat
Muntenegru!, au intrat în război împotriva Turciei, pentru a-şi recâştiga teritoriile
nationale. Disensiunile şi conflictele externe şi-au pus amprenta asupra dezvoltării
ec~nomice a ţărilor. În acel an 1912 "ţara noastră a trecut printr-o criză din cele
mai grele, ale cărei efecte au fost resimţite până în păturile cele mai de jos ale
activităţii noastre naţionale. Primul efect al acestor războaie a fost o stagnare
neaşteptată a afacerilor. Comercianţii care au făcut importuri ca pentru un an
normal au constatat că nu-şi mai pot vinde mărfurile. De asemenea, industriaşii,
agricultorii şi viticultorii au rămas cu produsele în magazii. Băncile de la care
încercau să se împrumute aveau ele însele~ mari dificultăţi ca urmare a restrângerii
creditelor de către băncile creditoare. In aceste condiţii tensiunea monetară
devenise acută. O altă consecinţă a stării de război care a fost dăunătoare
comerţului românesc de export a fost închiderea Dardanelelor. Deşi această
măsură nu a fost decât de scurtă durată, ea a avut un efect dezastros asupra
comerţului nostru de export. Temerile de o nouă închidere a acestei căi de
comunicaţie au descurajat pe armatorii de vapoare, care veneau în porturile
noastre pentru încărcarea de cereale. Aceştia, neîncrezători, au contractat
angajamente de transporturi în alte ţări şi nu au mai venit la noi. Lipsind
mijloacele de transport, exportul nostru a fost aproape zdruncinat..." 1•
Prezenta statului român în economia natională se face tot mai simtită în
această pe~ioadă prin promovarea şi adoptar~a unor legi 2 şi politici stim~lative
Raportul Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României publicat în Monitorul
Oficial nr. 246 din 6 februarie 1913, pp. 11408-11409.
2
Printre aceste legi pot fi enumerate Legea pentru încurajarea culturii inului şi cânepei din anul
1906 şi Legea pentru încurajarea industriei naţionale din anul 1912.
1
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având ca scop sprijinirea dezvoltării industriei şi comerţului . Pe această linie se
înscrie instituirea medaliei cu numele "Meritul Comercial şi Industrial" 3, care se
acorda "drept încurajare şi răsplată în mod exclusiv comercianţilor şi
industriaşilor pământeni şi străini care au contribuit, sub orice formă , la progresul
comerţului şi industriei ţării , fie prin exercitarea, îndrumarea şi ocrotirea acestor
ramuri de activitate fie prin ajutorul dat învătământului comercial şi industrial" 4 .
În mod excepţional, această medalie se put~a acorda funcţionarilor aparţinând
Ministerului Industriei şi Comerţului, personalului auxiliar precum şi consulilor.
Acordarea medaliei se făcea numai de către "capul statului", prin Decret Regal, în
urma unui raport motivat al Ministerului Industriei şi Comerţului . Aceasta se
acorda pe viaţă, iar dreptul de a o purta era personal şi nu putea fi transmis.

Medalia "Meritul Comercial
clasa I

şi

Industrial"

Medalia "Meritul Comercial
Industrial"clasa a II-a

şi

1912-1948

Medalia era împărţită pe clase: cea din clasa I era compusă dintr-o piesă de
metal aurit de formă circulară, cu un diametru de 32 mm; cea din clasa a II-a era
dintr-o piesă de metal argintat, iar cea din clasa a III-a dintr-o piesă de bronz,
având amândouă aceleaşi forme şi dimensiuni ca şi cea din clasa I.
Pentru toate clasele medalia purta pe avers ştanţat, în stilul basorelief, efigia
Regelui Carol I, pe un câmp exprimat în adâncime, având în exergă "Carol 1 Rege
Legea pentru instituirea Medaliei Meritul Comercial şi Industrial a fost publicată în Monitorul
Oficial nr. 191 din 24 noiembrie 1912
4
Art. 2 din Legea pentru instituirea Medaliei Meritul Comercial şi Industrial

3
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al României" şi pe revers ştanţate în relief, pe un câmp plan, "Meritul Comercial
şi Industrial" între două stele, fiecare cuvânt fonnând un rând. Pe ambele părţi
avea, de jur împrejur, o ghirlandă de 3 mm de foi de stejar reţinută, la
extremităţile axelor verticale şi orizontale, prin două bandelete încrucişate. Era
prevăzută în partea superioară cu un inel prin care se trecea panglica şi care era
din acelaşi metal ca şi medalia.
Panglica era din mătase de culoarea verde smarald cu o bandă verticală aurie
în mijloc având lăţimea de 5 mm. Lăţimea totală a panglicii era de 32 mm.
Medaliaţilor din clasa I li se acorda şi brevet semnat de "capul statului",
purtând sigiliul regal şi fiind contrasemnat de ministrul Industriei şi Comerţului.
Legea enumera câteva situaţii când medalia se pierdea din oficiu:
a) în urma unei condamnări penale de un "caracter infamant";
b) în urma intrării în stare de faliment;
c) pierdeau această medalie funcţionarii, personalul auxiliar care
aparţineau Ministerului Industriei şi Comerţului, consulii dacă erau destituiţi
motivat din funcţie.
Sunt interesante prevederile art. 8 care instituiau o diferenţiere între
comercianţi stipulând că: "Ministerul Industriei şi Comerţului va oferi medalia în
mod gratuit numai străinilor care locuiesc în România, toţi ceilalţi, decoraţi cu
această medalie, urmând a o procura din comerţ".
Plecând de la interesul statului de a sprijini economia naţională, un rol
important în stimularea şi încurajarea dezvoltării industriei şi comerţului la nivel
teritorial I-au avut camerele de comerţ şi industrie, cărora, printre alte atribuţii, le
revenea şi sarcina de a face propuneri nominale Ministerului Industriei şi
Comerţului de conferire a Medaliei ,,Meritul Comercial şi Industrial".
Judeţul Bacău avea locuri bogate în mine de cărbune, sare, petrol, ape
minerale şi păduri fiind una din cele mai importante zone industriale şi comerciale
din Moldova. Pornind de la aceste premize economice, se vor remarca numeroşi
comercianţi, industriaşi băcăuani dar şi străini, care au contribuit de-a lungul
timpului la dezvoltarea economiei locale. La propunerea Camerei de Comerţ şi
Industrie Focşani 5 în anul 1912 primii băcăuani decoraţi cu Medalia "Meritul
Comercial şi Industrial" clasa I şi nominalizaţi în Decretul regal nr. 4. 794 din 22
noiembrie 6 pentru rezultate deosebite în activitatea lor au fost:
Gheorghe Florescu, industriaş şi comerciant din Bacău. A fost mare
comerciant de drogherie şi fondatorul celei mai renumite fabrici de produse
chimice din Moldova, înfiinţată în anul 1908. În perioada când a făcut parte din
echipa primarului Leon Sakellary a contribuit la modernizarea urbanistică a
Bacăului. Din iniţiativa şi stăruinţa acestuia a luat fiinţă Sfatul Negustoresc, Secţia
Propunerile au fost făcute de Camera de Comerţ şi Industrie Focşani întrucât Camera de Comerţ
Industrie Bacău s-a reînfiinţat în anul 1919, prin Decretul Regal nr. 3684 din 29 august. Pentru
mai multe informaţii vezi în lucrarea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Bacău File de
monografie 1865-1990-2000, Editată de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Bacău, 2000.
6
Decretul Regal nr. 4. 794 din 22 noiembrie 1912 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 24 7 din 7
februarie 1913, p. 11435.
5

şi
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Bacău. În anul 1919 va deveni primul preşedinte al Camerei de Comerţ ŞI
Industrie Bacău;
Gheorghe Paul Kristen mare industriaş şi comerciant din Bacău, proprietar
al morii sistematice;
Radu Porumbaru, mare industriaş şi comerciant din Bacău. Sub
conducerea inginerului Radu Porumbaru a fost construită Fabrica Letea, prima
societate pentru fabricarea hârtiei, înfiinţată în anul 1881, care a declanşat o
intensă exploatare a "aurului verde", în special a pădurilor de răşinoase. Radu C.
Porumbaru "îndrumătorul şi susţinătorul comerţului şi industriei naţionale", a fost
deputat, senator şi prefect al judeţului Bacău. A murit în anul 1913 la vârstă de 57
7
de ani şi a fost înmormântat în grădina Fabricii Letea .
Lista celor decoraţi va continua nu numai cu mari personalităţi, industriaşi şi
comercianţi, dar şi cu oameni de rând care au contribuit la dezvoltarea locală.
Printre cei decoraţi cu Medalia "Meritul Comercial şi Industrial" clasa a II-a şi
clasa a III-a, se regăsesc şi angajaţii de la Fabrica de Hârtie Letea: Frany
Hallhummer - directorul tehnic al fabricii, Ion Georgian - şef contabil, Alexandru
E. Călinescu - secretar şi contabil, Ghiţă O. Stan - şeful lucrărilor hidraulice, Ion
Stoleru ajutor-şef la lucrări hidraulice, Ştefan Andreescu - şeful turbinelor
hidraulice, Vasile Niculescu - şeful sălii de lucru, Gh. Dobrescu - conductorul
maşinilor, Eduard Kutscher - maistru tâmplar, Petru Rădulescu - şeful
8
holendrelor, Emilia Nogy- şefă de sală, Aneta Munteanu- făţuitoare la fabrică .
Din lista celor care au fost decoraţi în anul 1913 fac parte şi comercianţi din Târgu
Ocna, Slănic-Moldova, Oneşti şi Dofteana.
Participarea României la Primul Război Mondial a dus la stagnarea economiei
naţionale şi dezvoltării industriale. Pentru această perioadă Ministerul Industriei şi
Comerţului a suspendat activitatea în ce priveşte acordarea medaliilor pentru
comert şi industrie, limitându-se doar la acordarea brevetelor pentru inventii.
În 'primul deceniu postbelic întreaga Europa, inclusiv România, a treb~it să se
adapteze la noile condiţii geopolitice, de refacerea economiilor distruse, iar apoi
de dezvoltare şi de consolidare. Intervalul interbelic a cunoscut fenomene şi
procese de anvergură mondială fără precedent, puternic manifestate în Europa
prin creşterea intervenţiei statului în viaţa economica şi extinderea
protecţionismului industrial. Politica de sprijinire a industriei, pe care statul român
o voia mai dezvoltată şi diversificată în scopul măririi producţiei interne şi
reducerii importului de fabricate în vederea obţinerii de excedente ale balanţei
comerciale şi asigurarea plăţii datoriilor externe, a antrenat o legislaţie bogată şi
variată de favorizare susţinută a industrializării: s-au acordat avantaje speciale
unor întreprinderi, scutiri de impozite etc.
Dacă până la sfărşitul secolului al XIX-lea, economia judeţului Bacău se baza
în mare parte pe agricultură, începând cu primele decenii ale secolului XX se
observă o orientare spre exploatarea mai intensă a bogăţiilor solului cât şi ale
Gr. Grigorovici, Bacău! din trecut şi de azi, Bacău, Tipografia Primăriei Municipiului Bacău,
1933, p. 193.
8
Monitorul Oficial nr. 273 din 9 martie 1913, p. 12709.

7
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subsolului. Bacău! devine, în scurt timp, unul din centrele comerciale cele mai
importante din Moldova. La începutul anilor 1920, în judeţ funcţionau 880 de
fabrici, cu următoarele obiecte de activitate: hârtie, postăvărie, pielărie, maşini şi
tumătorie, mori sistematice, cherestea, spirt, produse chimice, acid carbonic, clei,
unsori, lumânări, ceramică, cărămidă, tricotaje, basmale şi casânci, ciorapi,
panglici, încălţăminte, mobilă, "cartonage", frânghie, tâmplărie, boiangerie, acid
acetic, săpun, apă gazoasă, distilării de băuturi spirtoase, mezeluri, bomboane,
rafinării de petrol 9 .
Capitalul străin ajunsese să deţină o pondere din ce în ce mai mare, iar evreii
devin preponderenţi în economia locală băcăuană. Harta etnică a industriei
oraşului Bacău la nivelul anului 1925 indică 70% componenţa etnică evrei, iar
~ .
10
romam,
armem,. grec1. 240/
;o .
Camera de Comerţ şi Industrie Bacău desfăşura o activitate intensă de reunire
şi sprijinire a persoanelor care erau implicate în activităţile comerciale şi
industriale. Primele pagini ale ziarelor locale erau dedicate exclusiv activităţii
acestei instituţii, anunţând totodată şi organizarea festivităţilor speciale pentru
acordarea medaliilor "drept simboluri ale eforturilor depuse pentru prosperitatea
economiei băcăuane". Anunţul din ziarul Bacău! din 11 noiembrie 1929 este o
mărturie a acestui fapt comuni când că: ,,Duminică 1O noiembrie va avea loc la
Camera de Comerţ şi Industrie, înmânarea insignelor Meritul Comercial şi
Industrial cu care au fost decoraţi mai mulţi fruntaşi ai industriei şi comerţului
băcăuan de către Ministerul Industriei şi Comerţului. Stăruinţa decorării aparţine
Camerei de Comerţ, care a ţinut să sublinieze astfel activitatea economică de la
Bacău, precum şi meritele fruntaşilor industriei şi comerţului nostru" 11 •
Analizând registrul special 12 întocmit de Camera de Comerţ şi Industrie Bacău
se poate constata că în anii 1924, 1925, 1926 13 , 1929, 1930, 1932, 1933, când s-au
acordat decoraţii, au fost nominalizate diferite categorii de întreprinzători:
industriaşi, comercianţi, directori de bancă, cenzori, antreprenori, farmacişti,
membri ai Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău. Un număr însemnat dintre
aceştia erau evrei, justificat prin faptul ca ei dominau piaţa economică locală.
Lista decoraţiilor din perioada interbelică este deschisă de Jean Zingher,
proprietarul Fabricii de postav "Singher", fondată în anul 1908, căreia în anul
1921 i-a fost acordat dreptul de a beneficia de avantajele legii industriale 14 . Din
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Bacău, op. cit., p. 22.
Alin Popa, Fizionomii urbane şi structuri etno-sociale din Moldova. Bacău! în tranziţie de la
târg la oraş, Iaşi, Editura Pim, 201 O, p. 234.
11
Ziarul Bacău! din Il noiembrie 1929, p. 4.
12
Conform art. 10 din Legea pentru acordarea Medaliei "Meritul Comercial şi Industrial" fiecare
cameră de comerţ şi industrie trebuia să ţină un registru special pentru înscrierea succesivă a celor
cărora li s-a acordat medalia sau li s-au radiat sau au pierdut dreptul de a o purta, expedierea
brevetelor. Registrul special întocmit de Camera de Comerţ şi Industrie Bacău se păstrează la
Arhivele Naţionale Bacău, fond Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, d. 51/1947.
13
În anul 1924 au fost decorate 4 persoane, în anul 1925, 6 persoane, iar în anul 1926, 2 persoane.
14
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Obştea evreiască din Bacău, Romcart S.A.
Bucureşti, 1995, p. 57.
9
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categorie a industriei textile, ye primul loc se afla Fabrica " A. Izvoranu"
în anul 1898 la Tg. Neamţ. In anul 1919 a fost strămutată la Bacău , fiind
15
înzestrată cu utilaje moderne pentru fabricarea stofelor de tot genul • Proprietarul
A. Izvoranu a fost decorat de două ori cu Medalia "Meritul Comercial ş i
Industrial" clasa I în anii 1925, 1934.
Dezvoltarea
industriei
tăbăcăritului în oraşul Bacău este
legată
de numele
lui Samuel
Filderman, care, încă din anul 1876,
atras de posibilităţile găs irii unei mâini
de lucru ieftine şi un cunoscător al
meseriei pe care o învăţase de la tatăl
şi bunicul său , a deschis primele
r: c._:t,~, ", •1/'/1'~,;:,/",. /.(,,,.);,,.,/", ,, IQJ;,I'I
.'-/,.;".;~,.,, ~.</6"/ /n 0,0,,"'/""","h,/ /:";:,_,/,,,.,. ,,;
ateliere de tăbăcărie. În anul 1908 s-a
'(v-;nrrţ_,/",; , /: " ~"' 'Ji6=4/qt3 .
asociat cu ginerele său , dr. N.
Perlbergher, întemeind prima fabrică
pe sistem crom din România. În timp
, r;;t/_ţ/.r/;,.n/u;.", " ,,,_/r,/," •. /It- "h,/ Y....-wtl' lf'l'irt/
ce pnma fabrică producea piele
~ ..h"kcll'ua/ ···/~H, ./._': Ul.;. S. ~,Cdo' ntc,n.
u,d u-.., frt.a-t_
..-~{:/,~~
necesară
pentru
încălţăminte
. cdt~/ //,,.,/,"/. f:/i/l/l .'t:,'",1,' "~ .' 1/;,t.
ţărănească, cea de a doua a fost
tn D 7tn,t:,:,"7,r,--,/ . .i;,,t,_,/,," .,,· ch-.",n~;,;;;,.: u6:
întemeiată în scopul de a produce şi a
tHJ4;,~.,,."/ ru ,..r".u!,.,,,.~, ar~Jiro 0 ",,,,./
fabrica, pentru prima dată în ţară, piele
fmă, fiind în concurenţă cu cele mai
bune produse din străinătate. Calitatea
produselor a fost recunoscută la
expoziţiile internaţionale de la Paris
din anul 1900 şi de la Bucureşti din
~ ~ .•t,u ~... 1!'-. ...:t..t, ...,, .l,.~..-t.,(.,o..J .. ,4t'
anul 1906. La ambele expoziţii
..
'
'
,~
'
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u lu
. . .:.__
produsele
au fost distinse cu "medalia
J t '"
.
~
. 1. -~,,? M"?," ; • .f-fO l
de aur", ceea ce a contribuit la
. 1. r~y:,..";,/,;, 1 6 r1/.
ridicarea
prestigiului
industriei
româneşti în străinătate. Datorită cerintelor crescânde de aprovizionare în perioada
Primului Război Mondial, Întreprinde~ile S. Filderman au fost singurele de acest
fel din ţară care au aprovizionat armata cu piele ş i talp ă, introducând în fabricaţie
cizme, articole de harnaşament şi cojocărie. ,,Meritul excepţional al industriaşului
a fost recunoscut de către Parlamentul României, care în sesiunea prelungită din
anul 1915-1916 a propus votarea proiectului de Lege pentru acordarea cetăţeniei
1
în mod individual, proiect care a fost votat de Senat" • Leon (Lonciu) Filderman
a fost recunoscut pentru eforturile sale de dezvoltarea relaţiilor de afaceri în
17
diferite ţări ca Polonia, Franţa, Belgia, Anglia şi Italia . Familia Filderman a
primit de-a lungul timpului numeroase distincţii şi medalii. In 1O decembrie 1913·
aceeaşi

înfiinţată

1

d ... 4

• •

~:.

~

/

A

15

G. Grigorovici , op.cit., p.202
Arhivele Naţionale Bacău, fond Fabrica Partizanul Bacău, d. 211 942, f. 5.
17
Idem, d. 1/1887, f. 33 .

16
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lui Samuel Filderman i-a fost conferită Medalia "Meritul Comercial şi Industrial"
clasa I; Filderman Many a primit Medalia "Meritul Comercial şi Industrial" clasa
I în data de 6 septembrie 1929; Perlbergher H. (ginere), industriaş din Bacău, a
fost decorat cu Medalia "Meritul Comercial şi Industrial" clasa I în data de 3
martie 1930; lui Many Filderman i-a fost conferită Medalia "Meritul Comercial şi
Industrial" clasa I în data de 13 iunie 1933; Iancu Filderman a primit Medalia
"Meritul Comercial şi Industrial" clasa 1 în data de 13 iunie 1933, lui loja
Filderman i-a fost conferită Medalia "Meritul Comercial şi Industrial" clasa I în
data de 18 iunie 1934, Lonciu Filderman a fost decorat cu Medalia "Meritul
Comercial şi Industrial", clasa I în data de 18 iunie 1934 18 • Industriaşii şi
comercianţii din Bacău au primit şi alte distincţii pentru meritele lor. Astfel, în
anul 1931 Camera de Comert şi Industrie Bacău înainta o scrisoare Ministerului
Industriei şi Comerţului cu u~mătorul conţinut: "În cursul lunii octombrie 1931,
urmând a se sărbători la Bacău existenţa de 50 de ani a uneia din cele mai vaste şi
mai de seamă întreprinderi industriale din regiunea Moldovei, am onoare a
propune pentru decorare, în ordinele şi gradele specificate în dreptul fiecăruia
pentru merite industriale, personalul mai jos notat care fac parte din industria şi
comerţul băcăuan:

- Ordinul "Steaua României" în gradul ofiţer- dl. Samuel Filderman, industriaş;
- Ordinul "Coroana României" în gradul ofiţer domnii N.N. Damian, preşedintele
Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău; Henri Perlbergher, industriaş şi membru al
Consiliului de Administraţie al Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău; Aurel
Negrescu, farmacist şi vicepreşedinte al Camerei" 19 •
Evreii, fiind recunoscuţi în lume ca deţinători ai meşteşugului comerţului, dar
şi a puterii financiare, au avut un rol important în dezvoltarea zonei. Statul român
le-a recunoscut meritele acordându-le distincţii în mod repetat şi uneori chiar mai
multor membri din aceeaşi familie:
- În familia Grunberg s-a primit de-a lungul timpului Medalia "Meritul Comercial
şi Industrial" astfel: Netan Grunberg în anul 1925, Frederich Grunberg în anul
1929, Iancu Grunberg în anul 1933;
- Leon Grad şi Mişu Grad în anul 193 3;
- Membrii familiei Goldenberg au primit două decoraţii în anul 1934;
- Lupu K1ein medaliat în anii 1919, 1933 etc.
Evoluţia ascendentă a economiei băcăuane din perioada interbelică se
datorează, fără îndoială, şi efortului depus de către comercianţii şi industriaşii
români drept pentru care mulţi au fost decoraţi cu Medalia "Meritul Comercial şi
Industrial". Iată doar câteva nume cu titlu de exemplu: Constantin Găbrilescu, Ion
Gh. Popa, Duval Georgescu, Vasile Baiu, Ion Stoleru, Vasile Andreescu etc.
Printre cei care au primit distincţia se numără deputatul şi prefectul Criste
Cristoveanu. Un bun profesionist, moştenitor al numelui de comerciant al locului,
Brevetele pentru acordarea medaliilor "Meritul Comercial şi Industrial" în original şi fotocopii
se găsesc la Arhivele Naţionale Bacău, fond Fabrica Partizanul Bacău, d. 111887 în fotocopie, d.
111913 în original filele 1, 9, 12, 21; d. 211942 filele 24, 26.
19
Idem, d. 211942, f. 16.
18
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a contribuit la întărirea credibilităţii instituţiei pe care a condus-o, fiind al doilea
preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău. La propunerea sa, în anul
1928 a fost înfiinţat Oborul de animale, constituind un mijloc de încurajare a
micilor producători. A pus piatra de temelie la înfiinţarea Şcolii Comerciale
Superioare.
Renumitul N.N. Damian, succesorul lui Criste Cristoveanu la conducerea
Camerei, secretar-delegat al Ministerului Industriei şi Comerţului, directorul
Băncii "Oituzul", a avut iniţiativa de a veni în ajutorul ucenicilor din industrie
prin construirea unui cămin destinat acestei categorii, a propus şi realizat
modernizarea palatului Camerei. Pentru meritele sale a fost decorat în anul 1929
cu Medalia "Meritul Comercial şi Industrial" clasa I.
Membrii Consiliului de Administraţie al Camerei de Comerţ şi Industrie
Bacău - Constantin Nădejde, Aurel Negrescu, Antonaş Ştefan, Iancu Bercovici,
Ştefan Olteţeanu, Marin Malhasovici şi mulţi alţii - au desfăşurat acţiuni intense
de apărare şi promovare a intereselor comercianţilor şi industriaşilor în faţa
autorităţilor publice, propunând modificări în legislaţia economică; au sprijinit
învăţământul făcând parte din comitetele şcolare judeţene şi alocând fonduri
băneşti pentru întreţinerea şi amenajarea şcolilor comerciale, înzestrarea
laboratoarelor, înfiinţarea bibliotecilor; au venit în ajutorul elevilor silitori dar
săraci etc. Toate acestea au servit drept motiv pentru ai înscrie în rândul celor
merituoşi, fiind decoraţi cu medalii.
Criza economică din anii 1929-1933 a cuprins întreaga Europă, iar în ţara
noastră a dus la înrăutăţirea situaţiei financiare, atingând toate ramurile din
activitatea economică. Situaţia regiunii Bacău era în strânsă legătură cu cea a ţării,
înregistrându-se aceeaşi depreciere economică, existând dezechilibre între
producţie şi consum concretizate prin scăderea şi disproporţionalitatea preţurilor
dintre produsele agricole şi cele industriale, forestiere etc. "Toată lumea şi în
special industriaşii s-au dedat în aceşti ani la o muncă constructivă enormă pentru
a reface economia băcăuană" 20 .
În aceste condiţii dificile, statul trebuia să fie animatorul vieţii economice, să
revigoreze întreaga activitate industrială şi comercială. Pentru a răsplăti eforturile
de relansare a întreprinderilor şi fabricilor în această perioadă grea au fost
acordate decoraţii, printre cei medaliaţi fiind şi băcăuani. Dacă în anul 1929 au
fost decorate 38 de persoane din Bacău şi zonele limitrofe, treptat numărul lor va
scădea astfel încât se va ajunge ca în anul 1932 să fie decorată o singură persoană,
comerciantullancu Ketner 21 •
După încheierea crizei, în anii care au urmat s-a manifestat o ascensiune
economică, relansându-se activitatea în mai toate domeniile, dar în conditii destul
de dificile. În judeţul Bacău s-a înregistrat, ca şi în toată ţara, un r~viriment
economic, dezvoltarea sectorului industrial fiind principalul motor al dezvoltării
Arhivele Naţionale Bacău, fond Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, d. 2011932, f. 76.
Tabloul decoraţiilor din perioada crizei economic se prezintă astfel: anul 1929- 38 de persoane,
în anul 1930 au primit medalia "Meritul Comercial şi Industrial" clasa 1 9 persoane, în anul 1932 a
fost decorată o persoană, anul 1933 au fost decorate 38 de persoane.
20
21
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oraşului. Camera de Comerţ şi Industrie Bacău ş~-a continuat activitatea axată pe
susţinerea comercianţilor şi industriaşilor locali. Intr-o scrisoare a Secretariatului

General al Ministerului Industriei şi Comerţului, adresată preşedintelui Comisiei
Interimare a Camerei din 12 iulie 1934 se afirmă că "în urma propunerii făcute de
acest departament, M.S. Regele, prin înaltul Decret Regal nr. 1720 din 18 iunie
1934, a binevoit a conferi medalia Meritul Comercial şi Industrial clasele 1, II, III
persoanelor recomandate de dvs. care au fun~ţionat timp de 25 de ani neîntrerupţi
în instituţiunile comerciale menţionate" 22 . In acel an au fost decorate 191 de
persoane din diferite categorii sociale, fiind anul cu cele mai multe nominalizări.
Iată doar câteva exemple din cei care au primit Medalia "Meritul Comercial şi
Industrial" clasa 1, comercianţi şi industriaşi.
Industria Textilă
- Filderman loja, Filderman Lonciu - Fabrica de postav "Întreprinderile S.
Filderman";
- S. Singer - Fabrica de postav "S. Singher" S.A;
- A. Isvoranu - Fabrica de postav;
- Leon Grad- Societatea "Gloria";
- Dumitru Pascal- Fabrica de postav;
- Avram Segal- Fabrica de lenjerie;
- Z.L. Oringher- Fabrica de saltele şi plăpumi;
Industria încălţămintei şi pielăriei
- C. Iordănescu- Fabrica de încălţăminte, înfiinţată în anul 1919;
- S. Filderrnan- Fabrica de încălţăminte, înfiinţată în anul 1930;
- Dr. H. Perlbergher- Fabrica de pielărie, fondată în anul 1906;
- Herman Abramovici - Fabrica de pielărie ,,Herrnan Abramovici &Fii",
fondată în anul 1906;
- L.O. Klein - Fabrica sistematică de pielărie "L.&L. O. K1ein", fondată în
anul 1912;
Industria alimentară
- S. Filderman- Moara Întreprinderilor;
- H. Calmanovici- Moara de făină "H. Calmanovici & Fii", înfiinţată în anul
1904;
- Const. Gheorghiţeanu - Fabrica de mezeluri, înfiinţată în anul 1911;
în anul 1924
- Dimitrie Pascal- Fabrica de mezeluri, înfiintată
,
Industria lemnului
- Z. Kendler- Fabrica de cherestea "Bicazul", înfiinţată în anul 1918;
- 1. Stoleru- Fabrica de mobilă, tâmplărie şi binale, înfiinţată în anul 1922;
- Fr. Goldenberg- "Goldenberg & Fii";
Extracţia petrolului
Blum David - Fabrica de petrol
Industria chimică
- G. Florescu- Fabrica de produse chimice, înfiinţată în anul 1908 ;
- A. Herşcovici - Fabrica de lumânări "Lumina", înfiinţată în anul 1919.
22

Arhivele Naţionale Bacău, fond Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, d. 111934, f.83
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Metalurgie
- A. Davidovici - Fabrică de maşini, turnătorie de
Davidovici & Fii", înfiinţată în anull916;

- V. Andreescu- Turnătoria

fontă şi

metale "A.

specială şi

atelier mecanic, înfiinţate în 1920.
bancare
- George Eşanu- Directorul Sucursalei Bacău, Banca Naţională a României;
- M.C. Constantinescu- Directorul Sucursalei Bacău, Banca Românească;
- N.N. Damian- Directorul Băncii "Oituzul" Bacău;
- O. Herscovici- Proprietarul Băncii "Osiaş Herşcovici".
Alte ramuri
- Stoleru Ioan - Fabrica de tâmplărie;
- Avram 1. Avram- Fabrica de cărămidă;
- Lobel Avram- Fabrica de apa gazoasă;
- Osiass Hersscovici - Fabrica de ceramică;
- Avram Herşcovici - Fabrica de lumânări;
- Andrei Vraşti- Legătorie de cărţi;
- Ursu Const.- comerciant băuturi spirtoase;
- Cristea B. - comerciant vinuri en gross;
- N. Constantinescu- Fabrica sistematică de produse ceramice etc.
Câteva nume din Bacău care în acelaşi an au primit Medalia "Meritul
Comercial şi Industrial" clasa a 11-a: comerciantul Arnăutu Constantin, librarul
Rosenberg Leon, comercianţii de băuturi spirtoase Hajiu Constantin şi Turpan
Neculai, comerciantul Lazăr Vasile, comerciantul de restaurant Baciu Vasile,
procuristul de la Întreprinderea "S. Filderman" Isac Avram, funcţionarul bancar
Leibovici Avram, agentul şi comisionarul Jaliu Ion, comerciantul de maşini
agricole Naftakis Willy, comerciantul de băuturi spirtoase Lupu Tudor,
comerciantul de cereale Huluţă Alexandru, funcţionarii Camerei de Comerţ şi
Industrie Bacău Gh. Wendel, 1. Zaharescu şi Eugen Lupu, procuristul de la
Fabrica Calimanovici" AdolfFolic 23 etc.
Aceeaşi distincţie au primit şi comercianţii din alte localităţi: Iordache Luca,
comerciant din Tg. Ocna, Mocănaşu Neculai, comerciant de cârciumă din
Moinesti, Mitrea Neculai, comerciant din Parincea, Trifan Gh., comerciant de
băuturi spirtoase din Parincea, comercianţii de băuturi spirtoase din Moinesti
Titeiu Gheorghe şi Ciosu Alexandru, Todiraşcu Gh., comerciant din Gârleni,
Bogdan Arion, comerciant din Obârşia, Funduc Gh., comerciant din Palanca,
Grigore Grigoriu, comerciant de băuturi spirtoase din Teţcani, Avram Lobel,
industriaş din Tg. Ocna, Kohzin Maier, industriaş din Moinesti, Moţel Lazăr Ioan,
comerciant de băuturi spirtoase din Lucăcesti, Nejan N. Neculai, comerciant din
Măgireşti, Pralea Gh., comerciant din Solonţ, Alban Vasile, comerciant din
Gârleni, Gârţu N. Vasile, comerciant din Blăgeşti 24 etc.
Analizând tabloul distincţiilor din această perioadă se poate afirma că la
acordarea acestor decoraţii, ca şi în viaţa economică, statul nu făcea deosebire
Instituţii

23
24

Arhivele Naţionale Bacău, fond Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, d. 5111947, f. 2-3.
Ibidem.
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români şi străinii care îşi desfăşurau activitatea în fabrici, ateliere,
instituţii de stat. Cu toate acestea, comerţul mare din oraşe era exercitat într-o
pondere importantă de întreprinzători aparţinând minorităţilor etnice, în special
evrei. De remarcat că majoritatea firmelor româneşti îşi desfăşurau activitatea în
sate şi la periferia oraşelor, având ca principal obiect de activitate cârciuma şi
băcănia 25 •
Creşterea numărului întreprinderilor a determinat o creştere exponenţială a
numărului de muncitori, numai Fabrica de Hârtie Letea având în anul 1935 un
26
număr de 1.079 angajaţi . Printre medaliaţii din clasa a III-a vom întâlni o
categorie diversificată de lucrători având diferite meserii de la maiştri, turnători,
funcţionari până la servitori, magazioneri, paznici, care îşi desfăşurau activitatea
!n cele mai mari întreprinderi şi fabrici din judeţul Bacău: Fabrica de Hârtie Letea,
Intreprinderile "S. Filderman", fabricile "A. Isvoranu", "Calimanovici',
"Singher", Salina Tg. Ocna, Fabrica de Exploatare Comăneşti etc. Amintim aici
câteva nume care au primit decoraţia în anul 1934: Corocea Gh., impegat la
Fabrica Letea, Cerkez Mihai, subchirurg, Fântăreanu Ion, funcţionar, Lambrion
Tanase, servitor, Bordeianu Neculai, Florea P. Ion, Mocanu Vasile, maiştri,
Godea Dumitru, turnător, Bostiog Ion şi Dragomir Neculai, lucrători, Nogy
Emilia, Enea Vasile, Niţă Constantin, Păstăvaru Anton, Pantelimon Gh.,
Dospinescu Toma, Postăvaru Vasile, Ilie Ion, Rădulescu Petre, Tomescu Gh.,
Partrichi Alexandru, Majoru Ion, Scărlăţescu Neculai, Marcu Segal, pensionari de
la Fabrica Let~a, Grigore Dăscălescu, Codreanu Ion, Vascan Ion, comercianţi,
funcţionarii la Intreprinderea "S. Filderman" Herman C., Grumberg G., Nedelcu
Vasile, Şerban Ion, Iorgu Dumitru, Frăreşteanu C, Muntenu Gh. Coşa Gh.,
Marcescu Ioan, servitor, lucrătorii la Fabrica "A. Isvoranu" Chiriac Rusu şi
Costache Rusu, lucrătorii la Fabrica "Singher" Rusu Neculae, Andreoae Petre,
Ursulescu Petre şi Popescu Ion, lucrătorii la Fabrica Calimanovici Burche Gh. şi
Folie Adolf, maistrul Smul Anton, funcţionarii Prodan Eugen, Claus Adam şi
Cristea Andru de la Fabrica de exploatare Comăneşti, Vasilescu Gh., maistrul
Popescu Alex., mecanicul Palade Toma, Donciu Gh., magazionerul Iohan Miller
şi paznicul Nichici D. de la Salina Tg. Ocna27 etc.
Ascensiunea forţelor de dreapta pe plan european a influenţat politica
oficialităţilor române care s-au pronunţat pentru "protecţia muncii naţionale", pe
această linie înscriindu-se Legea din 16 iulie 1934, care stabilea că întreprinderile
industriale şi comerciale civile sunt obligate să folosească în toate categoriile de
salariaţi, într-o proporţie de cel puţin 80 la % personal românesc, pentru a diminua
astfel numărul şomerilor din rândul cetăţenilor români. Deşi a suscitat ample
dispute, această lege nu a dat rezultatele scontate şi putea crea dezechilibre
economice. În acest context, Camera de Comerţ şi Industrie Bacău şi-a continuat
activitatea având iniţiative în domeniul economic şi fiind consultată de puterea
administrativă locală în toate problemele legate de viaţa judeţului. Camera va face
între

25
26
27

cetăţenii

Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul .XX, Editura Padeia 1999, p. 49.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Fabrica de celuloză şi hârtie Letea Bacău, d. 18/1936, f. 6.
Idem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, d. 5111947, f. 2-3.
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din nou propuneri către Ministerul Industriei şi Comerţului pentru acordarea
distincţiilor. Astfel că, în anul 1935 au primit Medalia "Meritul Comercial şi
Industrial" clasa I doar 3 persoane: 2 comercianţi - 1. Marcovici şi Tiberiu Palotas
şi şeful Societăţii "Foresta-Română" - C. Altschuller. Doi ani mai târziu, vor fi
nominalizaţi comercianţi din diferite localităţi, funcţionari ai Camerei de Comerţ
şi Industrie Bacău, directorul şi funcţionarii de la Banca Românească Sucursala
Bacău, Şeful Vămii - D. Covrig, directorul Şcolii Comerciale- Gh. Manolescu,
profesorul Toma Mihailescu etc.
Într-o scrisoare din 25 aprilie 1940, Ministerul Economiei Naţionale,
Direcţiunea
Organizaţiilor
Profesionale ale Comerţului, Industriei şi
Meşteşugurilor atenţionează Camera că un număr prea mare de propuneri "ar fi în
contrazicere cu scopul ce se urmăreşte prin acordarea acestei decoraţii şi anume
de a stimula hărniciile excepţionale şi de a răsplăti onestitatea, cât şi meritele
adevărate" 28 .
Evenimentele politice internaţionale din preajma izbucnirii celui de-al Doilea
Război Mondial, precum şi creşterea rolului Germaniei au influenţat economia
românească şi au dus la înrăutăţirea bruscă a situaţiei politico-civică a locuitorilor
evrei, mai ales după pierderile teritoriale suferite de România la sfârşitul lunii
iunie 1940 şi constituirea guvernului Giugurtu (iulie 1940) cu orientare făţişă în
politica externă spre ţările Axei. Primele legi antisemite, decretate la începutul
lunii august 1940, au reprezentat şi primii paşi în procesul de scoatere a evreilor
din viaţa economică, socială şi profesională, transformându-i în cetăţeni de
categoria a II -a.
Schimbările petrecute în societatea românească şi-au pus amprenta asupra
activităţii instituţiilor. Politica adoptată de statul român îşi va pune amprenta chiar
şi asupra alegerilor ce trebuia să le facă Camera de Comerţ şi Industrie Bacău
pentru conferirea Medaliei "Meritul Comercial şi Industrial". Astfel, în tabelul
înaintat de această instituţie fiecare persoană nominalizată va avea şi o scurtă
.
~ d
caracteriZare,
argumentan
u-se a1egerea 29 .
Tabloul cu comercianţii, industriaşii şi funcţionari ai
Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău, recomandaţi să li se confere
Medalia "Meritul Comercial şi Industrial"
Numele şi
prenumele

Botez Pavel

Clasa

1

Ocupaţia

director la
B.N.R.,
Agenţia

Naţiona

litatea

română

Domiciliul

Bacău

Bacău

Crisicos
Dumitru

28
29

[

director
Banca
Oituzul

Observaţii

Atât în calitate de fost vicepreşedinte
al Camerei de Comerţ şi Industrie
Bacău, cât şi în cea de director a dat
un preţios concurs de românizare a
comerţului

română

Bacău

Activitate
bancă

Idem, d. 1/1940, f. 33.
Idem, d. 7/1943, f. 177-180.
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intensă

în

comerţul

de

Lt. Col
Ionescu S.
Const.
Gorovei
Mina

Opincaru
Gheorghe

Ora tie
Dumitru
Pârvănescu

Vasile
Niţescu

Pavel
'"'onstantinescu
Nicolaie
Baiu

Ioniţă

I

Prefectul
jud. Bacău

română

Bacău

A acordat un larg şi preţios concurs
în opera de românizare, interesânduîndeaproape
activitatea
se
de
comercială şi industrială locală

comerciant de
I

I

manufactură
şi galanterie

comerciant de
articole
tehnice,

română

română

Bacău

Bacău

bisericeşti şi

I

I

I
II

II

radio
Subdirector la
Banca
Oituzul
procurist la
Intreprinderea
El. Ştirbei
manufactură
şi

galanterie

pielărie

ceasornicărie
şi

bijuterie

A românizat o firmă evreiască.
larg sprijin operelor sociale

Dă

un

Comerciant vechi unic din Moldova
în lucrări de artă bisericească.
Luptător dârz pentru români zarea
comerţului

Funcţionează la Banca Oituzul de 25
de ani, fiind cel mai vechi în această
institutie
Conducătorul distilării şi fabricii de
română IMoineşt" cherestea Ştirbey, activând de mult
timp pe Valea Trotuşului
A înfiinţat primul magazin de
română Bacău
manufactură şi cel mai bun în epoca
română

Bacău

românizării
română

Bacău

română

Bacău

Primul magazin românesc în această
ramură, conducător activ
Cel ma1 vechi magazin creştin în
această ramură. Datorită priceperii şia menţinut dominaţia pe piaţă cu
toată concurenţa străină

Burdea
Mar dare

II

coloniale

română

Bacău

Ciobanu
Nicolaie

II

pielărie

română

Bacău

Cojocaru
Ioan

II

librărie

română

Bacău

Moară ţără-

Doboş

Ghiţă

Ioan

Nicolae

Floareş

Constantin
Godeanu
Dumitru

Iovănescu

Mihail

II

II

cereale, Fabrică de
paste făinoase
nească,

moară şi

cereale

română

RăcăCIUnl

română

Bacău

II

moară

română

Bacău

II

coloniale

română

Bacău

română

Bacău

II

Ţesătorie
mecanică

Refugiat din Panciu şi-a redeschis
magazinul pe care îl conduce cu
multă demnitate
Refugiat din Cernăuţi, a deschis
magazin de pielărie românească,
activând cu cinste şi demnitate
A românizat comerţul evreiesc,
conducând magazinul cu multă
_pricepere şi cinste
Activitatea
marcantă,
priceperii a înfiinţat de
Fabrica de pateu şi făinoase

datorită

curând

Refugiat din Silistra, foarte activ şi
priceput
A românizat o întreprindere. Foarte
activ
A înfiinţat magazin~ în locul unui
comerciant evreu. Il conduce cu
multă pricepere şi demnitate şi deşi
tânăr
s-a clasat printre primii
comercianti în această branşă
A fost primul care a românizat o
industrie evreiască. Dă dovadă de
multă activitate
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Ionescu
Victor
Jamiţă

Constantin
Lipan
Dumitru
Mayer
Aurelia
Mândru
Gheorghe
Oan cea
Chiriac
Stavrache
Melinte
Schvarz
Paul Erving
Turea Mihai
Titei
Gheorghe
Cocuz
Nicolaie
Constantines
cu Gh. zis
Manole
Pârlog
Ioan
Tanase
Diaconu
Tudose
Ştefan

Andrei eseu
Vasile

Giuşcă

Eugen

Lupu
Eugen

A luptat cu concurenţa străină fiind
prima tipografie românească şi nu
tipografie
întrebuintează lucrători evrei
Activează în acest comerţ de peste 30
II
măcelărie
română Bacău
de ani
A românizat un magazin evreiesc,
coloniale
II
română Bacău
foarte activ şi priceput
A depus o activitate intensă pentru a
Şefă de birou
II
română Bacău
compensa
lipsa
personalului
la CCI Bacău
mobilizat
procurist
Activitate apreciabilă şi propagandist
II
română Bacău
B-ea Oituzul
în directia românizării
Cel dintâi magazin românesc înfiinţat
II
coloniale
română Bacău
în această branşă. A luptat mult cu
concurenta evreiască
Comerciant vechi de cel puţin 30 de
II
manufactură
română Tg.Ocna ani, luptând cu concurenţa majoră a
evreilor de _Qe Valea Trotuşului
Este succesorul celei mai vechi firme
unelte
origine
în această branşă pe care o conduce cu
II
agricole şi
etnică
Bacău
multă pricepere, cinste şi demnitate
fierărie
germ.
continuând tradiţia părintelui
II
băcănie
română Tg.Ocna Activitate apreciabilă
cârciumar şi
Comerciant vechi, activând cu
II
română ~oineşt·
mărunţişuri
pricepere
A fost primul care şi-a înscris firma
III
cereale
română Bacău
în acest fel de comerţ în epoca
românizării. Activează cu pricepere
A românizat un
comerţ
de
pielărie şi
III
română Bacău
încălţăminte înfiinţând un magazin
geaman dane
care face cinste oraşului
Activează în mod onorabil şi cu
cereale şi
III
română Bacău
multă pricepere
băcănie
coloniale,
A românizat un comerţ evreiesc.
III
română Bacău
cârciumă
Activează intens
Comerciant cumpătat şi muncitor
III
cofetărie
română Bacău
reuşind să aşeze comerţul pe treaptă
de demnitate
Industriaş vechi şi luptător dârz în
Propus
română Bacău
tumătorie
pt el. I
activitatea sa
Activează cu multă dârzenie şi
convingere
la
românizarea
Secretar al
Propus
comerţului local. Recunoscut pentru
Camerei de
pentru
română Bacău
înfiinţarea unui cămin de ucenici din
Comerţ şi
comerţ şi o şcoală practică, luptând
clasa II
Industrie
cu stăruinţă la realizarea acestei
Bacău
opere
Şef serviciu
In lipsa secretarului, a condus şi
al
conduce toate lucrările Camerei,
Propus
Camerei de
dând ~ovadă de pricepere şi iniţipentru
română Bacău
Comerţ şi
ativă. In timpul cât a fost concentrat,
clasa I
după
terminarea serviciului de
Industrie
Bacău
cazarmă, lucra ~ la Cameră
II

Librărie şi

română

Bacău
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Sichitiu
Grigore
Stoleru Ioan
Vraşti

Andrei

Propus
pt el. 1
Propus
pentru
clasa I
Propus
pentru
clasa 1

Schimbările

Coloniale şi
restaurant
Atelier de
mobilă

Atelier de
cartonaje,

română

Bacău

română

Bacău

română

Bacău

Vechi comerciant şi priceput
negustor
Industriaş corect, pnn pncepere a
reuşit să aibă cel mai modem atelier
mecanic de mobile
Industriaş

vechi

şi

cinstit

librărie

cel de-al Doilea Război Mondial au influenţat
mersul societăţii româneşti, iar înfiinţarea, prin lege, a unor aşa-numite oficii
industriale ( 194 7), care aveau atribuţii de îndrumare, nu a făcut decât să
controleze întreaga activitate economică în sectorul de stat şi particular.
Comercianţii şi industriaşii din oraşul şi judeţul Bacău realizau că activitatea lor
era în regres datorită intervenţiei tot mai accentuate a statului. Camera de Comerţ
şi Industrie Bacău a primit numeroase semnale că activitatea de tip privat se află
în pericol de a fi eliminată 30 • De fapt, instituţia în sine îşi trăia ultimele clipe. În
anul 1948 s-a făcut un pas decisiv pe calea lichidării proprietăţii private şi a
desfiinţării economiei de piaţă concurenţială. Trecerea în proprietatea statului a
bunurilor deţinute de industriaşi şi comercianţi a făcut ca existenţa unor instituţii
să nu mai fie necesară. Astfel, camerele de comerţ şi industrie teritoriale şi-au
încheiat activitatea prin reorganizarea structurilor vieţii economice, fiind create
alte instituţii care coordonau activitatea în diferite domenii, inclusiv cel comercial
şi industrial. Noile instituţii create au atras după sine înfiinţarea unor distincţii noi,
astfel că activitatea unei persoane putea fi recompensată începând cu anul 1948
prin "Ordinul Muncii", "Medalia Muncii", iar începând cu 1951 se adaugă după
modelul sovietic titlul de "Erou al Muncii Socialiste din R.P .R.".
Instaurarea regimului democratic la sfârşitul anului 1989 a atras după sine
schimbări politice. Trecerea la economia de piaţă a dus la formarea şi dezvoltarea
sectorului privat. Prin Legea nr. 29/2000 a fost introd~s un nou sistem naţional de
decoraţii, fiind abrogat cel din epoca comunistă. In această lege cadru sunt
amintite, în categoria decoraţiilor civile pe domenii de activitate, Ordinul şi
Medalia ,,Meritul Industrial şi Comercial". Preluând denumirea din anul 1912,
Legea nr. 392/2004 31 instituie Ordinul şi Medalia "Meritul Industrial şi
Comercial". Ordinul "Meritul Industrial şi Comercial" este împărţit pe grade:
Cavaler, Ofiţer, Comandor, Mare Ofiţer. Decoraţia se poate acorda atât cetăţenilor
români sau străini, cat şi unităţilor economice cu personalitate juridică, române
sau străine, care au merite deosebite în domeniile lor de activitate.
Conform legii prin "merite deosebite" se înţelege:
a) contribuţii semnificative la elaborarea strategiilor, programelor şi
politicilor care au dovedit, prin aplicarea lor, că s-au obţinut creşteri economice
cuantificabile în plan naţional şi/sau regional pe ansamblul activităţilor industriale
sau sectoriale;
survenite

după

°Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Bacău, op.cil., p. 83.

3

31

Legea nr. 392 privind Ordinul Meritul industrial şi Comercial şi Medalia Meritul industrial şi
publicată în Monitorul Oficial nr. 921 din 11 octombrie 2004.

Comercial a fost
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b) contribuţii semnificative la elaborarea şi aplicarea concreta a politicilor,
strategiilor şi programelor de dezvoltare a cercetării ştiinţifice fundamentale şi a
cercetării ştiinţifice aplicative industriale;
c) realizarea unor investiţii recunoscute pe plan naţional şi internaţional, cu
aplicaţii industriale;
d) contribuţii semnificative la crearea şi utilizarea în România şi/sau
transferul şi utilizarea în România a unor tehnologii ce asigură obţinerea de bunuri
şi/sau servicii cu performanţe deosebite, creşterea numărului de locuri de muncă şi
ridicarea productivităţii muncii, diminuarea noxelor şi a emisiilor de dioxid de
carbon;
e) contribuţii semnificative privind conceperea şi aplicarea programelor de
conservare şi creşterea eficienţei utilizării energiei;
f) contribuţii semnificative privind dezvoltarea sectorului energetic, inclusiv
prin utilizarea energiilor neconvenţionale şi creşterea gradului de recuperare;
g) contribuţii semnificative la armonizarea legislativă, accelerarea procesului
de integrare europeană, aplicarea şi utilizarea acquisului comunitar european;
h) dezvoltarea producţiei şi exportului de produse cu grad ridicat de
complexitate, utilizarea materialelor superioare şi neconvenţionale, cu valoare
adăugată mare;
i) dezvoltarea industriei IT şi conexe.
Însemnul gradului de Cavaler al Ordinului "Meritul Industrial şi Comercial"
se prezintă sub forma unei cruci cu braţe egale late de 12 mm şi despicate la
vârfuri, confecţionată din argint. Pe avers, este o cruce cu braţe egale având
diametru aparent de 32 mrn confecţionată din argint lustruit. Pe cruce este aplicat
un caduceu înaripat confecţionat din argint patinat înconjurat de o roată dinţată, în
jumătatea superioară şi de o semicunună formată din frunze de stejar şi de laur, în
jumătatea inferioară, confecţionate din metalul gradului, legate în partea de jos cu
o fundă. Pe revers este scris cu litere şi cifre, pe braţul orizontal, Meritul
Industrial şi Comercial, pe braţul vertical, în partea superioară, anul 1912, iar în
partea inferioară anul 2000, reprezentând date istorice privind Ordinul "Meritul
Industrial şi Comercial". Panglica lată de 40 mrn este din rips maarat verde
smarald având pe centru o bandă galbenă lată de 12 mrn. Medalia "Meritul
Industrial şi Comercial" se împarte în trei clase (clasa a III -a este brunată, clasa a
II-a este argintată, clasa I este placată cu aur) şi se acordă "cetăţenilor români sau
străini cu merite deosebite sau meritorii în domeniile privind creşterea economică:
industrie, energie, resurse minerale, producţia de apărare, comerţ cu bunuri şi
servicii". Prin ,,rezultate meritorii" se înţelege:
a) dezvoltarea producţiei şi a activităţilor comerciale prin creşterea şi
dezvoltarea unor întreprinderi mici şi mijlocii, eficiente, cu efecte benefice asupra
economiei locale sau zonale;
b) creşterea şi dezvoltarea de societăţi competitive pentru prestarea de
servicii şi asigurarea unor standarde superioare de confort şi civilizaţie;
c) realizarea unor privatizări de succes a unor regii autonome sau societăţi
comerciale în domeniile: industrial, comercial şi al exploatării resurselor minerale.
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Avers

Panglica faţă

Revers

Medalia "Meritul Industrial

şi

Panglica spate

Comercial" clasa I 2000- 20 12

Însernnul Medaliei "Meritul Industrial şi Comercial" se prezintă sub forma
unei piese circulare, cu diametru! de 35 mm, care are bordura uşor înălţată, lată de
1 mm, şi este confecţionată din tombac. Pe avers, în centru este aplicat un caduceu
înaripat, înconjurat de o roată dinţată (în jumătatea superioară) şi de o semicunună
formată din frunze de stejar şi de laur (în jumătatea inferioară), realizate în relief.
Pe
revers
apare
inscripţia
" 1912/MERITUL
INDUSTRIAL
ŞI
COMERCIAL/2000", cu litere şi cifre înalte de 3 mm reprezentând date istorice
privind Medalia. Panglica distincţiei este lată de 35 mm şi având înălţimea
aparenta de 50 mm, este din rips maarat verde-smarald, având, la o distanţă de 3
mm de margini, câte o dungă neagră lată de 1 mm, iar pe centru o bandă galbenă,
lată de 9 mm. Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliată sub forma
unei funde.
Ordinul "Meritul Industrial şi Comercial" şi Medalia "Meritul Industrial şi
Comercial" se conferă de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor
de decorare individuale formulate de către miniştrii de resort şi de conducătorii
instituţiilor publice de specialitate abilitate, pentru persoanele din domeniile lor de
activitate. Ziua Ordinului "Meritul Industrial şi Comercial" se sărbătoreşte la data
de 22 noiembrie, data primei instituiri a decoraţiei, în anul 1912.
Primele decoraţii "Meritul Industrial şi Comercial" au fost acordate la sfârşitul
anului 2006, când s-au conferit mai multe distincţii membrilor conducerii Băncii
Naţionale a României, iar pentru Bacău în anul 201 O Camera de Comerţ şi
Industrie Bacău a acordat o diplomă specială cu titlul "Meritul Comercial"
Domnilor Adrian şi Dragos Pavăl pentru "excelenţă în management şi
profesionalism în iniţierea, construcţia şi dezvoltarea durabilă a companiei
,,Dedeman", brand fanion al judeţului Bacău, cu rezultate remarcabile recunoscute
la nivel naţional şi internaţional".
Medalia a fost şi rămâne un simbol menit să aducă energie, să stimuleze din
interior comunităţile . Evident că puterea acesteia vine nu din metalul din care este
creată, ci din sentimentele şi credinţele pe care le transmite fiecărui individ. Este
foarte greu să măsurăm impactul pe care l-a avut acordarea medaliei asupra celor
care au primit-o deoarece pătrundem într-un domeniu subiectiv nedocumentat care
ţine de structura fiecărui individ în parte, credem însă că Onoarea şi Mândria sunt
două elemente care au însoţit medalia în periplul ei prin istoria recentă a acestui
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neam. Faptul că a fost acordată în prima etapă de către Casa Regală şi apoi de
Preşedinţia României conferă greutate, consfinţeşte o stare de lucruri şi
prefigurează modele demne de urmat.
Medalia este cu atât mai importantă cu cât implicaţiile economice au, în
ultimă instanţă, un impact direct sau indirect asupra vieţii în toate aspectele ei. Nu
se rezumă la gloria unui moment, ci încununează perioade îndelungate de eforturi
şi produce efecte nebănuite în timp.
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MĂRTURII DOCUMENT ARE PRIVIND ÎNTEMEIEREA
LOCALIT Ă TII OITUZ DIN JUDETUL CONSTANT A

.

.

.

Dr. Virgil COMAN
Documentary Evidence Regarding the Foundation of the Town Oituz
In Constanţa County·
Summary

Dobrudja, a welcoming area of stability, creation and affirmation
represented also an attraction point for a small group ofCsango families native of
Luizi-Călugăra, Bacău county, who settled on the former estate Lucreţia Luca
Ionescu, within the area of Mihail Kogălniceanu town, Constanţa county, at the
beginning of the year 1923, where they were put in the possession of land.
Consequently, within the area between the Danube and the Black Sea, a new town
was founded whose name was Oituz. In the present study we want to show a
series of documentary evidence regarding the foundation ofthis town identified in
the heritage ofthe Constanţa County Department ofNational Archives.
Keywords: Csangos, put in the possession of land, Luizi-Călugăra, Oituz,
Dobrudja.
Dobrogea, spaţiu primitor de statomicire, creaţie şi afirmare, a constituit
un punct de atracţie şi pentru un grup restrâns de familii de ceangăi originare din
Luizi-Călugăra 1, judeţul Bacău, care s-au aşezat începând cu anul 1923 2 pe fosta
3
moşie Lucreţia Luca Ionescu , din arealullocalităţii Mihail Kogălniceanu, judeţul
Constanţa, unde au fost împroprietărite. Prin urmare, în spaţiul cuprins între
Dunăre şi Marea Neagră lua fiinţă o nouă localitate care a primit numele Oituz.
Mărturiile arhivistice din patrimoniul Arhivelor Naţionale Bacău şi Constanţa,
deşi nu foarte numeroase, ne oferă posibilitatea de a cunoaşte mai bine
începuturile acestei aşezări.

Despre ceangăii din Luizi-Călugara vezi, pe larg, xxx Monografia comunei Luizi-Că/ugăra
(coord. Antonel-Aurel Ilieş), Editura Serafica, Roman, 2009, passim, 578 p.
2
Referitor la anul întemeierii localităţii Oituz, judeţul Constanţa, Paraschiva şi Gh. Puşcaşu
menţionează anul 1924. Vezi, în acest sens, Paraschiva Gh. Puşcaşu şi Gh. M. Puşcaşu, Studiu
monografie asupra comunei Ferdinand 1 (Caramurat) jud. Constanţa, Tip. "Lucrătorii asociaţi",
Constanţa, 1942, p. 207. În documentele din patrimoniul Arhivelor Naţionale Constanţa am
identificat un document în care este menţionat anul 1922 drept an al întemeierii acestei localităţi,
însă de cele mai multe ori este menţionat în documente anul 1923, astfel încât noi am optat pentru
cel din urmă. Despre această chestiune vezi Arhivele Naţionale Constanţa, fond Prefectura
judeţului Constanţa, d. 60/1938 f. 108; d. 16/1939 f. 90; fond Primăria Mihail Kogălniceanu, d.
19/1942 f. 167-168.
3
Despre exproprierea acestei moşii vezi, idem, fond Inspectoratul Cadastral Constanţa, d.
725/1925-1938, f. 1-121.
1
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Iniţiat

în anul 1923, procesul birocratic al activităţii de împroprietărire
avea să se continue şi în anul următor astfel încât, la 21 ianuarie 1924, Prefectura
judeţului Bacău avea să emită adeverinţa nr. 161 prin care un număr de 39
locuitori din Luizi-Călugăra îndeplineau condiţiile de a fi îm.Proprietăriţi şi urmau
a se deplasa în judeţul Constanţa pentru a-şi primi pământul . Iniţial s-a stabilit ca
dep lasarea familiilor să înceapă la 15 martie 1924, transportul fiind gratuit
"punându-li-se la dispoziţie vagoanele necesare în proporţie de aproximativ 2
vagoane pentru trei familii, cunoscând că sub nici un motiv nu se va permite
îmbarcarea acelora care nu se vor prezenta cu inventar agricol complet (car, plug,
vite trăgătoare) şi întreaga gospodărie de primă necesitate. Acesta va fi singurul
transport gratuit pe C.F.R. de care vor putea beneficia coloniştii; acei care nu vor
fi gata de plecare la data ce se va anunţa ulterior vor pierde dreptul de a beneficia
de gratuitate pe C.F.R." 5 . Fără a mai aştepta alte instrucţiuni, familiile îndreptăţite
la împroprietărire şi-au vândut avuturile ce nu se puteau transporta, iar restul
bunurilor le-au dus în gara Bacău, însă, în lipsa unor ordine speciale, li s-a refuzat
îmbarcarea. Abia la data de 19 martie C.F.R., Direcţia a II-a Regională Iaşi a
transmis itinerariul transportului pe calea ferată, deplasarea fiind stabilită pentru
zilele de 11 şi 12 iunie. Având în vedere situaţia deosebită în care se aflau aceste
familii, la data de 25 martie 1924 Prefectura judeţului Bacău avea să solicite
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor devansarea perioadei deoarece, în
realitate, cea fixată era "nepotrivită pentru agricultori întrucât nu se poate recolta
nimic până în iunie la locul de plecare şi nici în Dobrogea nu vor putea face vreo
cultură, ci tocmai la toamnă, astfel că lipsa şi mizeria se va prelungi până la a 2-a
recoltă a porumbului, adică peste un an de la toamna viitoare. Aducând la
cunoştinţa domniei-voastre cele de mai sus, vă rog domnule ministru să binevoiţi
a dispune să se vină în ajutorul lor, intervenind către Direcţia II -a Iaşi Calea
Ferată, să li se pună la dispoziţie în staţia Bacău numărul de 20 vagoane destinate
pentru dânşii după itinerar, cât mai neîntârziat (de va fi posibil în cel mult 1O zile)
spre a pleca în Dobrogea, în timp prielnic, ca să înceapă arăturile de pământ şi să
se poată salva de la mizerie peste 40 de familii muncitoare" 6 . Astfel, din LuiziCălugăra aveau să se deplaseze în judeţul Constanţa 42 de familii 7 pentru a fi
împroprietărite, însă unele dintre acestea nu se vor adapta, revenind în locurile
natale. Din punct de vedere administrativ, în perioada 1923-1927 Oituzul a depins
de comuna Sibioara 8, însă deoarece locuitorii aparţineau cultului catolic şi
frecventau biserica din Mihail Kogălniceanu au solicitat aprobarea, ca din 1927,
9
să treacă la această comună •
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 1511924, f. 8.
Ibidem, d. 3611924, f. 3.
6
Ibidem, f. 4.
7
Arhivele Naţionale Constanţa, fond Prefectura judeţului Constanţa, d. 60/1939, f. 108.
8
ldem, fond Primăria Mihail Kogălniceanu, d. 19/1942, f. 167.
9
Paraschiva Gh. Puşcaşu şi Gh. M. Puşcaşu, op. cit., p. 207.
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25.03.1924. Adresa Prefecturii Bacău prin care solicită Ministerului Agriculturii şi Domeniilor să
se pună cele 20 de vagoane la dispoziţia locuitorilor din Luizi Călugăra în cel mult 10 zile
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În baza Legii pentru organizarea administraţiunii locale din 3 august
1929 10 , prin decizia nr. 345 din 2 ianuarie 1930 a prefectului judeţului Constanţa
avea să fie numită Comisia interimară a satului Oituz, compusă din Anton
Mocanu - preşedinte, Vlad Gh. Bucur, Iosif Palcău, Mihai Butăcel şi Petre
Mocanu - membri 11 , aceştia depunând jurământulla data de 16 ianuarie 1930 12 •
Potrivit unei statistici din anul 1930, în Oituz existau nouă familii, din care
opt de ceangăi, ai căror capi de familie erau Dumitru Tulbure, Mihai Coceangă,
Anton Mocanu, Petre Mocanu, Mihai Horvat, Iosif Palcău, Mihai Butăcel, Anton
Pală şi cea a gorjeanului Vlăduţ Buică 13 . Din datele prezentate de primarul satului
Oituz, la data de 22 iulie 1930, capacitatea de hrănire a locuitorilor pe grupe de
vârstă şi sexe era următoarea: bărbaţi - 20, din care 4 cu vârste cuprinse între 16
şi 20 de ani, 8 cu vârste cuprinse între 20 şi 45 de ani şi 8 cu vârste între 45 şi 60
de ani; femei- 9, din care 8 cu vârste cuprinse între 20 şi 45 de ani şi 1 cu vârsta
14
cuprinsă între 45 şi 60 de ani; copii- 27; cifra totală 56 locuitori .
Referitor la numărul animalelor şi al vehiculelor disponibile pentru armată
care urmau a fi evacuate într-un eventual conflict, situaţia se prezenta astfel: cai 6, căruţe- 6, hamuri- 3 15 , cu menţiunea că nu existau cereale disponibile peste
nevoile populaţiei la 1 septembrie 1930 care să fie evacuate 16 .
Tot în anul 1930, la Oituz s-a constituit un comitet şcolar condus de Mihai
Coceangă. Pentru strângerea sumelor necesare iniţierii activităţii de construcţie a
şcolii, terenul arabil cu care aceasta era înzestrată a fost arendat între locuitori,
administrarea lui fiind încredinţată comitetului şcolar. S-a ajuns în anul 1936 ca
materialul necesar ridicării lăcaşului de învăţământ să fie în mare măsură pregătit,
însă, deoarece construcţia nu a respectat planul tip întocmit de Serviciul Tehnic al
Prefecturii, nu a primit aprobările necesare, astfel încât acest obiectiv îndrăzneţ al
17
comunităţii locale nu s-a mai materializat .
Din chestionarul întocmit cu ocazia recensământului satelor din anul
1941 18 aflăm că Oituzul este aşezat la şes, la o depărtare de 14 km de ţărmul
Mării Negre şi lacul Siutghiol, cu ieşire la şoseaua naţională Constanţa- Tulcea. Ca
C. Hamangiu, Codul General al României (Codurile, Legile şi Regulamentele uzuale în vigoare)
1856-1930, Volumul XVII, Legi uzuale, 1929, Editura Libr. "Universală", Alcalay & Co,
Bucureşti, f.a., pp. 920-1 O16.
11
Arhivele Naţionale Constanţa, fond Primăria Sibioara, d. 33/1930, f 2.
12
Ibidem, f 3.
13
Ibidem, f 180v.
14
Ibidem, dosar 35/1930, f 11.
15
Ibidem, f 7.
16
Ibidem, f 13.
17
Paraschiva Gh. Puşcaşu şi Gh. M. Puşcaşu, op. cit., p. 209.
18
Chestionarele, pentru localităţile Ferdinand 1 (astăzi Mihail Kogălniceanu) şi Oituz au fost
întocmite iniţial în anul 1941, însă, deoarece acestea nu au fost completate corect, au fost returnate
de Prefectura judeţului Constanţa pentru a fi refăcute, astfel încât au fost retransmise la data de 12
februarie 1942 de către Primăria Ferdinand 1 (Arhivele Naţionale Constanţa, fond Primăria Mihail
Kogălniceanu, d. 19/1942, f 159-159v).
10
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înfăţişare,

acesta era format dintr-o singură stradă cu 14 familii şi tot atâtea
gospodării, trei dintre ele având casele la 600-700 m depărtare de sat. Lungimea
localităţii era de 200 m, iar lăţimea de 100 m. Teritoriul total se ridica la 214 ha,
din care vatra satului 1O ha, terenul destinat agriculturii 182 ha, islazul 19, iar
terenul neproductiv 3 ha. Majoritatea locuinţelor erau construite din chirpici şi
piatră, acoperite cu ţiglă şi stuf, cu pardoseala din pământ şi fără pivniţă. Ca sursă
de apă foloseau făntânile. Ocupaţia de bază a locuitorilor era agricultura, iar în
mod obişnuit consumau pâine şi mămăligă. Legat de starea culturală, dacă portul
tradiţional încă se mai păstra, nu aceeaşi situaţie se înregistra în privinţa
obiceiurilor vechi mai însemnate 19 .
Dintr-un document întocmit la data de 3 februarie 1946 de către Gh.N.
Alexandrescu, pretorul plasei Constanţa, cu ocazia unei inspecţii efectuate la
Oituz, reiese faptul că înfăţişarea localităţii şi numărul de gospodării erau, în
continuare, aceleaşi: "Satul compus dintr-un număr restrâns de case (14) nu
prezintă nimic important din punct de vedere ad-tiv, care să poată reţine
atenţiunea. Orice activitate este întreruptă din cauza zăpezii. Satul nu posedă nici
biserică, nici şcoală şi nici o altă instituţie publică. Am făcut demersurile necesare
pentru ca în acest sat să ia fiinţă o şcoală primară, însă fără nici un rezultat, deşi
satul se află la circa 6 km. depărtare de comuna de reşedinţă. Delegatul satului va
avea grijă ca la topirea zăpezii, când pământul va fi mai zvântat, locuitorii să-şi
cureţe curţile şi în general întreaga gospodărie. Vite la obor nu s-au închis. Starea
sanitară umană şi veterinară este bună" 20 .
Dacă aceasta era imaginea localităţii Oituz din judeţul Constanţa în
primele decenii de la întemeiere, astăzi putem vorbi de un sat înfloritor în care
există o şcoală şi o frumoasă biserică a cărei construcţie este în prag de finalizare.
În ultimii ani, datorită strânselor relaţii de rudenie dintre ceangăii din această
localitate şi cei din Luizi-Călugara, cu sprijinul primăriei de aici şi a celei din
Lumina, de care depinde din punct de vedere administrativ, în prezent, satul
Oituz, pentru a cinsti memoria înaintaşilor au fost organizate o serie de
manifestări cultural-ştiinţifice onorate cu prezenţa de personalităţi ale judeţelor
Bacău şi Constanţa .
21

Încheiem demersul nostru cu prezentarea unor documente referitoare la
întemeierea Oituzului dobrogean, identificate în patrimoniul Serviciului Judeţean
Constanţa al Arhivelor Naţionale, oferind astfel posibilitatea celor interesaţi să
analizeze integral informaţiile cuprinse în acestea 22 .

19

Vezi, pe larg, ibidem, f. 167-172v.
Ibidem, d. 911943-1946, f. 3v.
21
Dan Nicolau, Treceam pe o punte a istoriei: de la Oituz la ... Oituz !, în ,,Arma Pontica", nr. 4
(5), 2010, pp. 18; vezi şi xxx Oituzul dobrogean, în Ibidem, nr. 1 (6), 2011, pp. 38-40.
22
Pentru o mai bună înţelegere, la transcrierea lor, am îndreptat greşelile vădite de corectură,
păstrând, pe cât posibil, limbajul de epocă.
20
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Anexa 1
1930 ianuarie 14, Constanţa. Adresa Preturii plasei Constanţa către Primăria satului
Oituz prin care invită membrii Comisiei interimare la sediul preturii în vederea depunerii
jurământului.

Din Pretoratul Pl.
No. 65
1930 ianuarie 14
No. 10

Constanţa

Telefonic foarte urgent
Domnului Primar al satului Oituz
Corn. S ibioara
Prin deciziunea d-lui prefect no. 345/930, instituindu-se o Comisiune
interimară la acel sat pe ziua de 13 ianuarie 1930 compusă din d-nii Anton
Mocanu Preşedinte, Vlăduţ Buică, IosifPalcău, Mihai Butăcel şi Petre Mocanu ca
membri, vă invit ca să vă prezentaţi împreună cu toţi la reşedinţa acestui pretorat
în ziua de 16 ianuarie 1930, ora 9 dimineaţa spre a depune jurământul.
Pretor,
ss Alexandrescu
Arhivele Naţionale

P. Conformitate,
Secretar ss indescifrabil
Constanţa Constanţa,

fond

Primăria

Sibioara, d. 33/1930, f. 3.

Anexa 2
1930 august 15, Oituz. Formularul 5B completat de secretarul satului Oituz, Ion
Munteanu, cu datele referitoare la această localitate, conform Instrucţiunilor privitoare la
revizuirea şi completarea nomenclaturii străzii şi numerotării caselor din comunele
rurale.

DIRECŢIUNEA RECENSĂMÂNTULUI GENERAL
AL POPULAŢIEI DIN 1930

CONCEPT
NUMEROTAREA CLĂDIRILOR
Din comuna .................. , plasa........................ , judeţul.. .................. , satul ............... .
(Numerotarea clădirilor este obligatorie, conform art. IX, al Legii
Recensământului General al Populaţiei, promulgată prin I.D.R. Nr. 978 din 20
. 1930) (Vezi. mstructmm
.
·1 e d.m Impnmatu
.
IN r. 10)
martie
Nr.
crt.

Prenumele (de botez) şi
numele (de familie) al
locuitorilului

1 Dumitru Tulbure
2 Mihai Coceangă
3 Anton Mocanu

Numerotarea este făculă Numărul gospodăriilor Numărul persoaneloc
cu tăbliţe bătute sau cu (familii) care locuiesc din care se compun Obs.
numere scrtse cu vopsea
gospodăriile
în clădire

cu vopsea

"
"

7

1
1

6

2

7
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4
5
6
7
8
9

Petre Mocanu

1
1
1
1

"

Vlădut Buică

"

Mihai Horvat
Iosif Palcău
Mihai Butăcel
Anton Pală

"
"
"
"

4
4
6
7
6
6

1

1

PROCES-VERBAL
Noi, primarul satului Oituz, din comuna Ferdinand I, judeţul Constanţa,
certificăm exactitatea datelor cuprinse în acest formular, întocmit în baza legii
Recensământului General al Populaţiei, constatându-se că în acest sat sunt 9
clădiri intravilane şi .... -.... clădiri extravilane.
Formularul a fost întocmit din însărcinarea noastră de d-1 Ion Munteanu,
secretar.
Secretar, 1. Munteanu

Primarul satului, A. Mocanu
Arhivele

Naţionale Constanţa Constanţa,

fond

Primăria

Sibioara, d. 33/1930, f. 180-180v.

Anexa 3
1930 iulie 22, Oituz. Tabel privind situaţia populaţiei din satul Oituz, pe grupe de vârstă
şi sexe şi capacitatea ei de hrănire, transmis de primăria din localitate către Pretura plasei
Constanţa.

Primăria

satului Oituz
Tabel
Grupa I-a populaţia şi capacitatea de hrănire
Populaţia
Numărul

INr. Numirea
crt. satului
1

Oituz
Total

sufletelor

Bărbaţi

Femei

Copii Total

16-20

20-45

45-60

16-20

20-45

45-60

am

am

ani

am

am

am

4
4

8
8

8
8

-

8
8

1
1

Se certifică de noi prezentul tablou.
Primar,
A. Mocanu
Arhivele Naţionale Constanţa

Constanţa,

fond

Primăria

27
27

Secretar,
1. Munteanu
Sibioara, d. 35/1930, f Il.
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56
56

Obs.

Anexa 4
1941 <Constanţa>. Registrul posesorilor de case din comuna Ferdinand 1, satul Oituz,
întocmit de Inspectoratul Cadastral Constanţa.

Direcţiunea

România
Ministerul Justiţiei
Cărţilor Funciare şi a Cadastrului Funciar
Măsurătoare cadastrală

Formular 20
Judeţul Constanţa

REGISTRUL POSESORILOR DE CASE
din comuna Ferdinand I
Teritoriul Cadastral*) Oituz 1941
Numărul

No.
curent

Vechiu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

casei No. tap.
Nou al parcele

Numele posesorului
Comuna Ferdinand

"

Butăcel

"
Mihai

"
"
Comuna Ferdinand
"

"

"
"
"
"
Palcău Iosef

Proporţia

de posesie"

Obs. ••
v1ran

"
v1ran

"

"
"

"
"
Tulbure Dumitru
"

Coceangă

"

Palcău

"
Mihai
"

I. Verona

"
"
Mocanu A. Anton
"
"
"

Moşt.

"
"

"

Ivan Niculae
Comuna Ferdinand

") Denumirea satului sau cătunului din teritoriul cadastral
• Se completează în cazul când sunt mai mulţi posesori.
•• Pentru locurile fără casă se va trece cuvântul viran.
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v1ran

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Ţâmpu

P. Petre

"

"

Dima 1. Simion

"

Buică

"

Gheorghe

"

Tâmpu

"

Ionaş

"
"
Mocanu Petre
"

"

Buică V1ădut

"

Pală

"

Anton

"

"

"

"

Voiculescu Ion
Cocangea Mihai

"
"
Comuna Ferdinand
"
"
"
"
"
"

"
"
"

vtran

"

"

"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"

"

"
"
"

"

"

"

"
"
"
"

"

"

"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"

"
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"
"
"

64
65
66
67

64
65
66
67

"
"

"
"
"
"

"

"
Delegatul Cadastrului
N.P. Niculescu
Membri delegaţi în comisia de

"

"
"
"
Primar,

măsurare cadastrală,

Arhivele Naţionale Constanţa, fond Inspectoratul Cadastral

Constanţa,

d. 80411941, f. 1-4.

Anexa 5
1946 februarie 3, Oituz. Extras din procesul verbal întocmit de pretorul plasei
Constanţa, Gh. N. Alexandrescu, în unna inspecţiei efectuate în satul Oituz.

Proces-verbal,
3 februarie 1946

Astăzi

Satul Oituz
Satul compus dintr-un număr restâns de case (14) nu prezintă mm1c
important din punct de vedere ad-tiv, care să poată reţine atenţiunea.
Orice activitate este întreruptă din cauza zăpezii.
Satul nu posedă nici biserică, nici şcoală şi nici o altă instituţie publică.
Am făcut demersurile necesare pentru ca în acest sat să ia fiinţă o şcoală primară,
însă fără nici un rezultat, deşi satul se află la circa 6 km. depărtare de comuna de
reşedinţă.

Delegatul satului va avea grijă ca la topirea zăpezii, când pământul va fi
mai zvântat, locuitorii să-şi cureţe curţile şi în general întreaga gospodărie.
Vite la obor nu s-au închis.
Starea sanitară umană şi veterinară este bună.
Pretor,
Gh. N. Alexandrescu
Arhivele Naţionale Constanţa, fond

Primăria

Mihail

Kogălniceanu,
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d. 9/1943-1946, f. 3v.

CONSTANTIN CERNAT- UN BĂCĂUAN LA CONDUCEREA
DIRECŢIEI GENERALE A POLIŢIEI (1936-1938)
Dr. Alin SP ÂNU
Constantin Cernat - a citizen from Bacău leading
General Directorate of Police
Summary

Constantin Cemat had a life marked by ups and downs, in wich the most
important thing of his professional career was leading General Directorate of
Police. He fought in the First World War, where he was wounded. He became a
prosecutor and he also got The Communist Party out of law ( 1921 ). Constantin
Cemat was appointed to lidership the Direction of Prisons (1924) and Director of
General Directorate of Police ( 1936-1938). In 1948 he was arrested, judged,
condemned and he died in the Communist prisons at the beginning ofthe '60.
Keywords: Cemat, Bacău, Letea, Police, intelligence, The Communist Party.
La 18 septembrie 1882, în localitatea Letea din judeţul Bacău, a venit pe
lume un băiat, iar părinţii - Vasile şi Ana Cernat - 1-au botezat cu numele de
Constantin. Cine putea bănui că acest vlăstar va avea un destin aparte in istorie, va
fi implicat şi se va evidenţia în bătălii pe câmpul de luptă în Războiul de Întregire,
dar şi în bătălii contra acelora care doreau subminarea României? Un destin
sinuos l-a ridicat din punct de vedere profesional pe urmaşul familiei Cernat din
Letea pe cele mai înalte culmi, însă apoi l-a aruncat în hăul concentraţionar
comunist, unde a dispărut definitiv. Deşi s-a aflat de mai multe ori în atenţia massmedia, în diferite etape ale vieţii şi din motive diferite, Constantin Cernat a rămas,
în mare parte, un necunoscut.
A absolvit Facultatea de Drept din Iaşi ( 1 iulie 1906) şi a practicat
avocatura la Bacău până la intrarea României în Războiul de Întregire ( 15 august
1916), când a fost mobilizat ca locotenent de rezervă în Regimentul 4 Vânători.
Împreună cu unitatea sa a participat "la toate luptele" 1 în prima linie, iar la 16
noiembrie 1916 a fost grav rănit - "cu ficatul perforat"2 -, dar nu a rămas decât 20
de zile în spital, cerând să se întoarcă pe front. Pentru actele de bravură săvârşite
la Poiana Uzului, Călugăreni şi Mărăşti a fost citat prin Ordin de Zi pe Armată,
decorat şi avansat la gradul de maior. În 1918 a fost numit comisar regal al
Corpului 2 Armată, funcţie în care a rămas până la 2 aprilie 1924, când a fost
numit ca director general al Închisorilor. În funcţia de comisar regal s-a evidenţiat
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Casa Regală - Carol II (în continuare: CR-Carol II), d.
180/1932, f. 37.
2
Ibidem.
1
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prin zelul depus cu care "a distrus" 3 încă de la început mişcarea comunistă din
4
România, fiind apreciat de Constantin Argetoianu, ministru de interne .
După doi ani de la numirea în funcţia de şef al penitenciarelor, la 1 iunie
5
1926, a fost înlocuit abuziv de către Theodor Cudalbu , ministru de Justiţie, în
6
urma unor motive fami1ia1e , dar şi a unora politice. Printre inamicii lui Cernat
s-au numărat generalul Alexandru A verescu 7 , deoarece numirea de comisar regal
8
s-a făcut peste voia acestuia, Romulus P. Voinescu , directorul general al
3

Ibidem.
Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine amintiri din vremea celor de ieri, voi. VI
(1919-1922), ediţie şi indice de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1996, p. 150: "În
acţiunea mea contra comunismului am găsit în Romulus Voinescu, directorul general al Siguranţei,
în inspectorul Vintilă Ionescu, în generalul Nicoleanu (prefect de poliţie), în generalul Mărgineanu
(comandantul Corpului 2 Armată) şi în maiorul Cernat, comisar regal, cei mai devotaţi şi iscusiţi
colaboratori".
5
Theodor Cudalbu (n. 1863, Chilieni-Tutova - d. 21 ianuarie 1954, Bucureşti) doctor în drept la
Roma, magistrat şi om politic. În Războiul de Întregire a fost numit administrator al Casei
Pădurilor din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. S-a afiliat Partidului Poporului, fiind ales
deputat (1920) şi senator. A deţinut portofoliile Ministerului Agriculturii şi Domeniilor (martie
1920 decembrie 1921) şi al Justiţiei (martie 1926-iunie 1927). A publicat Scăderile morale ale
partidelor politice de astăzi, Bucureşti, 1935.
6
Constantin Cernat a fost căsătorit cu o nepoată a lui Theodor Cudalbu, pe care a prins-o "în
flagrant delict de adulter" şi de care divorţat, în pofida intervenţiilor şi cererilor de împăcare
sustinute de familia acesteia.
7
Generalul Alexandru Averescu (n. 9 martie 1859, Ismail- m. 3 octombrie 1938, Bucureşti) a
deţinut, printre altele, funcţiile de comandant al Şcolii Superioare de Război ( 1894-1896), ataşat
militar la Berlin ( 1896-1898), şeful Secţiei Operaţii din Marele Stat Major (1899-1904), ministru
de război (1907-1909), şef al Statului Major General (1911-1913), comandant al Corpului 1
Armată ( 1914-1916) şi al Armatei a 2-a (1916-1918). Prim-ministru în perioadele ianuariefebruarie 1918, martie 1920-decembrie 1921 şi martie 1926-iunie 1927. Mai multe detalii despre
viaţa şi activitatea sa în: Alexandru Averescu, Notiţe zilnice de războiu (1916-1918), Tipografia
"Cartea de Aur" S.A.R., Bucureşti, 1937; C. Căzănişteanu, V. Zodian, A. Pandea, Comandanţi
Militari. Dicţionar, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 40-41; Teofil Oroian,
Gheorghe Nico1escu (coord.), Şefii Statului Major General Român 1859-2000, Editura Europa
Nova, Bucureşti, 2001, p. 78-90; Petre Otu, Mareşalul Alexandru Averescu militarul, omul politic,
legenda, Editura Militară, Bucureşti, 2005.
8
Romulus P. Voinescu (n. 2 august 1867, Bucureşti - d. 19 aprilie 1936, Bucureşti) a absolvit
Facultatea de Drept din Bucureşti ( 1890), după care a obţinut doctoratul la Paris. A deţinut funcţia
de judecător de instrucţie la Tribunalul Ilfov ( 1891-1903), apoi a devenit funcţionar în Ministerul
de Interne, fiind numit inspector-şef al Serviciului de Siguranţă al Capitalei, până în 1908, timp în
care a efectuat stagii de pregătire profesională la Paris. Din 1908 a devenit inspector general al
Poliţiilor, apoi secretar general al Ministerului de Interne în timpul guvernului Alexandru
Averescu ( 1918), după care a organizat structurile de securitate din Basarabia ( 1918-1920). La
moartea sa, Constantin Argetoianu a notat că acesta "a fost un farsor, dar plin de patimă pentru
profesiunile de poliţist şi de autor dramatic; la teatru n-a ajuns la nimic- în poliţie a ajuns director
general al Siguranţei Statului, situaţie în care mi-a dat un apreciat ajutor în 1920 şi 1921 pentru
stârpirea comunismului. Ca ministru de interne din acele grele vremuri, i-am rămas foarte
îndatorat" (Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice voi. 1, 2 februarie 1935-1 decembrie 1936,
ediţie şi indice de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1998, p. 281 ).
4
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Direcţiunii Poliţiei şi Siguranţei Generale, Stelian Popescu şi general Ştefan
Holban 10 , care l-au reclamat în mai multe rânduri, însă anchetele întreprinse au
9

dovedit netemeinicia acuzaţiilor. Acuzaţiile formulate în 1926, iniţial trei, ulterior
nouă, au fost, la rândul lor, demontate, iar anchetele au relevat că ministrul de
11
justiţie şi judecătorul de instrucţie "s-au pretat la fapte josnice" , printre care:
arestări de martori şi presiuni pentru a face declaraţii false, sustragerea de
documente şi de dosare, favorabile lui Cemat, acţiuni provocatoare la adresa sa şi
a familiei sale etc. În cele din urmă puterea judecătorească a trebuit să recunoască
12
nevinovăţia directorului general al Închisorilor , care a fost achitat prin sentinţa
nr. 970/8 martie 1928. Dar noul ministru de Justiţie, Stelian Popescu, a făcut apel
şi a deschis o anchetă asupra magistraţilor care au decis achitarea, însă Curtea de
Apel, Secţia II -a, prin Decizia nr. 410114 iulie 1930 a confirmat sentinţa şi l-a
achitat, din nou, pe acuzat. Prin Înalt Decret Regal nr. 3464/decembrie 1932,
Cemat a fost reintegrat şi repus în toate funcţiile şi drepturile avute, însă
conducerea Ministerului Justiţiei a tărăgănat acţiunea şi, mai mult, 1-a pus în
disponibilitate. La rândul său, Cemat a deschis o acţiune în contencios şi a cerut
repunerea în drepturi, în conformitate cu prevederile Înaltului Decret Regal, astfel
că, în final, a fost reintegrat în functie.
La jumătatea anului 1936 13 destinul lui Constantin Cemat a luat o nouă
întorsătură, una ascendentă, fiind numit director general al Direcţiei Generale a
9

Stelian Popescu (n. 19 februarie 1874 Balta-Doamnei, Prahova - m. aprilie 1954, Madrid), om
politic şi director al cotidianului "Universul" (1915-1944). Ministrul Justiţiei (17 decembrie 192117 ianuarie 1922, 4-20 iunie 1927 şi 21 iunie 1927-3 noiembrie 1928). Părăseşte ţara în martie
1944 cu destinaţia Elveţia şi, din 1948, se mută în Spania.
10
General de divizie Ştefan Holban (n. 15 mai 1869 Vaslui- m. 2 decembrie 1939 Bucureşti) a
absolvit Şcoala Militară de lnfanterie şi Cavalerie (1889) şi Şcoala Superioară de Război (1900),
după care a urmat o carieră ascendentă, fiind numit ataşat militar la Sankt-Petersburg (1910-1912).
În Războiul de Întregire a fost, succesiv, comandant al Etapelor Armatei din Dobrogea, al
Diviziilor 9 şi 19 Infanterie (13 octombrie 1916-10 ianuarie 1917) şi al Diviziei 6 Infanterie (din
iunie 1918), fiind avansat general de brigadă ( 1917). În calitate de comandant al Corpului 2
Armată a desfiinţat, prin Ordin de Zi, Partidul Comunist din România. A deţinut portofoliu!
Ministerului de Război în perioada 17 decembrie 1921 - 18 ianuarie 1922, în timpul guvernului
Take Ionescu. În 1927 s-a înscris în PNŢ, fiind ales deputat la alegerile din 1928.
11
ANIC, fond CR-Carol Il, d. 180/1932, f. 38.
12
Ibidem, f. 41: "s-au făcut cercetări în toată ţara şi nu s-a găsit un om măcar care să spună că
Cernat a primit un cadou de un ban".
13
Constantin Argetoianu a notat în jurnalul personal, la 22 iulie 1936, următoarele: "Citisem încă
de câteva zile că un domn Cernat fusese numit director general al Siguranţei Statului, loc vacant.
M-am întrebat dacă acest Cernat era unul şi acelaşi cu faimosul Cernat care a gustat plăcerile
puşcăriei, dar am respins această ipoteză. Aflu azi că e el în persoană. E de necrezut! Am cunoscut
pe Cernat în 1920, era maior şi comisar regal pe lângă Consiliul de Război din Bucureşti. În
desfiinţarea nucleelor comuniste efectuată de mine ca ministru de interne în 1920/1921, Cernat mia dat un concurs preţios: a lucrat inteligent, cu hotărâre şi autoritate. A lucrat chiar aşa de frumos
încât s-a impus atenţiei şefilor săi şi a fost numit -puţin şi prin influenţa politicii -director general
al închisorilor sub guvernul Brătianu din 1922. Aici şi-a dat în petic şi a fost antrenat şi el, după
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Poliţiei (DGP), cea mai importantă structură din Ministerul de Interne. În fruntea
DGP Cernat a imprimat un stil de conducere sobru şi concis, a impus o mai mare
conştientizare a măsurilor de compartimentare şi conspirare a activităţii
informative, precum şi de profesionalizare a personalului. Nu a ezitat să critice şi
să decidă măsuri punitive contra angajaţilor care au săvârşit abateri, afirmând:
14
"sunt dator să merg până la capăt, ca să termin şi cu sistemul, dar şi cu oamenii" ,
cu referire la sistemul mediocrităţii profesionale şi al funcţionarilor incapabili.
Analiza profesională la nivelul Ministerului de Interne a evidenţiat că
rezultatele slabe au, printre alte cauze, anumite asperităţi între şefii Poliţiei şi
Jandarmeriei la nivel judeţean şi regional, ceea ce a impus elaborarea unui Ordin
Circular 15 , la 9 decembrie 193 6, semnat de conducătorii celor două instituţii,
Constantin Cernat, respectiv general Barbu Pârâianu 16 . Aceştia au constatat, în
urma inspecţii lor, "animozităţile de ordin personal" 17 care existau între liderii din
teritoriu şi lipsa unei armonii profesionale, atât de necesare în vederea colaborării
interinstituţionale. Subalternilor cu funcţii manageriale din cele două structuri li
s-a cerut să se întâlnească de mai multe ori săptămânal pentru a face schimb de
informaţii şi a colabora, îndeosebi "la latura serviciului poliţienesc informativ" 18 ,
dar şi la orice acţiune sau caz aflate în interesul siguranţei statului.

Ionescu-Maritza, în procesul fraudelor de la Direcţia Închisorilor. Pus în urmărire prin ordonanţă şi
rechizitoriu în regulă, a fost închis preventiv şi achitat din lipsă de probe, aşa cum achită justiţia
noastră pe toată lumea de la un grad sau de la o situaţie în sus. A fost achitat, dar a rămas pentru
toată lumea ceea ce este: un pungaş. [... ] Ce autoritate va putea să aibă acest fost puşcăriaş asupra
oamenilor care I-au păzit când era închis? Cine sunt criminalii care sfătuiesc atât de prost pe Rege
sau dacă nu-l sfătuiesc ei, nu-l împiedică să-şi bată joc de ţară şi de oameni", în Constantin
Argetoianu, Însemnări zilnice, voi. 1 (2 februarie 1935 - 31 decembrie 1936), ediţie şi indice de
Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1998, p. 419. La rândulsău, Armand Călinescu a
notat în jurnalul personal că, la 5 august 1936, a fost vizitat de Constantin Cernat ,,noul director al
Siguranţei", în Armand Călinescu, Însemnări politice (1916-1939), ediţie îngrijită şi prefaţată de
Al. Gh. Savu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 314.
14
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Direcţia Generală a Poliţiei (în continuare: DGP), d.
96/1933, f. 27.
15
Acesta a fost difuzat cu nr. 76.41 0-S oficii lor de poliţie şi cu nr. 4199 către unităţile de jandarmi.
16
General Barbu Pârâianu (n. 23 martie 1884, Andreeşti-Gorj - d. 1946, Bucureşti) a absolvit
Liceul Militar din Craiova (1901), Şcoala Militară de Ofiţeri de lnfanterie şi Cavalerie (1904) şi
Şcoala Superioară de Război (1930). A participat la al doilea război balcanic (1913) şi la Războiul
de Întregire (1916-1919) cu Regimentul55 Infanterie, în calitate de comandant al Companiei 1 din
Batalionul 1. La sfărşitul anului 1916 a rămas în teritoriul ocupat şi a condus o organizaţie de
spionaj, care a fost descoperită în primăvara anului 1917 şi trimisă în judecată, iar Barbu Pârâianu
a fost condamnat la moarte. Înainte de execuţie a reuşit să evadeze din închisoare şi sa se refugieze
în liniile române. A fost avansat succesiv la gradele de locotenent-colonel ( 1917), colonel (1923)
şi general de brigadă (1933). A comandat Regimentul 4 Dorobanţi ,,Argeş" (1927), Brigada 3
Grăniceri (1932), apoi a fost numit subinspector general al IGJ (1933) şi inspector general al IGJ
( 12 februarie 1934-1938).
17
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond DGP, d. 96/1933, f. 15.
18
Ibidem.
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Modul cum a fost percepută şi aplicată Legea Poliţiei din 1929 de către
poliţişti a fost cerut de către directorul general în 1936. Conform rezultatului,
detailat şi analizat de către inspectorul Gheorghe Bârzescu, percepţia
funcţionarilor poliţieneşti era aceea că în România infracţiunile "au ajuns un
19
adevărat sport" practicat de toată lumea, apărat de avocaţi şi privit cu bunăvoinţă
de judecători. În pofida consacrării garanţiilor de stabilitate, avansare şi
pensionare a funcţionarilor publici, iar Legea Poliţiei a prevăzut o selecţie
20
riguroasă şi o instruire profesională a cadrelor, aceştia se aflau "încă departe" de
menirea lor adevărată. Cauzele pentru care rezultatele nu s-au ridicat la nivelul
aşteptărilor au fost, în principal, două: politizarea instituţiei şi lipsa de solicitudine
a conducătorilor faţă de solicitările funcţionarilor, cu consecinţele de rigoare în
procesul fluctuaţiei de personal
Cele mai frecvente infracţiuni care au pus în primejdie libertatea,
proprietatea şi siguranţa statului au fost: furturi, escrocherii, abuz de încredere,
falsuri, delapidări, trafic de influenţă, port ilegal de uniformă, răspândire de
21
manifeste "incendiare" şi răspândirea de zvonuri tendenţioase. Încălcarea legii la
diferite legi, regulamente şi ordonanţe administrative a fost constatată în
următoarele domenii: controlul străinilor, circulaţie, repausul duminical,
monopolul alcoolului şi regulamentul de construcţii şi alinieri. Factorii care au
compromis liniştea şi ordinea publică au fost: acţiunile comuniste, sectante stiliste
şi legionare. Aceleaşi, împreună cu manifestările revizioniste ungare, bulgare şi
sovietice s-au dovedit a pune în pericol siguranţa internă şi externă a statului, în
principal prin activităţi subversive, identificându-se cazuri concrete de
propagandă, trădare şi spionaj.
În privinţa îndeplinirii sarcinilor profesionale de către funcţionarii DGP,
inspectorul Bârzescu a raportat că acţiunea de supraveghere şi culegere de
22
informaţii "cu personal redus, nepregătit şi mijloace insuficiente" nu putea
conduce la rezultate pozitive. O acţiune informativă reuşită implică "sacrificii
materiale" 23 , cu scopul de a putea recruta informatori "preţioşi" 24 din toate
straturile sociale şi din organizaţiile ilegale urmărite. Acest lucru a fost realizat,
într-o oarecare măsură, doar în Capitală, însă la nivel naţional acţiunea
25
informativă nu a corespuns "în totul" necesităţilor DGP.
Aceste realităţi au stat, probabil, la baza reglementărilor pentru o nouă
organizare a Ministerului de Interne, care a survenit prin Decretul-Lege nr.

19

20
21
22

23
24

25

Ibidem, d. 10511934, f. 11.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f.14.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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4/1936 26 (ratificat la 26 ianuarie 193 7), în care administraţia generală a ţării a fost
structurată în trei mari grupe: centrală, locală şi exterioară. În administraţia
centrală au fost grupate următoarele servicii: Cabinet, Direcţii, Servicii
nerepartizate pe direcţii, DGP, Prefectura Poliţiei Capitalei, Inspectoratul General
al Jandarmeriei, Corpul Pompierilor Militari, Curţile Administrative şi Regia
Autonomă a Asigurărilor de Stat. Administraţia locală a fost alcătuită din
Administraţia Judeţeană (prefecturi) şi Administraţia Comunală (municipii,
primării urbane reşedinţe şi nereşedinţe de judeţ, primării rurale). La rândul ei,
administraţia exterioară a primit în subordine Inspectoratele administrative,
Preturile, Curţile administrative, Inspectoratele, Chesturile, Comisariatele şi
Detaşamentele de Poliţie, Subinspectoratele Generale, Inspectoratele, legiunile,
Sectoarele, Secţiile şi posturile de Jandarmi, unităţile de pompieri, Inspectoratele
penitenciare, unităţile penitenciare şi de prevedere.
Conform Decretului-Lege, atribuţiile generale ale Ministerului de Interne
au vizat:
1. Conducerea administraţiei generale a ţării.
2. Paza ordinei publice.
3. Siguranţa statului.
Obiectivele DGP au fost stabilite ca fiind "coordonarea şi realizarea
27
activităţii de ordine şi informaţii" pe între teritoriul urban al României. Printre
serviciile centrale şi speciale ale DGP nerepartizate pe direcţii s-au numărat:
Cabinetul directorului general, Corpul Detectivilor, Inspectoratul Gardienilor
Publici, Biroul de studii şi documentare, Institutul de Poliţie şi şcolile de pregătire
şi educaţie profesională.

La jumătatea anului 1937 Stelian Popescu, proprietarul cotidianului
Universul, a republicat un articol scris de Nicolae Iorga referitor la discursul
regelui Carol al II-lea la Academie, însă a adăugat un comentariu negativ la adresa
metresei regale, Elena Lupescu. Acest lucru a stârnit furia suveranului, care a
cerut explicaţii de la premierul Gheorghe Tătărescu referitoare la ineficienţa
28
cenzurii, iar acesta "a oferit capul lui Cernat, directorul Siguranţei" împreună cu
cel al colonelului magistrat Romulus Hotineanu, şeful Serviciului Cenzurii.
Tentativele de reformare a sistemului şi faptul că a venit din afara mediului
de securitate i-au atras lui Cernat antipatia vechilor funcţionari de poliţie şi
Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 5/7 ianuarie 1936, partea 1. Atribuţiile
generale ale Ministerului de Interne au prevăzut conducerea administraţiei generale a ţării, paza
ordinei publice şi siguranţa statului. În atribuţiile DGP au intrat "menţinerea ordinei publice,
prevenirea şi reprimarea oricărei violări a legilor şi regulamentelor care interesează ordinea
publică şi siguranţa statului, culegerea de informaţii, precum şi atribuţiile de poliţie judiciară
prevăzute de lege".
27
Lazăr Cârjan, Istoria Poliţiei Române de la origini până în 1949, Editura Vestala, Bucureşti,
2000, p. 232.
28
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice voi. II (1 ianuarie-30 iunie 1937), ediţie şi indice de
Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 278.

26
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siguranţă. La 1 noiembrie 1937 şeful Poliţiei Române "a fost demisionat" pe
baza unor acuzaţii, însă după verificarea acestora şi primirea rezultatelor negative
a revenit în funcţie. Totuşi, doi vechi poliţişti cu funcţii de conducere în DGP,
Gheorghe Olăraşu 30 şi Vasile Gustav 31 , au reclamat la Comisia pentru controlul
averilor de pe lângă Curtea de Apel, Secţia 1, obţinerea unei averi ilicite de către
Cernat profitând de funcţia deţinută. În esenţă, acuzaţiile au fost asemănătoare cu
cele din 1926 32 , iar a vocaţii apărării, printre care şi lstrate Micescu 33 , au arătat că
34
procesul se bazează pe "o înscenare" a lui Olăraşu, care a vizat funcţia de
director general. Printre martorii acuzării s-a numărat şi Mihail Moruzov, şeful
Serviciului Secret de Informaţii, ironizat de avocatul Ion Nedelescu, un alt avocat
al apărării. Acesta a afirmat că "e surprinzător" 35 cum la conducerea serviciului de
informaţii din Marele Stat Major a fost numit "un bulgar de origine din pusta
Dobrogei" 36 şi a prezentat o telegramă de felicitare adresată de acesta lui Cernat,
în care 1-a lăudat şi i-a cerut colaborarea profesională. Într-o asemenea atmosferă,
schimbarea din funcţie a fost iminentă, iar Constantin Cernat a lăsat locul, la
mijlocul anului 1938, lui Eugen Bianu 37 , subdirector general încă din 1930 şi
predecesor interimar în fruntea DGP.
29

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice voi. III ( 1 iulie-31 decembrie 1937), ediţie şi indice de
Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 198. În continuare memorialistul a notat:
"Nu mă miră că I-au demisionat, mă miră că I-au numit - am mai spus-o - dată fiind calitatea lui
veche de client al Parchetului".
30
Gheorghe Olăraşu (n. 1O mai 1879, Iveşti, Galaţi - 22 septembrie 1954, penitenciarul Făgăraş),
a fost un funcţionar de carieră al DPSG, ulterior al DGP. In 1921 se afla în funcţia de inspector
general al Poliţiilor, ulterior a avansat până la cea de director al Direcţiei Poliţiei de Siguranţă şi
director administrativ în Ministerul de Interne. A fost arestat în 1949, judecat şi condamnat, fiind
semnalat în penitenciarele Jilava, Târgşor şi Făgăraş.
31
Vasile Gustav a fost un funcţionar de carieră, specializat în Siguranţă. În 1921 a fost numit în
funcţia de inspector-şef al Siguranţei Capitalei, iar în 1938 era şeful Inspectoratului Regional de
Politie din Basarabia.
32
P~ larg despre capetele de acuzare aduse lui Constantin Cernat a se consulta: ANIC, fond DGP,
d. 10511934, f. 24-25.
33
Istrate Micescu (n. 22 mai 1881, Ploieşti - d. 22 mai 1951, penitenciarul Ai ud) jurist şi om
politic. A obţinut doctoratul în drept la Paris (1906), apoi a devenit profesor la Facultatea de Drept
din Bucureşti ( 1912). S-a înrolat politic în PNL ( 1918) şi a devenit deputat la alegerile din 1920,
1927 şi 1931. În guvernul Octavian Goga a deţinut funcţia de ministru de externe (2 8 decembrie
1937 - 1O februarie 1938), apoi s-a raliat lui Carol al II-lea, fiind autorul Constituţiei din 1938 şi
cooptat ca membru în Consiliul Superior Naţional al Frontului Renaşterii Naţionale. A mai deţinut
portofoliu! justiţiei în cabinetul Gheorghe Tătărescu (24 noiembrie 1939 - 1Omai 1940). La 1 iulie
1948 a fost condamnat la 20 ani temniţă grea.
34
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond DGP, d. 96/1933, f. 28.
35
Ibidem, f. 27.
36
Ibidem.
37
Dr. Eugen Bianu (n. 1888 Făget-Făgăraş - m. 1950 New York), doctor în drept, subdirector
general al Direcţiei Generale a Poliţiei (1930-1938 şi 1940-1947). Apropiat al Palatului Regal, a
părăsit ţara împreună cu regele Mihai după abdicarea acestuia.
29
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Aşa

cum era normal, cazul său a captat atenţia publică şi ziarele s-au
înghesuit să transmită tot felul de date, mai aproape sau mai departe de realitate şi,
evident, ştiri de la proces. Constantin Argetoianu a preluat din presă, la 4 iunie
1938, informaţia că diploma de licenţă în drept a lui Cernat a fost anulată
"deoarece a fost eliberată prin fraudă" 38 . Totuşi, cenzura impusă în februarie
1938, o dată cu instaurarea regimului de autoritate monarhică al regelui Carol al
II-lea, nu a permis multor articole să vadă lumina tiparului. Astfel, la 23 februarie
1939, cotidianul Universul avea în pregătire un articol despre evoluţia anchetelor
în cazul controlului averilor unor demnitari. În cazul lui Cernat, dezbaterile au
vizat unele remuneraţii "servite denunţătorului de Ministerul de Interne ca diurne
lunare suplimentare (50.000 lei)" 39 . Ministerul de Interne a confirmat plata din
fondul ordinei publice, însă denunţătorii au contestat "valabilitatea descărcării" 40
- considerând-o ilegală - şi au cerut justificarea întrebuinţării sumei. Avocatul
Nedelescu a susţinut că jurisdicţia controlului averilor n-are competenţa să
examineze legalitatea unor dispoziţii de plată luate de departamente şi că diurnele
funcţionarilor nu trebuie justificate sub raportul întrebuinţării lor. Dezbaterile nu
s-au încheiat, astfel că magistraţii au stabilit un nou termen, la 4 martie 1939. La 5
martie 1939, sub titlul "Controlul averii maiorului Cernat" 41 , cotidianul Curentul
ar fi vrut să publice despre cum au fost audiaţi, ca martori, Dumitru Iuca42 , fost
ministru de Interne şi Stoenescu, director general al Contabilităţii şi fondurilor din
Ministerul de Interne. Finalul tergiversărilor judiciare a avut loc abia la 25 martie
1942, când Comisia de judecată a Curţii de Casaţie (Comisia Prezidenţială) l-a
achitat de acuzaţia de nejustificare a 41 de milioane de lei "cheltuite din fondurile
secrete, sub miniştrii de interne 1uca şi Inculeţ" 43 •
La 16 decembrie 1941 Constantin Cernat a înaintat primului-ministru,
generalul Ion Antonescu, un memoriu cu diferite sugestii privind reorganizarea
serviciilor de informaţii, la care a adăugat o serie de date pe care le-a cules
personal. Memoriul a fost analizat de Serviciul Central de Informaţii de pe lângă
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, care a prezentat Conducătorului Statului o
38

Constantin Argetoianu, Memorii. Pentro cei de mâine amintiri din vremea celor de ieri, voi. XI
(1 ianuarie-30 iunie 1938), ediţie şi indice de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti,
1996, p. 307. În continuare, memorialistul a afirmat: ,,Acest Cernat a fost director general al
Siguranţei şi prins cu mâţa în sac a fost destituit şi dat în judecată. Achitat de către instanţele
judecătoreşti, a fost repus în fruntea Siguranţei, de unde a fost din nou trimis la plimbare, din
noroc înainte de a i se fi anulat diploma!"
39
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri - Serviciul Special de
Informaţii (în continuare: PCM-SSI), d. 16/1938, f. 23.
40
Ibidem.
41
Ibidem, f. 25.
42
Dumitru luca (n. 1882-d. 1940) a fost subsecretar de stat (noiembrie 1933-august 1936) şi
ministru (august 1936-februarie 1937) la Ministerul de Interne.
43
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice voi. X ( 1 ianuarie-20 noiembrie 1942, 1 ianuarie-!
februarie 1944, 30 martie-22 aprilie 1944), ediţie şi indice de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli,
Bucureşti, 2009, p. 288.
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sinteză cu principalele puncte de vedere. În esenţă, Cemat a afirmat că premierul
nu este "precis informat" 44 despre situaţia din ţară, aceasta în urma unei
45
"defectuoase organizări"
a structurilor informative/contrainformative. În
consecinţă, a propus un plan de restructurare în care Serviciul Special de
46
Informaţii (SSI) "trebuie lăsat" misiunilor informative militare, iar Prefectura
47
Poliţiei Capitalei (PPC) ,,rosturilor ei" de păstrare a ordinii. La rândul ei,
48
Direcţia Poliţiei de Siguranţă din DGP "trebuie să concentreze" toate resursele
existente, inclusiv cele ale SSI (zona de date nemilitare interne), Inspectoratul
General al Jandarmeriei (IGJ) şi PPC (serviciile de poliţie judiciară şi socială)
pentru a stăpâni situaţia. Ca un corolar ale celor expuse, activitatea de siguranţă
devenea "nevăzută şi fără să se ştie prin ce elemente activează" 49 . Valorificarea
datelor primite avea "toată autoritatea cuvenită" 50 numai în cazul când trei surse
diferite confirmau acest lucru. Direcţia Poliţiei de Siguranţă, IGJ şi celelalte
51
structuri de securitate au fost catalogate ca "lipsite de curaj" , deoarece nu se
simţeau protejate în acţiunile întreprinse şi nu îşi desfăşurau sarcinile profesionale
în mod real. În partea a doua a memoriului, Cemat a prezentat câteva constatări
personale asupra situaţiei nesatisfăcătoare din ţară:
52
- persistenţa unor acţiuni clandestine dezvoltate de "elemente dubioase" ,
care exploatează neajunsurile existente şi a unor spioni, care "cutreieră ţara
nestingheriti" 53 ·
'
'
- situaţia deficitară din agricultură, raportarea de statistici false, nemulţumiri
ale ţăranilor faţă de măsurile restrictive;
54
- economia suferă "de pe urma şperţului" , iar birocraţia afectează sistemul
de învăţământ şi de sănătate;
- românizarea a sporit numărul funcţionarilor, însă evreii, în pofida
măsurilor de expropriere a imobilelor, au rămas cu capitalul aproape intact, acesta
fiind "principalul instrument al puterii lor" 55 •
În încheiere, Cernat a afrrmat că primul-ministru nu este bine informat "din
cauza lipsei unui serviciu de informaţii bine pus la punct" 56 , fapt care îl pune în
imposibilitate să facă "tot binele pe care-1 doreşte ţării" 57 •
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri - Cabinetul Militar, d.
9411941' f. 72.
45
Ibidem.
46
Ibidem.
47
Ibidem.
48
Ibidem.
49
Ibidem, f. 73.
50
Ibidem.
51
Ibidem.
52
Ibidem.
53
Ibidem.
54
Ibidem, f. 74.
55
Ibidem.
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Finalul vieţii i-a fost la fel de tumultuos ca şi începutul, fără linişte, odihnă,
pace. A fost arestat la 18 iulie 1948, împreună cu un mare lot de poliţişti care în
perioada interbelică au acţionat împotriva mişcării comuniste şi condamnat la
muncă silnică pe viaţă. Cu acest prilej i s-au reproşat toate activităţile intense
contra clasei muncitoare începând din 1921, el fiind unul dintre puţinii
supravieţuitori ai acelei perioade. A decedat în universul concentraţionar comunist
la începutul anilor '60, cu puţin înainte de marile graţieri, dar prea târziu pentru
cei 80 de ani ai fostului director general al Poliţiei.

56
57

Ibidem, f. 75.
Ibidem.
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FR<)NTUL RENAŞTERII NAŢIONALE
IN ALEGERILE DIN IUNIE 1939
Dr. Sebastian Florin RUSU
National renaissance front in the elections of june 1939
Summary

Elections in June 1939 had accounted for Charles II an attempt shv of the
single partv politica} legitimacv under the auspices of respecting democracv.
Building coroorate policv was devoid of politica! legitimacv and the 1939
elections demonstrated poor adherence among people, despite the strict control of
state power institutions.
Keywords: elections, carlism, single party, politica} transits.
Regimul politic autoritarist instaurat de Carol al II-lea după 10 februarie
1938 nu s-a îndepărtat definitiv, în pofida idealului său dictatorial de maniera
regimurilor democratice în ceea ce priveşte legitimarea politică şi ideologică prin
intermediul alegerilor pentru a obţine voturile cetăţenilor. Deşi ultima convocare a
corpului electoral se produsese la 20 decembrie 193 7 şi la referendumul pentru
Constituţia din 1938, oamenii cheie ai regimului carlist au simţit nevoia
reconvocării electoratului pentru a-şi întări legitimitatea politică în altfel de
alegeri în care campania electorală şi propaganda propriu zisă fuseseră eliminate
din start. Alegerile au fost stabilite pentru datele de 1 şi 2 iunie 1939 pentru a
marca, prin victoria în alegeri a partidului unic chiar de ziua Restauraţiei 1•
Pe de altă parte, prin intermediul legii electorale de la 9 mai 1939 erau
chemaţi la urne dintr-o populaţie de circa 20 de milioane de cetăţeni, doar 7,2
milioane reprezentau pe cei care depăşeau vârsta de 30 de ani. Cum dintre aceştia,
doar 3,6 milioane erau ştiutori de carte iar mulţi alţii nu aveau nici o ocupaţie,
numărul votanţilor era redus de aproximativ 2.025.123 din care 1.713.633 la
agricultură şi muncă manuală, 109.282 la comerţ şi industrie şi 210.668 la
2
ocupaţii intelectuale . Lista candidaturilor a fost atent analizată de către
Directoratul FRN care a publicat-o la 21 mai 1939. Numărul candidaţilor pe
circumscripţii era aproape dublu faţă decât numărul locurilor, atât la Cameră cât şi
la Senat. Candidaţii aveau voie să tipărească un singur format de manifest
electoral atipic, cu fotografia alături de un text de maxim 100 de cuvinte laconism cerut de FRN pentru a demantela retorica fostelor partide parlamentare 3 .
În privinţa listelor de candidaţi care intraseră în cursa pentru voturile cetăţenilor la
Cameră pentru un loc la categoria agricultură şi muncă manuală, industrie şi
comerţ sau ocupaţii intelectuale existau mici anomalii în ceea ce priveşte profilul
acestora care demonstrează grabă cu care Directoratul FRN-ului s-a grăbit a-i
Florin Muller, Metamorfoze ale politicului românescl938-1944, Bucuresti, Editura Universităţii
din Bucureşti, 2005, p. 246.
2
Livia Dandara, România în vâltoarea anului 1939, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1985, p. 234.
3
Ibidem, p. 236.
1
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impune. Astfel, la Bucureşti, la Camera Deputaţilor îi găsim drept candidaţi la
Industrie şi Comerţ pe praf univ dr. Vâlcovici Victor, arhitect Enescu D. Ioan,
Cernea Andrei de profesie restaurator şi Frumuzache P. Petre fără ocupaţie
4
afişată , care, în conformitate cu profesia afişată, nu se încadrau la categoria
industrie şi comerţ. În lista candidaţilor din ţinutul Prut găsim o altă anomalie la
categoria industrie şi comerţ unde candida pensionarul Vâlceanu Ion (Botoşani) 5 •
Lista candidaţilor din ţinutul Olt la categoria industrie şi comerţ îl cuprindea şi pe
fratele lui Gheorghe Tătărăscu (Guţă) devenit filocarlist agresiv ~este noapte din
postura de director al publicaţiei Scrisul Românesc din Bucureşti , fiind genul de
candidat adus de la centru la o categorie profesională care nu-l recomanda şi
anume profesia de jurnalist. Iar la categoria ocupaţii intelectuale candida un medic
7
veterinar Hortopan Grigore din T ârgu 1iu • Un alt caz asemănător cu cele
prezentate mai sus îl găsim în ţinutul Nistru, unde pe lista de la ocupaţii
intelectuale îl găsim pe Adamovici Eugen, fost militar, pensionar din Tighina 8 •
În ţinutul Someş, o altă neconcordanţă între profesia candidatului şi lista
pe c~re acesta candida o găsim la cate~oria a~ic~ult~ră şi muncă manual~ unde
cand1da doctorul Asztalos Alexandru dm CluJ . In ţmutul Suceava, pe hsta de
ocupaţii intelectuale se găsea inginerul Tucraş Gavriil din Suceava 10 , iar în ţinutul
Nistru, tot pe lista de ocupaţii intelectuale pe un anume, Adamovici Eugen din
Tighina, fost militar în rezervă 11 , ale căror profesii nu se potrivesc cu listele pe
care candidează.
Analizând aceste anomalii din listele electorale se observă că FRN nu a
beneficiat de cadre bine pregătite în toată ţară, iar aceste imperfecţiuni au fost
tolerate de liderii partidului unic, în timp ce oamenii cheie, am spune vizibili ai
regimului, erau deschizători de liste după cum urmează: la Bucureşti pe lista de
Industrie şi Comerţ îi regăsim pe Constantin Angelescu (fost ministru liberal,
director de bancă), pe industriaşul Ion Giugurtu (pro carlist), iar la ocupaţii
intelectuale pe Grigore Gafencu (ministru al Afacerilor Externe), Constantin
Rădulescu Motru (profesor universitar), Octav Mezincescu (profesor universitar),
Demostene Botez (avocat şi poet); în ţinutul Bucegi lista de la agricultură şi
muncă era deschisă de Armand Călinescu (prim-ministru - Argeş), Mihail
Ghelmegheanu (ministrul Comunicaţiilor - Muşcel), iar la categoria ocupaţii
intelectuale pe Teodor Capidan ( profesor universitar) şi pe D. Munteanu Rârnnic
(profesor Ploiesti - fost subs~cretar de stat la Interne în 1931 în guvernul de
tehnocraţi Iorga-Argetoianu). In ţinutul Prut, la categoria Agricultură şi Muncă
Manuală candida Victor Iamandi (ministrul Justiţiei - Iaşi), iar la ocupaţii
intelectuale Petre Andrei (ministrul Educaţiei Naţionale, profesor universitar Iaşi)
România, anul II, nr. 359, 31 Mai 1939 - trebuie să precizăm că această publicaţie a fost
stindardul oficial al FRN şi a publicat în acest număr în exclusivitate tablourile cu candidaţi pentru
Cameră din întreaga ţară.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
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şi Ion Petrovici (profesor universitar); la Olt, la categoria agricultură şi muncă,
lista era deschisă de Eugen Titeanu (subsecretar de stat, agricultor- Romanaţi) şi
Virgil Potârcă (agricultor, Pleniţa Dolj, apropiat de al lui Grigore Iunian); la
Dunărea de Jos, la agricultură şi muncă, cap de listă era Mihail Ralea (ministrul
Muncii, agricultor- Fălciu) iar la Someş la agricultură şi muncă Vaida Voevod
Alexandru (consilier regal, agricultor - Cluj); la ocupaţiuni intelectuale, Silviu
Dragomir (ministrul Minorităţilor, prof univ. - Cluj), Pop Traian, (ministrul
Inventarului Avuţiilor Publice, profesor universitar - Cluj), Zigre Nicolae,
ministrul Cultelor, avocat, Oradea, Jinga Victor, subsecretar de stat, profesor
universitar, Cluj, Şerban Mihai, subsecretar de stat, profesor universitar doctor Cluj şi Ioan Lupaş (profesor universitar- Cluj) 12 •
Din analiza listelor electorale de candidaţi pentru Cameră depuse de liderii
partidului unic pe întreaga ţară, se observă deficienţele prin micile neconcordanţe
între profesie şi categoria profesională unde candidatul voia să obţină mandatul de
deputat şi impunerea oamenilor cheie ai regimului în postura de locomotive ale
regimului pentru a demonstra viabilitatea acestui partid care nu reuşise să
înregimenteze oamenii cu greutate din jurul lui Iuliu Maniu şi C.I. Brătianu. Pe de
altă parte, primul ministru Armand Călinescu, din postura de mână dreaptă a
carlismului a lucrat intens la imaginea partidului unic din aceste alegeri prin
interviul acordat corespondentului ziarului parizian "Le Temps" de la Bucureşti,
unde a ţinut să facă unele precizări ideologice asupra regimului, mimând
democraţia şi actul electoral care trebuia să zămislească primul parlament
corporatist al ţării: "Nu suntem nici fascişti, nici nazişti, nici politicieni; suntem
demofili fără demagogie, realizatori vorbărie zadarnică, adversari ai profesiunii
parlamentare, dar partizani ai reprezentanţei alese şi ai libertăţii de a vorbi şi de a
scrie fără licenţe. Astfel se rezumă doctrina noastră. Vom da de altfel cea mai
bună dovadă despre aceasta, consultând ţara în zilele de 1 şi 2 iunie, pentru a
asigura liberul joc al noii Constituţii" 13 .
Pentru noul regim, alegerile de la 1 şi 2 iunie 1939 erau vitale pentru
legitimarea partidului unic în plan extern iar justificările ideologice aduse de
Armand Călinescu acopereau resorturile unei dictaturi născute în urma jocurilor
de culise ale carlismului: "S-a putut crede în afară că România trăieşte sub un
regim de dictatură totală. V edeţi că nu este nimic din toate acestea. Alegerile se
vor face liber, fără îndoială după formule noi, dar vom avea atât în Cameră cât şi
la Senat o reprezentare a intereselor adevărate ale ţării, fiindcă nu sunt alegători
decât bărbaţii şi femei de 30 de ani care lucrează şi sunt înscrişi în una din cele 3
categorii prevăzute de Constituţie, adică; Agricultură şi Muncă Manuală, Comerţ
14
şi Industrie, Ocupaţiuni Intelectuale ". In privinţa desfăşurării votului, Călinescu
era ferm: "votul va fi secret şi uninominal. Candidaţii vor fi prezentaţi prin fişe şi
circulare, prin titluri şi meritele lor, cu excluderea oricărei campanii prin
meetinguri pu~lice care creează agitaţii şi prea dau sens demagogiei un avantaj
bunului simţ. In ce priveşte guvernul răspunzător de actele sale numai faţă de

12
13
14

Ibidem.
Timpul, anul III, nr. 737,23 mai 1939.
Ibidem, 23 Mai 1939.

321
https://biblioteca-digitala.ro

Suveran el nu va întruni decât pentru a asigura libertatea operaţiilor electorale. El
nu patronează nici o candidatură" 15 .
Într-o altă serie de interviuri acordate publicaţiei oficiale a regimului,
ziarul "România", condus de romancierul Cezar Petrecu, Călinescu a mai criticat
în termeni extremi de duri vechile comportamente electorale ale partidelor politice
din vechiul regim, lansând un amplu rechizitoriu demagogiei şi promisiunilor
electorale neonorate care au servit drept scop naşterii FRN: "Alegerile nu se fac,
ca în vechiul regim în atmosfera viciată a supralicitaţiilor de partid, cu
sgomotoase şi înveninătoare târguieli electorale mincinoase. Corpurile vii ale
naţiunii, intelectuali, profesiuni practice, meseriaşi şi agricultori îşi vor alege
reprezentanţii din sânullor, elemente probate prin muncă şi sacrificii pentru binele
obştesc, oameni de experienţă şi oameni de ispravă mai ales. Alt aer se va respira
în România la alegerile de la 1 şi 2 iunie. Iar Parlamentul care se va întruni la 7
iunie în ajunul zilei de comemorare a Restauraţiei naţionale depline, cu un
caracter corporativ, în care profesiunile constitutive în Stat vor aduce aportul lor
de rodnicie pentru întărirea şi prosperarea naţiunei" 16 •
In privinţa partidului unic, Călinescu aducea numai laude: "FRN este
manifestarea politică a noului regim. El nu este un partid, după modelul celor din
trecut. De aceea nu aţi văzut agenţi de-ai acestui front cutreerând satele şi făcând
făgăduieli demagogice; de aceea, nu veţi vedea reprezentanţi de-ai acestui front
cutreierând ministerele şi birourile administraţiilor, ca să facă fel de fel de
intervenţii. FRN este mai mult o mişcare spirituală (demagogie a la Călinescu). El
a avut ca misiune să creeze un spirit de unitate naţională şi-n această privinţă a
17
reuşit pe deplin" • Concomitent cu aceste interviuri de preamărire ale noii
construcţii politice sub auspiciile FRN, Călinescu a dat ordinul expres numărul
35971 din 20 mai 1939 reprezentanţilor Gărzii Naţionale precum şi poliţiei de
siguranţă pentru verificarea posibilelor apartenenţe ideologice ale candidaţilor de
pe lista partidului unic la mişcarea legionară şi PCdR pentru a se evita posibilele
surprize neplăcute.
De la Soroca, agenţii poliţiei de Siguranţă raportau următoarele: "la
categoria ocupaţiuni intelectuale Iov Dumitru, fost prefect sub regimul averescan
şi apoi preşedinte al organizaţiei naţional-agrare Soroca are soţia simpatizantă
legionară în arhiva noastră. Hrişcu Petre avocat, a activat intens în mişcarea
18
comunistă" . De la Chişinău, corpul detectivilor descoperise faptul că: "Bălan
Vasile, brutar, candidat pentru Cameră, la categoria agricultură şi muncă manuală
este cunoscut ca activist în mişcarea comunistă, Blocul Muncitorec Ţărănesc,
dizolvat în 1931. In prezent ţine Ieş.ăt~ra cu elemente comuniste. Alexandru Mâţă
-este cunoscut cu idei comuniste" 9 . In schimb, la Tulcea poliţia de Siguranţă era
în impas, în cea ce îl privea pe Negrea Petre, candidat la agricultură şi muncă
manuală întrucât nu reuşiseră să dea nici o relaţie despre trecutul său, fiind
A

15

Ibidem.
România, anul Il, nr. 339, Il mai 1939.
17
România, anul Il, nr. 332, 4 mai 1939.
18
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Direcţia Generală a Poliţiei, d. 5111939, f. 5.
19
Ibidem, f. 10.
16

322
https://biblioteca-digitala.ro

necunoscut 20 . La Brăila, Siguranţa identificase un candidat cu probleme, în
persoana lui Lazăr Meglaşu, fost membru PSD până la începutul anului 1938,
suspectat pentru acţiuni comuniste şi dovedit ca având legături strânse cu liderii
21
internaţionalei II-a şi a III-a . La Silistra: "Gheorghe Toporof şi Iordan Lefterov
au fost numai bănuiţi ca militanţi comunişti :Erin~ faptul că erau simpatizanţi cu
2
mişcarea comunistă fiind în anturajul lor" • In schimb, corpul detectivilor
reuşiseră să afle că "în vederea alegerilor la care candidează şi Simion Rusu,
secretarul Uniunii breslelor Fier-Metal pentru categoria Muncă, comuniştii
organizaţi în breslele muncitoreşti au primit cuvânt de ordine să susţină
candidatura acestuia" 23 . La Craiova, agenţii poliţiei de Siguranţă aflaseră că
"Gogu Adam Popescu, avocat din Craiova, candidat la alegerile pentru Cameră
este cunoscut simpatizant legionar. A fost apărătorul legionarilor în majoritatea
24
proceselor pendinte de Tribunalul Militar al Corpului I Armată" . La Bălţi, "este
suspectat numai Constantin din localitate ca unul ce a figurat în mai multe procese
comuniste ca martor şi chiar în procesul profesorului Petre Constantinescu" 25 .
Situaţii asemănătoare au mai fost consemnate de Siguranţă, la Piatra
Neamţ, unde rezulta că Lalu Gheorghe a fost simpatizant legionar fiind în strânse
26
legături cu avocatul Radu Budişteanu şi la Slatina unde dintre toţi candidaţii de
la Cameră numai Take Protopopescu este cunoscut simpatizant cu fosta mişcare
27
legionară • Din aceste rapoarte trimise la centru, Directoratul FRN se confrunta
în aceste alegeri cu o serie de candidaţi cu un trecut politic dubios fie spre
mişcarea comunistă sau spre mişcarea legionară, în timp personaje politice cheie
de la partidele democratice mari PNŢ şi PNL lipseau de pe listele Frontului (aici
mă refer la oamenii cheie din jurul lui Maniu - Mihalache - C.I. Brătianu, în afara
celor care au trădat imediat cu lovitura de stat de la 1O februarie 193 8), iar
candidaţii pro-carlişti cu notorietate deşi capi de listă erau prea puţini pentru
aspiraţiile politice ale partidului unic.
Dincolo de informaţiile transmise despre trecutul politic al candidaţilor de
mai sus, lucrătorii Siguranţei arătau că cercurile maniste din "lectura atentă a
viitoarelor nume din Parlament erau de părere că guvernul nu a mai putut atrage
noi forţe rămase opoziţioniste. Oamenii c~are au fost puşi pe liste sunt atât de
necunoscuţi încât au provocat surprindere. In Ardeal guvernul nu a fost inspirat în
afară de membrii Cabinetului şi câţiva transfugi niciunul dintre candidaţi nu este
cunoscut în propria lor circumscripţie" 28 . Pe de altă parte, dintr-o altă notă secretă
mai aflăm că partidul unic nu a reuşit să creeze breşe în rândul organizaţiilor PNŢ
pentru a înrola candidaţi pe lista FRN-ului, ci doar "în afară de Victor Moldovanu
în Ardeal şi de alte două persoane, nici unul dintre apropiaţii lui Maniu nu a
20

21
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acceptat să candideze pe lista FRN cu toate insistenţele lui Vaida Voevod. Astăzi,
când nici unul dintre prietenii săi apropiaţi, cu excepţia lui I.B. Georgescu Dolj nu
a acceptat să candideze, se poate afirma cu tărie că Ion Mihalache a rupt legăturile
29
cu regimul actual" . "Prietenii mei scarmănă bine de tot pe noile lichele
trădătoare care au început să figureze pe listele de candidaţi FRN: dr. Eduard
Mezincescu, dr. Vasile Răşcanu de la Iaşi, Constantin Vişoianu, Gr. Cazacliu,
Octav Livezeanu, Onofrei Lunguleac, Ghiţă Pop şi Ilie Lazăr. Din judeţul meu
candidează avocatul averescan N. Nemţanu şi negustorul Gh. Ţon, fost membru în
partidul nostru. El a acceptat să candideze la Camera de Comerţ a regiunii Iaşi.
Are şi organizaţia mea de la Baia trădătorul ei" 30 , nota în memoriile sale, omul
politic naţional-ţărănist, Ioan Hudiţă, despre trădătorii c~re aleseseră să meargă pe
listele Frontului decât să rămână credincioşi partidului. In timp ce Siguranţa făcea
campanie electorală în favoarea partidului unic, adunând informaţii utile despre
candidaţi şi opoziţia PNŢ-PNL, jurnaliştii de la cotidianul "Timpul" lansau pe
pagina întâi a publicaţiei un manifest în care hiperbolizau organizarea impecabilă
a acestora alegeri unde violenţele şi demagogia lipseau cu desăvârşire: "Ne
despart 6 zile de data alegerilor. Campania electorală este în plină desfăşurare. Şi
cu toate acestea nici un incident, nicio turbare a vieţii publice. Pe întinsul ţării
operaţiile pregătitoare ale alegerilor s-au terminat. Azi cetăţenii sunt chemaţi la
exercitarea drepturilor politice în linişte şi rânduială. Cercetând în ansamblu,
elementele acestea de amănunt şi punându-le în legătură cu atmosfera neobişnuită
în care se desfăşura campania electorală, se vede clar că Parlamentul ce se
pregăteşte acum este destinat să ducă prin metodele, preocupările şi felurile sale
noi la o prefacere fundamentală a vieţii noastre publice" 31 .
Dincolo de aceste articole favorabile scrise în presa controlată de partidul
unic despre aceste alegeri unde campania electorală şi farmecul bâtelor şi ale
revolverelor au lipsit, Constantin Argetoianu, un om de bază al regimului carlist,
iscusit combinator politic îşi exprima nemulţumirea în paginile jurnalului său:
,,Dictatură sui generis cum se vede, cu compromisuri şi cu satisfacţii! Eu în tot
cazul sunt mulţumit că am scăpat de această corvoadă: mi-ar fi convenit la
Cameră dar la Senat nu. De ce să mă cert cu oameni cumsecade şi care au dreptate
şi să mă sacrific pentru un guvern în care nu am încredere?" 32

29

Ibidem, f. 40.
Ioan Hudiţă, Jurnal Politic, 1939, Bucureşti, Editura Pro, 2004, p. 55.
31
Timpul, anul li, numărul 741,27 mai 1939.
32
Constantin Argetoianu, Însemnări Zilnice, voi 6. Ediţie îngrijită de Stelian Neagoe, Bucureşti,
Editura Machiavelli, 2003, p. 301.
30
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JUDEŢUL BOTOŞANI ÎN PRIMELE LUNI ALE OCUPAŢIEI
SOVIETICE. MEMORIILE INEDITE ALE LUI DIMITRIE
RUSSU,PREFECTULJUDEŢULUIBOTOŞANI

(7 APRILIE-17 AUGUST 1944)
Marcel VARGA
Botosani County in the early months of the Soviet occupation. Unpublished
memoirs of Dimitrie Russu, Prefect of Botosani (7 April to 17 August 1944)
Summary

Dimitrie Russu, Botoşani county prefect from 7 April to 17 August 1944,
expose in a report to minister of Interna! Affairs the situation of this area before
and after the Soviet military occupation. After the Romanian administration of
Botoşani was evacuated at the end of March 1944, on 7 April the Red Army
troops were occupied the city. Soon after, the german bombers destroyed a lot of
houses and another buildings. After rebuilding destroyed facilities and
institutions, Russu reorganized Prefecture, Law Court, Police etc. and was
concerned for the smooth running of economic activities. Ample space is reserved
for presentation of proposed relations with the Soviets, Jews and Romanians.
Despite the statements made by V. Molotov in April 1944, the Soviets interfered
actively in the politica! and social transformations. In April, Ana Pauker and
Vasile Luca had been personally in Botosani and tried to persuade Russu to join
the communism. He refused and on 17 August, Russu was dismissed by the
Soviet command and replaced by Gh Boldescu.
Keywords: Botoşani, 1944, Soviet military occupation, Red Army, Romanians,
Jews, politica! and social transformations, communism.
După bătălia de la Kursk (iulie 1943) Armata Roşie a preluat definitiv
iniţiativa strategică pe frontul răsăritean şi a declanşat o puternică ofensivă spre
vest cu scopul înfrângerii Germaniei şi a aliaţilor ei. Viteza de înaintare a
sovieticilor a împins constant frontul tot mai aproape de graniţele României,
distanţa dintre acesta şi Nistru (în linie dreaptă) scăzând, chiar în plină iarnă, de la

circa 300 km la 1 decembrie 1943 la aproximativ 140 km la 1O ianuarie 1944 1•
Graba U.R.S.S. avea mai ales raţiuni militare şi economice; motivaţiile politice,
pentru moment, erau în plan secundar deoarece Stalin nu dorea să lase impresia că
vrea să introducă regimul sovietic în teritoriile ocupate de armatele sale 2 .
Libertatea de mişcare în ţările cele mai apropiate o dobândise încă din timpul
Conferinţei miniştrilor de Externe de la Moscova ( 18-30 octombrie 1943), când
guvernul englez, prin vocea lui Anthony Eden, recunoscuse Uniunii Sovietice
"dreptul de a decide singură problemele referitoare la România, Finlanda şi
Dinu C. Giurescu, România în cel de-al Doilea Război Mondial (1939-1945), Bucureşti, Ed. Ali,
1999, p.l87.
2
Abia în aprilie 1945, într-o discuţie cu Tito la Moscova, Stal~n a sintetizat concepţia sa asupra
celui de-al doilea război mondial şi asupra teritoriilor ocupate: "In războiul acesta nu este la fel ca
în cel trecut, ci cel care ocupă un teritoriu îşi impune şi sistemul său social. Fiecare îşi impune
sistemul său acolo unde ajunge armata sa. Altfel nici nu poate fi"; cf. Milovan Djilas, Întâlniri cu
Stalin, Craiova, Ed. Europa, f.a., pp. 74-75.
1
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Ungaria, fiindcă singură Armata Roşie luptă contra lor". 3 Această concesie făcută
U.R.S.S. a fost reiterată şi la Conferinţa de la Teheran (28 noiembrie-! decembrie
1943), aliaţii consimţind astfel, cu mult înainte de "acordul de procentaj", intrarea
României în sfera de influenţă sovietică.
Pe plan intern, apropierea frontului de graniţele României l-a determinat
pe mareşalul Antonescu să hotărască elaborarea măsurilor de evacuare din zonele
de est şi nord-est ale ţării. 4 Primele discuţii pe această temă datează din 22
septembrie 1943, când mareşalul Antonescu a vorbit într-o şedinţă a Consiliului
de Miniştri despre măsuri de evacuare pentru "Transnistria, Basarabia, Bucovina,
chiar pentru Moldova," cu toate că tot el era convins că "războiul nu ne poate
duce, în nici un caz, la pierderea Basarabiei şi Bucovinei. 5 Lucrările privind
evacuarea provinciilor amintite, pregătite ca o ipoteză de război 6 şi cunoscute sub
denumirea Operaţiunea 1111, au fost elaborate în iarna 1943-1944 de către
Marele Stat Major în colaborare cu Ministerul de Interne. Instrucţiunile elaborate
la nivel central au fost puse în aplicare la nivel local de către prefecturi prin
7
planurile de evacuare judeţene. De exemplu, din judeţul Botoşani urmau să se
evacueze 1145 funcţionari din administraţia locală (prefectură, preturi, primării) şi
2214 din institutiile apartinând de diverse ministere: Justitie, Finante, Sănătate,
8
'
'
'
'
Cultură etc.
În primăvara anului 1944, în urma operaţiunilor ofensive ,,ProskurovCernăuţi" (4 martie-17 aprilie), "Uman- Botoşani" ( 5 martie-17 aprilie) şi
"Odessa" (26 martie-14 aprilie) declanşate de Fronturi le 1, 2 şi 3 ucrainene, zona
de nord-est a României a fost ocupată de Armata Roşie. 9 La 30 martie 1944,
trupele Frontului 1 ucrainean, comandate de către mareşalul G. K. Jukov, au reuşit
să ocupe oraşul Cernăuţi; puţin mai devreme, la 17 martie 1944, soldaţii Frontului
2 ucrainean, conduşi de mareşalul I. S. Konev, reuşiseră să forţeze Nistru! în zona
Hotin. Pătrunderea armatelor sovietice pe teritoriul naţional a avut loc înainte ca
planul de măsuri al Marelui Stat Major privind apărarea pe Nistru să fie adoptat şi
Nicolae Baciu, Agonia României. 1944-1948. Dosarele secrete acuză, Cluj-Napoca, Ed. Dacia,
1990, p. 95.
4
Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Complot impotriva României. 1939-1947. Basarabia, nordul
Bucovinei şi Ţinutul Herţa in vâ/toarea celui de-a/ doilea război mondial, Bucureşti, Ed.
Academiei de Inalte Studii Militare, 1994, pp. 132-134.
5
Marcel-Dumitru Ciucă, Maria lgnat (editori), Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri.
Guvernarea Ion Antonescu, voi. IX (februarie-decembrie 1943), Bucureşti, Arhivele Naţionale ale
României, 2006, p. 447.
6
La 12 ianuarie 1944, mareşalul Antonescu, cu toate că frontul era tot mai aproape de Nistru, era
încă optimist cu privire la desfăşurarea operaţiunilor militare şi declara că ,,noi trebuie să punem
răul înainte şi de aceea am presupus situaţia cea mai grea. Totuşi nu se poate ca germanii să vină
cu luptele pe teritoriul nostru", iar la 27 ianuarie 1944 spunea că ,,nu trebuie să vedem lucrurile
prea în rău" deoarece "chiar în cazul cel mai rău, avem încă luni de zile înaintea noastră"; Ibidem,
voi. X (ianuarie-aprilie 1944), Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2007, pp. 18 şi 71-72.
7
Acest document cuprindea ordinele de evacuare, harta judeţului cu punctele de adunare şi
itinerariile de deplasare indicate de comandamentul militar, tabele cu necesarul de vagoane şi cu
necesarul!existentul de mijloace auto şi hipo, tabele cu medicii însoţitori ai coloanelor, borderouri
cu arhiva şi actele de gestiune etc.; planul era detaliat până la nivelul fiecărei comune din judeţ; cf.
Sergiu Balanovici, Operaţiunea 1111. Evacuarea din Moldova- 1944, Botoşani, Ed. Axa, 2005,
21.
Ibidem, p. 32.
9
Florin Constantiniu, Alesandru Duţu, Mihai Retegan, România in război. 1941-1945. Un destin
în istorie, Bucureşti, Ed. Militară, 1995, p. 115.
3
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pus în aplicare. 10 Acest fapt a fost posibil deoarece autorităţile militare române,
inclusiv mareşalul Antonescu, au subestimat posibilităţile de ofensivă ale
sovieticilor. 11
În condiţiile înaintării rapide a Armatei Roşii spre România, factorii
decizionali au luat o serie de măsuri pentru contracararea ofensivei şi limitarea
pierderilor iminente. La 1O martie 1944 a fost declanşată parţial 12 Operaţiunea
1111 pentru zonele cu denumirea de cod Brâncoveanu Uudeţele Hotin şi
Cernăuţi), Cantemir Uudeţele Storojineţ, Rădăuţi, Câmpulung, Suceava şi
Dorohoi), Traian Uudeţul Soroca), Movilă Uudeţele Bălţi şi Orhei), Brancomir
Uudeţele Botoşani şi Baia) şi Transnistria în întregime. La 17 martie evacuarea
parţială a fo,st extinsă şi pentru judeţul Iaşi şi zona Decebal Uudeţele Lăpuşna şi
Tighina). 13 In aceeaşi zi s-a dispus evacuarea completă a zonelor Brîncoveanu şi
Traian, iar la 22 martie 1944 Marele Stat Major a ordonat evacuarea "în total" din
zonele Cantemir (fără judeţul Cîmpulung), Brancomir (fără judeţul Baia) şi
Movilă. Cu toate eforturile depuse, la 4 aprilie 1944 au fost complet evacuate şi
14
judeţele Câmpulung şi Baia.
Pe plan militar, la 15 martie 1944 a fost
remobilizată Armata a 4-a comandată de generalul Mihail Racoviţă, iar la 16-17
martie a început evacuarea unităţilor militare din zonele menţionate mai sus. La
29 martie 1944, generalul Gheorghe Manoliu, responsabil de Operaţiunea 1111 în
nordul Moldovei raporta Marelui Stat Major că evacuările din garnizoanele
15
Fălticeni, Suceava, Rădăuţi, Dorohoi şi Botoşani erau "terminate complet". La
17 aprilie 1944 linia frontului a fost stabilizată pe aliniamentul Gura Humorului Târgu- Neamţ- sud Paşcani- nord Târgu Frumos- nord Iaşi- nord Comeşti
Orhei - cursul inferior al Nistrului - Marea Neagră. Aşezarea frontului în zona
centrală a Moldovei a permis sovieticilor ocuparea nord-estului ţării şi pregătirea
unei ofensive de amploare cu scopul scoaterii României din război.
Autorităţile civile ale judeţului Botoşani, deşi au fost permanent în
legătură cu reprezentanţii Organizaţiei Colonel Mosiu 16 , au fost surprinse de
înaintarea rapidă a inamicului. La 9 martie 1944 prefectul judeţului raporta că
"faţă de necesarul în căruţe şi animale şi faţă de existent, rezultă că nu se pot
satisface toate nevoile de evacuare cu ceea ce avem în judeţ, lipsurile fiind de
4415 căruţe (49% lipsă), 8780 animale- cai şi boi (48% lipsă). Se vede lămurit că
în caz de executare a Operaţiunii 1111 B, în ipoteza a II-a, va rămâne pe teritoriu
17
circa jumătate din bunurile care nu se pot evacua" . Prefectul recunoştea că, în
10
Alesandru Duţu, Între Wehrmacht şi Armata Roşie. Relaţii de comandament româna-germane şi
româna-sovietice (194 1-1 945), Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2000, p. 150.
11
La şedinţa Consiliului de Miniştri din 3 martie 1944 mareşalul Antonescu nu credea că frontul
se va deplasa la vest de Nistru, ba chiar spera că acesta nu va ajunge nici la Bug deoarece germanii
nu îşi permit să piardă "Ţara Românească"; c( Marcel Dumitru Ciucă, Maria lgnat (editori), op.
cit., voi. X, p. 205.
12
Au fost evacuate numai bunurile Consiliului de Patronaj al Operelor Sociale, averea Crucii
Roşii, patrimonial istoric al bisericilor şi mănăstirilor, familiile funcţionarilor, ale ofiţerilor şi
subofiţerilor; personalul administrativ rămânea deocamdată la posturi, urmând a se evacua cu
prdin special sau cu armata de operaţii; c( Sergiu Balanovici, op. cit., p. 59.
3
Ibidem, pp. 58-59.
14
Ibidem, pp. 59-60.
15
Ibidem, p. 62.
16
Colonelul Gheorghe Mosiu a fost împutemicitul guvernului pentru evacuarea provinciilor din
nord-estul ţării şi a condus formaţiunea de lucru care s-a ocupat de această operaţiune.
17
Arhivele Naţionale Botoşani, fond Prefectura judeţului Botoşani, d. 78/1944, ( 73.
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cazul unei evacuări cu mijloace auto şi hipo, era puţin pregătit şi avertiza Marele
Stat Major că inamicul "va beneficia" de o mulţime de bunuri imposibil de
transportat. Presiunea evenimentelor şi-a spus cuvântul şi la Botoşani şi a făcut
ca planuri minuţios întocmite luni de zile să fie inoperabile.
Deşi ordinele privind evacuarea erau foarte clare, autorităţile nu au avut
timpul necesar pentru respectarea şi aplicarea lor; de exemplu, eşalonul II, condus
de prefect s-a evacuat concomitent cu eşalonul I, condus de subprefect la 28
martie 1944 şi a ajuns în cele din urmă în localitatea Valea Mărului din judeţul
Argeş. Această decizie a fost justificată în aceeaşi zi printr-o notă telefonică în
care se arăta că "dat fiind că Mihălăşeni, Albeşti şi Todireni sunt ocupaţi de
inamic, eşalonul II se va retrage începând de astăzi 28 curent" 18 şi printr-un raport
al prefectului către ministrul de Interne în care generalul Nicolae Ghineraru scria
19
că "am retras tot eşalonul II căci aşa impunea situaţia". Prefectura judeţului
Botoşani, evacuată în Argeş, şi-a continuat activitatea chiar şi în vara anului 1944;
documentele arhivistice arată că institutia coresponda cu Cercul teritorial
Botoşani, evacuat în judeţul Mehedinţi 2 () şi înainta spre aprobare forurilor
superioare proiectul de buget al judeţului pe următorul exerciţiu financiar. 21 Unii
funcţionari evacuaţi odată cu Prefectura au fost angajaţi, începând cu 1 iunie
1944, în diverse servicii din Prefectura judeţului Argeş, 22 iar 35 de not'!.ri
botoşăneni evacuaţi au fost încadraţi pe posturile vacante din judeţul gazdă. 23 In
luna martie 1944 au fost evacuate din Botoşani şi alte instituţii reprezentative:
Inspectoratul Şcolar în localitatea Merişani Uudeţul Argeş), Liceul "A.T. Laurian"
în localitatea Cermei Uudeţul Arad), Spitalul "Mavromati" în localitatea TurnuMăgurele Uudeţul Teleonnan).
Evacuarea ultimelor autorităţi româneşti a coincis cu forţarea Prutului de
către trupele sovietice (26 martie 1944) în punctele Ripiceni şi Movila Ruptă şi
pătrunderea lor în judeţul Botoşani. La 2 aprilie, ministrul de Externe al U.R.S.S.
a dat o declaraţie referitoare la intrarea trupelor sovietice pe teritoriul României
(subl. ns.) în care a precizat obiectivele militare ale Armatei Roşii, dar şi faptul că
Uniunea Sovietică nu dorea să schimbe modelul politic românesc: "Armata Roşie,
în urma victorioasei sale ofensive, a ajuns la râul Prut, care formează frontiera de
stat între Uniunea Sovietică şi România. Acesta e primul pas spre restabilirea
completă a frontierei de stat sovietice, stabilită cu România prin tratatul din 1940,
pe care România 1-a violat în moAd perfid, prin atacul ei neprovocat din 1941, în
alianţă cu Germania hitleristă. In momentul de faţă, Armata Roşie continuă
operaţia de curăţire a teritoriului sovietic de trupele duşmane ce se mai află pe el
şi se apropie timpul când întreaga frontieră a Uniunii Sovietice va fi complet
restabilită. Guvernul sovietic aduce la cunoştinţă că Armata Roşie, urmărind
armatele germana-române, a trecut Prutul şi a intrat pe teritoriul românesc.
Comandantul suprem al Armatei Roşii a dat ordin unităţilor sovieţice care
înaintează să urmărească pe inamic până ce va fi înfrânt sau capitulează. In acelaşi
timp, guvernul sovietic declară că el nu urmăreşte să dobândească nici o parte din
18
19

20
21
22
23

Idem, d. 160/1944, f. 80.

Ibidem, f. 93.
Idem, d. 15611944, f. 25.
Idem, d. 144/1944, f. 84.
Idem, d. 14 711944, f. 2-6.
1bidem, f. 9-1 O.
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teritoriul românesc şi nici să schimbe orânduirea socială din România. Înaintarea
Armatei Roşii pe teritoriul românesc e cauzată numai de necesităţi militare şi de
continuarea rezistenţei trupelor inamice". 24
Am redat în întregime acest document, considerăm noi, propagandistic şi
pragmatic, în egală măsură~ pentru a putea pune mai uşor în antiteză textul cu
evenimentele propriu-zise. Incă de la început remarcăm că frontiera dintre cele
două state este râul Prut şi că unul dintre obiectivele militare constă în
,,restabilirea completă" a graniţei fixate în 1940; din păcate, în 1944 rapturile
teritoriale asupra României nu au încetat, dovadă fiind un proces-verbal încheiat
la 8 iunie 1945 de către prefectul judeţului Dorohoi, Alexandru Faliboga, din care
reiese că la 22 iunie 1944 grănicerii sovietici au depăşit linia de frontieră din 1940
cu circa 2 km în zona localitătii Oroftiana de Sus şi au anexat satul Prisaca (circa
338 ha) 25 . Pe de altă 'parte, preluarea controlului prin intermediul
comandamentelor militare de ocupaţie a facilitat sovieticilor impunerea propriilor
reguli politice şi sociale în defavoarea celor româneşti.
Intrarea Armatei Roşii în comunele din judeţ nu a putut fi reconstituită din
cauza lipsei surselor documentar~, distruse în cele mai multe cazuri în incendii
provocate de soldaţii sovietici. In schimb, sosirea în oraşul Botoşani a fost
prezentată pe larg în paginile ziarului comunist "Clopotul" în 1944 şi 1945.
Conform acestuia, după trecerea prin oraş a "coloanelor nesfărşite de nemţi
murdari şi zdrenţăroşi ce nu mai aveau nimic în comun cu înfăţişarea războinică a
ostaşilor care, în iunie 1941, se pregăteau să ia cu asalt Moscova şi să devină
26
stăpânii lumii" şi după evacuarea precipitată a oraşului de către autorităţile
civile, Botoşaniul a rămas _"al nimănui" din cauza lipsei mijloacelor de
comunicaţie cu restul ţării. Intre 29 martie şi 7 aprilie 1944 oraşul a fost
"administrat" de către soldaţii germani şi români în retragere şi deţinuţii evadaţi
din lagărul de la Sarat a (comuna Mihălăşeni), "cei mai mulţi, spărgători care
fuseseră trimişi pe front pentru reabilitare şi care, îmbrăcaţi cu tunică şi capelă
it_alian~ ~a_?ta. ~em~ească ~i .c~ puşcă ~om~~ea~c~, ~~ ~erorizat or~şul_ zile la
rand". 7 Fara d1stmcţ1e, romam Şl germam, m1htan Şl c1v1h, nu s-au sfi1t sa spargă
magazine şi să jefuiască locuinţe sub ameninţarea armelor.
Haosul instaurat în acele zile avea să se sfărşească în jurul orei 9 a zilei de
7 aprilie 1944 când, după un puternic bombardament de artilerie, trupele sovietice
comandate de colonelul Sajin au intrat în Botoşani "pe muzica automatelor".
"Eliberarea" oraşului a fost salutată la Moscova cu 15 lovituri de tun; pe plan
intern, ziua de 7 aprilie a adus populaţiei din nordul Moldovei şi sudul Bucovinei
întâlnirea "cu o nouă lume, cu o nouă mentalitate, cu un nou popor despre care a
auzit atâta minciună, dar pe care nu 1-a cunoscut cu adevărat decât acum; în loc de
ură şi răzbunare, bunăvoinţă şi înţelegere; în loc de emfază şi trufie, simplitate şi
corectitudine, în loc de porniri sângeroase şi cotropitoare, iubire de ţară şi de
libertate, în loc de paradă deşartă, muncă şi conştiinciozitate". 28

24

Alina Tudor-Pavelescu (editor), Partidul Comunist din România În anii celui de-al Doilea
Mondial (1939-1944), Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2003, pp. 331-332.
Arhivele Naţionale Botoşani, fond personal Alexandru Faliboga, d. 93/1945, f. 1.
"Clopotul", an 1, nr. 1/8 octombrie 1944.
Idem, an Il, nr. 55/8 aprilie 1945.
ibidem.
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Una dintre priorităţile colonelului Sajin a fost constituirea unei
administraţii locale, dar care să fie sub ascultarea Armatei Roşii. Deşi oraşul
Botoşani a fost sub semnul anarhiei la sfărşitul lunii martie-începutul lunii aprilie,
într-un raport din 30 octombrie 1944 adresat prefectului Gheorghe Boldescu,
Comunitatea evreilor îşi arogă meritul de a fi fost "singura instituţie organizată
rămasă în oraş care a avut sarcina şi a păşit imediat la luarea de măsuri care să
preîntâmpine abuzurile ce ameninţau bunurile şi integritatea corporală a
cetăţenilor"; potrivit aceleiaşi surse, Comunitatea evreilor a fost cea care a
înfiinţat ad-hoc Poliţia, a asigurat continuitatea funcţionării Primăriei şi cea care a
furnizat asistenţa medicală prin intermediul dispensarului policlinic evreiesc. Dat
fiind că evreii erau majoritari în oraş în momentul intrării sovieticilor,
comandanţii militari le-au cerut lor în primele zile "sfaturi, lămuriri şi ajutor
pentru aprovizionarea trupelor întrucât din cauza înaintării r~epezi, coloanele de
aprovizionare ruseşti rămăseseră cu mult în urmă". In aceste condiţii
"Comunitatea evreilor a pus la dispoziţia Armatei Roşii tot ceea ce era necesar în
materie de îmbrăcăminte şi igienă, a asigurat oameni pentru repararea podurilor şi
aprovizionarea armatei", cheltuind pentru toate serviciile 425000 lei.
Pentru a clarifica modul cum a ajuns în fruntea Prefecturii Botoşani
pensionarul Dimitrie Russu, fostul secretar general al acestei instituţii în perioada
1930-1938, raportul menţionat mai sus precizează că "evreii au recomandat
Comandamentului sovietic persoanele ce au fost numite în funcţiile de prefect şi
primar (subl.ns.)" 29 . Din punct de vedere demografic, evreii reprezentau în 1944
circa 70% din populaţia oraşului în timp ce românii erau puţin peste 23% 30 , fapt
care îi putea îndreptăţi să facă propuneri pentru principalele funcţii administrative;
dacă pentru funcţia de primar l-au "recomandat" şi Cvmandamentul sovietic l-a
acceptat pe tânărul Carol Artberger, român cu părinţi de origine germană şi
maghiară, pertru funcţia de prefect au nominalizat un român cu ascendenţă clar
românească. 3
Indiferent dacă Russu a fost prima opţiune în discuţiile Comunitate Comandament sau a fost "validat" datorită faptului că sovieticii doreau ca la
conducerea judeţului să fie un român, cu siguranţă, pe Dimitrie Russu 1-a
recomandat competenţa, profesionalismul şi experienţa administrativă de care a
dat dovadă pe parcursul întregii sale activităţi în Prefectură în anii de dinaintea
războiului. A vând în vedere că personalul celor două instituţii se evacuase în
Muntenia, cei mai mulţi funcţionari, atât de execuţie cât şi de conducere, s-au
recrutat în aprilie 1944 din rândurile evreilor; de exemplu, la Primăria Botoşani,
circa 90% dintre angajaţi erau evrei, românii ocu~ând în general posturile cele mai
2
simple (cameristă, vizitiu, măturător, gropar etc).
Arhivele Naţionale Botoşani, fond Prefectura judeţului Botoşani, d. 77/1944, f. 45-46.
ldem, fond Primăria oraşului Botoşani, d. 41/1944, f. 1; în cifre absolute, la 21 iunie 1944
populaţia oraşului era de 23932 locuitori, din care 5666 români şi 16792 evrei. Numărul mare de
evrei se explică prin faptul că aceştia, dar şi alţi minoritari, conform Ordinului nr. 4600/4 februarie
1944 emis de Ministerul Afacerilor Interne, nu au avut dreptul să se evacueze din oraş în caz de
pericol; cf. Arhivele Naţionale Botoşani, fond Prefectura judeţului Botoşani, d. 82/1944, f. l.
1
Şlomo Leibovici-Laiş, în articolul Cum au apărut fruntaşii comunişti Ana Pauker şi Vasile Luca
la Botoşani in preajma lui 23 august 1944 apărut în "Magazin istoric", an XXIX, nr. 12/1995, p.
27, afirmă că "în fruntea tuturor exponenţilor autorităţilor civile locale au fost numiţi români la
cererea expresă a sovieticilor".
32
Arhivele Naţionale Botoşani, fond Primăria oraşului Botoşani, d. 51/1944, passim.
29

30
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La puţin
aviaţia germană,
apărat împotriva

timp după ocuparea oraşului, în noaptea de 8-9 aprilie 1944,
profitând de o bună vizibilitate şi de faptul că Botoşaniul era slab
unui atac aerian, a bombardat zona în care se găseau principalele
instituţii (teatrul, liceul "Lauriari", spitalul, şcoala Marchian, gara) dar şi o
mulţime de case particulare provocând numeroase victime şi pagube importante.
Misiunea prefectului nu se anunţa a fi deloc uşoară: pe lângă faptul că se
confrunta cu o mulţime de probleme administrative care nu suportau întârziere
(aprovizionarea populaţiei cu alimente, refacerea alimentării cu apă a oraşului,
distrusă în timpul bombardamentului, stârpirea speculei, închegarea principalelor
instituţii judeţene),
Dimitrie Russu trebuia să ţină cont de deciziile
Comandamentului sovietic sub a cărui aripă îşi desfăşura practic activitatea.
Deciziile luate la nivelul Prefecturii şi al Primăriei în vara anului 1944 nu
au aparţinut persoanelor aflate la conducerea celor două instituţii şi nici
Comandamentului sovietic local. La 1O aprilie 1944, la Moscova, Comitetul de
Stat al Apărării a emis hotărârea nr. 5549/S 33 semnată personal de I.V. Stalin care
cuprindea măsurile ce trebuiau luate de Armata Roşie pe teritoriul României;
conform acestui document, Consiliul Militar al Frontului 2 ucrainean trebuia să
tipărească apeluri prin care să îndemne populaţia să-şi continue activitatea paşnică
şi să acorde Armatei Roşii "colaborare şi ajutor" în menţinerea ordinii şi a
funcţionării normale a întreprinderilor industriale, comerciale şi comunale;
apelurile trebuiau să sublinieze faptul că Armata Roşie nu urmăreşte scopul de a
acapara vreo parte din teritoriu sau de schimbare a ordinii sociale existente în
România, că pătrunderea trupelor sovietice este determinată exclusiv de necesităţi
militare şi de continuarea rezistenţei armatei germane şi a unităţilor româneşti, că
Armata Roşie nu îndeplineşte decât ordinul comandantului suprem de a urmări
trupele duşmane până la deplina nimicire şi capitulare a inamicului şi că sovieticii
au pătruns ca eliberatori (sub!. ns.) şi nu în calitate de cuceritori.
Responsabilitatea pentru buna coordonare a problemelor administraţiei civile în
"teritoriile eliberate" revenea Consiliului Militar şi personal generalului Susaikov.
Măsurile concrete ordonate de Stalin se refereau atât la aspecte politice cât
şi la probleme administrative, religioase şi economice. Pentru a susţine în
continuare că pătrunderea trupelor a fost dictată exclusiv de necesităţi militare s-a
dispus că "în raioanele ocupate de Armata Roşie nu se creează soviete şi organe
ale puterii sovietice; să se păstreze fără schimbare toate organele puterii româneşti
existente în ac~ste raioane şi sistemul economic şi al construcţiei politice existent
în România". In plan religios, hotărârea preciza categoric că bisericile pu trebuie
să fie atinse şi că rânduielile bisericeşti româneşti trebuie menţinute. In ceea ce
priveşte chestiunile administrative, toate măsurile necesare pentru menţinerea
ordinii trebuiau luate de către administraţia românească sub supravegherea
Comandamentului Armatei Roşii; în localităţile ocupate urma să fie instaurată
starea de război, iar prima măsură trebuia să fie publicarea unei declaraţii din care
să rezulte că proprietarii de întreprinderi trebuie să asigure continuitatea
funcţionării lor, că activitatea şcolilor şi spitalelor trebuie să se desfăşoare normal
şi că posesorii de arme, muniţii, aparate radio şi alte bunuri militare trebuie să le
T.V. Volokitina, G. P. Muraşco, O. V. Naurnov, A. F. Noskova, T. V. Ţarevskaia (editori),
Sovetskiifaktor vostocinoi Evropy (1944-1953), tom I, 1944-1948, Dokumenty, Moskva, Rosspen,
33

1999, pp. 53-56; documentul ne-a parvenit prin amabilitatea d-lui prof. dr. Ioan Chiper,
la Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" din Bucureşti.
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cercetător

predea Comandamentului militar. De asemenea, în localităţile importante trebuiau
instalate garnizoane militare formate din trupe NKVD sau unităţi militare
sovietice; pentru asigurarea comunicaţiilor, Comandamentul militar urma să preia
căile ferate şi să dispună măsurile qecesare pentru funcţionarea continuă a
telefonului şi a altor mijloace similare. In ceea ce priv~şte chestiunile economice,
hotărârea preciza că pe teritoriul României pot circula, alături de moneda
obişnuită, lei de război şi ruble sovietice; Stalin a stabilit că preţurile trebuiau să
fie cele de dinaintea intrării Armatei Roşii în România şi chiar cursul de schimb al
acestor monede: 100 lei româneşti erau echivalenţi cu 20 lei de război sau 1 rublă
sovietică. Pentru a se asigura că întreprinderile comerciale şi industriale părăsite
îşi continuă activitatea, Comandamentul militar putea numi la conducerea lor foşti
funcţionari ai acestora. Am insistat asupra prevederilor acestei hotărâri din două
motive, ambele, credem noi, de o egală importanţă: mai întâi, documentul este
puţin cunoscut în istoriografia românească şi, în al doilea rând, pentru că, cel puţin
la Botoşani, dispoziţiile arătate mai sus au fost îndeplinite ad-litteram.
Cercetând atât documentele Prefecturii cât şi ale Primăriei am constatat că
toate măsurile dispuse de cele două autorităţi au fost luate la solicitarea
Comandamentului sovietic, preocupat să respecte întocmai hotărârile dispuse de
Moscova. Principala preocupare a Prefecturii în cursul lunii aprilie 1944 a fost
aceea de a reorganiza activitatea administrativă în judeţ ţinând cont de
"dispoziţiile Comandamentului sovietic al judeţului Botoşani". Imediat după
numire, Dimitrie Russu a fost nevoit să ia măsuri urgente "în vederea nonnalizării
vieţii economice, administrative şi culturale a judeţului"; în ceea ce priveşte
administraţia, întrucât cei mai mulţi funcţionari erau evacuaţi, prefectul a ordonat,
sub sancţiunea că nerespectarea dispoziţiei înseamnă sabotaj, ca toţi funcţionarii şi
pensionarii instituţiilor publice din judeţ să se prezinte în termen de trei zile la
34
Prefectură pentru re încadrarea lor în funcţiile pe care le-au ocupat. Cu toate că sa reuşit ocuparea principalelor posturi din Prefectură, rezultatul nu l-a mulţumit în
totalitate pe Dimitrie Russu deoarece, în afara fostului său coleg de generaţie Ioan
Popovici, numit ~ef al serviciului administrativ şi financiar, multe posturi au fost
Pentru a combate lipsa alimentelor şi specula care era la
ocupate de evrei. 5
ordinea zilei, prefectul a dispus că "toţi comercianţii trebuie să readucă toate
mărfurile la sediul comercial şi în depozitele pe care le-au avut până la 26 martie
1944"36 ; măsuri mai severe au fost luate în privinţa comerţului cu băuturi
alcoolice: dacă prefectul a ordonat doar că "toţi depozitarii comercianţi şi
deţinătorii unor cantităţi de vin, spirt, rachiu sau orice alte băuturi spirtoase" erau
37
obligaţi să declare cantităţile pe care le aveau , la 30 mai 1944, comandantul
militar al oraşului, maiorul Cemeiev, a interzis "desfacerea liberă, adică în mod
neorganizat, a băuturilor spirtoase, inclusiv vinul de viţă" sub motivul "menţinerii
38
liniştii publice". Este de remarcat faptul că şi autorităţile militare sovietice erau
interesate să ţină sub control efectele alcoolului în rândurile propriilor soldaţi şi să
34
35

~hivele Naţionale Botoşani, fond Prefectura judeţului Botoşani, d. 184/1944, f. 2.
Intr-o notă-raport din 19 iunie 1944 Ana Puker afirmă că "în Prefectura Botoşani, din 15

funcţionari aflaţi în principalele posturi administrative, nouă sunt evrei"; cf. Alina TudorPavelescu (editor), op.cit., p. 343.
36
Arhivele Nationale Botoşani, fond PrefecturaJ'udeţului Botoşani, d. 184/1944, f. 3.
37
•
Ibidem, f. 5.
38
Ibidem, f. 24.
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preîntâmpine atitudini condamnabile care, din păcate, erau curente în rândurile
Armatei Roşii şi a căror urmări se răsfrângeau asupra populaţiei româneşti. Pentru
a combate lipsa pâinii, dar şi specula cu acest produs de bază, prefectul şi primarul
oraşului au raţionalizat acest produs la 300 g/persoană/zi şi au fixat preţul de
vânzare pentru o pâine neagră de 600 g la 25 lei; pe parcursul verii, din cauza
lipsei de materie primă, preţul aceluiaşi produs a urcat la 34 lei. 39 Raţionalizări şi
preţuri de vâ~~are au fost stabilite pentru aproape toate produsele, inclusiv pentru
lemne de foc.
Pentru ca deciziile autorităţilor administrative să fie respectate era nevoie
de crearea unor instituţii juridice care să ancheteze şi să sancţioneze orice abatere
de la prevederile acestora. La 22 aprilie 1944, prefectul Russu a solicitat
avocaţilor din Botoşani un punct de vedere asupra competenţei sale de a reînfiinţa
Tribunalul şi arestul preventiv, ambele instituţii fiind cerute şi de Comandamentul
sovietic. Pe 24 aprilie 1944 a avut loc întâlnirea avocaţilor în localul Prefecturii,
însă opiniile acestora nu au coincis cu aşteptările lui Dimitrie Russu; Ilie
Horodniceanu, considerând că puterea ocupantă deţine prerogativele guvernului şi
pe cele ale şefului statului ocupat, a declarat că "magistratura trebuie să fie numită
de puterea ocupantă", iar Bernhard Rohrlich, întărind afirmaţia colegului său, a
concluzionat că "soluţia legală este ca să se dea de către Comandamentul sovietic
de ocupaţie o dispoziţie scrisă către Prefectura judeţului Botoşani, dispoziţie care
va investi legalmente această autoritate cu dreptul de a constitui instanţe şi a numi
magistraţi şi funcţionari". Prefectul Russu primea astfel, încă o dată, dovada că nu
îi este permis să ia decizii proprii decât dacă ele coincid cu interesele unei
minorităţi care se bucură de sprijinul Comandamentului sovietic.
Pe 2 mai 1944 avocaţii botoşăneni au fost convocaţi de primarul
Artberger, căruia i-au comunicat în mod categoric că "nu se poate crea o instanţă
judecătorească propriu-zisă pentru că lipseşte organul legal care să facă numirile
de magistraţi," dar şi din cauza imposibilităţii adaptării procedurii din legile
existente la situaţia actuală şi a legilor rasiste, aflate încă în vigoare. Totuşi, pentru
a împiedica comiterea infracţiunilor şi a limita specula, avocaţii au considerat că
"ar fi suficient şi eficace a se forma o Instanţă superioară de instrucţie şi de
reprimare provizorie a crimelor şi delictelor compusă din specialişti numiţi de
41
prefect". Deşi decizia Comandamentului sovietic care permitea Prefecturii să
constituie instanţe de judecată nu s-a păstrat, pe 3 mai 1944 prefectul Russu,
având în vedere starea de necesitate şi lipsa oricărui organ al puterii judecătoreşti
în judeţul Botoşani, a înfiinţat o instanţă de judecată numită Instanţa specială
represiv~ compusă din trei judecători, un procuror şi personalul auxiliar
4
necesar. Această instituţie, având circa 76% angajaţi evrei, a funcţionat în
localul Camerei de Comerţ Botoşani. 43 Pe parcursul verii anului 1944, activitatea
instituţiei a vizat în special judecarea faptelor cotidiene (furturi, tâlhării, speculă
etc), însă volumul mare de cauze a condus la amânarea succesivă a celor mai
multe dosare. Instituţia a funcţionat sub această titulatură până pe 28 august 1944,
când prefectul Gh. Boldescu a decis să-i schimbe denumirea în "Instanţa specială
39
40
41

42

43

Idem,
ldem,
Idem,
Idem,
Idem,

fond Primăria oraşului Botoşani, d. 18/1944, f. 6 şi f. 16.
fond Prefectura J·udetului
Botoşani, d. 152/1944, f. 2.
•
d. 10111944, f. 3-5.
d.l84/ 1944, f. 1; unul dintre judecători deţinea şi funcţia de preşedinte al instituţiei.
d. 101/1944, f. 10.
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judecată"; de asemenea, s-a hotărât că noua schemă
conţină un preşedinte, trei )udccători, un procuror-şef,

de

4

de încadrarc trebuie
un procuror adjunct

să
şi

personaJul auxiliar necesar.
In plan economic, prefectul Dimitrie Russu a fost preocupat atât de
administrarea bunurilor părăsite de către populaţia cvacuată în martie cât şi de
menţinerea unor relaţii comerciale relativ normale cu trupele de ocupaţie. La 27
mai 1944 prefectul a emis o ordonanţă prin care toate bunurile părăsite, mobile şi
imobile, aflate pe teritoriul judeţului, cu excepţia oraşului Botoşani, erau trecute în
păstrarea şi administrarea Serviciului Bunurilor de pe lângă Prefectură. Prin
bunuri părăsite se înţelegeau bunurile publice, cele ale căror proprietari nu se aflau
în localitate sau în teritoriul ocupat de sovietici precum 1i bunurile care
5
aparţinuseră Centrului Naţional de Românizare la 7 aprilie 1944. Pentru a avea o
situaţie exactă a bunurilor părăsite, primăriile comunale erau obligate să înainteze
situaţii privind moşiile părăsite, inclusiv numele moşiei şi al proprietarului,
suprafaţa totală, suprafaţa cultivată în 1944 şi felul culturilor.
Pentru a ţine sub control specula şi pentru a reduce abuzurile Armatei
Roşii împotriva populaţiei civile, Dimitrie Russu a dispus ca toţi comercianţii şi
deţinătorii de materii prime şi mărfuri să declare, în termen de trei zile, cantităţile
46
de mărfuri/produse şi locul unde se află depozitate. Se încerca astfel să se scoată
pc piaţă tot ceea ce era ascuns pentru a fi vândut ulterior la supraprcţ sub pretextul
lipsei de produse/materii prime. Deşi a încercat în permanenţă să menţină relaţii
relativ normale cu sovieticii, Russu era conştient că aceştia, ca orice armată de
ocupaţie, reclamă diverse "drepturi" împotriva cărora nu poţi să opui rezistenţă;
pus în faţa rcclamaţiilor Comandamentului sovietic din care reieşea că sătenii
refuză să vândă surplusul de cereale delegaţilor militari ruşi şi din dorinţa de a feri
populaţia de abuzuri, prefectul a cerut pretorilor din judeţ să-i informeze pe ţărani
că "suntem obligaţi în interesul nostru de a manifesta toată înţelegerea pentru
nevoile armatei sovietice şi mai ales pentru nevoile de aprovizionare" şi că "în
cazul când sătenii vor refuza să vândă prisosul lor, armata sovietică se poate
prevala de drepturile ei de armată ocupantă şi să ia măsuri de rechiziţionarea
tuturor alimentelor". 47 Mesajul era o solicitare de "colaborare" cu armata sovietică
prin disponibilizarea către aceasta a produselor alimentare cxcedentare şi pentru a
nu-i da ocazia de a se manifesta într-un mod radical, spoliind populaţia de tot ce
putea avea în gospodării. Faţă de solicitările crescânde ale Armatei Roşii, evreii
au reacţionat pe măsura aşteptărilor acesteia: au organizat colectări de cereale,
vite, lână, au organizat o popotă pentru ofiţeri şi au întreţinut chiar trupele de
artişti sovietici care au vizitat oraşul în vara anului 1944 (Dunaevschi, Malehov,
Popov). 48
Surprinzătoare a fost decizia Prefecturii din 15 iunie 1944, luată
bineînţeles la solicitarea Comandamentului sovietic, privind persoanele refugiate
din nordul Bucovinei şi din Basarabia care ar fi dorit să se stabilească la Botoşani;
potrivit deciziei, persoanele din aceste zone, considerate acum teritorii sovietice,
nu mai puteau fi înregistrate la primării ci trebuiau "predate Comandamentelor
44
45
46
47

48

Idcm, d. 184/1944, f. 55.
Idcm, d. 152/1944, f. 32.
Ibidem, f. 4.
Idem, d. 17811944, f. 7.
Idem, d. 77/1944, f. 46.
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militare "49 (subl.ns). Este de la sine înţeles că aceste persoane, considerate
"cetăţeni sovietici", au fost arestate şi trimise pc front sau dcportate în U.R.S.S.
Primăria oraşului Botoşani a făcut tot posibilul pentru a se conforma
dorinţelor Comandamentului sovietic. După ce "a interzis cu dcsăvârşire" intrarea
în oraş a oricăror persoane venite din alte localităţi, 5 Carol Artberger a luat o
scrie de măsuri pentru a satisface doleanţele armatei de ocupaţie: a obligat
populaţia care avea în proprietate oi să predea o cotă fixă de lână ce varia între
1kg-2,5 kg, în funcţie de rasă 51 şi a cerut deţinătorilor de efecte militare de orice
fel, inclusiv aQarate de radio şi de emisie-recepţie, să le predea Primăriei în termen
de trei zile. 52 In al doilea mandat de primar, în timpul prefectului Boldescu, Carol
Artberger şi-a dovedit din plin fidelitatea faţă de sovietici; de exemplu, a solicitat
celor care deţineau valori şi materiale luate în timpul războiului din U.R.S.S. să le
predea de urgenţă comisariatelor de poliţie însoţite de o declaraţie din care să
reiasă împrejurările în care au intrat în posesia acelor bunuri şi a avertizat că
sancţiunile pentru cei care nu se vor conforma vor fi foarte dure (închisoare de la
5 la 20 ani pentru cei care nu vor preda bunurile, închisoare de la 3 la 1O ani
pentru cei care vor deteriora sau vor transforma bunurile şi pentru cei care nu vor
da declaraţii sau vor da declaraţii false). 53 O altă măsură luată în defavoarea
populaţiei locale şi în sprijinul sovieticilor a vizat consumul de electricitate în
oraş; în condiţiile în care piese ale Uzinei Electrice din Botoşani au fost
demontate de către sovietici cu intentia de a le transporta în U.R.S.S. şi se aflau în
vagoane staţionatc în gara V creşti, 54 Artbcrgcr îi considera abonaţi şi cu drept de a
consuma energie electrică numai pentru iluminat doar pc locuitorii străzilor
centrale din oraş, însă nici aceştia nu aveau voie să utilizeze mai multe becuri
simultan şi nici să folosească alte aparate electrice (maşini de gătit, aspiratoare,
aparate de radio etc.). Demontarea Fabricii de zahăr din Ripiceni a condus la o
criză acută de zahăr, pe piaţa neagră acesta costând, în toamna anului 1944, chiar
55
şi 1600 lei.
Indiscutabil, ocupaţia sovietică a judeţului Botoşani a afectat populaţia
civilă deoarece aceasta s-a confruntat zi de zi cu lipsa alimentelor şi a articolelor
de strictă necesitate, cu preţurile speculative şi cu obligaţia de a face faţă nevoilor
Armatei Roşii; de exemplu, dintr-o notă a Prefecturii din 22 octombrie 1944 aflăm
că populaţia din Botoşani nu avea nici măcar încălţăminte; documentul arată că
timp de doi ani tăbăcăriile au fost rcchiziţionate pentru nevoile armatelor române
şi germane, iar de la începutul lunii aprilie ele au trecut sub controlul Armatei
Roşii "pentru care au lucrat tot timpul" şi că orăşcnii sunt încălţaţi "cu opinci din
piele crudă" iar copiii umblă desculţi. 56
La 17 august 1944 prefectul Dimitrie Russu a fost demis de către
Comandamentul sovietic şi înlocuit cu Gheorghe Boldcscu; deşi autorul nu ne
mărturiseşte care a fost motivul acestei decizii, el este uşor de intuit: pentru a

°
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Idem, d. 16111944, ( 175.
Idem, fond Primăria oraşului Botoşani, d. 44/1944, f. 11.
51
Ibidem, f. 43.
52
Ibidem, ( 47.
53
Ibidem, f. 76.
54
Flori Stănescu, Dragoş Zamfirescu (editori), Ocupaţia sovietică în România. Documente (19441946), Bucureşti, Ed. Vremea, 1998, pp. 55-56.
::Arhivele Naţionale Botoşani, fond Prefectura judeţului Botoşani, d. 411944, f. 2.
Ibidem, ( 3.
50
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pregăti şi

mai temeinic spatele frontului, la Botoşani era nevoie de un om
credincios sovieticilor şi comunismului, avizat chiar de liderii Paukcr şi Luca. Ca
o dovadă că Russu nu a fost decât o soluţie de moment, luată pentru a linişti atât
populaţia cât şi pc aliaţi, la un an de la numirea sa în funcţie fostul prefect era
considerat o ,,rămăşiţă fascistă" pentru că "şi-a călcat angajamentele luate faţă de
Armata Roşie şi populaţie". 57
Ocupaţia sovietică în România este un subiect dezbătut intens în
istoriografia românească, dar nu este nici pe departe epuizat. Editorii de
documente şi istoricii care au abordat acest subiect s-au axat, de cele mai multe
ori, numai asupra perioadei cuprinse între 12/13 septembrie 1944-iunie 1958 şi au
acordat o mică importanţă primei etape a ocupaţiei (martie-septembrie 1944).
Comportamentul Armatei Roşii în judeţul Botoşani, realităţile politicţ şi socioeconomice locale din vara anului 1944 sunt aproape necunoscute. In paginile
următoare public un document inedit, aflat în colecţia Manuscrise a Serviciului
Judeţean Botoşani al Arhivelor Naţionale, redactat de primul prefect al judeţului
din timpul ocupaţiei sovietice, Dimitrie Russu. Este vorba despre raportul său de
activitate din perioada în care a deţinut această funcţie (7 aprilic-17 august 1944)
înaintat ministrului de Interne la câteva zile după ce a fost demis şi înlocuit cu un
"favorit" al sovieticilor.
Documentul prezintă succint atmosfera din oraşul Botoşani la sfărşitul
lunii martie-începutul lunii aprilie 1944, evacuarea precipitată a autorităţilor
locale şi anarhia provocată de retragerea germanilor şi evadarea unor deţinuţi
români din lagărul de la Sarata. Numit în funcţie "la rugămintea şi îndemnul
populaţiei" şi cu acordul Comandamentului sovietic, Dimitrie Russu a reuşit să
gestioneze judeţul ocupat în totalitate de Armata Roşie. Imediat după preluarea
mandatului s-a confruntat cu o serie de probleme care necesitau rezolvare urgentă:
asigurarea utilităţilor oraşului distruse de bombardamentul german din noaptea de
8-9 aprilie şi organizarea principalelor instituţii administrative (Prefectură,
Tribunal, Poliţie etc). Autorul consideră că această ultimă misiune a fost una
destul de dificilă deoarece, în bună măsură, a fost nevoit să apeleze la colaborarea
evreilor, în contextul în care aceştia erau majoritari în oraş în urma evacuării
populaţiei româneşti. Dimitrie Russu a avut ocazia de a se întâlni personal cu Ana
Pauker şi Vasile Luca care, după ce au eşuat în demersul lor de a-i propune
promovarea comunismului, au fost bine primiţi de către un grup de comunişti
locali (Carol Artberger, dr. Salzberg, Constantin Iuşcă, Gheorghe Boldescu). Unii
dintre ci fuseseră închişi sau deportaţi în Transnistria, dar susţinerea sovieticilor ia ajutat să fie numiţi în diverse funcţii administrative în timpul lui Russu şi să
capete puteri depline în mandatul viitorului prefect, Gh. Boldescu.
Dimitrie Russu, funcţionar de carieră, neafiliat politic niciodată până
atunci, are mustrări de conştiinţă pentru faptul că a organizat o şedinţă care s-a
transformat, din cauza discursurilor cu tentă politică a unor comunişti locali (C.
Iuşcă) şi a unor foşti prizonieri transformaţi în activişti de partid (colonelul
Maltopol), în prima întrunire comunistă. Este interesant că aceasta a avut loc cu
doar o zi înainte ca sovieticii să tipărească ziarul de propagandă comunistă
"Graiul liber". Preocupaţi să arate occidentalilor imaginea idilică a relaţiilor cu
populaţia locală şi încrederea de care se bucură în zonele ocupate, sovieticii i-au
57

"Clopotul" an II, nr. 55/8 aprilie 1945.
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dictat prefectului textul unei proclamaţii ce trebuia difuzată la Radio Moscova şi
au adus în vizită o delegaţie anglo-americană care trebuia să promoveze
comportamentul "civilizat" al acestora faţă de fostul inamic.
Comandamentul sovietic i-a permis totuşi prefectului să opereze anumite
schimbări în administraţia locală pentru eficientizarea respectării dispoziţiilor
sale; deşi pentru puţin timp, Russu a reuşit să-1 schimbe pe Carol Artberger din
funcţia de primar al oraşului şi să-1 numească pe Mina Russu. Autorul acordă o
atenţie deosebită relaţiilor pe care le-a avut cu sovieticii, cu populaţia evreiască şi
cu românii. Dacă atitudinea şi comportamentul Armatei Roşii, deşi recunoaşte că
erau abuzive uneori, se bucură de circumstanţe atenuante, nu în aceeaşi manieră
sunt descrise relaţiile cu evreii; pe un ton uşor naţionalist, Russu arată că mulţi
erau simpatizanţi comunişti, că au ocupat cele mai multe posţuri în administraţie
şi că au speculat situaţia economică grea în favoarea lor. In ceea ce priveşte
relaţiile cu românii, prefectul afirmă că s-a străduit să-i ajute împotriva abuzurilor
sovietice şi să-i convingă în acelaşi timp că trebuie să dea curs solicitărilor armatei
de ocupaţie. Pregătirea ofensivei din august şi neaderarea lui Russu la ideologia
comunistă i-au determinat pe sovietici să-1 demită şi să-1 numească în funcţia de
prefect pe Gheorghe Boldescu, un om de încredere care avea, probabil, girul Anei
Pauker şi a lui Vasile Luca.
Raportul este însoţit de un proces-verbal din 21 august privind starea
fmanciară a instituţiilor subordonate Prefecturii. De asemenea, autorul a adăugat
ulterior (în 1952, aşa cum reiese dintr-o notă aflată într-un alt exemplar al
documentului) scurte caracterizări ale prefecţilor care i-au urmat în funcţie până în
anii '50 şi liste ale românilor şi evreilor care au colaborat cu sovieticii. Am
considerat util să le redăm întrucât aprecierile despre aceştia ne pot ajuta să
identificăm profilul moral şi intelectual al celor care au îmbrăţişat, din convingere
sau din interes, comunismul. Documentul prezentat mai jos cuprinde percepţiile şi
opiniile fostului prefect privind evoluţia mediului politic, socio-economic şi
relaţiile interetnice - în care, alături de relatările obiective, inedite şi
predominante, se remarcă şi unele consideraţii subiective, tributare unor
prejudecăţi - în oraşul şi judeţul Botoşani sub ocupaţia şi controlul militar sovietic
în lunile aprilie-august 1944. Toate sublinierile din text aparţin lui Dimitrie Russu.
1944 septembrie 1, Botoşani. Raport de activitatea de prefect al judeţului
a d-lui Dimitrie Russu- pensionar- de la data de 7 aprilie până la 17
august inclusiv, adică 4 Y2 luni ale anului 1944. Ocupaţia rusească.
Botoşani
1 septembrie 1944
"Din lacrimi, din sânge,
Din visuri şi cadavre
Ne-am croit România Mare"
a zis Poetul

Botoşani

Domnule Ministru 58 ,
Subsemnatul, Dimitrie Russu 59 , pensionar, fost Secretar G[enera]l al
judeţului Botoşani, are onoare de a vă expune activitatea sa ca Prefect al judeţului
Memoriul este adresat Ministrului Afacerilor Interne - Direcţiunea Administraţiei de Stat,
în momentul redactării raportului funcţia de ministru era ocupată de generalul Aurel
Al dea.

58

Bucureşti;
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de la 7 aprilie până la 17 august inclusiv 1944, adică 4 luni şi 1O zile din ocupaţia
sovietică, pentru a-şi descărca conştiinţa faţă de autoritatea ministerului, rugânduvă să binevoiţi a lua cunoştinţă şi a aprecia.
A

1. Aspecte:

duminică, 26 mart[ie] 1944, se observa pe străzile oraşului mare
mişcare îndreptată către gară cu lume fel de fel. Curios de aceasta, cu toate că
posturile noastre de radio anunţau ştiri favorabile, în după prânzul aceleiaşi zile
mă îndreptai spre acest punct, unde văzui aproape tot oraşul forfotind pe peron
şi-n împrejurimile gării; două vagoane-clasă înţesate de lume ajunseseră până la
refuz. l!..imit de acest aspect, m-a cuprins o durere sufletească şi o îngrijorare de
viitor. Intrebam de funcţionari, ce însemnează această mişcare bruscă de
populaţie, mi se răspundea, că să n-am grijă, că funcţionarii stau pe loc şi că
numai familiile lor pleacă în refugiu. Cu toate acestea mi-am luat măsuri de
plecare şi am încercat în zilele de 27 şi 28 martie la gară, însă mi-a fost imposibil,
căci vagoanele erau destinate numai pentru autorităţi.
In dimineaţa zilei de 29 martie nu mai exista urmă de autoritate, care
lăsase localurile, în care funcţionase până acum într-o stare lamentabilă: fereşti,
uşi, porţi deschise înlături, parcă ar fi fost cu recomandaţia "veniţi de prădaţi".
De la această dată şi până la 7 aprilie - 1O zile- am trăit zile foarte grele şi
periculoase, afişându-se în acest ţimp elemente netrebnice, fără milă, fără
Dumnezeu în terorizarea populaţiei. Incepea lumea să se dea la jafuri în oraş cât şi
în judeţ. Inventarul viu şi mort de pe moşiile proprietarilor începea să se destrame,
inconştienţii însuşindu-şi mare parte din el. Conacurile şi gospodăriile erau
prădate rar~ milă. Fabrica de zahăr din Ripiceni cu depozite în gara Dângeni
devalizată. Intr-un cuvânt toată averea judeţului se pierdea fie de localnici, fie de
unităţi militare ce se strecurau; în special o coloană din Regimentul 8 Buzău a

In ziua de

La 21 aprilie 1949 autorul documentului a scris o scurtă autobiografie, cu ajutorul căreia putem
reconstitui unele aspecte din viaţa şi activitatea sa; Dimitrie Russu s-a născut la 20 octombrie 1878
în satul Pomârla din fostul judeţ Dorohoi (Arhivele -:-.raţionale Botoşani, Colecţia Registre de Stare
Civilă Pomârla, d. 20/1878, f. 59), a absolvit în 1899 liceul fondat în localitatea natală de către
boierul Anastasie Başotă, a studiat literele la Universitatea din Bucureşti, dar nu şi-a putut susţine
licenţa în 1907 deoarece a fost concentrat în armată la Regimentul 29, acolo unde îşi satisfăcuse
stagiul militar şi unde dobândise gradul de sublocotenent în 1902; dezamăgit de contextul care 1-a
împiedicat să-şi finalizeze studiile, în 1908, cu ajutorul profesorului de limba latină C.I. Ştefănescu
s-a angajat ca secretar la Liceul ,,A.T. Laurian" din Botoşani; în 1913 a devenit şef de birou la
Prefectura judeţului Botoşani, unde a lucrat până la ieşirea la pensie în 1938; în perioada 7 aprilie17 august 1944 a fost prefect al judeţului Botoşani, (Idem, Colecţia Manuscrise, d. 82, "Drumul
vieţii mele", passim); Dimitrie Russu a participat la campaniile militare din 1913 şi 1916-1918 cu
Regimentul 37 Infanterie, iar pentru faptele sale de arme a fost recompensat cu mai multe distincţii
(Avântu/ Ţării în 1913, Victoria în 1924, Crucea Comemorativă cu baretele Ardeal-Mărăşti în
1925, Stt;_aua României în 1931) şi a urcat în ierarhia militară până la gradul de căpitan de rezervă
( 1916). In anii 1913-1928, în paralel cu activitatea desfăşurată la Prefectură, a fost profesor
suplinitor de limba română, latină şi istorie la Liceul ,,A.T. Laurian", iar din 1924 a devenit
membru al Societăţii Regale Române de Geografie; în anii 1930-1938 a îndeplinit fupcţia de
secretar general al Prefecturii Botoşani; în februarie 1938, în conformitate cu prevederile Inaltului
Decret Regal nr. 870 publicat în Monitorul Oficial nr. 39/17 februarie 1938, Russu declara: "nu am
făcut parte din nici un partid sau grupare politică, deci nu a fost cazul ca să prezint demisia din
acel partid sau grupare"; în iunie 1941, pentru "sentimentele de bun român, trecutul şi activitatea
sa" a fost numit în Comitetul de Cenzură al judeţului Botoşani (Idem, fond Prefectura judeţului
Botoşani/cazi ere, d. 726, passim).
59
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-

făcut prăpăd prin oraş şi comuna Vorona; în plus se mai adăugau şi
militare~germane, care nu se dădeau înlături de la aşa ceva.
In această situaţie tristă ne-a găsit armata sovietică în dimineaţa

elemente
zilei de 7

aprilie 1944, ora 9.30.
II. Precizare:
În seara aceleiaşi zile, după îndemnul şi rugămintea populaţiei rămase am
acceptat demnitatea de Prefect al judeţului şi m-am prezentat în această calitate
Generalului Comandant- casele Bacal din str. Mare- care a luat notă de aceasta
şi după ce mi-a lămurit punctul de vedere al Armatei Roşii în această regiune, am
plecat, afişând pentru ziua de 8 aprilie 1944 următorul comunicat:
"1. Aducem la cunoştinţa populaţiunii acestui judeţ, că de la data de 8 aprilie 1944
am preluat conducerea Prefecturii judeţului Botoşani.
2. Facem apel la întreaga populaţie de a-şi [re]lua activitatea în cadrul profesiunii
fiecăruia în linişte şi ordine.
3. Se pedepseşte grav orice încercare de sabotaj şi distrugere sau de risipire de
bunuri publice sau părăsite de populaţia evacuată.
4. Toţi funcţionarii şi pensionarii acestei Prefecturi, prezenţi în localitate sunt
obligaţi să se prezinte în localul Primăriei în ziua de 8 aprilie 1944, ora 3 p.m."
La orele 8 seara ale zilei de 8 aprilie am fost chemat la Comandament, care
era acum în casele Bâznoşanu din str. Armeană, însoţit de d-na. dr. Lemer, care
ştia ruseşte. M-am prezentat de data aceasta altui general despre care se spunea că
ar fi Mareşalul Jukov. După ce ne-a evidenţiat scopul venirii Armatei Roşii pe
aceste meleaguri, dându-mi oarecari instrucţiuni de detaliu pentru a doua zi, la ora
9 seara am plecat.
Era o seară splendidă. Am ajuns bine acasă fiind însoţit de o santinelă. Pe
la ora 9.30 numai bine mă liniştisem în casă, se aud zgomote ale aeroplanelor
germane şi în scurt timp începe un bombardament groaznic, care a ţinut până la 4
dimineaţa.

Lumea îngrozită s-a adăpostit prin şanţuri, pivniţe, mahalale, s-au retras în
cimitire şi pe câmp. Au fost pierderi omeneşti, cari nu s-au putut evalua. A doua
zi, ici acolo apărea câte o umbră de om. Oraşul era în ruină: str. Alexandru cel
Bun, pe care locuiesc, era bătută de aviaţie aproape metru cu metru; apoi str.
Armeană, N. Ior~a etc. multe case particulare distruse, apoi instituţiile publice ca
Liceul 60 , Teatrul , Şcoala Marchian 62 , Spitalul Mavromati (Sf. Spiridon) şi Gara

60
Liceul ,,A.T. Laurian", înfiinţat în anul 1859, a fost distrus pentru prima dată în decembrie 1917,
de către trupele armatei a IX-a ruse cuprinse de anarhia bolşevică; incendiul provocat de ruşi a
produs pagube semnificative: circa 30000 de volume din bibliotecă, arhiva din anii 1859-1897 şi
laboratoarele şcolare; localul a fost reconstruit şi redat în funcţiune începând cu anul şcolar 19221923, dar bombardamentul aviaţiei germane din aprilie 1944 i-a provocat avarii în proporţie de
75% (Idem, fond Prefectura judeţului Botoşani, d. 4/1945, f. 103).
61
Conform unui proces-verbal încheiat la 8 mai 1944 de către Rudolflonescu, ajutor de primar şi
1. Wechsler, şeful Serviciului Tehnic din Prefectură, Teatrul ,,Mihai Eminescu" a fost lovit în plin
de două bombe dar a avut de suferit şi din cauza suflului provocat de alte trei bombe căzute la o
distanţă de 7-20 m de acesta; bombardamentul a distrus acoperişul, tavanul, tâmplăria şi a fisurat
r:ereţii exteriori. (Idem, fond Primăria oraşului Botoşani, d. 17/1944, f. 31 ).
2
Şcoala a fost construită în 1869 din banii donaţi de către arhiereul Marchian Folescu şi din 1870
i-a purtat numele acestuia.
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cu împrejurimile ei. Cele două dintâi, adică Liceul şi Teatrul au putut fi reparate
într-o măsură oarecare, restul a rămas în ruină.
În această situaţie eu mă găseam singur; nu găseam pe nimeni cu care să
stau de vorbă, să mă sfătuiesc. După vreo dou~, trei zile apăreau ici, colo, câte un
biet român, mulţimea fiind de partea evreilor. In fme, cu fostul tovarăş de muncă
de la Prefectură, pensionarul Ioan Popovici 63 , ne-am dus la Palatul Administrativ
şi amândoi ne sfătuiam, cum ar fi mai bine să reorganizăm serviciile. Şi, fiindcă
elementul românesc lipsea cu desăvârşire, am apelat la cel evreiesc. Am izbutit
încetul pe încetul să înjghebăm serviciile Prefecturii, Poliţiei, Tribunal[ ul],
Arest[ ul] preventiv, Camera agricolă, Administraţia fmanciară, Serviciul
bunurilor, economic, primăriile şi plăşile din judeţ, pentru ca în felul acesta să qe
prezentăm Comandamentului organizaţi, care de altfel ne pretindea acest lucru. In
toată această organizare ţin să menţionez, că afară de dl. Ioan Popovici mi-a dat
tot sprijinul în mod sincer şi devotat dl. A. Moisi, licenţiat în drept şi fost
funcţionar la C.F.R pe care l-am numit ca Director al Prefecturii şi în urmă ca
Inspector comunal. 64
Şi ca o mărturie de felul cum se evidenţia organizarea judeţului, dau în
traducere aprecierea Maiorului Cozlov din Armata Roşie, ataşat la
Comandamentul de Botoşani, la plecarea sa: "Eu sunt foarte, foarte mulţumit de
felul cum am muncit împreună, în acelaşi scop în organizarea judeţului d-voastră
şi cred că organele de sub conducerea d-voastră îşi vor îndeplini întocmai
misiunea lor. In acest scop voi raporta şi d-lui General Sebastianov de sincera
colabor~re ce am avut-o. Vă doresc multă sănătate şi spor în conducere.
Imputemicitul cu organizarea judeţului d-voastră,
5. V .1944
ss. Maior Cozlov".
Pe la 25 aprilie mă pomenesc în cabinetul meu cu duumviri-i Ana Pauker
şi V. Luca65 , într-o ţinută care a lăsat de dorit şi-n mica conversaţie ce am avut-o
cu ei le-am răspuns că eu politică n-am făcut niciodată dându-le a înţelege că nu
şi-au găsit omul pentru utilizarea gândurilor lor.
Au fost găzduiţi la tânărul Primar Carol Artberger66 , unde a avut loc o
consfătuire la care n-au lipsit conducătorii actuali comunişti dr. Salzberg 67 şi
Ioan Popovici (1878-1947) a lucrat la Prefectură din anul 1918, a fost mai întâi copist, apoi
impiegat, ajutor contabil, şef de birou şi şef-serviciu; în 1930 superiorul său, Dimitrie Russu, nota
în foaia calificativă că este "un element bun şi de multă nădejde în serviciu, posedă mult spirit de
iniţiativă [ ... ] purtarea în serviciu faţă de funcţionari şi public este fără reproş" (Idem, fond
Prefectura judeţului Botoşani/cazi ere, d. 670, passim).
64
Ştefan Ciubotaru, Caleidoscop botoşănean, Botoşani, Ed. Geea, 1995, p. 266; autorul consideră
că Avram Moisii, fost şef de gară înainte de război, fost director al Oficiului judeţean evreiesc din
Botoşani în anii războiului şi ministru adjunct la C.F.R. mai târziu a fost "cel care a condus
judeţul" în primăvara anului 1944; prefectul Dimitrie Russu l-a numit în funcţia de director încă
din primele zile ale ocupaţiei sovietice şi tot el l-a avansat în funcţia de inspector administrativ al
judeţului Botoşani şi şef al Serviciului Cultural al judeţului printr-o decizie emisă în 28 iulie 1944
~Arhivele Naţionale Botoşani, fond Prefectura judeţului Botoşani, d. 140/1944, f. 86).
5
Cei doi erau membri ai Biroului Politic Extern al P.C.R. creat la 23 februarie 1944 la Moscova;
cf. Alina Tudor-Pavelescu (editor), op.cit.,p. 328.
66
Carol Artberger (1912-m.?) a fost de mai multe ori primar al oraşului Botoşani, primul "mandat"
fiind imediat după instalarea Armatei Roşii în oraş (8 aprilie-27 iulie 1944), preşedinte al Camerei
de Muncă a judeţului Botoşani între 30 iulie-li noiembrie 1944 (Idem, d. 140/1944, f. 95),
redactor al ziarului "Clopotul" şi responsabil raional la Alba-Iulia (Ştefan Ciubotaru, op. cit., p.
266).
63
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coada de topor, săteanul din Mălcăteni, luşcă 68 . A doua zi au plecat la proprietarul
din Şoldăneşti, Gh. Boldescu 6 , actualul Prefect. Ce s-o fi pus la cale nu pot
preciza. Pare că ea a dat tonul pentru activare în domeniul comunist, practicat
numai de evreii noştri, în special tineretul până la 50 ani. Până acum s-au perindat
doi ofiţeri sovietici la Comandamentul de Botoşani: Lt. colonel Sajin, un siberian
şi Maior Popov, oameni cu cari m-am înţeles destul de bine.
In ziua de 8 mai am redeschis Tribunalul sub preşedinţia advocatului B.
Spodheim 70 , grefier fiind un pensionar român, restul numai evrei.
In ziua de 1O mai sunt chemat la Comandament de Maiorul Comandant
Novoselov în scopul ca să dau o declaraţie ce se va imprima pe o placă pentru
Radio Moscova de felul cum se comportă Armata Sovietică pe teritoriul nostru.
Textul a fost următorul: ,,Din ziua intrării Armatei Sovietice în Botoşani, eu,
Dimitrie Russu, sunt Prefectul acestui judeţ. Am acceptat această demnitate cu un
singur scop, ca să iau toate măsurile care depind de mine în calitate de Prefect
pentru a uşura pe cât e cu putinţă toată populaţia judeţului, care nu s-a evacuat cu
armatele româna-germane, de greutăţile inerente războiului. Mulţumită înţelegerii
pe care am găsit-o la Comandamentul sovietic scopul meu a fost în bună parte
atins. Actualmente ţăranii noştri au posibilitatea de a-şi face muncile de primăvară
în toată liniştea. Viaţa oraşului Botoşani s-a normalizat: magazinele, restaurantele
şi pieţele publice sunt deschise. Alimentarea cu apă, oprită vremelnic din cauza
bombardamentului aviaţiei germane, se face astăzi normal. Ţin să mai adaug, că,
dacă cetăţenii, cari au evacuat oraşul de frica ca acesta să nu fie un câmp de
război, ar fi rămas pe loc, şi ei şi Ţara ar fi câştigat de pe urma aceasta" 71 .
David Salzberg (1906-1988), căsătorit în aprilie 1940 cu Bacal Rasela, membru al Partidului
Comunist în ilegalitate, deportat în Transnistria în 1942 (Arhivele Naţionale Botoşani, fond Poliţia
oraşului Botoşani, d. 35/1942, f. 7), a fost medicul-şef al judeţului Botoşani.
68
Constantin Iuşcă (1891-m?) provenea dintr-o familie săracă, cu mulţi copii din satul Măşcăteni;
a fost iniţiatorul şi organizatorul Comitetelor Ţărăneşti din judeţul Botoşani ("Clopotul" an I, nr.
1/8 octombrie 1944), preşedintele acestora şi şeful Serviciului Exterior al Serviciului Bunurilor de
pe lângă Prefectura Botoşani (Regulamentul de organizare interioară a Serviciului Bunurilor
Judeţene citit şi aprobat de Consiliul de Colaborare în şedinţa din 16 septembrie 1944, Botoşani,
1944, p. 16), preşedinte al Comitetului provizoriu al Frontului Plugarilor din judeţul Botoşani
("Clopotul" an I, nr.6/26 octombrie 1944) şi membru al Comisiei de triere a celor reţinuţi sub
acuzaţia că au fost legionari (Arhivele Naţionale Botoşani, fond Prefectura judeţului Botoşani, d.
73/1944, f. 16); "pentru vina de a fi cerut o soartă mai bună pentru ţărani şi de a fi luptat pentru o
Românie liberă şi fericită" a fost arestat in 1918 şi condamnat de Curtea Marţială Galaţi la 8 ani
închisoare; în 1927 a fost eliberat de la închisoarea Doftana şi i s-a fixat domiciliu obligatoriu în
satul Măşcăteni ("Clopotul" anI, nr. 7/29 octombrie 1944); în timpul războiului a fost deţinut al
lagărului de la Târgu-Jiu (Arhivele Naţionale Botoşani, fond personal Alexandru Faliboga, d.
10611962, f 1).
69
Gheorghe Boldescu, prefect al judeţului Botoşani în perioada 18 august-20 decembrie 1944 şi
primar al oraşului Botoşani în 1947-1948, s-a născut la Craiova, avea studii la Paris şi deţinea o
moşie de 158 ha în satul Şoldăneşti din comuna Blândeşti ("Clopotul" an III, nr. 160114 noiembrie '
1946; Arhivele Naţionale Botoşani, fond Prefectura judeţului Botoşani, d. 36/1944, f 2).
70
Preşedintele Instanţei Speciale Represive din Botoşani era Mauriciu B. Spodheim (1899-1984),
fiul unui arendaş evreu din zona Leorda (Idem, Colecţia Registre de Stare Civilă Costineşti, d.
4/1899, f. 2); a fost numit în funcţie de către prefectul Russu prin decizia nr. 2/3 mai 1944 (Idem,
fond Prefectura judeţului Botoşani, d. 1O111944, f. 35); la 27 decembrie 1944 a fost desemnat
~reşedinte al Comisiei de triere a celor bănui ţi că au fost legionari (Idem, d. 73/1944, f. 15).
1
Textul acestei proclamaţii a apărut şi în primul număr (19 iunie 1944) din "Graiul Liber", ziarul
de front al Direcţiei Politice a Armatei Roşii; redactorul-şef al acestei publicaţii eraI. Gavrilov.
67
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Pentru că contact cu judeţul nu puteam avea din cauza lipsei mijloacelor
de transport m-am gândit că ar fi bine ca să convoc întâi pe administratorii
72
moşiilor părăsite, adică aşa zisele <,;omitete ţărăneşti şi lucrul acesta l-am făcut
în ziua de duminică 18 iunie 1944. In sala de consiliu din Palatul Administrativ se
strânsese lume multă în cadrul convocării, însă printre ca se infiltrase şi alte
elemente străine între cari pot menţiona şi pe Colonelul de artilerie, prizonier, din
armata noastră Maltopol 73 , cu un mic număr de grade inferioare.
Printr-o cuvântare ocazionată lămuresc rostul convocării, greutăţile ce
le-am întâmpinat din cauza plecării autorităţilor, că acum ne înfăţişăm în faţa
autorităţilor militare cu un judeţ organizat, cu ordinea restabilită, cu securitatea
vieţii şi avutului nostru, fiecare putându-şi continua activitatea sa, că acest fapt nea pus într-o lumină favorabilă în faţa autorităţilor cu care am început o conlucrare
rodnică; că este necesar ca munca, organizarea şi administrarea moşiilor părăsite
să fie efectuate în condiţii bune cu gând cinstit şi curat pentru ca ţărănimea să-şi
câştige nu numai valori materiale trecătoare, ci şi un prestigiu moral şi o conştiinţă
ţărănească cinstită absolut necesară României de mâine; că stăpâni pe destinele
noastre să muncim cu râvnă, căci numai în felul acesta vom putea veni în ajutorul
fraţilor noştri de dincolo şi vom contribui cu fapta noastră la eliberarea Ţării şi la
înfăptuirea păcii. Apoi ia cuvântul Directorul Prefecturii care lămureşte lumea în
chestii de detaliu a convocării.
I se dă cuvântul săteanului Iuşcă din Măşcăteni, organizatorul Comitetelor
ţărăneşti de pe lângă Serviciul bunurilor. Dânsul însă deviază de la scopul
convocării, înscriindu-se în nota de politician, atacând toate guvernele ce s-au
perindat de la războiul trecut şi dând aspect convocării unei întruniri publice
politice. Tot în felul acesta glăsuieşte şi Colonelul de artilerie Maltopol, încât noi
oficialii ne găseam într-o situaţie penibilă. După ce s-au terminat cuvântările
lumea s-a retras liniştită, eu însă personal am rămas foarte amărât, reproşându-mi
că am inaugurat prima întrunire comunistă în Palatul Prefecturii rară ca să ştiu, că
s-a pus la cale aşa ceva.
De la această dată comuniştii, reprezentaţi numai prin jidani şi câţiva
creştini, au început a activa mai intens şi neplăcându-mi deloc această atitudine a
lor în situatia nenorocită în care ne aflam noi la o ocazie binevenită l-am
apostrofat fu. cabinetul meu pe şeful comuniştilor locali, dr. Salzberg, care avea şi
calitatea de medic primar de jugeţ. La observaţiile mele ce i le-am adresat, el
nu-mi răspundea aproape nimic. Imi făcea impresia că regretă, însă în realitate nu
era decât o prefăcătorie iudaică.
Pentru a repara această greşeală, fără voia mea, convoc la 25 iunie 1944 pe
toţi primarii din judeţ, cărora le arăt ce am izbutit să realizez în administraţie Primul Comitet Ţărănesc s-a creat în satul Măşcăteni din comuna Albeşti la 7 mai 1944,
fiind Constantin Iuşcă; aceste organizaţii s-au extins rapid în întreg judeţul Botoşani, în
luna iunie fiind create 101 Comitete care administrau 183 moşii, 138 iazuri, 81 livezi, 42 vii, 50
mori şi 145 păduri (Ionel Bejenaru, Lupta maselor populare din judeţul Botoşani pentru
instaurarea şi consolidarea regimului democrat-popular- 1944-1947 (/) în ,,Anuarul Muzeului
Judeţean Vaslui", II, 1980, p. 435).
73
Colonelul Mihai Maltopol s-a născut în 1892 la Bucureşti, a urmat studiile militare la Berlin,
dar, odată căzut prizonier în Gniunea Sovietică, a devenit unul dintre fondatorii diviziei "Tudor
Vladimirescu", ajungând chiar "conducătorul politic" al acesteia; a participat la luptele din nordul
Moldovei alături de Armata Roşie, iar mai târziu a devenit unul din membrii de bază ai Asociaţiei
Române pentru Strângerea Legăturilor cu G.RS.S. (A.RL.U.S).
72
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punerea pe picioare a tuturor instituţiunilor publice - întronând o disciplină prin
ajutorul căreia lucrurile s-au îndreptat mult şi rog întreg corpul Primăriilor să-mi
dea ascultare, iar ei unanim îmi răspund, că da. Citez pe cei mai merituoşi dintre
ei, cari s-au relevat în administrarea comunelor cât şi [printr-un] comportament
corect şi demn faţă de Armata Roşie aducându-i serviciile cuvenite.
Sâmbătă, 30 iunie 1944 sunt anunţat de Comandament, Maior Cemeiev,
un tânăr foarte cumsecade şi amabil, că voi fi vizitat de o misiune de presă angloamericano-sovietică. După ce această misiune a vizitat Comandamentul şi
Primăria, la ora 12.30 a sosit la Prefectură; era compusă din vreo 15 persoane din
care nu lipseau şi chinezi. Am întâmpinat-o în sala de primire cu următoarele
cuvinte pronunţate în limba franceză cu claritate şi energie: "Tn~s honores hotes,
/Messieurs les Commandants,/Messieurs,/Au nom de la populat ion de la ville et
du departement de Botoşani je vous exprime les sentiments de bonheur et de
satisfaction que nous eprouvons tous a l'occasion de la visite des tres distingues
emissaires des grandes puissances allies. Nous considerons cette haute visite
comme le symbole de l'entente et de l'esprit de bienveillance que ces grandes
puissances ont manifeste toujours vis-a-vis du peuple roumain. Marquant l'aube
de temps nouveaux, nous considerons cette visite comme un premier pylon de
l'avenir, qui signiefera sans doute une etemelle entente et un sincere amour de
collaboration entre les peuples de la terre. Nous profitons de cette occasion pour
souligner la maniere plus que civilisee et pleine de comprehension avec laquelle
l'armee rouge et ces commandants ont traite notre population au premier instant de
l'entree sur notre teritoire et tout le temps, qui s'est ecoule depuis. Nous avons
aides et encourages tout le temps, et nous pouvons declarer a presant que nous
avons reorganise et normalise la vie du departament, qui avait ete abandonne a un
certain instant a la derive et menace de tomber aux griffes de l'anarchie. Notre
population a compris ce traitement et fait tout ce qui est en son pouvoir pour
prouver par sa collaboration, q'elle a compris que l'armee rouge n'est pas entree
comme occupante, mais comme eliberatrice. Avec l'espoir qui dans ce court
espace du temps les distingues hotes sentiront les sentiments du profond
attachement de la population du departement, nous les assurons de notre entier
concours et nous nous mettons a leur disposition pour l'accomplissement de la
mission dont vous etes les horteurs". 74
O plăcută impresie mi-a lăsat jurnalistul francez cu care am convenit mai
mult, spunându-mi între altele că cunoaşte Bucureştii şi Constanţa, rămânând
La 8 iulie 1944 Legaţia română de la Lisabona a trimis Ministerului de Externe articolul apărut
în "Daily Express" referitor la vizita ziariştilor anglo-americani în judeţele Botoşani şi Dorohoi:
"Prima impresie, lipsa de oprimare şi lipsa de încordare. Armata Roşie se ocupa de treburile ei.
Populaţia civilă - ordonată, magazinele, băncile - închise. Raporturi prieteneşti între populaţie şi
soldaţii ruşi. Ţărănimea se ocupa de lucrările agricole, dar în oraşe multă lume este fără ocupaţie.
Autorităţile, funcţionarii, proprietarii, învăţătorii şi liberii profesionişti au plecat. r\oii funcţionari
afirmă că în cele 10 zile precedând sosirea ruşilor a domnit anarhia. Ruşii au introdus moneda de
ocupaţie. Piaţa neagră. Proclamaţia Molotov este afişată pretutindeni. Decretele româneşti contra
evreilor şi sindicatelor au rămas neabrogate dar practic înlăturate. Evreii au fost reinstalaţi în
locuinţe şi s-a înfiinţat sindicatul general muncitoresc. La Camera de Comerţ, care a oferit recepţia
ziariştilor, li s-a spus că acum 70% din membri sunt evrei. Circulaţia pe stradă este oprită între 9
seara şi 5 dimineaţa, iar întrunirile publice interzise"; cf Aurel Sergiu Marinescu, Armata Roşie în
România (1944-1958). Jafuri, violuri, crime, furturi, răpiri, tâlhării, confiscări, devastări,
rechiziţii, sechestrări de persoane, voi. 1, Bucureşti, Ed. Vremea, 2001, pp. 64-65.
74
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încântat de frumuseţile ţării noastre. După o despărţire amiabilă, membrii
delegaţiei jurnaliere s-au îndreptat cu maşinile către Mănăstirea de maici
"Agafton" din apropierea oraşului pentru a o vizita. Maica Stareţă mi-a adus la
cunoştinţă că oaspeţii au fost plăcut impresionaţi de primirea şi ordinea din
mănăstire.

La 9 iulie 1944 am convocat o adunare a elementelor Camerei de
pentru a ne consfătui şi a lua măsuri pentru strângerea recoltei. Un
plan de lucru a fost stabilit de Directorul Camerei, care a fost adoptat de adunare
cu obligaţia de a-l pune în practică cât mai în grabă, nesilit, dar cu bărbăţie, cu
vrednicie pentru ca scopul să fie atins.
La această adunare a luat parte din partea Comandamentului Maiorul
Jukov, care a rămas foarte mulţumit de măsurile luate, stabilind împreună şi cota
de grâu cuvenită sătenilor 33% - iar restul de 7% pentru Serviciul bunurilor, în
contul cheltuielilor de suportat; deci 60% pentru armată şi 40% pentru săteni şi
Serviciul bunurilor - o socoteală foarte mulţumitoare pentru toată lumea.
La 14 iulie 1944 am luat jurământul Primarului de Botoşani, imberbului
Carol Artberger (mamă unguroaică şi tată neamţ-caretaş) creştin şi ai consilierilor
săi, recomandându-le între altele ca cu toţii să se apropie sufleteşte în aşa fel încât
să formeze un suflet mai mare, mai puternic pentru înfruntarea greutăţilor ce stau
în cale în administrarea oraşului.
Fiindcă Comandamentul nu era mulţumit de felul cum Primarul Artberger
executa ordinele lui, mi-a impus schimbarea lui şi înlocuirea cu profesorul Mina
Russu 75 , pretorul plăşii Botoşani, aşa că în ziua de 30 iulie i-am luat jurământul
acestuia, rugându-1 ca cu răbdare să intre în toate detaliile serviciilor, să elimine
tot ce-i stă împotrivă, să se înconjoare de oameni demni, capabili, devotaţi, cu
ajutorul cărora să izbutească să înlăture toate. Venirea la Primărie a lui Mina
Russu îmi da speranţe mari, căci era un om vrednic şi capabil având ca ajutoare 4
consilieri români din 7 câţi prevede legea. Am avut o satisfacţie de a fi înlăturat
Artberg~r, care, spre ruşine, lucra cu 40 evrei socotiţi ca membri.
Insă acest om integru, Mina Russu, n-a putut sta decât o lună ca primar,
căci comuniştii au lucrat din răsputeri ca să readucă situatia din vremea favoritului
lor Artberger, dând loc unui evreu refugiat din Rădău{i, S. 76 Jagendorf, despre
care se spunea că ar fi inginer, să ia conducerea comunei. Instalarea i s-a făcut la
27 august cu multe elogii din partea Prefectului Boldescu.
La 2 august 1944 a intervenit o mişcare în administraţie prin avansarea
Directorului Prefecturii A. Moisi la gradul de Inspector judeţean şi numirea
inginerului hotamic Bădiu din Regiunea Ripiceni-Ştefăneşti ca Director (însă şi
acesta s-a văzut mai târziu manifestându-se în sentimente şi idei comuniste) şi V.
Todicescu, învăţător pensionar, ca Pretor la plasa Botoşani prin trecerea d-lui
Mina Russu ca Primar al Botoşanilor.
agricultură

Mina Russu ( 190 1-1967) a fost profesor de matematică, pretor al plăşii Botoşani în primele luni
ale anului 1944 şi primar al oraşului Botoşani în perioada 28 iulie-26 august 1944 (Arhivele
Naţionale Botoşani, Colecţie Registre de Stare Civilă Băluşeni, d. 1/1901, f. 18; Idem, fond
Prefectura judeţului Botoşani, d. 140/1944, f. 92); între Mina Russu şi prefect nu a putut fi stabilită
o relaţie de rudenie, fiind vorba doar de o simplă coincidenţă de nume.
76
Siegfried.
75
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La 5 august 1944 am făcut instalarea noului Preşedinte al Tribunalului I.
Bogos 77 , consilier de curte, pensionar, recomandându-1 ca pe cel mai bun, pe cel
mai drept şi cel mai demn clement care să dirijezc justiţia în actualele împrejurări
şi o datorie sfăntă din partea elementelor justiţiei de a-1 asculta, respecta şi stima,
pentru ca dânsul să-şi poată exercita atribuţia ce i s-a dat, aşa cum a exercitat-o
toată viaţa. La 9 august s-a luat jurământul membrilor Consiliului de colaborare,
substitujre a legalului Consiliu Judeţean.
In ziua de 17 august 1944, ora 5.30 către seară, am fost chemat la
Comandament, unde Maiorul Novicov, comandantul, având în faţă pe G.
Boldescu, proprietar din Şoldăneşti, pc care Ana Paukcr şi cu V. Luca îl vizitasc
în aprilie şi colaboratorul foaiei de propagandă sovietică "Graiul liber", mă anunţă
că sunt demis din demnitatea de Prefect şi înlocuit cu vis-a-vis-ul său.
Am mândria de a spune că întreaga administraţie a judeţului, după cum se
vede din procesul-verbal de predare şi primire este opera mea şi numai a mea, care
muncind din zori şi până în noapte cu colaboratori devotaţi, am reuşit de la 7
aprilie 1944, data venirii Armatei Roşii pe teritoriul judeţului şi până la 17 august
1944, inclusiv, din nimic, căci nu era urmă de administraţie, să creez ceea ce se
vede, adică un organism viu în cadru de lege şi să activeze pc bază de lege spre
cinstea judeţului.
Trecem la compor[tamen]tul Armatei Roşii. a populaţiunii evreieşti şi
româneşti în acest interval de timp:
a) Armata Roşie. exponent al multor popoare ale Rusiei sovietice, la
începutul venirii pe teritoriul judeţului nostru ca orice armată invadatoare avea
pentru locuitorii noştri, nutriţi de o propagandă specială, o aparenţă duşmănoasă,
ceea ce în realitate s-a dovedit, că nu e aşa. Ea ~a ocupantă îşi reclama anumite
drepturi ale sale: vite, grâne, corvezi de tot soiul. In colectarea lor am constatat că
s-au găsit elemente unele de înţelegere, altele mai exigente, iar cele ce scăpau de
sub comandă se dădeau la furturi şi abuzuri supărătoare, ceea ce atrăgea reclame
fel de fel, pe care trebuiam să le rezolv prin Comandament. Mai ales satele de pe
arterele principale de comunicaţie erau puse la grea încercare, căci pe acestea se
strecurau nenumărate unităţi militare, care-şi formulau pretenţiile lor în ceea ce
priveşte aprovizionarea. Am avut o luptă grea, însă prin lămuririle personale ce le
dam populaţiei ce reclama la Prefectură, ea se resemna şi se convingea că aşa
trebuie să fie. După un timp lucrurile s-au mai liniştit din acest punct de vedere şi
populaţia se deprinsese cu acest mod de viaţă. Corvezile erau grele, istovitoare,
căci trebuia fiecare să sape la tranşee zilnic o anumită porţiune de pământ şi era
concentrat fiecare pe 15-30 zile în toiul lucrului câmpului cu hrana lui.
Cu toate acestea lumea de la ţară nu se sustrăgea; 10-12.000 inşi- bărbaţi,
femei şi copii - erau în lucru, plus convoaie de care şi căruţe pentru transportul
muniţiei. Când obiectam sub o formă glumeaţă de aceste munci grele, mi se
răspundea: "Ai d-voastră ne~-au omorât pe ai noştri, ne-au ars casele, au dispărut
oraşe şi ne-au ridicat totul". Incât faţă de această afirmaţie ei se poartă foarte bine.
b) Cu populaţia evreiască am avut de furcă atât eu cât şi Comandamentul.
Străini de noi prin rasă, religie, obiceiuri, cu apucături asiatice ale strămoşilor lor
chasari, cu practica de viaţă ştiută, populaţia evreiască şi-a distribuit următoarele
roluri:
I. Bogos a fost numit preşedinte al Instanţei Speciale Represive la 1 august 1944 (Idem, fond
Prefectura judeţului Botoşani, d. 140/1944, f. 116).
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1) O parte, la propunerea proprietarilor evacuaţi, având acte la mână, a avut rolul
de administratori ai moşiilor lor, încât până a nu lua fiinţă Serviciul bunurilor, tot
judeţul era împănat cu elemente evreieşti, dându-se la abuzuri regretabile, uninduse cu ruşii mai ales în părţile Prutului. Vina e a proprietarilor. Mi-au trebuit mari
sforţări, ca să le iau aceste bunuri din mâna lor.
2) O altă parte. în număr de vreo 750 a intrat în toate ramurile administraţiei
publice, întrucât nu se găsea nici o urmă de funcţionari de-ai noştri, creştini, ci
de-abia am putut să am şef al Poliţiei 78 , Preşedintele şi Directorul Camerei de
agricultură, Şeful Serviciului financiar al Prefecturii, români, trecuţi peste vârsta
de 60 ani. Comandamentul îmi pretindea români, eu le răspundeam: Romanski
net. Vă puteţi închipui ce greu era de lucrat mai ales în materia Poliţiei, când e
ştiut că ai de a face cu fricoşii. Am avut şi elemente devotate, însă foarte puţine,
restul nestatornice şi anevoioase la lucru.
3) Grupa comercianţilor cu firme în regulă cu vază în oraş îmi şoptea deseori:
"Când vor veni ai noştri, pentru ca să se astâmpere elementele netrebnice dintre ai
noştri?" Se deplângeau de acţiunea comunistă a d-nului Salzberg. Aceşti
comercianţi cu astfel de sentimente erau puţini la număr.
4) Grupa intelectualilor îşi revendica locurile pierdute prin românizare şi alimenta
într-o măsură oarecare focul comunist. Medicii, afară de Salzberg, şi-au făcut cu
prisosinţă datoria, pe câtă vreme şleahta advocatilor nu mi-a dat nici un concurs,
pozând în oameni pretenţioşi şi intriganţi. S-a văzut mai târziu că cei mai multi
practicau rară nici o jenă comunismul.
5) Grupa ticăloasă a speculanţilor de tot felul, de care foarte adeseori mi se
deplângea Comandamentul, care cerea să luăm măsuri drastice pentru reprimarea
speculei. Când toată administraţia era încadrată numai cu evrei, era foarte greu de
a afla pe vinovaţi; numai graţie unui subcomisar român intrat mai târziu în Poliţie
s-a putut da de urmă, însă prea puţini s-au prins şi [au fost] daţi pe mâna
Tribunalului, care era complet încadrat - magistraţi şi advocaţi - numai cu
elemente evreieşti 79 •
6) Marea grupă a tineretului de tot felul din care se recrutau elementele nebune ale
comunismului, de obicei în ţinută dezordonată, gălăgioasă, umblând tot timpul cu
capul gol, încălzit de focul comunist, îşi manifesta sentimentele prin preumblări
dese pe stradă discutând şi gesticulând; în timpul din urmă, după plecarea mea,
căpătase o libertate de a înjgheba întruniri şi petreceri sub titulatura: "Adunare
mare studenţească, joi 28 septembrie 1944; în curând se va organiza marele bal al
sindicatelor; două reprezentaţii date de asociaţia artistica-literară; un bal popular
la 27 septembrie, se vaAalege regina balului, orchestra Mătăsariu; şcoala de dans
COQdusă de Wechsler". In două cuvinte: dezmăţjidovesc.
7) In fine sărăcimea evreiască cu negustorii ei alcătuită din copii rufoşi, murdari şi
obraznici, îndeletnicindu-se cu vânzarea de sâmburi de dovleac, covrigi,
La 1 iulie 1944 a luat fiinţă Comandamentul Poliţiei judeţului Botoşani format din Dumitru
Vasilache, comandant, Jean Bittermann, ajutor comandant, Carol Weismann, consilier juridic şi
Elias Hoffman, secretar şi şef de personal (informaţia a fost obţinută de la domnul Ionel Bejenaru,
muzeograf la Muzeul Judeţean Botoşani).
79
La 17 mai 1944 Instanţa Specială Represivă avea 17 funcţionari din care 13 erau evrei; posturile
de conducere erau în totalitate ocupate de evrei: Mauriciu Spodheim, preşedinte, Rosner Froim
(1893-1959), judecător, Bercovici David (1905-m?), judecător şi Cohn 1. Herş (1908-m?),
procuror (Arhivele :'Iraţionale Botoşani, fond Prefectura judeţului Botoşani, d. 101/1944, f 28).
78
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limonadă, plicuri etc. [pe] care le serveau Armatei Roşii, de la care încasau rublele
în mod galant. De fapt aceştia erau în timpul verii negustorii, restul populaţiunii
având bani de ajuns îşi găsea distracţie fie la concerte aranjate de tineret, la
football şi nunţi foarte frecvente (într-o zi erau anunţate 15-20 nunţi).
8) Pe deasupra s-a aşternut pânza subţire a comunismului, ţesută de Dr. Salzberg,
ajutat de cozile de topor Iuşcă şi Carol Artberger, creştini, primul un ţăran din
Măşcăteni-Albcşti, client de puşcărie, iar cel de-al doilea, fiu de caretaş din
Botoşani, de-abia ajuns sergent în armata noastră, pe care a părăsit-o la venirea
Armatei Roşii. E de meserie, se spunea, şofer. Cu această înfăţişare structurală
aveam de făcut administraţie în mediul nou şi pretenţios al armatei de ocupaţie.
Cu câtă precauţiune şi grijă trebuiam să mă strecor printre stâncile
prăpăstioase pentru apărarea elementului românesc, care fusese pus la grea
încercare.
c) Cu elementul românesc alcătuit din foarte puţini orăşeni şi din
populaţia de la ţară către care se adăuga şi o suprapopulaţie de evacuaţi de ruşi din
judeţele Iaşi, Baia şi Suceava, în total cam la 300000 de oameni, aveam contactul
fie direct prin reclamaţiuni a fel de fel de chestiuni la Prefectură, fie indirect prin
Primari ca reprezentanţi ai comunelor. Lume extrem de necăjită. Toată ziua o
petreceam în biroul meu gata să primesc pe oricine, să ascult orice plângere şi să
aflu tot ce se petrece pe pământul ocupat de sovietici; trebuiam să rezolv
reclamele 80 îndreptate contra armatei, că unuia i s-a luat vas_a, altuia oaia, altuia
hainele etc.; era un văicărit de-ţi producea mai mare milă. In asemenea situaţie
dureroasă căutam să întrebuinţez răbdare şi bunăvoinţă ca mijloc în ascultare şi nu
mi-i ruşine a spune că reuşisem să le satisfac, parte prin Comandament, parte prin
Primari, cari i-am constatat cât îmi erau de devotaţi, încât elementul moral îl
câştigasem, iar prin ţinuta mea demnă, în cadrul funcţiei ce o îndeplineam,
reuşisem a păstra o atmosferă românească la ţară, ascultare şi speranţă în mai bine
cu atât mai mult că preotul şi învăţătorul lipseau. Ţin să afirm că elementul
femeiesc, întrucât bărbaţii erau duşi la muncă pentru armata sovietică, a fost la
înălţime, făcându-şi datoria cu prisosinţă atât faţă de familie cât şi de ogorul rămas
numai în sama ei.
Laudă acestui element etnic românesc!

III Rezumat:
Am izbutit în 4 Y2 luni cât am guvernat judeţul -7 aprilie până la 17 august 1944 să
realizez:
1. O administraţie complet extinsă pe întreg teritoriul judeţului cu bugete
alcătuite şi aprobate pe 6 luni având un total la venituri: lei 86.595.546 şi la
cheltuieli: 79.990.862 cu un excedent: lei 6.604.684.
Incasările s-au făcut aproape normal.
2.
Plata salariilor funcţionarilor s-a făcut la timp.
3.
[Plata] pensionarilor s-a făcut de asemenea la timp.
4.
5. Toate cheltuielile s-au înscris în bugete numai în cadrul legii şi de aceea nu
sunt deloc exagerări mai ales în materia salariilor.

80
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6. S-a făcut o distribuire a funcţionarilor după necesitatea serviciilor, ţinându-se
seama de numirea lor temporară (dacă s-ar remarca lene, nepăsare sau obrăznicie
poate fi imediat îndepărtat) şi de o ierarhic statutară.
7. Pentru administraţia propriu-zisă a comunelor s-au aprobat la timp bugetele,
pentru ca să li se dea posibilitatea de a funcţiona.
8. M-am comportat în aşa fel cu Armata Sovietică, încât am reuşit să obţin un
maximum posibil de avantaje ce se putea pentru populaţiunea românească.
9. Cu toate ordonanţele severe ce am dat, n-am putut să înving specula de care se
deplângea Armata Roşie şi toată lumea noastră românească. A fost o crimă acest
mod de comport[ amcnt] al speculanţilor evrei.
Mulţumesc Celui-de-Sus că mi-a dat putere de muncă şi gând bun în
realizarea acestei opere atât de grea şi în împrejurări excepţional de anevoioase
pentru noi românii, care rămăsesem fără nici un sprijin în voia soartei, şi dintr-o
simplă neobservare puteam fi expuşi la o şi mai mare nenorocire.
Am ţinut drapelul tricolor sus în inimile tuturor.
Vivat Patria!/ Vivat Rex!
D. Russu, fost Prefect de Botoşani
Anexe
Proces-verbal
Astăzi, 21 august 1944
Subsemnaţii, D. Russu, fost Prefect al judeţului Botoşani şi G. Boldescu,
actualul Prefect al aceluiaşi judeţ, primul ca predător şi al doilea ca primitor,
întrunindu-ne în localul Prefecturii, am convenit pentru luarea în primire a tuturor
Serviciilor pendinte în actualile împrejurări numai de Prefectură:
1. Administratia Prefecturii compusă din Serviciile administrativ, fmanciar,
economic etc. cu un personal de 40 funcţionari şi trecut în bugetul respectiv pe
semestrul aprilie-septembrie 1944 care însumează: venituri: lei 17.909.400/
cheltuieli: [lei] 12.512.360/ excedent: [lei] 5.397.040.
2. Ministerul de Finante compus din Administraţia fmanciară cu un personal de 60
funcţionari şi Percepţia rurală cu un personal de 75 funcţionari, în total 135
funcţionari cu un buget încheiat pe 6 luni (semestrul aprilie-septembrie 1944
prevăzut la venituri şi la cheltuieli cu câte lei: 20.858.292).
3. Ministerul de Interne compus din Poliţia oraşului Botoşani cu un personal de
283 funcţionari, Biroul de control al populaţiei flotante cu un personal de 7
funcţionari, personalul de stat al Ministerului de Interne compus din 2 funcţionari,
preturile cu un personal de 9 funcţionari, total 301 funcţionari cu un buget încheiat
pe 6 luni (sem[estrul] aprilie-sept[embrie] 1944) prevăzut la venituri lei
20.440.000 /cheltuieli [lei] 20.048.854/ excedent [lei] 391.146.
4. Ministerul Justitiei compus din Instanţa specială represivă cu un personal de 20
funcţionari, Serviciul contencios cu un personal de 3 funcţionari şi Arestul
preventiv cu un personal de 15 funcţionari, în total 41 funcţionari, cu un buget
încheiat pe 6 luni (semestrul aprlie-septembrie 1944) prevăzut la venituri lei
3.450.000/ cheltueli [lei] 2.342.356/ excedent [lei] 1.1 07.644.
5. Ministerul Sănătătii compus din Serviciul sanitar al judeţului cu un personal de
5 funcţionari, Spitalul Filantropia cu un personal de 19 funcţionari, Spitalul
Izraelit cu un personal de 14 funcţionari, Spitalul Ungureni cu un personal de 8
funcţionari, Spitalul Ştefăneşti cu un personal de 6 funcţionari, Spitalul Coşula cu
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un personal de 6 funcţionari, Spitalul Suliţa cu un personal de 3 funcţionari, de
asemenea dispensarele Serv[iciului] sanitar al jud[ eţului] Botoşani cu un personal
de 13 funcţionari, total 77 funcţionari cu un buget încheiat pe 6 luni, prevăzut la
venituri şi cheltuieli cu câte 5.850.000.
6. ~inisterul Lucrărilor Publice compus din Serv[iciul] tehnic, Serviciul
drumurilor judeţene şi Serviciul drumurilor naţionale cu un personal compus din
75 funcţionari cu un buget încheiat pe 6 luni, prevăzut la venituri şi cheltuieli cu
câte 2.511.400 lei.
7. :Ministerul Comunicatiilor compus din Oficiul P.T.T. cu un personal de 24
funcţionari şi cu un buget încheiat pe 6 luni (sem[ estrul] aprilie-sept[ embrie]
1944) prevăzut la venituri şi cheltuieli cu câte 1.192.600.
8. Politia Judeteană cu un personal de 38 funcţionari şi cu un buget încheiat pe 6
luni (sem[ estrul] aprilie-sept[ embrie] 1944) prevăzut la venituri şi la cheltuieli cu
câte lei 2.500.000.
9. Camera Agricolă cu un personal de 14 funcţionari şi cu un buget încheiat pe 6
luni (sem[ estrul] aprilie-sept[ embrie] 1944) prevăzut la venituri şi cheltuieli cu
câte lei 2.375.000.
1O. Serviciul Bunurilor Judetene cu un personal compus din 56 funcţionari cu un
buget încheiat pe 6 luni (sem[ estrul] aprilie-sept[ embrie] 1944) prevăzut la
venituri şi cheltuieli cu câte 9.900.000, realizate din moşiile, pădurile, morile celor
plecaţi.

11. Protoieria fără buget, administrează în parte prin călugări şi preoţi refugiaţi din
vecine, biserica.
12. Administratia comunelor rurale în număr de 44 cu personalul lor şi cu bugete
aprobate. Cheltuielile sunt justificate prin ordonanţe de plată emise la vreme.
:Menţionăm că întreaga această administaţie este opera fostului Prefect,
Dimitrie Russu, care muncind din zori până în noapte cu colaboratori devotaţi a
reuşit ca de la 7 aprilie 1944, data venirei Armatei Roşii pe teritoriul judeţului .Şi
până la 17 August 1944, din nimic, căci nu era urmă de administraţie, să creieze
ceea ce se vede, adică un organism viu în cadrul de lege şi să activeze pe bază de
lege spre cinstea judeţului.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Predător,
Primitor,
O. Russu, fost prefect
Prefect, G. Boldescu
Şeful Serviciului financiar al judeţului pentru exactitatea cifrelor,
Ioan Popovici
~o. 11861/1944 august 25

judeţele

1) O lămurire asupra Serviciului Bunurilor 81
În corpul raportului s-a arătat că majoritatea proprietarilor îşi încredinţase
misiţilor lor evrei întreaga lor avere pentru ca să o administreze în lipsa lor prin
refugiu, aşa că tot judeţul care însuma peste 100 moşii la venirea ruşilor se afla în
mâinile acestor misiţi şi s-au văzut cazuri în regiunea Ştefăneştilor cum misiţii
făcuseră legătura cu elementele răzleţe din Armata Roşie şi dictau în aceste părţi.
Descoperindu-se această atitudine şireată şi abuzivă ne-am gândit cum s-ar
înlătura acest inconvenient şi am ajuns la ideea că mai bine ar fi ca administrarea
81

A fost creat la 19 aprilie 1944.
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acestor moşii să fie îndeplinită de câte un comitet ţărănesc din partea locului şi în
felul acesta să poată fi îndepărtaţi evreii abuzivi. Şi de către Directorul Prefecturii
sunt anunţat că pentru înjghebarea Comitetelor de administrare a moşiilor se află
un sătean care ar fi stat în serviciul moşiei d-nei Ghyka-.Măşcăteni vreo 15 ani şi
luând notă de această informaţie pe care şi el (Directorul) o luase de la altcineva,
am fost de bună credinţă că treaba se înjgheabă în bine şi punând chestia în
consiliul Camerei de agricultură s-a admis numirea lui Iuşcă cu înjghebarea
Comitetelor ţărăneşti.
Când însă mai târziu aflăm că dl. Iuşcă utilizează aceste Comitete şi în sens
poli~ic - comu~i~b l~ând~-şi ~a~ aghiotant pe evreul foarte îndrăz~1eţ şi obra~nic
Zuzi Abramovici - ŞI amandm mtr-un docaraş treceau de la comitet la comitet,
dându-le porunci în consecinţă·- li se pierdea urma prin judeţ- cu greu am dat de
ţi de le-am descoperit planul. Târziu s-a putut dezbăra lumea de aceşti doi stăpâni.
In cele din urmă Iuşcă a căzut în dizgraţie şi înlăturat de evrei. In legătură cu
administraţia moşiilor am înfiinţat pe lângă Prefectură un birou al Bunurilor pus
sub conducerea unui tânăr evreu Xadler. Acesta mi-a aranjat foarte bine, fără greş,
treaba, încât fiecare moşie îşi avea dosarul ei special din care se putea vedea la
orice moment debitul şi creditul şi prisosul creditului în recipisa pe care orice
proprietar la întoarcere o putea încasa, dovadă că averea i-a fost administrată
cinstit şi nu putea să-i aducă decât mulţumire sufletească.
Eu realizasem aproape 60 milioane în contul moşiilor spre mulţumirea
proprietarilor, însă urmaşul meu, Prefect G. Boldescu a făcut "iama" cu aceşti
bani, i-a împărţit cui a vrut. Ştiu că a dat comunităţii evreieşti şi cooperativei
cetăţeneşti la vreo 20 de milioane. 83
2) Salvarea averii Mănăstirii Agafton
Această Ipănăstire se găseşte la vreo 5-6 km depărtare de Botoşani într-o
pădure bătrână. In una din zilele lui iunie 1944 mă trezesc în cabinetul meu cu
două maici de la această mănăstire, una era secretara şi cealaltă econoama - foarte
alarmate, albe cum îi varul pe faţă - şi au venit din partea maicii stareţe ca să mă
roage să intervin pentru salvarea averii mănăstirii ameninţată de ruşi care forfotesc
prin cuprinsul ei. La această cerere îngrijorătoare îmi iau hotărârea de a merge
persona) la Comandament dimpreună cu maicile reclamante.
Ii expun prin interpret cazul maiorului Cerneiev, care convingându-se de
adevăr ia următoarea hotărâre: să plece imediat de la sediul Comandamentttlui o
grupă de oameni şi să se fixeze la intrarea în mănăstire un post fix cu consemnul
că nici un militar nu mai are voie de a fi în raza mănăstirii, iar cei ce vor fi găsiţi
clandestin să fie aduşi la Botoşani. După această măsură salutară în adevăr averea
a fost ferită de furt şi jaf, rămânând intactă. Maicile şi azi nu ştiu cum să-mi
mulţumească de acest bine care le-a adus liniştea trebuitoare.

~ 2 Credem că este vorba despre Iosef Abramovici zis Zuţă ( 1914-m. ?), fost departat în Transnistria
în 1942 (Arhivele :\aţionale Botoşani, fond Poliţia oraşului Botoşani, d. 35/1942, f. 80), a devenit
inspector general la Serviciul Bunurilor (Idem, fond Prefectura judeţului Botoşani, d. 711944, f.

12) şi chiar subprefect al judeţului Botoşani la 4 iulie 1945 ("Clopotul", an II, nr. 80/6 iulie 1945).
Serviciul Bunurilor realizase până la jumătatea lunii septembrie 1944 venituri în valoare de
59404925 lei; din această sumă a subvenţionat Comunitatea Evreilor cu 5000000 lei
(Regulamentul de organizare interioară a Serviciului Bunurilor Judeţene citit şi aprobat de
Consiliul de Colaborare in şedinţa din 16 septembrie 1944, Botoşani, 1944, pp.l9-20).
83
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3) :\umele comandantilor sovietici cu cari am conlucrat de la 7 aprilie-17 august
1944
1. Lt. Colonel Sajin- siberian } - au fost de scurtă durată;
2. Maior Popov
au fost oameni de înţelegere
3. Maior :\ovoselov- om serios şi de înţelegere
4. Maior Cemeiev - tânăr amabil, sincer şi m-am înţeles cel mai bine cu el
5. Maior :\ovicov - cu faţa spălăcită, ochii tulburi, greu de suportat; îţi lăsa
impresia că ar fi mahmur; nu se uita la om, un sălbatic. :\u m-am înţeles
aproape deloc cu el.
4) :\umele prefectilor cari s-au perindat după mine până la instalarea Comitetului
democrat comunist judetean:
84
1. Gh. Boldescu - numit de sovietici. A doua zi după ce a luat Prefectura în
primire s-a plasat pe treptele Halei de carne a oraşului şi ţinând între degete ca
nişte cărţi de joc bancnote sovietice, marfă de război şi striga în gura mare ca un
clown că aceste bancnote sunt bune, lumea să le primească, cele ale BS.R. sunt
blocate, nu mai circulă. Fapta aceasta a produs o confuzie şi o bulversare cum nu
se mai poate, aşa că după vreo săptămână a trebuit să revină.
A avut o atitudine foarte curioasă faţă de primarii cari au fost aleşi şi
numiţi de mine. Pentru toată nimica erau învinuiţi şi amendaţi cu sute de mii de
lei, se zicea pentru neexecutare de ordine. Citez: cel mai bun primar al meu, Gh.
Ţurcanu [din] :\ieşeni, a fost arestat şi depus în arestul Poliţiei; apoi l-a dat pe
mâna lui Zuzi Abramovici, tovarăşul lui Iuşcă, care l-a condus cu alai, în
batjocură până la -:\ieşeni, luându-l pe seamă. A pedepsit pe primarul de Stânceşti,
C. Ţăranu, cu o amendă de peste una sută mii de lei de-a trebuit bietul om să-şi
vândă vaca de la casă; idem pe primarul de Cristeşti, care a venit la mine plângând
să se jeluie că trebuie să-şi vândă boii; apoi primarii de Yorona, Tudora etc.
"Propria malu" în Consiliul de colaborare a propus şi acesta fiind compus
aproape numai din evrei 85 i-a votat în unanimitate propunerea în sensul că nici un
Din celălalt exemplar al manuscrisului concluzionăm că aceste impresii asupra succesorilor săi
la Prefectură au fost scrise la 29 iunie 1952; pe lângă cele afirmate mai sus, Boldescu are parte de
o caracterizare mai amplă: "[ ... ] un om înalt, bine făcut, dotat cu un fel de inteligenţă şireată, cu o
cvasi-cultură alimentată de citirea de cărţi franţuzeşti, însă mediocru din punct de vedere patriotic
românesc. In viaţă dând ocazie de a înşela pe socrul său falsificându-i semnătura pe nişte poliţe, a
fost descoperit şi silit să fugă din ţară, a stat în apus (Franţa) peste 25 ani, după care timp s-a
reintors în ţară în preajma [răzţ>oiului] germano-rus (1943/44). Prin moşia Şoldăneşti a nevestei
sale se intitulează proprietar. In această calitate I-au găsit sovieticii, aceştia stabilindu-şi tot
aparatul de propagandă politică în Botoşani întâi pe nucleul local (dr. Salzberg, Artberger, moş
Iuşcă din Albeşti) şi pe noi achiziţii făcute de musafirii Ana Pauker şi V. Luca (aprilie 1944 ); o
ocazie binevenită a fost pentru Boldescu de a se înfrăţi cu aceştia, de a scrie din când în când la
jurnalul lor; în mod vădit se ştia de puţinii români ce mai rămăsese în Botoşani după refugiul
a_utorităţilor că el s-a bolşevizat" (Arhivele Xaţionale Botoşani, Colecţia Yranuscrise, d. 82, f. Il).
8
' Acesta era format din următoarele persoane: G. Boldescu, prefectul judeţului Botoşani, Th.
Bădiu, directorul Prefecturii, D. Russu, preotul Constantinescu, protoiereul judeţului, A Yroisi,
inspector administrativ, Siegfried Iăgendorf, primarul oraşului Botoşani, 1. Cohn, prim procuror al
Instanţei Speciale de Judecată, dr. D. Saltzberg, medicul şef al judeţului, dr. S. Lustgarten,
vicepreşedinte al Camerei Agricole, Dumitru Fantu, şeful Serviciului Bunurilor Judeţene, C. Iuşcă,
preşedintele Comitetelor Ţărăneşti şi şeful Serviciului Exterior al Serviciului Bunurilor Judeţene, 1.
Abramovici, inspector al Serviciului Bunurilor, Carol Artberger, preşedintele Camerei de Yruncă,
1. Cristescu, preşedintele Camerei Agricole, H. Humelnicu, directorul Camerei Agricole, 1.
Ştefanov, preşedintele Camerei de Comerţ, \1. Groper, consilier tehnic, farmacistul 1. Lemer,
delegatul Cooperativei Cetăţeneşti, \1. Rabinovici, şeful Serviciului Economic, Ioan Popovici,
4
M
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funcţionar refugiat, înţelegând şi pe preoţi, profesori, învăţători, să nu fie primit pe
teritoriul judeţului, încât mulţi s-au întors din gara Vereşti. Ce blăstămăţie poate
să creeze un om! A fost elementul cel mai favorabil comunismului, el care stătuse
în Franţa 25 ani refugiat pentru escrocherie.
"Sit sibi terra levis"- mortuus est.
2. C. Arapu 86 - proprietar în Leorda şi procurator al Băncii "~oscovici", a
venit prin decembrie 1944 ca reprezentant al liberalilor brătienişti; un om de
treabă, însă n-a putut să pună oarecare stavilă avântului comunist; prea puţin
cunoscut de cetăţenii judeţului, aşa că activitatea i-a fost slabă.
3) Yieriu 87 - paysa din ~ovila Ruptă, Ripiceni, a fost întâi poliţai al oraşului
şi într-o sâmbătă Arapu fiind chemat la minister, în urma lui a fost provocată o
întrunire publică alimentată cu tineretul progresist evreu, obraznic, gălăgios,
placardându-se pe ziduri lozinca Arapu-prefect cămătar, Trăiască Ana Pauker
neînfricata. Ura!!! Trăiască prefectul Vie riu. Alaiul ieşind pe stradă de la Teatrul
Popovici era un caraghiozlâc şi un dezmăţ cum nu se mai poate; 1-a condus pe
Yieriu până la Prefectură, unde a stat până prin martie 1945. De fapt erau 2
prefecţi: unul, Arapu, stătea la Bucureşti şi Vieriu la Botoşani. Se vorbea că
Yieriu fusese condamnat sub guvernul Antonescu la vreo 1O ani pentru îndosire
de lucruri de ale armatei. Avea mi se pare gradul de plutonier. Un tip de pompier
de pe vremuri!
4) Chirică 88 - învăţător invalid de la Gorbăneşti, cu câţiva ani în urmă făcea
pe negustorul de vinuri de la Cernăuţi; aliat cu un grup de jidani administra un
depozit de vinuri în Cernăuţi şi fiind prefect a avut proces cu tovarăşii pe la
Galaţi. Ieşit am putea spune proaspăt din şcoala normală de la Botoşani, unde
intrase la înghesuială, devenise parcă stăpânul automobilului Prefecturii, care în
fiece dimineaţă făcea naveta de acasă de la el la Hală după târguieli. Ca
administrator al judeţului - reprezenta pe Tătărăscu - a fost un om şters, slab, fără
energie, însă cu energie pentru el, că şi-a prins ca proprietate vreo 25 ha pământ la
punctul Luizoaca de lângă gara Botoşani.

şeful Serviciului Administrativ şi Financiar, A. Abramovici, administrator financiar, R. Schwartz,
administrator financiar de încasări şi plăţi, inginerul :vtarcus, şeful Serviciului Tehnic

(Regulamentul de organizare interioară a Serviciului Bunurilor Judeţene citit şi aprobat de
Consiliul de Colaborare În şedinţa din 16 septembrie 1944. Botoşani, 1944, pp. 15-16).

Constantin Romulus Arapu (1885-1955), fiul unui renumit avocat botoşănean, Ionică Arapu, a
fost preşedintele Partidului :\aţional Liberal-filiala Botoşani şi a fost numit prefect la 21 decembrie
1944 ("Clopotul" an I, nr. 22/24 decembrie 1944); a fost închis din motive politice în închisoarea
Aiud şi apoi la Ocnele :vtari unde a şi murit (Arhivele :\aţionale Botoşani, fond personal Eugen
:\eculau, d. 97, f. 9).
87
Vasile Vieru ( 1895-1 957), fost şef al Poliţiei în toamna anului 1944, a avut funcţia de prefect
pentru o scurtă vreme în primăvara anului 1945; după înlocuirea sa a fost implicat într-un proces
deschis de avocatul Vasile Pilat care avea ca scop lămurirea împrejurărilor în care Vieru ajunsese
prefect; Pilat declara că "Vieru este un fost plutonier şi fost condamnat în 1936 de Tribunalul
Militar al Corpului 3 Armată la 10 ani muncă silnică pentru fraudă, găzduire de spioni şi trecere
frauduloasă a frontierei", că nu a fost recunoscut de :vtinisterul Afacerilor Interne, dovada fiind
numirea ca prefect a lui T. Chirică în locul lui Constantin Arapu şi că "a fost un gestionar de fapt şi
nu unul de drept"; Vieru a încercat să se sustragă explicaţiilor, audierile au fost amânate de mai
multe ori, iar la 28 august 1946 a declarat că "după plecarea d-lui Arapu Constantin, organizaţia
F.N.D. din Botoşani a hotărât să mă instaleze ca prefect şi eu a trebuit să mă supun" (subl.ns.);
Idem, fond Tribunalul Botoşani, d. 13/1947, passim.
88
Theodor.
86
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5) Bogdanovici B 89 - se spunea că era un funcţionar al Prefecturii de Iaşi cu
delegaţie de Prefect al Botoşanilor; un armean care nu ne iubea şi activitatea sa a
fost nulă. După Bogdanovici s-a instalat actualul Comitet în frunte cu un alt
90
învăţător din părţile Prutului, Tărineanu , factură a şcolii nonnale de Botoşani.
O observaţie generală se impune: nu s-a văzut din partea oamenilor
aceştia o legătură frăţească cu o populaţie rustică necăjită peste măsură, îndurerată
sufleteşte, deznădăjduită, având absolută nevoie de un sprijin, de gesturi de
dragoste creştină şi de un întreg concurs moral şi material. Nu s-a văzut, ci de o
parte o populaţiune pasivă, de alta conducători indiferenţi parcă nici nu le-ar păsa.
Regretabil lucru!
Listă de cetăţeni botoşăneni care la apariţia Armatei Roşii pe teritoriul judeţului
au călcat jurământul sfănt către ţară cu toate aşezămintele ei şi au acceptat religia
politică a altui stat, căutând să slăbească şi să distrugă viaţa noastră naţională:
1.
Grupa evreiască (obrăznicie cu tiranie)
1. Dr. Salzberg ţinea sus stea~ul cu soţia - şeful
2. advocat Ilie Horodniceanu 1 cu sotia şi fiul 92
3. advocat Iancu Zwerdling 93 , mento~, adeptul lui Karl Marx
4. David Bogokowschi cu cei 2 fii ai săi
5. tânărul Feldman, nepotul lui Bogokowschi
6. Antonier 94 , funcţionar al Primăriei, îndărătnic şi îndrăzneţ
7. advocat Hartstein 95 - umblă când ici, când colo, când socialist democrat, în
urmă comunist îndrăzneţ şi de marcă.
8. Zuzi Abramovici, foarte îndrăzneţ şi crud
9. farmacist Lemer, fost Locot[ enent] în armata noastră
10. Armand Goldschlăger 96 , slab, jigărit, stăpânit de idei răzbunătoare,
răscolitor al vremurilor de la 1789; a ţinut un cuvânt la Teatrul Popovici:
"Comuna la Paris"
89

Este vorba despre Vladimir Bogdanovici.
Ionel Ţerineanu, primar al oraşului Botoşani pentru scurtă vreme în 1948, a fost numit la 16 mai
1949 preşedinte al Comitetului provizoriu al oraşului Botoşani ("Clopotul" an VI, nr. 292/23 mai
1949).
91
Ilie Horodniceanu (1897-1956), avocat evreu, a absolvit Liceul ,,A.T. Laurian" în 1918
împreună cu Ylauriciu Spodheim şi Iancu Zwerdling (Arhivele ;-.;aţionale Botoşani, fond Liceul
,,A.T. Laurian", d. 1/1904, f 60-61), a fost deportat în Transnistria în perioada 7 septembrie 19427 decembrie 1943 (Idem, fond Poliţia oraşului Botoşani, d. 2311943, f 221 ), a deţinut funcţia de
decan al Baroului de avocaţi din Botoşani în 1944 (Idem, fond Prefectura judeţului
Botoşani/caziere, d. 412, f 15).
92
Ylina (1902-m?) şi ~ieu ( 1929-m?) Horodniceanu (Idem, fond Poliţia oraşului Botoşani, d.
3511942, f 92).
93
Iancu Zwerdling (1898-1975) a ajuns în 1947 preşedintele Comitetului Democrat Evreiesc
~Idem, d. 4/1947, f. 2).
4
Iosef Antonier (1910-1988), fost deportat în Transnistria între 8 septembrie 1942-12 ianuarie
1944 (Idem, d. 2311943, f 275).
95
Leon Hartstein (1887-1962) s-a născut sub numele Leiba Gutman (Idem, Colecţia Registre Stare
Civilă Botoşani, d. 67511887, f 4), a absolvit Facultatea de Drept din Iaşi şi a lucrat ca avocat al
Prefecturii începând din aprilie 1944 (ldem, fond Prefectura judeţului Botoşani/caziere, d. 412,
90

~assim).

Armand Goldschlăger (1919-1950), membru al Partidului Comunist în ilegalitate, a fost deportat
în Transnistria în perioada 8 septembrie 1942-12 ianuarie 1944 (Idem, fond Poliţia oraşului
Botoşani, d. 2311943, f. 275), a condus Biroul Populaţiei de pe lângă Prefectura judeţului Botoşani
(ldem, fond Prefectura judeţului Botoşani, d. 40/1944, f. 139).
6
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11. negustorul Raişer- se evidenţia în public ca comunist.
II.
Grupa românilor netrebnici:
1. Carol Artberger, mamă unguroaică, tată neamţ; şofer se spunea
2. Iuşcă, paysan din Măşcăteni, Albeşti; după înfăţişare ar părea rutean, faţa
spălăcită şi căutătura de fiară
3. Pociumb, de meserie tractorist, om de rând din Botoşani. A fost numit ca
intendent al Primăriei de către Artberger. ?\u l-a mişcat nimeni din loc.
Făcea ~olitică şi nevastă-sa ţigancă.

4. Fantu 9 , primarul din Răchiţi, singurul ce s-a abătut de la datoria lui şi a
activat în o~orul comunist
8
5. Adiaconiţei demult era stăpânit de idei nebune; a îndeplinit funcţia de
ajutor de primar; e un mic negustoraş
6. Vrânceanu de la fabrica Ripiceni
7. Bâdiu, inginer hotarnic din regiunea Ripiceni-Ştefăneşti
8. Vieriu, fost prefect mai târziu, 1945, din regiunea Ripiceni.
Slujind ideea naţională şi sufletu-mi radiind iubirea creştină faţă de
concetăţenii mei, mi-am zis: "Quidquidagis, prudenter agas et respice finem"! 99 şi
am mulţumirea sufletească că am izbutit în mare parte!"
O. Russu,
fost Prefect de Botoşani"
Arhivele Naţionale

Botoşani, Colecţia

Manuscrise, d. 82, f. 1-56.

Dumitru Fantu a fost numit la 1 octombrie 1944 în funcţia de şef-serviciu al Serviciului
Bunurilor (ldem, d. 711944, f. 12).
98
Vasile Adiaconiţei (n. 1886 -m?) a fost preşedintele Sindicatelor Muncitoreşti Unite din judeţul
Botoşani ("Clopotul", anI, nr. 7/29 octombrie 1944), a fost numit ajutor de primar la 12 noiembrie
1944 (ldem, nr. 11116 noiembrie 1944) şi membru, din partea F.N.D., în Comisia de triere a celor
bănuiţi că au fost legionari (Arhivele Naţionale Botoşani, fond Prefectura judeţului Botoşani, d.
73/1944, f. 16).
99
"Orice ai face, fă cu prudenţă, fără să-ţi tai respiraţia la sfărşit"!
97
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ACTIVITATEA REGIO~ALEI .MUREŞ A P.C.R.
Î~ PREAJMA ALEGERILOR DI~ :\'OIEMBRIE 1946.
DOCUME~TE (2)
Dr. Liviu BOAR
Aspects of the activity of the .Mures regional branch of the Romanian
Communist Party on the eve of the november 1946 elections
Documents (2)
Summary
In volume IV of the Yearbook of the Bacau I\'ational Archives I have
published under the title above three previously unpublished documents belonging
to the Mures Regional Branch Party Committee of the Romanian Communis!
Party 1946 -1947 Fund, reflecting the activity of the Mures Regional Branch of
the Romanian Communis! Party. Its jurisdiction included the counties of Mures,
Odorhei, Ciuc and Trei Scaune, thus anticipating the future territorial division of
the country into regions, based on the soviet model. These three counties would,
as of 1950, be part ofthe (Mures) Autonomous Hungarian Region.
While further researching this fund I have discovered more documents that
are worthy of being published due to the wealth of information they provide
regarding the atmosphere in this part of the country, where a particular issue which the new communis! regime thought would be able to quickly solve - was
prominent: the national issue.
We publish the Activity Reports drawn up at the Regional Branch for the
months of July and September 1946, signed by the organisation's secretary,
Alexandru Moghioroş.
Keywords: unpublished documents, Romanian communist Party, Mures National
Archives, Parliamentary elections of 1946, Activity Reports, Alexandru
Moghioroş communist leader, Mureş Region, minorities' issue.
În volumul IV din Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, am publicat sub
titlul de mai sus, un număr de trei documente inedite selectate din Fondul
Comitetul de Partid - Regionala Mureş a P.C.R., ce oglindeau activitatea
Regionalei Mureş a P.C.R., care avea jurisdicţia pe raza fostelor judeţe Mureş,
Odorhei, Ciuc şi Trei Scaune şi care prefigura viitoarea împărţire teritorială a ţării
din anul 1950, după modelul sovietic în regiuni, aceste teritorii urmând a face
parte din Regiunea (Mureş) Autonomă Maghiară 1 •

Liviu Boar, Din activitatea Regionalei Mureş a P. C.R. in preajma alegerilor din noiembrie
1946. Documente, în "Acta bacoviensia", Anuarul Arhivelor ~aţionale Bacău, 2009, pp. 273-300.
1
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Cercetând în continuare acest fond 2 , am depistat alte documente care
merită publicate pentru informaţiile pe care le furnizează, necesare cunoaşterii
atmosferei din această parte de ţară, unde se manifesta o problemă deosebită pe
care noul regim comunist credea că o poate rezolva rapid: problema naţională.
Aşa cum arătam şi în materialul precedent, majoritatea membrilor de
partid din această zonă erau maghiari şi evrei, românii fiind în minoritate absolută.
Din cei 15 membri ai Comitetului Regional Mureş (al Partidului Comunist
Român!) de la începutul anului 194 7, 1O erau maghiari, 3 români, un evreu şi un
german, iar din cele 68 de nume ale conducătorilor organizaţiilor locale ale
Regionalei Mureş din cele patru judeţe - Mureş, Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune doar şase sunt nume româneşti: 4 în judeţul Mureş şi 2 în judeţul Ciuc 3 .
În materialul precedent am publicat Rapoartele de activitate ale Regionalei
Mureş a Partidului Comunist Român pe lunile iunie, august şi noiembrie 1946.
Publicăm în continuare Rapoartele de activitate întocmite la nivelul
Regionalei pentru lunile iulie şi septembrie 1946, semnate de către Alexandru
Mo ghioroş 4, secretarul organizaţiei.
DOCUMEXTE
1
PARTIDUL COMU~IST ROM~'\
COMITETUL REGIO~AL MUREŞ
No. - - - - - - -szam

ROMĂ?\ KOMUXISTA PĂRT
MAROS TARTOMĂNYI BIZOTTSĂGA
Marosvasarhely_____

De fapt este un fragment de fond. S-au păstrat doar 15 dosare din perioada 1945-1947, care au
fost inventariate de către arhivarul Comitetului Judeţean de Partid Mureş, Bede Francisc în anul
1978. Fondul a fost preluat de către arhivele mureşene în anul 1992 de către subsemnatul.
3
Din activitatea Regionalei Mureş a P. C.R. în preajma ... , p. 273
4
Alexandru Moghioroş (Mogyor6s Simdor), n. 23 octombrie 1911, Salonta Mare,- d. 1969. A
fost un comunist român. S-a născut într-o familie de ţărani maghiari din Transilvania, în localitatea
Salonta Mare. După cele patru clase primare a urmat şcoala de meserii, timp de 3 ani, pentru
meseria de lăcătuş. În 1929 a devenit membru al CTC şi totodată al Partidului Comunist din
România, Wlde a deţinut funcţii de conducere. A activat în exterior ca agent comunist al
Comintemului. A fost judecat la Craiova şi închis pentru activitate comunistă ilegalistă în
România între 1936-1944. După 1944 a condus activitatea PCR în judeţele Hunedoara şi Mureş şi
a avut Wl rol important în procesul de colectivizare a agriculturii, fiind cel care a emis ordinul de
arestare a chiaburilor (ţărani înstăriţi) din România. După 1948 devine membru în Biroul Politic al
CC al PCR, secretar al CC al PCR ( 1948-1954, 1965-1969), preşedinte al Comitetului de Stat
pentru Colectarea Produselor Agricole ( 1950-1951 ), prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri ( 1954-1965). În anul 1953 a fost numit şeful comisiei de partid care s-a
ocupat de cercetarea cazului Anei Pauker. În 1961, Iosif Chişinevschi şi Miron Constantinescu, cu
asentimentul lui Constantin Pârvulescu, au încercat destituirea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej din
funcţia de prim-secretar al partidului, dar nu au reuşit, din cauză că nu au obţinut sprijin din partea
lui Moghioroş. Ulterior, Moghioroş a conceput acuzaţiile contra "deviaţioniştilor de dreapta", care
au fost epuraţi repede din organele de conducere ale partidului. Vezi: http://ro.wikipedia.org/wikil
Alexandru_ Moghioroş
2
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Tg.

Mureş,

4 august 1946
Raport pe luna Iulie 1946 5

Sarcinile care au stat în faţa noastră au fost următoarele:
1. Desfăşurarea campaniei electorale prin ţinerea de adunări de către
fiecare partid în parte. (Componenţii B.P.D.l (Text adăugat cu cerneală neagră.
Documentul este dactilografiat- n.n. L.B.).
2. Alcătuirea comitetelor electorale judeţene şi de plasă.
3. Deschiderea caselor de alegători.
4. Alcătuirea listelor de îndrumători, cari vor fi scoşi din producţie pe
timpul campaniei electorale.
5. Curăţirea aparatului de stat de elemente nesigure.
6. Pregătirea delegaţilor pentru congresul învăţătorilor.
7.
"
"
" tineretului.
7
8.
"
"
" tineretului U.P.M.
9. Prelucrarea expunerii tov. Gheorghiu Dej.
10. Campania contra lui Franco. 8
Arhivele 1\aţionale Judeţul Yiureş, fond Comitetul de Partid Regionala Mureş a P.C.R., d.
2/1946, f. 81-87, text dactilografiat pe hârtie cu antet, selllllătura autograf:i şi ştampilă. Unele
completări cu cerneală neagră.
6
Blocul Partidelor Democrate a fost o alianţă electorală a forţelor politice pro-comuniste la
alegerile generale din anul 1946 din România. În componenţa Blocului Partidelor Democrate au
intrat:Partidul Comunist Român, Partidul Social Democrat Român (istoric), Frontul Plugarilor,
Partidul Naţional Liberal - Tătărescu, Gniunea Patrioţilor, Partidul ::-.Jaţional Ţărănesc - Anton
Alexandrescu, Comitetul Democrat Evreiesc. În urma unei campanii electorale în care s-au
înregistrat multe violenţe, încălcări ale normelor democratice şi fraude, Blocul Partidelor
Democrate a fost declarat câştigător al alegerilor cu 68,70% din voturi. Vezi:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Blocul_Partidelor_Democrate
7
Cniunea Populară Maghiară este continuatoarea, după 23 august 1944, a MADOSZ-ului
(Gniunea Oamenilor Muncii Maghiari din România) din perioada interbelică. Încă din 6 octombrie
1944, G.P.Yi.-ul a aderat la Platforma Frontului ~aţional Democrat, documentul fiind semnat de
Alexandru David şi Gyarfas Kurko. Deşi Cniunea nu a intrat în guvernul de coaliţie al lui Petru
Groza, instaurat la 6 martie 1945, ea era în strânse legături cu P.C.R. Vezi :
http://ro.wikipedia.org/wiki/liniunea _populară_ Maghiară
M Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo prescurtat
Francisco Franco (n. 1892, Ferrol - d. 1975, Madrid) a fost un general şi om politic spaniol,
conducător absolut al Spaniei între 1939 şi 1975. A ajuns la putere în urma unui sângeros război
civil (1936-1939) împotriva republicanilor. Franco a obţinut victoria, beneficiind de sprijinul
Italiei fasciste şi al Germaniei naziste. El a instaurat un regim dictatorial de extremă dreaptă,
luându-şi titlul de conducător al statului ("El Caudillo"). În ciuda ajutorului primit din partea
statelor Axei în timpul războiului civil, Franco a păstrat neutralitatea Spaniei în cel de-al doilea
război mondial, salvând chiar evreii refugiaţi în Spania. Franco a rămas în fruntea Spaniei până la
moartea sa, în 1975. Conform dorinţei dictatorului, după moartea sa a fost restaurată monarhia,
prin înscăunarea actualului rege, Juan Carlos 1, din dinastia de Bourbon. Vezi.:
http://ro. wikipedia.org/wiki/Francisco_ Franco.
5
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11.

Pregătirea

zilei de 23 August.

Adunări.

Campania electorală.
În urma sarcinilor puse de că către C.C. şi personal de către tov. Miron
Constantinescu 9 la Cluj am continuat prelucrarea platformei B.P.D. în lumina
problemelor locale, precum şi legea electorală în şedinţă lărgită a comitetului
regional şi şedinţe ale activului judeţean. La aceste şedinţe a participat şi tov.
10
.
V mţe.
După aceste consfătuiri am organizat în centrele muncitoreşti adunări
electorale în numele Partidului. Până la data de 28 iulie s-au ţinut următoarele
adunări pe întreprinderi şi plăşi:
15.000 part.(icipanţi)
P.C.R
35 adunări
U.P.M.
16
7.470
"
"
Sindicatele Unite
58 şedinţe şi adunări
11.750 "
Apărarea Patriotică
28
"
6.500
"
Frontul Plugarilor
26
"
9.200
"
Federaţia Fem.(eilor) 4
"
1.500
Tineretul
3
"
1.500
Total
42.920 participanţi.
Adunările partidului s-au ţinut în următoarele centre: Judeţul Mureş:
11
Târgu-Mureş, Szekely & Reti , C.F.R., fabrica de cărămizi şi o mare adunare pe
12
oraş Reghin: Fabricile de cherestea, "Herbuş" şi "Foresta" , şi Fabrica de
cărămizi, Răstoliţa, Lunea Bradului, Gălăuţaş, Topliţa şi Sovata. Judeţul Ciuc:
Gheorgheni, Barackos, 13 Ghimeş, Făget 14 şi Arcu (sic!) 15 .
Miron Constantinescu (n. 13 decembrie 1917, Chişinău; d. 18 iulie 1974, Bucureşti) a fost un
sociolog marxist, istoric, om politic comunist român, membru de seamă al Partidului Comunist
Român,
membru
titular
al
Academiei
Române
(1974).
Vezi:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Miron_Constantinescu.
10
Ion Vinţe (numele real fiind Jânos Vineze, n. 1910 la Lipova, judeţul Arad - d. 1996) a fost un
demnitar comunist român. În anul 1931 a devenit membru al Partidului Comunist din România A
fost membru PCR din ilegalitate. Devine acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (în 1945),
numit apoi ministru plenipotenţiar în Ungaria ( 194 7). ulterior devine membru al CC al PCR
(1948-1960), ministru al Silviculturii ( 1948-1949) şi al Industriei Alimentare ( 1949-1950), adjunct
al ministrului Afacerilor Interne şi comandant al trupelor de Securitate, cu gradul de general-maior
(1952), vicepreşedinte al Comisiei Controlului de Partid (1960-1969). În mai 1961 a fost decorat
cu medalia "A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România". Vezi:
http://ro. wikipedia.org/wiki/Ion_ Vinţe.
11
Este vorba de Fabrica de Mobilă cu acelaşi nume, înfiinţată la Tîrgu - Mureş în anul 1907,
naţionalizată în anul 1948. O parte din arhiva creată în această perioadă se află la Arhivele
Naţionale Mureş. Vezi prezentarea fondului în Îndrumător in Arhivele statului Judeţul Mureş. voi.
I, Bucureşti, 1984, p. 162-164.
12
Despre fabricile din fostul judeţ ~ureş vezi Bartos Zoltan, Naţionalizarea in fostul judeţ Mureş
- 11 iunie 1948, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2009.
13
Cătun al comunei Lunea de Jos, jud. Harghita.
14
Ghimeş şi Făget localităţi care aparţin astăzi de judeţul Bacău.

9

358
https://biblioteca-digitala.ro

Judeţul

Trei Scaune: Sf. Gheorghe- Fabrica de Textile, Fabrica de tutun şi
16
Fabrica de conserve; Târgu Secuiesc, Covasna, Kopecbanya şi Comando 17 .
Judeţul Odorheiu: Odorheiu, Praid şi Vlăhiţa.
Sunt în curs de pregătire alte adunări ale Partidului până la data de 15
August: Târgu-Mureş 4, (3 pe sectoare şi una pe judeţ) în special U.P.:\1. şi
Frontul Plugarilor. Este pentru prima dată când Partidul nostru a făcut adunări în
unele centre importante ca: Valea Mureşului, Valea Ghimeşului şi la câteva
exploatări miniere. Linia dată de către C.C. de a se lega platforma cu probleme
locale şi începerea realizărilor imediate s-a dovedit foarte justă. Procedând în baza
acestor directive am reuşit să aducem o serie de îmbunătăţiri în viaţa muncitorilor
forestieri, din Valea Mureşului. Au fost aduse haine, porumb, zahăr etc. în
economate, iar la Tg. Mureş se fac pregătiri pentru data de 10 august, pentru o
mobilizare largă a populaţiei pentru curăţirea nisipului, care va îmbunătăţi
aprovizionarea oraşului cu apă.
Dacă adunările de Partid s-au ţinut într-un număr mai redus, aceasta este
din cauza că nu avem centre industriale importante. Totuşi trebuie să constatăm
lipsa unei munci sistematice în organizarea adunărilor. A doua lipsă este că n-am
reuşit decât în mică parte să mobilizăm şi celelalte partide pentru desfăşurarea
campaniei electorale. De ex. P.S.D. n-a ţinut nicio adunare, afară de adunarea cu
F.U.M. 18 din Sf. Gheorghe, iar P."N.P 19 a ţinut o singură adunare slab pregătită la
Tg. Mureş.
În ce priveşte Partidul Liberal al lui Tătărescu, am descoperit că membrii
din localitate făceau propagandă pentru Brăteanu, Maier şi alţii. Acelaşi lucru s-a
întâmplat şi la P.N.P. unde în rândurile P.N.P. am găsit manişti şi brătienişti.
Alcătuirea

comitetelor electorale cu (sic!) judetene si de plasă
La Tg. Mureş, cu multă greutate a fost alcătuit comitetul electoral cu
judeţeana. Activitatea însă o depun numai partidul nostru, Sindicatele, Frontul
Plugarilor şi în mică parte P.S.D. deoarece nu dispune de destule forţe
organizatorice. Reprezentanţii celorlalte partide au sabotat până acum campania
electorală.

Am luat măsuri ca să introducem în P.N.P. câteva elemente cinstite. În ce
priveşte P.N.L. Tătărescu, n-avem elemente şi am intervenit prin Bloc pe lângă
PS.L. Tătărescu să trimită aici oameni.

Probabil Arcuş, loc. în judeţul Covasna.
.Mina Căpeţi din judeţul Covasna.
17
Comandău, localitate în judeţul Covasna.
1
H Frontul Unic Muncitoresc creat în aprilie 1944 între Partidul Comunist Român şi Partidul Social
Democrat din România.
19
Partidul ~aţional Popular, înfiinţat prin transformarea Uniunii Patrioţilor în partid la Congresul
general de la Bucureşti din 10-12 ianuarie 1946.
15

16
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În judeţul Trei Scaune am reuşit să ne înţelegem cu P.S.D. ca să nu depună
listă separată, însă ei propun candidaţi maghiari pe listă. În jud. Odorheiu, P.S.D.
este împărţit în 3-4 fracţiuni. Am stat de vorbă cu fiecare fracţiune şi am reuşit să
ajungem la o înţelegere cu una dintre fracţiuni, condusă de dr. Deak şi dr.
Kovacs, Îînsă şi ei vor să pună un candidat ungur.
În jud. Ciuc situaţia cu P.S.D. încă nu s-a clarificat. Ei tărăgănează şi spun
că aşteaptă directive din partea C.C. al P.S.D.
În jud. :Mureş am reuşit să înlăturăm tendinţele P.S.D. de a merge pe listă
20
separată, partizanul acestei păreri este Fo ris, fost ofiţer din armata maghiară .
De asemenea, este în curs organizarea comitetelor electorale pe plăşi şi
deschiderea caselor de alegători.
În ce priveşte U.P.:\1., până acum încă n-a format comitetele electorale
deoarece n-a primit încă dispoziţii de la C.C. U.P.:\1. Noi am pregătit membrii de
Partid pentru comitetele electorale.
Şcoli de îndrumători.
Jud. Mureş: 19 şcoli în 5 localităţi cu 158 elevi. Ciuc: 18 şcoli în 18
localităţi cu 180 elevi. Odorheiu: 17 şcoli în 14 localităţi, cu 156 elevi. Trei
Scaune: 24 şcoli în 8 localităţi cu 232 elevi. Şcoli regionale 3 cu 64 elevi.
În total scoli: 81, cu 790 de elevi.
Elevi trimişi în şcolile C.C. 30
Total:
820
În oraşul Tg. :Mureş au trecut prin şcolile organizaţiilor de massă (sic!)
130 elevi şi eleve.
Am avut o serie de rezultate pozitive în urma acestor şcoli. Ele contribuind
la clarificarea liniei Partidului şi la îmbunătăţirea muncii îndrumătorilor.
Lipsurile (pe) care am constatat sunt următoarele: a. Organizaţiea din
Mureş a lucrat în mod absolut insuficient în judeţ. b. elevii în majoritatea cazurilor
au fost aleşi din întâmplare şi ni dintre cei mai capabili. c. elevii n-au fost
înştiinţaţi de judeţene pentru cât timp sunt trimişi la şcoală, ceea ce a făcut ca
elevii ţărani să fie tot timpul cu gândul acasă. d. Şcolile de la sate n-au fost
suficient verificate. Electorii au fost propuşi dintre acei cari au trecut prin şcoala
de îndrumători.
Curătirea aparatului de stat de elemente nesigure.
Membrii biroului regional au fost trimişi în acest scop pe teren unde au
întocmit liste cari au fost înaintate ministerului de interne.
Alcătuirea

listelor de

îndrumători.

Ştefan Foriş (în maghiară F6ris Jstwin, n. 9 mai, 1892, Tărlungeni, Braşov - d. 1946;
pseudonim: Marius) a fost un activist şi jurnalist comllilist din România şi C'ngaria, de origine
evreiască. În perioada 1940-1944, Foriş a fost secretarul general al PCR.Vezi:
http://ro.wikipedia.org/wikipedia Ştefan_Foriş

20

360
https://biblioteca-digitala.ro

În cele 4 judeţe ale regiunei noastre este în curs de pregătire scoaterea din
a patru sute de tovarăşi pe timpul campaniei electorale. Listele de
electori au sosit, dar sunt în curs de verificare deoarece mulţi nu corespund. Deşi
majoritatea electorilor propuşi au trecut prin şcoli de îndrumători totuşi vom
organiza din nou prelucrarea cu ei a platformei şi legii electorale.
Discursul tov. Gh. Dej despre pozitia P.C.R. fată de curente şovine a fost
primit cu multă satisfacţie atât în rândurile Partidului cât şi în afară de partid mai
ales în rândul intelectualilor unguri. Discursul a fost prelucrat de către comitetele
judeţene şi în majoritatea celulelor. În ce priveşte broşura, am primit-o acum 3 zile
şi vom organiza răspândirea ei largă.
Congresul Învătătorilor a fost pregătit în mod activ de către organizaţiile
de Partid. Compoziţia delegaţiilor era jumătate comunişti şi jumătate socialdemocraţi. În cursul pregătirii congresului a fost înlăturat de la preşedinţia
sindicatului din Tg. :vfureş învăţătorul manist, Daschievici 21 . Tot cu acest prilej a
fost lichidată Asociaţia Învăţătorilor şi învăţătorii au fost organizaţi în sindicat.
După congres se observă în rândurile învăţătorilor o schimbare de atitudine în
favoarea guvernului.
Pentru pregătirea Congresului Tineretului au fost mobilizate organizaţiile
de tineret, care au ţinut o serie de şedinţe şi adunări reuşite. În Tg. Mureş şi Sf.
Gheorghe au fost prezenţi câte 500-700 de tineri. Munca de pregătire este în curs.
Tineretul a primit ajutor politic şi material din partea Partidului (2milioane) am
scos broşura despre Balazs Pae 2 şi 30.000 manifeste şi broşuri pentru tineret.
Trebuie însă să spunem că organizaţiile de Partid n-au înţeles încă pe deplin să
dea sprijinul tineretului. :\ici judeţeana Mureş, nici judeţeana Trei Scaune n-au
ajutat suficient prin trimiterea la tineret de activişti de Partid cu experienţă, n-au
mobilizat muncitori pentru serbarea tineretului etc.
În ce priveşte definitivarea reformei agrare depunem sforţări ca titlul de
proprietate să fie împărţite în ziua de 23 August ţăranilor români şi unguri. Astfel
vom putea face ca această zi să treacă sub semnul prieteniei româna-maghiare şi a
strângerii în jurul guvernului Groza. Xumai în judeţul Mureş au fost
împroprietăriţi 11 mii de ţărani români şi unguri. Dar lucrările de definitivare
producţie

Eugen Daşchievici, profesor, născut la Dorohoi în anul 1904, decedat la Tîrgu- .\1ureş în anul
1987. Licenţiat al L"niversităţii din Iaşi - Specializarea Geografie. În anii girnnaziului i-a avut
colegi pe viitorul actor Grigore Vasiliu Birlic şi pe Emil Bodnăraş, lider comunist. Elevul lui Iorga
şi Simion .\1ehedinţi, coleg de facultate cu Ştefan .\1anciulea. Vezi pe larg: Dimitrie Poptămaş,
Familia Daşchievici la rubrica Genealogie în "Ţara fagilor", Almanah Cultural-Literar, Editat de
Societatea Culturală "Arboroasa" din Cernăuţi, Cernăuţi- Tîrgu-.\1ureş, 2011, pp. 111-130
22
Tânăr maghiar "luptător al unităţii poporului maghiar şi al prieteniei româna-maghiare", omorât
la Lueta de către "un grup de huligani unguri" la întoarcerea de la Odorhei, unde luase parte la o
adunare ocazionată de Congresul L"niunii Populare .\1aghiare din România. Vezi relatarea
incidentului în Ardealul nou, ziar independent de informaţii şi publicitate, Târgu-.\1ureş, anul I,
nr. 5, sâmbătă, 6 iulie 1946, p. 1, în articolul cu titlul Hortiştii Împiedică realizarea prieteniei
româna-maghiare, cu subtitlul Incidente sângeroase la congresul Uniunii Populare Maghiare.
21
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merg extrem de greu. :\-am reuşit ca comitetele de reformă agrară să aibă oameni
pricepuţi, autorităţile de resort se desinteresează, se fac abuzuri şi se tărăgănează
facerea formelor.
Situatia economică
Seceta a făcut ravagii foarte serioase mai ales în judeţele secuieşti. Recolta
de porumb şi cartof este compromisă. Autorităţile noastre au luat măsuri
deocamdată numai în jud. Trei Scaune obţinând un ajutor din partea guvernului
(porumb şi fân), totuşi pericolul în ce priveşte distrugerea parcului de vite este
foarte mare. În câteva locuri din iniţiativa partidului s-au strâns frunze din pădure
pentru hrana vitelor, dar aceasta nu rezolvă situaţia. Este nevoie să găsim soluţii
ca, eventual în schimbul lemnului sau alte produse locale, să obţinem fân. Aici
este necesară şi intervenţia guvernului. În ce priveşte industria lemnului din Văile
.Mureşului şi Ghimeşului şi aceasta se află într-o situaţie foarte proastă. Utilajul
este învechit, iar investiţii noui nu s-au făcut. Deşi a fost introdus sistemul de
aport, mărirea producţiei nu este posibilă. Lipsa de piaţă de desfacere pentru
produsele lemnoase duce la stagnarea producţiei. Societatea de electrificare
maghiară împreună cu Societatea electrică din Cluj studiază în momentul de faţă
posibilitatea de electrificare a regiunii secuieşti. Tot din cauza secetei ard pădurile,
producându-se pagube enorme. Numai în unele locuri Partidul a reuşit să strângă
muncitori pentru stingerea focului.
Situatia politică
Pe măsură ce campania electorală se desfăşoară, lupta între forţele
democrate şi cele reacţionare devine tot mai ascuţită. Este senmificativ faptul că
după congresul U.P ..M. a urmat o perioadă scurtă de regropare (sic!) a forţelor
reacţionare maghiare. A survenit o schimbare de tactică din partea lor faţă de
U.P.M. În manifestele ilegale răspândite de către ei, ei nu mai chiamă la boicotare
U.P.M. în alegeri, ci îndeamnă pe unguri să trimeată deputaţii lor (şovini şi
reacţionari) în parlament. Ei atacă conducerea democratică a U.P.M.-ului, pentru a
submina autoritatea conducerii, care din păcate adeseori neglijează realmente
problemele populaţiei maghiare. Astfel ei speră să-şi deschidă drumul în
conducerea U.P ..M. Pe de altă parte, cu ajutorul misiunilor americane şi engleze,
precum şi a cercurilor revizioniste din Ungaria, au început o propagandă de la om
la om şi prin manifeste ca ungurii să voteze pentru partidul brătienesc, care
dispune de mijloace financiare necesare, pentru îmbunătăţirea situaţiei populaţiei
maghiare. La fel partidul lui Lupu, printr-un ungur, Csat6 Endre, a lansat un
manifest, către unguri cerându-le voturile. De asemenea şi titeliştii încearcă pe
ascuns să depună o activitate în favoarea blocului maghiari. În fruntea acestora se
află Cochina, un fabricant român, împreună cu Ianosi, care este responsabilul
regional al P.S.D. şi alţii.
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Astfel se împleteşte activitatea elementelor antidemocratice şi reacţionare
şi zi cu zi actele teroriste se înmulţesc. S-au spart geamurile în casa unui tov. şi
s-au tras focuri de revolver asupra unei tovarăşe care a participat în acţiunea de la
Odorheiu.
În jud. \1ureş, la \1ureş Sântcrai 23 , o bandă de terorişti în frunte cu Kis
Iosif şi Kis Ladislau au atacat evrei, spunând că "vor sânge valahi şi evreesc."
Între Sovata şi Tg. \1ureş a fost atacat autobusul C.F.R. cu cuţite, unde au fost
loviţi mai mulţi evrei. Agresorii principali se numesc Nistor şi Nyulas. Jandannii
au rămas pasivi faţă de aceste manifestări numai sub presiunea noastră au început
cercetările.

Cu ocazia serbărilor Petăfi s-au petrecut unnătoarele: La \1iercurea
Ciucului, din cauza lipsei de vigilenţă a Partidului, cercurile şovine din oraş au
strâns bani, cumpărând un mare steag maghiar. Ei au încercat să organizeze
sfinţirea steagului întâiu în public, pe urmă însă cei doi inşi I-au sfinţit la biserică,
I-au arborat la Primărie şi în urma indignării populaţiei româneşti, mai ales a
armatei, au fost nevoiţi să-I retragă.
La Sf. Gheorghe, jud. Trei Scaune, seara, în timpul serbării, pe scenă a
fost introdus un nebun (deocamdată un ştim de către cine), care a căzut în
genunchi în faţa steagului maghiar, rugându-se ca Dumnezeu să înapoieze
Ardealul Ungariei. Şi acest fapt a provocat revolta românilor.
"Ziua maghiară" a fost organizată de către U.P.M. din Sf. Gheorghe.
Organizaţia de Partid având o atitudine nejustă, n-a luat nicio poziţie. Noi socotim
24
aceasta ca o provocare deşi nu s-antâmplat nimic. A luat Parte şi Kurk6 Gârfâs .
Cu toate faptele vădite de activitatea reacţiunii româna-maghiare şi acte
teroriste, unii tovarăşi din comitetele judeţene au făcut o apreciere greşită,
spunând că ,,reacţiunea maghiară s-a speriat şi s-a retras după congresul de la
Odorheiu" am combătut această poziţie, tovarăşii recunoscând punctul lor de
vedere greşit.
Preoţii catolici au dus în preajma conferinţei de pace şi duc şi acuma o
campanie deşănţată cu caracter iredentist şi revizionist, spunând că conferinţa de
pace va hotărî înapoierea Ardealului la Ungaria. Datorită acestor aţâţări şi acuma
persistă nesiguranţă în rândurile populaţiei maghiare care este desorientată şi
priveşte încă cu neîncredere regimul democratic din România. Pentru a schimba
această atmosferă e nevoie să întărim munca politică a Partidului în sânul U.P.M.
Localitatea Sâncraiu de Mureş, în apropiere de Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş.
Text adăugat cu cerneală. Kurk6 Gyărfăs (n. 1909, în comuna Sândominic, jud. Harghita- d. 22
mai 1983, Braşov) A fost un activist de partid comunist maghiar din România. A fost lăcătuş
mecanic, membru al \IIADOSZ-ului din 1936, conducătorul filialei din Braşov, iar din 1938,
preşedinte pe ţară al acestei organizaţii. După 23 august 1944, devine preşedintele Uniunii
Populare Maghiare. La începutul anilor '50 este condamnat, împreună cu alte şapte persoane, la 25
ani muncă silnică, pentru "trădare" şi "complot". A fost eliberat la 4 august 1964. Cu ocazia
rejudecării procesului, în anii '60, s-a constatat inexistenţa probelor de culpabilitate.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gyarfas _ Kurko.
23
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Trebuie să recunoaştem că dacă tovarăşii români au început să demaşte cu
.
. ca O an d ea 25 , .","'tcoara
.
-26
tapte pe reacţ10nan
, preotu l 1'o d ea-n etc., tov. ungun. n-au
învăţat încă că reacţiunea maghiară nu există în general, ci există persoane şi fapte
concrete. Pe de altă parte trebuie să luptăm cu o altă extremă când tovarăşii văd în
fiecare om ce cade sub influenţă şovină un mare reacţionar şi prin aceasta îl
aruncă intr-adevăr în braţele reacţiunii.
"Munca organizatorică. În cursul lunei a avut loc primele consfătuiri ale
partidului de plăşi, în jud. "Mureş 4, Odorheiu 4, Trei Scaune 5, Ciuc 4. S-au făcut
consfătuiri lărgite pe judeţe. În judeţul "Mureş au fost puse baze organizaţiilor de
Partid în plase româneşti unde n-au existat până acuma.
Introducerea principiilor noui organizatorice s-a făcut într-o mică măsură
şi nici aceasta n-a fost verificată suficient. În regiunea noastră munca
organizatorică este cea mai slabă. Resortul organizatoric a fost descomplectat.
Avem un singur instructor pe teren. Sarcina cea mai urgentă a resortului
oganizatoric este complectarea sa şi îmbunătăţirea muncii organizatorice în
regmne.
~

Sectia cadre.
A pornit o muncă mai sistematică obţinând o sene de rezultate. ;\ici
această secţie însă nu este complectă.
În cursul lunii am reuşit să găsim activişti pentru secţia economică,
responsabil fiind tov. Senkovics. 28
În ce priveşte secţia militară, avem un singur responsabil în jud. Mureş, în
celelalte judeţe încă nu există responsabil, din lipsa unor elemente
corespunzătoare. De aceea ne-am adresat tov. Coliu 29 rugând să ne trimeată pe
cineva până când vom pregăti şi găsi verificaţi oameni potriviţi.
25

Emil A. Dandea (n. 1893 - d. 1969) a fost un jurist, publicist, director al ziarului Glasul
om politic şi demnitar român, membru al P-:\L, primar al municipiului Târgu \1ureş
între anii 1922-1926 şi 1934-193 7. Alături de primarul Bernady Gyorgy, Emil Dan dea este
considerat unul din iniţiatorii modernizării municipiului. Vezi şi Virgil Pană, Emil Dandea un moţ
primar la Târgu-Mureş, Editura Ardealul Târgu-Mureş, 2012.
26
Dr. Eugen Virgil Nicoara (născut la 6 ianuarie 1893 în Pietriş. aproape de Deda - m. 3 mai
1985, Reghin). A fost medic eminent. preşedinte al Despărţământului Reghin al ,.Astrei"'. ctitor de
aşezăminte culturale şi spitaliceşti, autor a peste 160 de lucrări ştiinţifice.
27
Alexandru, Cardinal Todea (n. 5 iunie 1912, Teleac, Comitatul \1ureş-Turda- d. 22 mai 2002,
Târgu \1ureş) a fost un episcop român unit, deţinut politic. În anul 1984 a fost ales în
clandestinitate la conducerea Bisericii Române unite cu Roma, recunoscut oficial de autoritătile
române în mai 1990. În anul 1991 a fost numit cardinal de către papa Ioan Paul al II-lea. Clteri~r a
al
Academiei
Române.
Vezi:
fost
ales
membru
de
onoare
http://ro. wikipedia.org/wiki/ Alexandru_ Todea
2
~ Alexandru Sencovici (n. 31 iulie 1902, ca Szenkovits/Szenkovics Simdor - d. 1995) a fost un
ilegalist şi demnitar comunist român. Vezi: http://ro. wikipedia.org/wiki/ Alexandru_ Sencovici
29
Dumitru Coliu (n. Dimităr Colev la 7 noiembrie 1907, Vasilieva, judeţul Caliacra - d. 1979) a
fost un comunist român. A fost membru al Partidului Comunist din România din anul 1925.
\1ureşului,
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Pregătirea

zilei de 23 August.
Deoarece la noi încă nu s-au dat titlurile de proprietate facem eforturi ca
cel puţin 2-4 plăşi din fiecare judeţ să aibă formele gata pe care vrem să le
împărţim în ziua de 23 August. :'\atural că aşteptăm consimţământul C.C.-ului şi
al guvernului.
Fiecare judeţeană a primit îndrumări despre felul cum trebuie să fie
organizat meetingul şi demonstraţia în capitalele judeţului, astfel ca pregătirile din
punct de vedere organizatoric să fie tenninate până la 10-12 august. Am prelucrat
cu judeţenele conţinutul politic al zilei de 23 August, confonn tezelor primite din
Bucureşti, complectăm cu problemele regionale, şi anume că ziua de 23 August
trebuie să însemne o întărire a prieteniei române-maghiare în cadrul României
democratice.
Privire critică.
Cea mai mare piedică în munca noastră este lipsa de cadre, atât din punct
de vedere calitativ, cât şi cantitativ. Slăbiciunea regionalei constă în aceea că nu
cunoaştem cadrele de jos capabile pentru a fi ridicate la munca de conducere.
Regionala practică încă o metodă sectarostă (sectară, n.n. L.B.) de frică de
elemente noui.
Lipsa de sistematizare şi planificare a muncii biroului continuă să persiste.
Lipsa de control din partea conducerii asupra muncii organizaţiilor de jos
duce câte odată chiar la necunoaşterea muncii depuse. Lipsa de vigilenţă şi
combativitate a organizaţiilor de Partid. Lipsa simţului de răspundere pentru
sarcinile primite din partea membrilor biroului regional. Control insuficient din
partea secretarului asupra felului cum sunt îndeplinite sarcinile. Lipsa unui spirit
sănătos de critică şi autocritică; atitudinea împăciuitoare faţă de lipsurile şi
greşelile reciproce.
Pe lângă lipsurile noastre subiective, avem şi piedici obiective, care constă
în faptul că regiunea noastră poartă un caracter agrar unde problema naţională are
un caracter deosebit de ascuţit.
În judeţele secueni (secuieşti, n.n. L.B.) Partidul nostru este relativ nou
organizat şi membrii de Partid sunt aproape lipsiţi de experienţă în munca de
Partid.
Ducem muncă cu cadre nepregătite, cari fac greşeli politice importante,
mai ales în chestia naţională (abateri şovine, stângism, etc.).
Pe lângă faptul că aceste judeţe au fost neglijate politiceşte (de) către
Regionala Cluj şi Braşov am moştenit şi o datorie pentru către (sic!) în suma de

Căpitan- octombrie 1943, maior- 1944, 1t. col. -august 1945, colonel- aug. 1947, general maior
-mai 1948.
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17 milioane, pe care nu suntem în stare a le achita dacă ţinem cont că în total
veniturile noastre lunare se ridică la suma de 30 milioane.
Vom încorda toate forţele pentru lichidarea acestor lipsuri şi greşeli, cari
ne împiedică serios în realizarea sarcinilor importante, cari stau în faţa noastră.
Cu salut tovărăşesc!
Secretarul Reg. ( ionalei) :Yiureş
L.S.
30
Alex. :Yioghioroş m.p.
II

PARTIDUL COMU:\'IST R0:\1~'\
COMITETUL REGIO?\AL MUREŞ
1\o.
szam
Tg.- Mureş, 4 Octombrie 1946

ROMĂ:\ KOMID."ISTA PĂRT
:YiAROS TARTOMĂ."\iYI BIZOTTSĂGA

Marosvasarhely _ _ _ __

Raport politic
pe luna Septembrie 1946 31
Sarcinile pe luna trecută au fost următoarele:
1. Popularizarea activităţii delegaţiei române la Conferinţa de Pace şi rolul
partidului nostru (personal al tov. Gheorghiu).
2. Organizarea campaniei pentru combaterea secetei şi speculei.
3. Organizarea celei de a doua fază electorală:
a) pregătirea împărţirii titlurilor de proprietate;
b) organizarea şi controlul înscrierilor în listele electorale;
c) scoaterea din producţiei a electorilor;
d) îndreptarea muncii îndrumătorilor spre propaganda de la om la om;
e) lămurirea problemei graniţelor şi a colhozurilor;
f) popularizarea semnelor electorale ale B.P.D. şi U.P.M.
4. Înviorarea campaniei pentru ridicarea producţiei, legată cu pregătirile zilei
de 7 Noiembrie.
5. Curăţirea mai departe a partidului de elemente străine şi oportuniste.
1. - Conferinta de Pace a fost, în luna aceasta, principalul eveniment care a
reţinut interesul masselor din regiune. Rezolvarea problemei transilvănene a adus
pe de o parte o anumită destindere în relaţiile dintre cele 2 popoare conlocuitoare,

Textul ştampilei: PARTIDUL COMlJ~IST ROMÂ:\' REGIO:'\ALA :'vflJREŞ, Semnătură
cu cerneală neagră
31
Arhivele ).iaţionale Judeţul Mureş, fond cit., d. 2/1946, f. 143-147, text dactilografiat pe hârtie
cu antet, semnătura autografă şi ştampilă. C"nele completări cu cerneală neagră.
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iar pe de altă parte atât reacţiunea română, cât şi cea maghiară au căutat fiecare în
felul ei să exploateze situaţia nouă creată.
Reacţiunea maghiară a dat lozinca de emigrare în masă spre Ungaria şi
America. Din lipsa de vigilenţă a tovarăşilor noştri, partidul a fost prea târziu
sesizat de acest fapt, reacţiunea reuşind astfel să repurteze anumite succese. :\1ai
multe zeci de secui au plecat spre graniţă, vânzând totul, iar autorităţile locale
(chiar acolo unde lucrează şi membri de partid) au eliberat fără greutate
autorizaţiile pentru emigrare. Pe urmă, agenţii pentru emigrare în America au fost
demascaţi prin presă şi manifeste ale U.P.:\1., unii au fost chiar arestaţi pentru
excrocherii.
O serie de preoţi catolici (mai puţin cei reformaţi) ca de ex. protopopul
Hodnagy Ianos din Zetelaka (Zetea loc. în jud. Harghita n.n. L.B.), jud. Odorheiu,
îndeamnă pe ţărani de a nu înscrie pe copii în şcolile de stat ungureşti, ci la şcolile
confesionale catolice. Tot acest protopop spune că "decizia Conferinţei de la Paris
nu este definitivă şi în curând, când va izbucni un războiu dintre URSS şi Anglia,
problema Transilvaniei va fi pusă din nou la ordinea zilei". Desigur, că partidul a
luat măsuri pentru ca acesta să fie demascat la adunările UP:\1 şi în presă.
În urma hotărârilor Conferinţei de Pace, reacţiunea maghiară a încercat să
înfiinţeze secţia maghiară a partidului PNŢ Maniu, în frunte cu Dr. Sebeşiu
Iancu, avocat, Socaci Zoltan moşier expropriat şi fost senator hortyst, groful
Normandy din corn. Szederes 32 , Kiss Kalman, moşier expropriat din corn.
Kecsetkisfalu 33 , fost deputat hortist (sic!), şi alţii. Aceştia au fost demascaţi prin
presă, iar Sebeşiu Iancu a fost arestat şi deferit Curţii Marţiale din Braşov,
deoarece au fost găsite arme la el.
Încercări de a face organizaţie manistă este şi în jud. Ciuc, prin avocatul
34
Teţu , fost prefect manist în anul 1944 şi Csede Emeric, cari nu ţin adunări, dar
lucrează de la om la om.
Cercul de susţinători îl constitue moşierii expropriaţi, cari împreună cu
Teţu instigă de multe ori la ciocnirile populaţiei în problema composesoratului
asupra pădurilor. În plasa Cârţa, jud. Ciuc, au avut loc ieri ciocniri sângeroase cu
victime omeneşti. Am trimis pe teren să fie cercetate cauzele.
Brătieniştii lucrează mai mult în jud. Trei Scaune, de asemenea, printre
moşierii expropriaţi.

Avocatul Ciochina a încercat să facă organizaţie titelistă la Odorheiu în
corn. Cristur, iar Czato Endre organizaţie lupistă la Ciuc.
Pericolul, pe care îl prezintă activitatea reacţiunii maghiare în secuime, nu
este înţeles pe deplin de către organizaţiile de partid. De aceea şi demascarea este
insuficientă.

Loc. Mureni sat aparţinând de comuna Vânători, judeţul Mureş.
Satu Mic, azi în judeţul Harghita.
34
Dr. Aurel Ţeţu, avocat, fost deputat şi prefect de Ciuc.
32
33
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Reacţiunea română organizează,

mai ales în timpul Conferinţei de pace,
atacuri contra populaţiei maghiare muncitoreşti. Ea răspândeşte zvonuri că
secuilor li se va lua pământul înapoi, iar ei cu familiile lor vor fi daţi peste graniţă,
că Transilvania a fost obţinută de către Tilea şi Gafencu şi că deci acum se va
putea "strânge şurubul" contra ungurilor. De asemenea, organizează denunţuri
sistematice contra ungurilor democraţi, sub pretexte false de atitudine
antiromânească în timpul lui Horthy şi astfel sute de unguri au fost deferiţi Curţii
Marţiale din Cluj şi Braşov (de ex. cazul Dr. Horvath din Sf. Gheorghe). Deşi
partidul a luat o serie de măsuri pentru împiedicarea acestor acte, totuşi din cauza
insuficientei legături a conducerii de partid cu organizaţiile de jossi (sic!)
(probabil de jos, n.n. L.B.) din cauza lipsei de vigilenţă suntem adeseaori puşi în
faţa faptului împlinit.
În urma prelucrării Conferinţei de Pace şi a broşurei tov. Gheorghiu Dej cu
toate organizaţiile de partid, se observă în primul rând clarificarea membrilor de
partid şi natural aceasta se răsfrânge asupra masselor.
Un foarte bun răsunet a avut conferinţa tov. Stancu Zaharia 35 despre
Conferinţa de Pace, ţinută în cadrul B.P.D. la Tg. Mureş.
Totuşi trebuie să constatăm, că n-am reuşit să popularizăm pe deplin
munca delegaţiei române la Paris, şi, în special, rolul partidului nostru. Aceasta
continuă rămâne o sarcină pe viitor.
Comitetul Central al U.P.M. a luat o atitudine contrarie liniei de partid în
ce priveşte poziţia faţă de Conferinţa de Pace. În adunările lor se desvinovăţesc de
citatul adus de Gh. Tătărescu la Conferinţa de Pace despre solidaritatea U.P.M. cu
hotărârile de la Paris. Pe de altă parte memoriul CC U.P.M. în "problema
persecuţiilor contra ungurilor şi cazul Horvath" 36 ne-a creat o situaţie deosebit de
grea în jud. Trei Scaune. Acest memoriu a subminat în bună măsură rezultatele
muncii noastre relativ la Conferinţa de Pace şi încrederea populaţiei maghiare faţă
de democraţia românească.
II. - În ce priveşte lupta pentru combaterea secetei, am întreprins
următoarele: În cele patru judeţe (Mureş - deficitar, Odorheiu şi Ciuc loviţi mai
pronunţat de secetă, iar Trei Scaune complet lovit de secetă) au fost înfiinţate
comitete largi de luptă contra secetei. Părinţi a 300 de copii din jud. Trei Scaune
au cerut plasarea copiilor. În acest judeţ s-a strâns până acum un fond de 12
milioane donat de către muncitori şi funcţionari. Populaţia bogată n-a dat până
acum mai nimic. Comitetul judeţean Mureş pentru ajutorarea victimelor lovite de
secetă este cel mai activ din toată regiunea. A luat obligaţia de a întreţine 300
copii şi a mobilizat şi comitetele de plasă. În acţiune au fost atraşi, preoţi,
Zaharia Stancu (n. 5 octombrie 1902 , Salcia, judeţul Teleorman - d. 5 decembrie 1974,
) a fost un scriitor român, autor, director de teatru, jurnalist, poet proletcultist şi
publicist. Romanul său Desculţ (1948) a cunoscut o apreciere unanimă în perioada comunistă.
Vezi: http://ro. wikipedia.orglwiki/Zaharia _ Stancu
36
Vezi pe larg: Petre Ţurlea, Românii şi ungurii. Editura Kartas Graphic, Ploieşti, 2012.
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învăţători,

precum şi organizaţiile religioase femenine. Caravana sanitară a
F.D.F.R. a produs o impresie foarte bună, mai ales în jud. Ciuc. De asemenea,
ajutorul dat de guvern se favorizează acum în preajma alegerilor.
În lupta contra secetei, organizaţiile de partid au o lipsă serioasă. Ele nu
înţeleg că din această campanie un punct pentru mobilizarea maselor în campania
electorală. :Yiai mult aşteaptă ajutor de la centru. Pe de altă parte, ajutorul primit
din partea guvernului nu este suficient popularizat.
În lupta contra speculei, am obţinut unele succese. Am organizat un
control sever în judeţele Ciuc, Odorheiu şi Mureş. Colectări de la batozele şi mori
sunt făcute mai bine. S-au făcut arestări a unor speculanţi de frunte, iar populaţia
săracă a fost mobilizată (asistând la proces) pentru împiedica o eventuală achitare.
Această acţiune a avut răsunet în amândouă tabere a celor săraci şi a speculanţilor.
III. - :Yiunca îndrumătorilor. În ce priveşte propaganda de la om la om s-a
îmbunătăţit. Avem 784 echipe de îndrumători, din care multe încă nu activează
cum trebuie. ~ivelul politic lasă încă foarte mult de dorit, iar în unele cazuri sunt
trimişi oameni, cari ne compromit prin purtarea lor nedenmă.
Pregătirea îndrumătorilor s-a făcut prin şcolile de îndrumători ale
partidului, prin care au trecut circa 1300-1500 tovarăşi, iar prin şcolile Blocului
şi UP:\1, aproximativ acelaş număr.
În regiune avem 202 Case (ale) Alegătorului, dar multe case n-au încă
responsabili potriviţi. În sate casele sunt mult mai bine vizitate, decât la oraş.
Pentru înscrierea cetăţenilor în listele electorale, am pus în mişcare pe
îndrumători, cari au mers din casă în casă dar aceasta după ce listele electorale au
fost făcute din oficiu. Trebuie spus că sistemul de propagandă din casă în casă n-a
fost generalizat peste tot, mai ales în satele jud. Mureş
Am scos din producţie pentru munca UPM câte 25-30 tovi (sic!) pe judeţ,
iar pe linia Blocului în jud. :vfureş, 50.
În liste electorale au fost înscrişi:
jud. Mureş
165.000 votanţi
590 nedenmi
68 secţii de votare
74.280 votanţi
jud. Odorheiu
40 nedenmi
74 secţii votare (Ministerul n-a aprobat decât 35)
75.917 votanţi
jud. Ciuc
39 secţii de votare
jud. Trei Scaune
80.000 votanţi
Procentul celor înscrişi este de 90-95%.
În şcolile de îndrumători, în propaganda pe teren, în întrunirile publice a
fost lămurită problema graniţelor şi a colhozurilor.
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Prima mare întrunire pentru împărţirea titlurilor de proprietate va fi pe
data de 20 octombrie la Tg. Mureş. Sunt gata 7.000 de titluri din 11 mii. După 20
octombrie se vor împărţi şi în judeţele secuieşti titlurile de proprietate. Avem o
serie de cazuri încă nerezolvate de către Comitetul Central al Reformei Agrare,
precum şi de către comitetele judeţene.
Popularizarea semnelor electorale este în continuu în progres. Cel mai bine
a lucrat până acum jud. Ciuc. În orice caz semnele noastre electorale predomină în
toate judeţele.
IV. - Într-o măsură încă insuficientă, dar totuşi în oarecare progres sunt
muncitorii pentru ridicarea producţiei.
La Fabrica de Textile din Sf Gheorghe, producţia s-a mărit cu 3000 metri
pe ... (sic!), la Tg. :viureş s-a inaugurat o nouă fabrică de cărămizi, se reface
aerodromul, se lucrează la îmbunătăţirea aprovizionării cu apă. Muncitorii din Tg.
Mureş au reparat uneltele pentru ţărani în valoare de circa 9 milioane lei. Mărirea
producţiei este mult împiedicată din cauza lipsei de materii prime. Mai ales
stagnează industria forestieră.
mobilizaţi

V.- În ceea ce priveşte curăţirea partidului, s-au făcut unele progrese, însă
departe de a fi satisfăcătoare. Secţiile noastre de cadre începând de la regională
până la plăşi, nu înţeleg încă şi nu sunt în stare să rezolve toate cazurile. Mai ales
excluderile nu sunt prelucrate politiceşte. Deşi în luna precedentă am întărit
secţiile de cadre judeţene, totuşi se simte şi mai departe lipsa de experienţă a
tovarăşilor însărcinaţi cu munca la cadre. Ceea ce priveşte întărirea organizatorică
a partidului, deşi în acest domeniu sunt progrese, totuşi în comparaţie cu munca
pe care o desfăşoară partidul, creşterea organizatorică rămâne foarte mult în urmă.
O altă lipsă importantă este că munca organizatorică nu merge pe linia organizării
acţiunilor de masă, ci cu totul mecanic. Biroul regional nu a reuşit încă să fie
strâns legat cu organizaţiile de jos ale partidului, de multe ori rămâne în urma
evenimentelor. Chiar conducătorii resoartelor fac o muncă superficială. ~ici eu nu
am reuşit să introduc până acum în biroul şi în comitetul regional o disciplină
severă în muncă, mai ales o muncă sistematică planificată.
Cu salutări comuniste,

L.S. Alex Moghioroş m.p. 37

37

Textul ştampilei: PARTIDLL_ CO:'v1L-:\"IST RO:'v1Â:\ REGIO:\ALA :'v1L"REŞ. Semnătură
cu cerneală neagră
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BIROUL RAIO:\'ULUI DE SECURITATE ZELETI~ Î:\'TR-U:\'
FO:\'D DE ARHIVĂ BĂCĂUA:\'
Dr. Dimitrie-Ovidiu BOLDUR
"Security Oftice of Zelctin District" in an archive fund from Bacau
Summary

In Romania's history, the abdication of King ~ihai on December 20 1h
1947 has been followed, among others by the setup of the 10 "~ationa1 Level
Departments" and 13 "Regional Departments" (includ ing the "District Security
Oftice" and "Security Office" - on the level of the districts, cities and
communes), as well as the inclusion, under the authority ofthe ~inistry oflnner
Affairs of the General Department of the Militia and Security Forces (January February 1949), together with the modification, in ~arch 1951 of the :!'\ame of
the General Department of Folk Security into the General Department of State
Security (D.G.S.S.)
The documents in the archive, from the District Oftice of the ::\ational
Archives - Bacau branch, reveal unique statements about the activity of the
Security, kept in three archive funds, for the period between 1948 and 1955.
These are the funds "Security Department of Plăşii Stănişeşti ( 1948-1951 )",
"Security oftice of Podu Turcului ( 1948-1955)" and "Security Oftice of Zeletin
District (1949-1953)".
Keywords: abdication, Security, archive fund, security oftice.
Abdicarea regelui ~ihai, la sfârşitul anului 194 7, a dus, printre altele, şi la
Generale a Securităţii Poporului (30 august 1948), iar
"detaşarea" consilierilor sovietici în funcţiile de conducere ale instituţiei nou
create, a amplificat numărul activităţilor informativ-operative ale acesteia.
Înfiinţarea celor 1O ,,Direcţii la nivel naţional" şi 13 "Direcţii Regionale"
(împărţite, la rândul lor, în "Servicii judeţene de Securitate" şi "Birouri de
Securitate" - la nivel de raioane, oraşe şi comune) 1, plasarea sub autoritatea
~inisterului de Interne a Direcţiei Generale a ~iliţiei şi a Trupelor de Securitate
(ianuarie-februarie 1949) 2 şi modificarea denumirii Direcţiei Generale a
Securităţii Poporului (D.G.S.P.) în Direcţia Generală a Securităţii Statului
înfiinţarea Direcţiei

:vi. Oprea, Banalitatea răului. O istorie a Securităţii În documente (1949-1989), Ed. Polirom,
2002, pp. 29-30.
2
Ibidem, p. 30; L. Ţăranu, Evoluţia Trupelor de Securitate În cadrul structurilor MAI
(1949-1989), în CNSAS. Arhivele Securităţii (colecţie coord. de S. 8. :vloldovan), voi. II, Ed.
:\"emira, Bucureşti, 2004, p. 297.
1

Iaşi,
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(D.G.S.S. ), în martie 1951 3 -- constituie, în fond, structurări şi restructurări ale
organelor de represiune ale statului român, represiune îndreptată împotriva
"acţiunilor duşmănoase, puse în scenă de membrii fostelor partide istorice sau de
alte elemente inrăite (foşti legionari, "chiaburi", credincioşi din cultele
greco-catolic, protestant şi neoprotestant -- s.n.)"4 .
Printre categoriile reţelei informative putem evidenţia informatorii
voluntari/recrutaţi (194 7), agentura - calificată, de profunzime sau de vigilenţă şi rezidenţii ( 1948-1950), informatorii necalificaţi/calificaţi şi rezidcnţii ( 19511952), informatorii, rezidenţii şi persoane nerecrutate ( 1953) şi, nu în ultimul
rând, informatorii necalificaţi/calificaţi şi rezidenţii (1954-1955), care, indiferent
de categorisire, aveau la dispoziţie locuri speciale de întâlnire numite "gazde" sau
"case de întâlnire/conspirative" 5 . Atât preocupările acestora, cât şi cele ale
angajaţilor Securităţii vizau verificarea, supravegherea şi urmărirea informativă,
filaj-ul, tehnica operativă, interceptarea, cenzura secretă a corespondenţei,
măsurile de atenţionare şi avertizare, percheziţiile, anchetele şi neutralizarea toate activităţile fiind specifice "legitimării ordinii sociale" 6 .
La nivel regional, recrutarea informatorilor Securităţii şi modul de lucru
informativ-operativ cu aceştia, nu prezintă diferenţe prea mari în zona Moldovei,
ca de altfel în întreaga ţară. Documentele de arhivă, de la Serviciul Judeţean
Bacău al Arhivelor Naţionale, ne dezvăluie mărturii inedite, păstrate în trei
fonduri arhivistice, ale perioadei cuprinse între 1948 şi 1955 7 .
Unul dintre acestea se referă la un teritoriu care, astăzi, este parte
8
componentă a trei judeţe . Raionul Zeletin, ca unitate administrativ-teritorială, a
aparţinut regiunii Bârlad (în perioada 1950-1956). Trece, apoi, la regiunea Bacău
(până în 1960), pentru ca, în acest din urmă an, o parte din comunele arondate să
intre în componenţa raionului Adjud, din aceeaşi regiune Bacău, sau în
administraţia regiunilor Galaţi şi Iaşi (până în 1968) 9 .
M. Oprea, op. cit., p. 32; G. Catalan, \1. Stănescu, Din istoria Securităţii, în AIIX-Iaşi, XLI,
2004, pp. 415-417.
4
L. Ţăranu, loc. cit., p. 297.
5
Cristina Anisescu, .. Partiturile" Securităţii: limbajul textelor din .. casa de fier", în .. Partiturile"
Securităţii. Directive, ordine, instrucţiuni (1947-1987) (colecţie coord. de S.B. Moldovan), Ed.
:!\emira, 2007, pp. 19-20; S.D. Ivănescu, Metodele de lucru ale Securităţii şi consecinţele lor in
societatea românească postbelică, în AIIX-Iaşi, XLI, 2004, pp. 442-447. A se vedea şi Directiva
despre munca cu agentura No. !Oi/Cabinet, din 29 martie 1951 (semnată de ministrul adjunct,
generallt. de Securitate Gheorghe Pintilie), apud \1. Oprea, op. cit., Anexa 42, pp. 427-432.
6
Cristina Anisescu, loc. cit., pp. 10-11; G. Catalan, \1. Stănescu, loc. cit., pp. 421-424; S.D.
Ivănescu, loc. cit., pp. 440-442.
7
Acestea sunt: fondurile Biroul de Securitate al Plăşii Stănişeşti ( 1948-1951 ), Biroul de Securitate
Podu Turcului (1948-1955) şi Biroul Raionului de Securitate Zeletin (1949-1953).
~ Între anii 1949/1950-1956, Biroul de Securitate al Raionului Zeletin "supraveghea" comune din
fostele judeţe Vaslui, Vrancea şi Bacău.
9
Împărţirea administrativ-teritorială a R.P.R. - Anexe la Decretul nr. 12, publicat în B.O. al
M.AX. 1/10.01.1956, f. 23 şi Decretul nr. 3/1960, pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative
3
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Într-un raport, "în legătură cu munca ce se duce la Raionul de Securitate
10
Zeletin, ce se află cu reşedinţa în comuna Răchitoasa" şi ţinea de "Direcţiunea
11
Generală a Securităţii Statului, Regiunea Bârlad" , se menţionează că fuseseră
repartizaţi pe posturi doar patru, dintr-un necesar de minim cinci, angajaţi ai
Securităţii 12 , deşi "raionul era compus din 24 de comune şi 160 de sate" 13 .
O situaţie a reţelei informative 14 precizează că erau recrutaţi 26 de
informatori "de suprafaţă" şi "de profunzime", alţii 22 fiind nou recrutaţi (pe
15
"probleme legionare", în "problemele chiaburilor, ale deblocaţilor , dar şi ale

a teritoriului R.P.R., f. 33, Întreprinderea Poligrafică "Grafica ?\ouă", Bucureşti, 1965. A se vedea
şi Arhivele :\aţionale Bacău, fond Comitetul Raional Zeletin al P.C.R., d. 5411959, f. 1. Propriuzis, in anul 1956, regiunea Bârlad dispare, componentele ei administrative fiind împărţite intre
regiunile Iaşi, Bacău şi Galaţi.
10
Raport din 27 februarie 1951 (Arhivele :\aţionale Bacău, fond Biroul Raionului de Securitate
Zeletin, d. 1/1951, f. 9).
11
În regiune mai existau birouri de Securitate in centrul regional (Bârlad), la Vaslui, Huşi,
Murgeni şi Puieşti (Ibidem, f. 54 şi 302).
12
Astfel, Biroul era condus de locotenent-major de securitate Gheorghe Leonte, care era ajutat de
sublocotenentul Iancu Forţu şi sergent-major, apoi sublocotenent, Constantin Iacob. În octombrie
1951, la acest birou, este repartizat şi sublocotenentul Mihai Ruscă (Ibidem). A se vedea şi S.D.
Ivănescu, Cadrele Securităţii în anii '50, in AIIX-Iaşi, XLIII-XLIV, 2006-2007, pp. 519-525.
13
În perioada 1950-1956, cele 24 de comune erau împărţite in patru sectoare. Primul, de care
răspundea sublocotenentul Forţu, cuprindea comunele: Lăleşti (astăzi, sat in comuna Puieşti,
judeţul Vaslui), Avrămeşti (sat, comuna Voineşti -Vaslui), Coloneşti (comună, judeţul Bacău),
Buda (sat, comuna Răchitoasa - Bacău), Slobozia (sat, comuna Stănişeşti - Bacău), Stănişeşti
(comună, judeţul Bacău) şi Răchitoasa (comună, judeţul Bacău). Al doilea, pentru care "nu este
responsabil de sector, cu munca informativă ocupându-se sublocotenentul C-tin Iacob", avea
arondate comunele: Gloduri (astăzi in comuna Izvorul Berheciului - Bacău), Filipeni (comună,
judeţul Bacău), Onceşti (comună, judeţul Bacău), Godineşti (de Sus şi de Jos - sate, comuna
Vultureni - Bacău) şi Vultureni (comună, judeţul Bacău). Celui de-al treilea sector, cu
sublocotenentul C-tin Iacob responsabil, ii erau repartizate comunele: Muncelu (sat, comuna
Glăvăneşti - Bacău), Crăeşti (sat, comuna Stănişeşti - Bacău), Stănuieşti (azi satul Cociu, din
comuna Motoşeni - Bacău), Fătăciuni (azi satul Fântânele, din comuna Motoşeni - Bacău),
Motoşeni (comună, judeţul Bacău) şi Burdusaci (sat, comuna Răchitoasa - Bacău). Şi, nu in
ultimul rând, al patrulea sector, sub responsabilitatea sublocotenentului Ruscă, avea in componenţă
comunele: Galbeni (sat, comuna Tănăsoaia - Vrancea), Giurgioana (sat, comuna Podu Turcului Bacău), Bogheşti (comună, judeţul Vrancea), Căbeşti (sat, comuna Podu Turcului- Bacău), Podu
Turcului (comună, judeţul Bacău) şi Glăvăneşti (comună, judeţul Bacău) (Arhivele l\aţionale
Bacău, fond Biroul Raion ului de Securitate Zeletin, d. 111951, f. 21 0).
1
' Adresa nr. 721108.06.1951 către D.R.S.S. Bârlad (Ibidem, f. 89-90). Informatorii se adunau la
două case conspirative, una in Podu Turcului (judeţul Bacău), "la o bătrână de 80 de ani, unde a
stat in gazdă un organ de securitate de la fostul Birou de Securitate Podu Turcului", şi alta in
comuna Gloduri (astăzi in Izvorul Berheciului - Bacău), "la un tovarăş membru de Partid"
(Ibidem, f. 90).
15
Reprezentau ofiţerii şi subofiţerii care fuseseră incadraţi in armată sau in unităţile de gardă
re gală.
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aparatului de stat"), iar 15 au fost "scoşi din reţeaua informativă, deoarece
16
posedau numai un angajament din 1949 sau 1950, fără alt material" .
În afara membrilor fostelor partide politice şi a altor "elemente înrăite",
angajaţii Securităţii luau măsuri "urgente în instruirea informatorilor, în scopul de
a cunoaşte starea de spirit a populaţiei în vederea sărbătorilor tradiţionale de
crăciun (s. n.) şi celelalte sărbători, ce ţin de la 24 dec., până după anul nou
(boboteaza) (s.n.)". Documentul menţionează: "veţi lua legătura cu organele
Miliţiei, pentru a nu se admite co lindători mascaţi, întrucât elementele
duşmănoase ar putea să se ascundă sub această mască pentru a întrebuinţa
strigături duşmănoase regimului nostru, sau să instige cetăţenii contra regimului
nostru" 17 • Este doar una dintre aşa-numitele "partituri" ale Securităţii, înscrise în
"Dosarele de problemă şi obiectiv", documente în care se înregistra întreaga
activitate informativ-operativă a organelor de Securitate "în cadrul unui obiectiv
(fie ele instituţii, întreprinderi, unităţi de învăţământ, partide sau asociaţii)" 18 •
Indiferent dacă erau încadraţi în Direcţiile de la nivel naţional, în Direcţiile
Regionale, în Serviciile judeţene de Securitate sau în Birourile de Securitate
locale, subofiţerii şi ofiţerii Securităţii anilor '50 ai secolului trecut, trebuiau să-şi
demonstreze fidelitatea faţă de regim şi să fie încrezători în triumful "măreţei
patrii a socialismului U.R.S.S.", iar, mai apoi, a cauzei naţional-comuniste, cauză
pentru care "au militat" până la căderea regimului de tristă amintire.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Biroul Raionului de Securitate Zeletin, d. 1/1951, f. 89-90.
"Abandonul" informatorilor presupunea excluderea/scoaterea din reţeaua informativă a unui agent
care "a trădat, a dezinformat, a desconspirat voluntar/sau nu legătura cu Securitatea, se afla în
imposibilitatea de a furniza informaţii, nu-şi îndeplinea sarcinile primite de la ofiţerul de legătură
sau devenea membru de partid (P.M.R./P.C.R.)" (Cristina Anisescu, loc. cit., p. 41). În cazul
angajaţilor, "trecerea în rezervă se făcea pe baza următoarelor criterii: limită de vârstă, vechime în
câmpul muncii, incapacitate de muncă, incompetenţă profesională şi abateri grave de la munca de
Securitate (munca defectuoasă cu agentura, dificultăţi în crearea şi instruirea reţelelor de agenţă,
desconspirări) sau de la morala proletară (beţie, relaţii extraconjugale, delicvenţă), [dar - s.n.] au
fost invocate o serie de pretexte, cum ar fi: "nesinceritate", "superficialitate", "îngâmfare",
"element şovăielnic", "atitudine împăciuitoristă", "lipsă de vigilenţă", "familiarism", "fără spirit
critic" sau "lipsa sentimentului de ură faţă de duşmanul de clasă" (S.D. Ivănescu, loc. cit., 20062007, pp. 524-525). Situaţiile difereau de la caz la caz, astfel unul dintre angajaţii de la centrul
regional Bârlad a fost "descoperit" că ar "întreţine relaţii cu fiica unui şef de cuib legionar pe care
personal îl avea în evidenţă", iar altul, "predominat de viciul beţiei", nu vine "pe teren", în raionul
Zeletin, ci se deplasează "în oraşul său natal, Focşani, unde s-a apucat de băutură în parcul de
cultură, iar după ce devine în stare de ebrietate se urcă pe scenă la orchestră dând la o parte
jassbandist-ul, continuând el să bată jas-ul în uniformă militară" (L. Tăranu, Problema cadrelor În
MAI (1948-1965), în CNSAS. Totalitarism şi rezistenţă, teroare şi represiune În România
comunistă. Studii, nr. 1, Bucureşti, 2001, pp. 32 şi 38-39 apud :\1. Oprea, op. cit., nota 204, p. 168.
A se vedea şi G. Catalan, M. Stănescu, loc. cit., pp. 419-420).
17
Adresa nr. 341/19.831 din 20.12.1951 a D.G.S.S. Bârlad către Biroul de Securitate al Raionului
Zeletin (Arhivele ~aţionale Bacău, fond Biroul Raion ului de Securitate Zeletin, d. 2/1951, f. 1O1).
18
Cristina Anisescu, Glosar de termeni utilizaţi de Securitate, în "Partiturile" Securităţii.
Directive ... , p. 686; S.D. Ivănescu, loc. cit., 2004, pp. 449-450.
16
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STAREA DE SĂ~ĂTATE A POPULATIEI DI~
REGIU~EA BACĂU Î~ PERIOADA 1.950-1955
Cristina TA);' ASĂ
Ileath of the population in Bacau region between 1950-1955
Summary
The statistica! data presented above originates the health status of the
population in Bacau region has improved significantly in 1955 compared to 1950,
thus increasing the birth rate reached the highest value in the last five years,
decreased mortality and infant mortality especially in a rate of 9.3% compared to
11.7% in 1950, as a result of improved socio-economic conditions. Decrease
overall morbidity was due to the region and increase the number of inhabitants and
the best detection and registration of new cases of infection, the isolation and their
tratatrea. From these facts it is clear that.
Keywords: statistica! data, health status, Bacau region, current archive, document,
records instrument.
În anul 1950 vechile forme de organizare administrativ-teritoriale respectiv
plasa au fost înlocuite cu unele noi: regiunea şi raionul. Astfel teritoriul
României se împarte în: regiuni, oraşe, raioane şi comune. Regiunea era unitatea
administrativ-economică delimitată teritorial şi era alcătuită din raioane şi oraşe de
subordonare regională. Oraşele de subordonare regională erau: Bacău, Piatra
:\eamţ şi Roman. Regiunea Bacău avea 8 raioane: Bacău cu reşedinţa în oraşul
Bacău, Buhuşi cu reşedinţa în oraşul Buhuşi; Ceahlău cu reşedinţa în comuna
Ceahlău, Moineşti cu reşedinţa în oraşul :vioineşti, Piatra ~eamţ cu reşedinţa în
oraşul Piatra ~eamţ, Roman cu reşedinţa în oraşul Roman, Târgu Neamţ cu
reşedinţa în oraşul Tg, ~eamţ şi Târgu Ocna cu reşedinţa în oraşul Tg. Ocna.
Starea de sănătate a populaţiei se apreciază prin indicii demografici, de
morbiditate şi de dezvoltare fizică a populaţiei, în strânsă corelare cu indicii de
eficienţă ai activităţii medico-sanitare. Indicii demografici sunt daţi de aspectele
privind natalitatea, mortalitatea generală, mortalitatea infantilă şi morbiditatea 1•
~atalitatea este un fenomen important care influenţează indirect
morbiditatea şi mortalitatea ceea ce determină structurarea populaţiei pe grupe de
vârstă. În evoluţia natalităţii în secolul XX se desprind trei praguri importante:
scăderea accentuată în perioada celui de-al Doilea Război :viondial; redresarea
după război în perioada 1946-1949 şi natalitatea se menţine în jurul indicelui de
~4-26%o.

judeţul şi

1

Arhivele :\aţionale Bacău, fond Sfatul Popular al regiunii Bacău, Secţia Sănătate, d. 3511955, f. 2.
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NATALITATEA este un proces demografic important de care depinde în
buna parte creşterea continuă a populaţiei, înregistrând în anul 1955 pe regiune un
indice de 32,35%0 de locuitori. O evoluţie medie, dacă ţinem cont de fenomenul
din ultimii cinci ani. Analiza natalităţii făcută pe oraşe şi raioane scoate în evidenţă
diferenţa dintre mediul urban şi mediul rural.
MORBID IT ATEA este un fenomen demografic la fel de important ca şi
natalitatea. Scăderea ei de la an la an, indică îmbunătăţirea condiţiilor sanitare şi de
asistenţă medicală a populaţiei. Indicele de mortalitate în anul 1955 era de 9,33% 0 .
Datorită îmbunătăţirii condiţiilor economica-sociale în regiunea Bacău pe
anul 1955 2 şi situaţia sanitară a populaţiei a fost mai bună în comparaţie cu anii
precedenţi. Astfel, se constată o creştere a natalităţii la 32,35%0 în anul 1955, faţă
de 30,52°/00 în anul 1954 şi 29%0 în anul 1953. De asemenea, se constată o scădere
a mortalităţii generale la 9,3% 0 în anul 1955 faţă de 11,50%0 în anul 1954 iar
mortalitatea infantilă a scăzut la 8,88 %o în anul 1955, faţă de 11,37%0 din anul
1954. Morbiditatea retelei de adulti din semestrul II al anului 1955 a scăzut la
35,268°/00 locuitori faţă de semestru,} I.
În perioada 1951-1955 în raionul Bacău existau următoarele instituţii
sanitare 3 : în mediul urban: Spitalul Unificat Orăşenesc cu 1O servicii de consultaţii,
4 servicii auxiliare şi 325 paturi, Spitalul Unificat Raional de Pediatrie cu 5 servicii
de consultaţii şi 60 de paturi, Dispensarul TBC cu un staţionar cu 15 paturi, Creşa
de copii cu 25 de locuri, Bucătăria de lapte cu 220 raţii zilnice, 7 Puncte de
sănătate în întreprinderi, din care cu medic 3, fără medic 4 (cele 3 puncte de
sănătate cu medic, aveau staţionare nediferenţiate cu un total de 26 paturi;),
Serviciul de salvare cu 1 auto-salvare, Sanepidul raional cu 3 secţii şi un laborator.
În total personalul medical care asigura asistenţa medicală la 32980 de
locuitori era format din: în mediul urban 67 medici (din punct de vedere statistic
un medic la 500 de locuitori), 3 felceri (un felcer la 10993 locuitori), 14 oficianţi
sanitari (un oficiant sanitar la 2335 locuitori), 5 surori de ocrotire (o soră la 6596
locuitori), 13 moaşe (o moaşă la 253 7 locuitori) şi 106 surori medicale (o soră la
4,4 paturi); în mediul rural erau 1O dispensare, 2 spitale mixte, 24 puncte sanitare
comunale, 7 case de naştere, 25 bucătării de lapte, un dispensar staţionar adulţi, un
dispensar staţionar copii, un punct sanitar în unităţi agricole, 12 puncte sanitare în
unităţile agricole, un preventoriu de copii şi 98 colţuri sanitare şcolare. În aceste
unităţi rurale erau: 14 medici (un medic la 684 7 de locuitori), 9 felceri (un felcer la
10652 de locuitori), 5 surori de ocrotire (una la 19174 de locuitori), 30 de moaşe
(una la 3192 de locuitori), 24 de surori medicale (1 la 8,8 paturi). Acest personal
medical reuşea un indice de deservire a populaţiei de 1,1 %. Astfel, în unităţile din
mediul rural s-a constatat că personalul este mai mic faţă de mediul urban, cifra
medie de populaţie pe medic să fie de 6847 faţă de 500 în urban, adică 13,5%. În

2
3

ldem, d. 2911955, f. 1-23.
Idem, d. 36/1955 f. 3.
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anul 1955'1 se semnala, în Raportul de activitate pe anul 1955, că Secţia de sănătate
nu face faţă situaţiei. În urma revizuirii planului regiunii s-au suplimentat cu paturi
secţiile nou născuţi, contagioşi, fizio-pediatrie, interne, dându-se o mare importanţă
vaccinărilor, astfel au fost realizate vaccinări peste plan. În anul 1955 vaccinarea
împotriva TBC a fost de 20170 faţă de planul iniţial de 18000 în procent de 112%,
vaccinarea BCG a fost de 5584 faţă de planul de 5000, în procent de 111,6%,
vaccinarea A.D. în număr de 9269 vaccinări faţă de 6500 cât era planificat, în
procent de 142,6%, la vaccinarea antivariolică s-a realizat 5900 faţă de 4200
planificat, au fost realizate 19068 tratamente de prevenirea guşii faţă de 15000 cum
era în plan, în procent de 127, 12%. Din analiza acestor date reiese o depăşire de
plan la toţi indicii.
S-a dus o campanie susţinută de Sanepid, în combaterea bolilor
transmisibile, în colaborare cu organizaţiile de masă, sfaturile populare, dând o
importanţă considerabilă măsurilor antiepidemice şi controlului sanitar preventiv,
vaccinărilor dezinsecţii, deparazitări, în toate colectivităţile agricole, pe şantiere,
întreprinderi şi şcoli, atât în mediul urban cât şi în mediul rural.
Urmare acestei campanii, laboratoarele de analiză au înregistrat în anul
1955 5 un număr de 5869 analize biologice şi 2522 probe chimice pentru diferite
afecţiuni ca tifosul exantematic, febra tifoidă, dizenterie, scarlatină etc. S-au
realizat analizele chimice şi bacteriologice la alimentele de bază: făina, pâinea,
laptele şi apa se făceau săptămânal cu examen complet de laborator. S-a pus accent
pe educaţia sanitară 6 în familie, în întreprinderi, instituţii, realizându-se prin
conferinţe, convocări, cursuri, expoziţii, lecturi, filme şi demonstraţii practice.
Aprovizionarea cu medicamente 7 a unităţilor sanitare se realizase conform
planificării trimestriale şi aceasta în baza cifrelor de control financiar se constatase
că aprovizionarea a fost satisfăcătoare, iar calitatea medicamentelor era optimă,
unele medicamente (ex. -:\eosalvasan Bayer, produs în Ungaria), s-a observat că nu
au fost respectate cantităţile prevăzute dozajului. Constatându-se insuficienţa
aprovizionării se solicita majorarea cotelor de antibiotice şi tonice cardiovasculare.
Punctele farmaceutice din raionul Bacău erau pe lângă cooperativele săteşti
numite şi Puncte de gradul I şi Puncte farmaceutice de gradul II, care funcţionau ca
Circă sanitară comunală (ex. în comunele Secuieni, Plopana şi Bereşti-Bistriţa).
Din punctul de vedere al cadrelor medicale şi aici se constată o lipsă de
cadre specializate. În toate rapoartele de activitate, întocmite de Secţia Sănătate a
Sfatului Popular al Regiunii Bacău, se solicita completarea posturilor medicale
vacante, cât şi perfecţionarea şi instruirea periodică sau practică în spitalele de
adulţi, de copii sau ~atemitatea Bacău a cadrelor existente, deoarece se constatase
că au lacune sau stau prost cu practica.
"Ibidem, f. 4.
5
Ibidem, f. 23.
6
Ibidem, f. 51
7
Idem, d. 30/1955, f.17.
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Bolile frecvente anilor 1950-1955 eraux:
1. Febra tifoidă- în regiunea Bacău s-a înregistrat în anul 1955 un număr
de 83 cazuri cu o morbiditate de 13,8%, ceea ce a reprezentat o creştere de 2% faţă
de anul precedent. Cel mai mare număr de situaţii se înregistrează în focarul Zemeş
-- ~oineşti cu 11 cazuri şi în oraşul Piatra ::\eamţ cu 12 cazuri. Din toate focarele
înregistrate pe regiune, singură epidemia din Zemeş avea un caracter hidric datorită
consumului de apă industrială;
2. Dizenteria a înregistrat 77 de cazuri cu o morbiditate de 12,8 la suta de
mu;
3. Poliomielita a înregistrat 27 cazuri faţă de 51 de cazuri în 1954 cu 3
decese, o scădere de aproape 50% faţă de anul 1954;
4. Toxiinfectiile alimentare au înregistrat o scădere - 18 cazuri faţă de 29 în
1954;
5. Hepatita epidemică înregistrează o creştere continuă în ultimii trei ani:
1.411 de cazuri în anul 1953, 1.545 de cazuri în anul 1954 şi 1. 959 de cazuri în
anul 1954, cu 20 decese. La maladiile aerogene: difteria, scarlatina, tusea
convulsivă şi rujeola se contată o creştere a morbidităţii. ~orbiditatea prin tusea
convulsivă creşte în anul 1955 la 461 %ooo faţă de 148%ooo în anul 1954, iar
morbiditatea pentru rujeolă creşte la 325%oooîn 1955 faţă de 142%ooo în 1954;
6. Tifosul exantematic a înregistrat un număr de 12 cazuri în anul 1955 faţă
de 11 cazuri în anul 1954;
7. Sifilisul a înregistrat un procent pe regiune de 1,3% în 1955 faţă de 1,4%
în 1954;
8. Gripa- în cursul anului 1955 a fost înregistrat un număr total de 4.150
cazuri de gripă, din care 630 în mediul urban şi 3520 în mediul rural, faţă de 7.187
de cazuri înregistrate în cursul anului 1954, ceea ce reprezintă o scădere marcantă;
9. Turbarea - un singur caz înregistrat în mediul rural, cu deces;
1O. Tetanus - 22 cazuri din care 4 în mediul urban şi 18 în mediul rural;
11. ~alaria - 23 cazuri înregistrate în procent pe regiune de 0,03 în 1955
faţă de 0,04 în 1954.
Din punct de vedere statistic mişcarea demografică2 în regiunea Bacău pe
perioada 1951-1955 se prezintă astfel:
?\atalitatea în procente de 0/ 00 locuitori

Regiune
Regiune - Urban
Regiune - Rural
Oraş Bacău

1951
30,3
26,6
31,0
23,0

1952
30,4
28,7
30,8
22,9

1953
29,2
30,4
28,9
25,2

~ ldem, d. 33/1955, f. 4-5; d. 3511955, f. 40.
9

ldem, d. 35/1955, f. 17.
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1954
30,5
28,3
31,6
26,4

1955
32,3
28,6
33,2
29,1

Oraş

Piatra ~eamţ
Raion Bacău
Raion Buhuşi
Raion Yioineşti
Raion Piatra ~eamt
Raion Tg. Ocna

i

25,4
28,5
27,9
35,9
30,1
33,8

22,2
33,3
29,5
29,6
29,8
31,5

25,4
23,8
27,6
35,1
28,4
34,3

Regiune
Regiune- Urban
Regiune - Rural
Oraş Bacău

Oraş Piatra Xeamt
Raion Bacău
Raion Buhuşi
Raion Yioineşti
Raion Piatra X eamt
Raion Tg. Ocna

26,3
34,1
31,4
31,3
33,4
36,0

%o locuitori

Yiortalitatea generală în procente de

1

25,5
33,1
27,5
29,6
29,7
34,2

1951
11,7

1952
10,7

1953
10,7

1954
11,5

1955
9,3

14,9
11
12,4
19
10,8
8,4
14,1
10,7
13,3

11,3
10,5
8,8
10,8
11,0
10,4
8,7
9,7
10,4

10,5
10,7
15,6
16,2
12,1
9,8
9,1
9,0
11,8

10,7
11,6
11,6
8,9
14,1
9,6
9,4
10,3
13,5

8,6
9,5
9,5
9,4
9,5
9,2
8,4
9,7
10,8

Statistic, cauzele mortalităţii generale în perioada 1953-1955 10 sunt
datorate următoarelor boli: ale aparatului respirator, ale aparatului cardiovascular,
ale aparatului digestiv, boli transmisibile, tuberculoză, tumori maligne. Cu
procentul cel mai ridicat sunt decesele cauzate de bolile aparatului respirator: în
1953 - 21%, în 1954 - 23,3% şi în 1955 - 20,8%. Descrescător unnează bolile
aparatului cardiovascular: în 1953 în procent de 17, 7%, în 1954 - 18,7% şi în 1955
- 18,7%; bolile ale aparatului digestiv: în 1953-8,2%, în 1954- 10,1% şi în 1955
- 9,4%; tuberculoza: în 1953 - 7,8%, în 1954 - 6,6% şi în 1955 - 4,4%; tumori
maligne: în 1953 - 6,8%, în 1954 - 4,2% şi în 1955 - 4,8%; boli transmisibile: în
1953- 5,2%, în 1954- 3,1% şi în 1955- 1,1 %.
Din datele statistice prezentate mai sus reiese că starea de sănătate a
populaţiei din regiunea Bacău s-a îmbunătăţit simţitor în anul 1955 faţă de 1950,
astfel creşterea natalităţii a atins cea mai ridicată valoare din ultimii cinci ani,
scăderea mortalităţii generale şi în deosebi a mortalităţii infantile la un indice de
9,3% faţă de 11,7% în 1950, ca urmare a îmbunătăţirii condiţiilor
10

Ibidem, f. 18-19.
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1

social-economice. Scăderea morbidităţii generale pc regiune s-a datorat şi creşterii
numărului locuitorilor, dar şi mai bunelor depistări şi înregistrări a cazurilor noi de
îmbolnăviri, de izolarea şi tratarea acestora. Din aceste fapte reiese că reţeaua
sanitară a anilor '50 a reuşit să desfăşoare acţiuni eficiente curativo-profilactice
care au dus la rezultatele expuse. Din punct de vedere statistic evoluţia natalităţii şi
a bolilor cu extindere în masă, rezultă că redresarea natalităţii şi combaterea bolilor
cu extindere nu se poate face decât cu măsuri generale igienica-sanitare,
aprovizionarea cu apă potabilă, o salubritate bine organizată, eliminarea noxelor
industriale, toate acestea absolut necesare pentru asigurarea scăderii morbidităţii în
bolile transmisibile şi a morbidităţii generale.
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U:\' EPISOD DE CRIZĂ AL SPRIJI:\'ULUI OFERIT
DE U:\'GARIA Î:\'V Ă Ţ Ă~Â:\'TULUI Î:\' LI~ BA ~AGHIARĂ
PE:\'TRU ELEVII RO~A:\'0-CATOLICI Dl:\' ~OLDOV A
Dr. Ioan LĂCĂ TUŞU

An cpisode of crisis of Ilungarian education
for students Roman-Catholic of :\ioldova
Summary
În early 2012, in printed and electronic media in hungarian language from
Romania and Ilungary appeared a series of articles about a crisis in
funding/financing occurred in Hungary in hungarian education in schools on
"Tsangai s Land" from Romania. It began in June 20 Il when the State Secretariat
for :\ational Policy in the Hungarian .Ministry of Public Administration and
Justice ordered a specialized financial control at Tsango Hungarians Association
from .Moldova region (.MCS.MSZ). The control covered the period 2008-2010 and
found "serious misconducts" in spending (the money) for education in hungarian
language in that zone. On this basis, the Hungarian govcmment decided that funds
for hungarian education in .Moldova to be paid for a foundation and to be
established by two private foundations in Hungary and .MCSMSZ, under the
conditions set by the Hungarian govemment.
În protest ali leadership of Tsango, ethnic hungarians in .Moldova
Association (.MCS.MSZ) resigned. Follows a period of debate, controversy and
uncertainty. It tries many variations and finally the Union of the Hungarians
Teachers in Romania (UP.MR) remains responsible for education in hungarian
language in .Moldova and assigned to do so by the hungarian state for indefinite
time. The article presents this episode in its development timeline, as shown in the
hungarian media indicating each time the source ofthe information.
Keywords: articles, crises, educations, language, hungarian.
La începutul anului 2012, în presa scrisă şi electronică în limba maghiară,
din România şi Ungaria au apărut o serie de articole referitoare la un moment de
criză intervenit în finanţarea de către Ungaria a învăţământului în limba maghiară
în şcolile de pe "Pământul Ceangăiesc".
Totul a început în luna iunie 2011, când Secretariatul de Stat pentru
Politică :\aţională din cadrul .Ministerului Ungar al Administraţiei şi Justiţiei şi
Fundaţia pentru Învăţământul .Maghiar din .Moldova (A.M.MOA) au însărcinat
Fundaţia Teleki Laszlo să efectueze un control financiar şi de specialitate la
Asociaţia .Maghiarilor Ceangăi din .Moldova (.MCS.MSZ). Controlul a vizat
perioada 2008-201 O şi a constatat "abateri grave" în cheltuirea fondurilor
destinate învăţământului în limba maghiară din "Ţinutul ceangăiesc". Pe această
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bază,

Guvernul ungar a decis ca fondurile destinate învăţământului maghiar din
Yioldova să fie virate unei fundaţii care urma să fie înfiinţată de două fundaţii
private din Ungaria şi de Y1CSY1SZ, în baza condiţiilor stabilite de Guvernul
ungar.
În semn de protest conducerea Asociaţiei Yiaghiarilor Ceangăi din
Yioldova (Y1CSY1SZ) demisionează în bloc. Unnează o perioadă de dezbateri,
controverse, incertitudini. Se încearcă mai multe variante, iar, în final, Uniunea
Pedagogilor Yiaghiari din România (UPY1R) este cea care răspunde de
învăţământul în limba maghiară din Yioldova, însărcinată fiind în acest sens de
către statul ungar, pe o perioadă nedeterminată. Asociaţia Yiaghiarilor Ceangăi din
Yioldova (Y1CSY1SZ), care a lansat programul şi care 1-a şi derulat timp de 11 ani,
a renunţat la învăţământ şi i-a închiriat UPY1R imobilele pe care le deţinea în 8
locaţii. Prezentăm acest episod, în desfăşurarea sa cronologică, aşa cum este redat
în mass-media maghiară, indicând de fiecare dată sursa informaţiilor.
,,Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova (MCSMSZ) a demisionat În
bloc. Conducerea Asociaţiei Yiaghiarilor Ceangăi din Yioldova a demisionat în
bloc ca urmare a faptului că organizaţia nu a primit din partea Guvernului ungar,
prin intermediul Fundaţiei Bethlen Gabor, sprijinul anual. Organizaţia civilă cu
61 de angajaţi funcţiona cu un buget anual de aproximativ 140 milioane
forinţi, din care jumătate era asigurat de Guvernul ungar (subl.n.). Contractul
de sprijin al Asociaţiei cu Fundaţia Bethlen Gabor a expirat la 1 ianuarie 2012. ~u
am primit niciun răspuns la cererea de sprijin pe care am înaintat-o la Secretariatul
de Stat pentru Politică ~aţională din cadrul Yiinisterului Administraţiei şi Justiţiei
din Ungaria, scrie în comunicatul postat pe site-ul oficial al Asociaţiei de către
conducerea demisionară a acesteia.
Conform comunicatului, conducerea a fost nevoită să demisioneze
deoarece în lipsa sprijinului, activitatea sa din acest an a devenit imposibilă. La
această decizie a contribuit şi faptul că două fundaţii din Ungaria - Fundaţia
Teleki Laszlo din Budapesta, condusă de Dioszegi Laszlo şi Fundaţia pentru
Invăţământul Yiaghiar din Yioldova (AY1Y10A) din Budapesta, fondată de Petras
Robert- ar dori să înfiinţeze în România o nouă fundaţie, urmând ca sprijinul de
stat destinat până acum cauzei învăţământului maghiar din Yioldova să îi fie
acordat de acum înainte acestei noi fundaţii. Subsecretarul de stat Repas
Zsuzsanna a informat şi ea conducerea Asociaţiei Yiaghiarilor Ceangăi din
.Yioldova în legătură cu această intenţie a Guvernului ungar. În opinia asociaţiei,
Guvernul ungar a pus-o în faţa unei alegeri inacceptabile în momentul în care a
cerut ca preşedintele asociaţiei să semneze, la 2 februarie 2012, la Budapesta, un
document prin care asociaţia să devină, asociindu-se cu două fundaţii din Ungaria,
cofondatoare a noii fundaţii.
În document mai urma să figureze faptul că pe lângă capitalul social de
câte 1.000 de lei, cu care urmau să contribuie cele două fundaţii, în noua fundaţie
urma să intre, ca aport, întreg patrimoniul Asociaţiei Yiaghiarilor Ceangăi din
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Yloldova de l 00 milioane forinţi. Conducerea Asociaţiei Ylaghiarilor Ceangăi din
Yloldova a simţit că indiferent că spune da sau nu, tot va ajunge într-o situaţie
imposibilă, ca atare a decis să demisioneze. Dacă am fi spus da, ar fi trebuit să-i
predăm programul de învăţământ şi capitalul spiritual şi material al Asociaţiei
unei organizaţii în care majoritare sunt persoane din Ungaria, care nu cunosc
Pământul Ceangăiesc, situaţia din Yloldova. Chiar şi în acest caz, etic ar fi fost să
obţinem şi acordul acelor susţinători care au contribuit la constituirea
patrimoniului mobil şi imobil. Dacă am fi spus nu, Asociaţia nu ar mai fi primit
sprijin nici din partea Guvernului ungar, nici din cea a A..\1YIOA, iar, în felul
acesta, învăţământul maghiar din Yloldova şi funcţionarea Asociaţiei ar fi devenit
imposibile, se mai arată în comunicat." (Sursa: www. transindex. ro)
"De-a ocuparea de patrie? 1 Programul de Învăţământ pentru maghiarii
ceangăi ar putea fi periclitat. Statul ungar ar lua activitatea din mâinile Asociaţiei
Maghiarilor ?? Ceangăi din Yloldova (MCSMSZ) are în plan înfiinţarea unei noi
fundaţii, alcătuite din două fundaţii din Ungaria şi MCSMSZ. Conducerea
YICSYISZ nu a putut înghiţi acest lucru. Conducerea YICSYISZ, care a înfiinţat şi
derulat programul de învăţământ în limba maghiară destinat elevilor maghiariceangăi, şi-a dat azi demisia în bloc. Lista conducerii demisionare: Solomon
Adrian - preşedinte YICSYISZ, Hegyeli Attila - preşedinte executiv, dr. Kato
Gyula - vicepreşedinte, Polgar Laszlo - vicepreşedinte, Bartha Andras informatician, fost preşedinte YICSYISZ, Ferencz Eva - responsabilă cu
învăţământul, Csillag Levente - director financiar, Vajda Eva - şef birou,
Solomon Ylaria - responsabil cu probleme sociale, coordonatoarea programului
Fii şi tu :-\aş, :-\agy Anna - referent financiar, Szakacs Karoly - responsabil
economic şi administrator, Ferencz Gabriella- responsabil cu cei care îşi continuă
studiile, conducător de colegiu.
Am discutat cu Solomon Adrian, preşedintele demisionar al YICSYISZ.
- Conducerea a luat o decizie drastică. Cum vedeţi, în lumina celor
întâmplate, viitorul asociaţiei?
- Zilele acestea vom anunţa data la care va avea loc şedinţa delegaţilor.
Aceasta va putea avea loc peste cel puţin o lună. Sper că nou aleasa conducere va
avea o idee despre cum să ducă mai departe activitatea YICSYISZ. Şi mai sper că
şi cele două fundaţii care intenţionează să înfiinţeze o nouă fundaţie au ceva idei
despre viitor.
- Credeţi că este posibil ca fundaţiile ungare să îndrume corespunzător
programul pe care l-aţi edificat d-stră?
- Acesta este, de altfel, unul dintre motivele pentru care conducerea a
demisionat în bloc: nu credem că acest program ar putea fi îndrumat cumva de
altundeva, de la distanţă.
În iunie anul trecut (20 11 - n.n. ), Secretariatul de Stat pentru Politică
~aţională din cadrul Ylinisterului Ungar al Administraţiei şi Justiţiei şi Fundaţia
pentru Învăţământul Ylaghiar din Moldova (AYIYIOA) au însărcinat Fundaţia
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Tclcki Laszlo să efectueze un control financiar şi de specialitate la ~CS~SZ.
Controlul a vizat perioada 2008-201 O. Pc ce bază a dispus statul ungar efectuarea
unui control la ~CS~SZ din moment ce asigura doar o parte din sprijin?
- Statul ungar ne-a asigurat jumătate din bugetul anual abia în cursul
anului trecut (20 11
n.n. ), deoarece înainte primeam şi mai puţin. Pentru a ne
sprijini în continuare, Guvernul ungar a dispus ca o condiţie efectuarea acestui
control, cu care am şi fost de acord. :\u Guvernul ungar este însă cea mai mare
problemă, ci A~~OA, pe care am înfiinţat-o în perioada 2005-2006 pentru
colectarea donaţiilor oferite de susţinători privaţi din Ungaria.
Am soluţionat neregulile constatate cu ocazia controlului. :\u erau de aşa
natură încât să nu poată fi corijate. Rezultatul controlului a întârziat trimiterea
sprijinului. Însă faptul că ~CS~SZ nu mai primeşte ajutor de la minister şi că
acest ajutor ar urma să îi fie oferit unei noi organizaţii, a creat un impas din care
nu ştim cum să ieşim. Am fi urmat, ce-i drept, să facem parte şi noi din noua
fundaţiune, însă doar în procent de o cincime, astfel că practic nu am fi deţinut o
poziţie decizională.

- Din ce motiv se intervine de peste hotare atât de mult în activitatea
unele bănuieli în acest sens?
- Avem, însă nu aş dori acum să fac referire la ele. Este vorba despre
probleme de ordin personal.
- Este posibil să obţineţi din alte surse suma necesară funcţionării
asociaţiei, pentru a nu mai depinde de sprijinul din partea Ungariei?
- :\u vedem nici o posibilitate în acest sens." (Sursa: www.transindex.ro,
Kertesz ~elinda)
,Jnvăţământul maghiar din Moldova la răscruce de drumuri. Legitim şi
moral nu ne putem angaja să predăm patrimoniul spiritual şi material al Asociaţiei
Maghiarilor Ceangăi din Moldova (~CSMSZ) unei fundaţii coordonate din
Ungaria, iar organizaţiei noastre să îi revină doar o cincime din dreptul de decizie
- ne-a declarat Hegyeli Attila, administratorul ~CS~SZ, fostul coordonator al
programului de învăţământ în limba maghiară din Moldova. Ieri au demisionat 12
reprezentanţi ai ~CS~SZ, 1O dintre aceştia au renunţat la contractele lor de
muncă cu organizaţia, din cauza faptului că Guvernul ungar a decis ca fondurile
destinate învăţământului maghiar din ~oldova să îi fie virate unei fundaţii care
urmează să fie înfiinţată de două fundaţii private din Ungaria şi de ~CS~SZ, în
baza condiţiilor stabilite de Guvernul ungar.
Răspunzând solicitării noastre, Hegyeli Attila a declarat că din partea
Guvernului ungar au primit instrucţiuni legate de termene. Acestea au fost
rectificate, corectate. Pentru ei este de neînţeles de ce se doreşte exproprierea
patrimoniului spiritual, înfiinţat de-a lungul anilor, care valorează mai mult decât
patrimoniul material. Potrivit comunicatului dat ieri publicităţii de ~CSMSZ, s-a
făcut apel la organizaţie să fie cofondatorul unei noi fundaţii care ar urma să fie
înfiinţată de Fundaţia pentru Învăţământul Maghiar din ~oldova (AM~OA) şi de
dumneavoastră? Aveţi
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Fundaţia

Teleki Laszlo. Capitalul social ar urma să fie format din contribuţia de
câte 75 de mii de forinţi din partea celor două fundaţii din Ungaria şi din
patrimoniul ~CS~SZ (în valoare de o sută de milioane de forinţi). Din curatoriul
format din cinci persoane, un loc i-ar reveni asociaţiei ceangăilor. Termenul
planificat pentru organizarea şedinţei de constituire este doi februarie 2012.
Solomon Adrian, preşedintele demisionar al ~CS~SZ, ne-a declarat că
nu doreşte să participe la ceea ce planifică Guvernul ungar în cazul învăţământului
maghiar din ~oldova. El este convins că un program nu poate funcţiona de la
distanţă. Dacă vom încuviinţa ca o viitoare fundaţie să preia programul de
învăţământ, noi singuri renunţăm la continuarea lucrurilor pe care le-am obţinut.
Dacă nu suntem de acord, programul nu va mai beneficia de susţinere, iar
învăţământul în limba maghiară ar putea fi astfel periclitat. Tocmai din această
cauză trebuie să alegem calea de mijloc - a accentuat Solomon Adrian.
Răspunzând solicitării noastre, Antal Gabor, membru al curatoriului, responsabil
cu problemele de comunicare în cadrul A.\1.\10A, a evidenţiat faptul că din
raportul realizat de Fundaţia Teleki Laszlo a reieşit clar că este greşit modelul de
funcţionare, managementul organizaţional în baza căruia MCSMSZ coordonează
programul de învăţământ. Tocmai din această cauză, programul trebuie schimbat,
însă scopul lor este ca învăţământul în limba maghiară din Moldova să continue
fără probleme cu resursele umane de care dispune organizaţia în momentul de faţă
- în 25 de sate predau 51 de profesori." (Sursa: Fekete Reka, Învăţământul
maghiar din Moldova la răscruce de drumuri, în "Haromszek", nr. 6503 din
31.01.2012)

"Guvernul ungar a

rămas

surprins de demisia conducerii MCSMSZ.

Secretariatul de stat pentru politică naţională a aflat cu surprindere de comunicatul
de luni al MCSMSZ, respectiv de demisia conducerii asociaţiei. În opinia
secretariatului de stat, conducerea MCSMSZ a abandonat comunitatea maghiară
din Moldova, i-a abandonat pe profesorii şi pe copiii implicaţi în programul de
învăţământ. Toate acestea i-au fost comunicate luni, agenţiei MTI, de către
secretariatul de stat.
În comunicatul său, Secretariatul de Stat arată că de 11 ani MCSMSZ
întreţine programul de învăţământ în limba maghiară în ~oldova din fonduri
ungare însemnate. Din 2002 încoace, Guvernul a sprijinit programul de
învăţământ derulat de ~CSMSZ cu aproximativ 360 milioane forinţi, iar
A~~OA 1-a sprijinit din 2006 cu 320 milioane forinţi. În plus, ~CSMSZ a
primit, pentru acelaşi program, sume însemnate şi donaţii în obiecte şi din
România şi Europa de vest - se mai arată în comunicat. Tocmai din acest motiv,
arată Secretariatul de Stat, este uluitoare declaraţia preşedintelui ~CSMSZ,
Solomon Adrian; în aprilie 2011, acesta informase secretariatul de stat pentru
politică naţională că ~CSMSZ a acumulat în ultimii ani datorii de aproximativ
35-40 milioane forinţi. Invocând acest lucru, MCSMSZ a solicitat din partea
Guvernului un sprijin mai mare.
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Din cauza celor de mai sus, principalii susţinători ai programului - statul
ungar şi A..\1MOA- au decis anul trecut efectuarea unui amplu control financiar.
Controlul efectuat de finanţişti din România şi Ungaria a fost derulat de Fundaţia
Teleki Laszlo (TLA). Controlul încheiat anul trecut în noiembrie a dezvăluit mai
multe lipsuri grave. Printre altele, nici amintitele datorii de 35-40 milioane forinţi
nu au putut fi demonstrate clar. Printre principalele lipsuri, controlul a enumerat
faptul că MCSMSZ nu dispune de o politică a gestiunii corespunzătoare,
referitoare la funcţionarea organizaţiilor sociale, nu are un sistem contabil
transparent, iar situaţia lichidităţilor actuale nu poate fi stabilită. Lipseşte
inventarul patrimoniului, nu a fost întocmit planul financiar care fundamentează
investiţiile, lipsesc normele interne, calculele pentru proiecte nu sunt delimitate în
activităţile contabile - se arată în comunicat. Raportul de control face referire şi la
faptul că, în actuala structură, este îngrijorătoare soarta imobilelor aflate în
proprietatea MCSMSZ, achiţionate, respectiv construite din sprijinul primit.
În urma controlului, susţinătorii i-au cerut MCSMSZ un sistem transparent
de evidenţă, contabilitate la zi, schimbarea contabilului şi reducerea personalului.
În pofida repetatelor solicitării, conducerea MCSMSZ nu a satisfăcut decât parţial
aceste cereri, devenind astfel clar că membrii conducerii obstrucţionează
înfiinţarea unui sistem administrativ transparent, solicitat şi de către susţinători.
Ca atare, Guvernul ungar a decis, în ianuarie 2012, să le ceară MCSMSZ- în
calitate de derulator al programului de învăţământ, Al_\1MOA - în calitate de
centralizator şi distribuitor al sprjinului civil o ferit programului de învăţământ şi
TLA - în calitate de organizator al activităţilor de cercetare şi al conferinţelor
legate de comunitatea maghiară din Moldova, de organizator al slujbelor celebrate
în Moldova în limba maghiară şi de editor al documentelor de arhivă, să înfiinţeze
împreună o nouă fundaţie, înregistrată în România, care să sprijine programul de
învăţământ în limba maghiară din Moldova. Secretariatul de stat pentru politică
naţională a înştiinţat în 19 ianuarie MCSMSZ în legătură cu această propunere se mai arată în comunicat. Comunicatul subliniază că Guvernul ungar este în
continuare dispus să colaboreze cu profesorii şi organizaţiile care participă la
programul de învăţământ în limba maghiară din Moldova, ca urmare este dispus
să poarte noi negocieri şi cu MCSMSZ.
MCSMSZ a lansat Programul de Învăţământ Ceangăiesc în Moldova pe
vremea fostului Guvern FIDESZ, cu sprijin din partea statului ungar. În cadrul
programului, aproximativ 2.200 de copii ceangăi din 25 de sate din Moldova
învaţă azi limba maghiară. Asociaţia ceangăilor a construit sau achiziţionat case
maghiare în 7 aşezări din Moldova, iar la Miercurea Ciuc a înfiinţat un internat
pentru elevii care îşi continuă studiile în limba maghiară. Preşedintele executiv al
asociaţiei ceangăilor, Hegyeli Attila, a declarat pentru MII că demisia lor ar putea
părea o decizie a unor capete înfierbântate, însă nu este aşa. A adăugat: nu am
demisionat pentru a forţa astfel luarea unei decizii. Am demisionat pentru că nu
am avut altă alegere."( Sursa: www.transindex.ro)
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,fiusiness as usual? MCSMSZ versus Guvernul ungar: indiferent de
rezultat, perdanţii sunt ceangăii. Odată cu demisia lui Solomon Adrian şi a
echipei sale, know-how-ul legat de învăţământul în limba maghiară din Moldova
ar putea pieri. :\ imeni nu ştie ce va urma. Rezumând totul în câteva cuvinte: fără o
explicaţie anume, Guvernul FIDESZ a obligat practic o organizaţie civilă
transilvană să ajungă în impas. Business as usual, am putea spune, cunoscând
politica transilvană din ultimii doi ani a Guvernului ungar, însă nu este permis să
rezolvăm dând din mână a lehamite situaţia creată în jurul Asociaţiei Maghiarilor
Ceangăi din Moldova (MCSMSZ). De ce? Pentru că există crâmpeie de viaţă
minoritară în care concurenţa politică percepută la modul tradiţional şi mai ales
latura ei întunecată - edificarea clientelei, trocurile din culise, lobby-ul şi
diferitele jocuri dintre grupurile de interese - nu merg, pur şi simplu, sau dacă da,
au un efect catastrofal.
În astfel de situaţii, vorbim de comunităţi care sunt prea mici şi prea slabe
pentru ca unii sau alţii să le slăbească şi mai mult prin generarea de tensiuni
artificiale. Învăţământul pentru maghiarii ceangăi este, fără îndoială, o cauză în
care toţi protagoniştii politici trebuie să lase de-o parte interesele personale.
Singurul aspect important este câţi copii învaţă limba maghiară. 1\'u este exclus ca
în spatele scandalului iscat în jurul MCSMSZ să stea divergenţele de interese
dintre grupurile ceangăieşti. Lobby-ul ceangăiesc de la Budapesta - tot un grup
neunitar, format din ceangăi divizaţi de contradicţii personale, care activează în
diferite organizaţii civile - critică de mult timp MCSMSZ pe forumuri interne, pe
bloguri.
Hegyeli Attila, iniţiatorul învăţământului în limba maghiară, este unul care
a primit multe critici. De-a lungul timpului, i s-au cerut rezultate mai
spectaculoase la nivelul MCSMSZ; Hegyeli a fost acuzat şi de faptul că abuzează
de influenţa sa, că se foloseşte de poziţia pe care o ocupă pentru a obţine anumite
avantaje şi că nu le permite să intre în programul de învăţământ decât celor loiali
lui. Potrivit specialiştilor care au verificat finanţele organizaţiei, sistemul nu este
unul transparent. Controlul intern dezvăluie o serie de lipsuri, însă este greu de
stabilit dacă a fost vorba de o omisiune sau de o intenţie şi dacă există sau nu
persoane interesate în menţinerea tulbure a situaţiei financiare a MCSMSZ.
Cunoscând situaţia din judeţul Bacău şi lipsa de organizare care
caracterizează în general sfera civilă din România, nu ne miră că MCSMSZ nu are
un plan financiar care să fundamenteze investiţiile, nu are reglementată utilizarea
telefoanelor şi a autoturismelor, nu are foi de parcurs, sporurile la salarii se acordă
neimpozitate şi nu are o evidenţă a cantităţii de lemne transportate în unele locuri
în care se derulează procesul de învăţământ. În timp ce angajaţii MCSMSZ se
deplasează prin oceane de noroi de la un sat la altul, nu se sinchisesc deloc de
faptul că autoturismele consumă peste 1O l 1 1OOkm (şi acest lucru este obiectat,
printre altele, în raportul de control). După acest control, Guvernul ungar i-a cerut
conducerii MCSMSZ să introducă un sistem transparent de gospodărire, să aibă
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contabilitatea la zi, să îl schimbe pe contabil şi să aplice reduceri de personal. Se
pare că membrii din conducerea :Y1CS:Y1SZ au avut reţineri cu privire la
îndeplinirea condiţiilor impuse de finanţator. Aşa s-a ajuns în situaţia ca
:Y1CS:Y1SZ să aibă de ales între două variante. Iar ambele sunt decizii perdante.
Una din posibilităţi este aceea ca :YiCSMSZ să treacă la un take-over
oarecum forţat al Programului de Învăţământ Ceangăicsc din :Yioldova. Conform
ideilor Secretariatului de Stat pentru Politică 7\ aţională, de acum înainte
programul ar urma să fie finanţat prin intermediul unei noi fundaţii. Această
fundaţie ar urma să fie înfiinţată de :Y1CS:Y1SZ împreună cu alte două fundaţii,
apropiate FIDESZ: Fundaţia Teleki Laszlo şi Fundaţia Pentru Învăţământul
Maghiar în Moldova (AMMOA).
O altă posibilitate este aceea ca :\.1CSMSZ să încerce să funcţioneze în
continuare fără sprijinul primit din Ungaria, care reprezintă aproximativ 50% din
bugetul de 140 milioane forinţi al programului de învăţământ. Este clar că această
variantă nu este una viabilă. Situaţia este complicată şi de faptul că în comunitatea
ceangăiască din Moldova nu pot fi găsiţi specialişti care să cunoască în mod
corespunzător zona şi situaţia. Drept urmare, dacă membrii demisionari din
conducerea :YiCSMSZ vor pleca pe bune, prograriml îşi va pierde practic întreg
managementul, indiferent de organizaţia care ar urma să deruleze pe mai departe
programul. Iar perdanţii disputelor din jurul MCS:YiSZ sunt fără îndoială copiii
maghiari-ceangăi şi profesorii de limbă maghiară. Cine îşi va mai asuma predarea
limbii maghiare în :\tfoldova, în asemenea condiţii? Şi câţi vor sprijini financiar
cauza învăţământului ceangăiesc? Este clar că mingea se află din nou în terenul
Guvernului ungar. Iar impasul creat nu poate fi dizolvat prin comunicate care
încep cu am aflat cu uimire, în care se afirmă că membrii conducerii :Y1CS:\.1SZ au
abandonat comunitatea maghiară din Moldova." (Sursa: www.transindex.ro)
,,Budapesta este dispusă să discute despre învăţământul ceangăilor.
Conform comunicatului remis luni seara (30.0 1.20 12), de Secretariatul de Stat de
Politică "\'aţională din cadrul Ministerului ungar al Administraţiei şi Justiţiei,
Guvernul ungar este dispus în continuare să colaboreze cu cadrele didactice şi
organizaţiile implicate în cadrul programului educaţional maghiar din :Yioldova, în
consecinţă este dispusă să continue dialogul şi cu Uniunea Ceangăilor :Yiaghiari
din Moldova (MCS:\.1SZ). În comunicat Secretariatul ungar precizează că a fost
surprins de demisia conducerii compuse din 12 persoane a :Y1CS:Y1SZ, care în
opinia sa a abandonat comunitatea maghiară din :Yioldova, cadrele didactice şi
elevii implicaţi în programul de învăţământ. ( ... )
Conform Secretariatului de Stat ungar, din cauza aspectelor menţionate
anterior, anul precedent, statul ungar şi Ai\1MOA a decis efectuarea unei verificări
detaliate. Verificarea a fost efectuată de experţi financiari din România şi Ungaria,
prin Fundaţia Teleki Laszlo (TLA). Verificarea încheiată în noiembrie 2011 a
relevat numeroase omisiuni grave, printre altele nici datoria menţionată nu se
regăsea. Printre problemele cele mai grave semnalate în urma verificării s-a
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numărat

faptul că \1CS\1SZ nu dispune de o politică contabilă adecvată, sistemul
contabil nu se poate verifica, actuala situaţie a lichidităţilor nu este cunoscută.
Lipseşte inventarul bunurilor, nu s-a redactat planul financiar de investiţii, lipsesc
reglementările interne, nu sunt anulate chitanţele anexate proiectelor, nu sunt
separate în contabilitate sumele alocate prin proiecte. Secretariatul ungar a mai
precizat că neregulile identificate, contabilitatea superficială şi lipsită de
transparenţă ar putea crea posibilitatea comiterii unor abuzuri grave. În raport se
mai preciza că în actuala structură este incert destinul imobilelor achiziţionate şi
construite din alocări de fonduri, aflate în proprietatea MCSMSZ. Conform
raportului complementar realizat în octombrie 2011 de către evaluatori, valoarea
mijloacelor materiale şi imobilelor deţinute de MCSMSZ este de 777.000 de lei
(53 de milioane de forinţi).
Hegyeli: am luptat suficient. După efectuarea verificărilor, susţinătorii din
Ungaria au solicitat organizaţiei din Moldova un sistem contabil transparent,
contabilitatea actualizată, schimbarea contabilului şef şi reducerea numărului
angajaţilor. Conform Secretariatului de Stat, conducerea MCSMSZ a răspuns
solicitărilor numai după mai multe apeluri şi numai parţial, ceea ce a însemnat că
împiedică înfiinţarea unui sistem de gestionare transparent. Însă, contrar acestora,
luni (30.0 1.20 12), Hegyeli Attila a declarat publicaţiei că a îndeplinit solicitările şi
a corectat greşelile. Guvernul ungar consideră altfel şi, potrivit comunicatului, din
această cauză, în luna ianuarie a decis să solicite MCSMSZ, A..l\1MOA şi
Fundaţiei Teleki Laszlo (TLA) să înfiinţeze împreună o nouă fundaţie înregistrată
în România pentru susţinerea programului de învăţământ. Propunerea a fost
comunicată de Secretariatul de Stat ungar pentru MCSMSZ în data de 19 ianuarie
2012, iar conducerea de 12 membri a organizaţiei - potrivit relatărilor de ieri
(31.0 1.20 12) - a considerat că a fost pusă în faţa unei alegeri inacceptabile şi din
acest motiv a demisionat. Preşedintele executiv, Hegyeli Attila, a reacţionat ieri la
comunicatul remis de secretariatul ungar de politică naţională, pe site-ul de
socializare Facebook. :\"u vom începe să avem dezbateri divergente cu propriul
guvern, cu propria naţiune. Am luptat suficient în ultimii ani cu puterea română,
nu ne vom lupta cu cea proprie. :\umai sperăm că TLA şi A..\1MOA au o idee
despre viitor şi Guvernul le susţine, doar atât le cerem să nu lase să se piardă
rezultatele obţinute până în prezent! a postat pe peretele profilului său fostul
preşedinte executiv al MCSMSZ.
Repas: nu vor exista piedici În derularea programului. Ieri, subsecretarul
ungar de stat pe politică naţională, Repas Zsuzsanna a declarat că va continua
derularea programului de învăţământ maghiar al ceangăilor din Moldova, cadrele
didactice îşi vor primi salariile, iar copiii vor putea participa la orele de limba
maghiară în continuare, la fel ca până acum. Politicianul FIDESZ a declarat
agenţiei ungare de ştiri MTI că, temporar, până la înfiinţarea noii fundaţii din
România, Uniunea Pedagogilor Maghiari din România (RMPSZ) va acorda ajutor
în derularea programului. În acelaşi timp şi-a exprimat speranţa că noua formă a
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Fundaţiei

va fi finalizată în decurs de 1 sau 2 luni
Guvernul ungar va aloca 70 de milioane de

şi

a mai precizat că în acest an,
forinţi pentru programul de

învăţământ.

Repas Zsuzsanna a evidenţiat faptul că programul de învăţământ maghiar
din Moldova este foarte important, cu precizarea că a fost demarat în timpul
Guvernului anterior condus de Orban V iktor şi consideră importantă continuarea
derulării acestuia şi crede că este o valoare care poate sprijini comunitatea. A
invocat faptul că în urmă cu un an şi jumătate, când FIDESZ a preluat guvernarea,
au fost verificate alocările financiare, iar în legătură cu :MCS:MSZ au planat
suspiciuni, în consecinţă s-a solicitat efectuarea unui control care a identificat o
serie de nereguli. Asta nu se putea lăsa aşa, pentru că Guvernul ungar nu este
responsabil doar de derularea programului de învăţământ, ci şi de cheltuirea
sumelor alocate de statul ungar într-un mod transparent, uşor de verificat, a
precizat subsecretarul de stat, în opinia căruia trebuie să se continue verificările.
Aceasta a mai precizat că a semnalat reprezentanţilor :MCS:MSZ că din cauza
deficienţelor nu se poate continua să se aloce susţinerile în forma actuală şi trebuie
să se găsească o formă mult mai controlabilă din punct de vedere financiar şi, din
această cauză, au propus înfiinţarea noii fundaţii. Şi-a exprimat regretul în
legătură cu modul în care a reacţionat conducerea :MCSMSZ care a demisionat,
am considerat că au abandonat acei copii şi pe părinţi care contează pe învăţământ
în continuare a declarat Repas Zsuzsanna.
UDMR susţine conducerea care a demisionat. Ieri, UD:MR a reacţionat
printr-un comunicat de presă prin care şi-a exprimat nedumerirea în legătură cu
decizia Guvernului ungar, în urma căreia întreaga conducere a MCSMSZ a
demisionat. În opinia UDMR, cauza învăţământului maghiar din :Moldova este
responsabilitatea comună a maghiarimii din Bazinul Carpatic şi a naţiunii ungare,
iar programul de învăţământ maghiar a asigurat redarea limbii materne ceangăilor
din Moldova şi crearea posibilităţii de a beneficia de învăţământ în limba maternă.
În opinia UDMR, decizia Guvernului ungar, prin care se retrage de la MCSMSZ
coordonarea şi conducerea programului educaţional maghiar din Moldova, este o
lovitură cruntă dată comunităţii maghiare din România. Retragerea în urmă cu un
an de la Fundaţia Şcoala a dreptului de distribuire a fondurilor alocate
învăţământului şi educaţiei, printre altele, a avut drept consecinţă faptul că până în
prezent o parte dintre cei care ar trebui în mod legal să beneficieze de aceste
fonduri nu au primit încă sumele aferente anului 201 O. Retragerea încrederii
acordate pentru MCSMSZ, de asemenea, pune în pericol un sistem de învăţământ
bine structurat şi funcţional se precizează în comunicat. În comunicatul biroului
prezidiului UDMR se mai precizează că din respect faţă de comunitatea
ceangăilor maghiari care trăieşte ca diasporă în diasporă şi cadrele didactice care
predau acolo, UD:MR asigură conducerea demisionată a MCS:MSZ de sprijin
complet şi solicită societăţii maghiare din România să ia o poziţie comună şi să se
solidarizeze". (Sursa: Kronika, nr. 21 din 01.02.2012, Papp Melinda)
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"Cotrobăie

în ghiozdanul elevilor ceangăi. Fie Guvernului ungar îi pare
rău să acorde anual 70 de milioane pentru copiii ceangăi din Moldova, fie vrea să
vadă pur şi simplu care este destinaţia forinţilor acordaţi în cadrul programului de
învăţământ maghiar din Moldova. Răspunsul la întrebare a fost acordat luni seara,
într-un comunicat emis de Secretariatul de Stat pe probleme de strategie naţională
din cadrul Ministerului Administraţiei şi Justiţiei: trebuie să se pună capăt
gestionării lipsite de transparenţă. Guvernul ungar este în continuare dispus să
colaboreze cu profesorii şi cu organizaţiile implicate în programul de învăţământ
maghiar din Moldova şi este dispus să poarte discuţii cu Asociaţia Maghiarilor
Ceangăi din Moldova (MCSMSZ). Comunicatul a fost emis de Secretariatul de
Stat după ce întreaga conducere a MCSMSZ a demisionat, considerând
inacceptabile condiţiile impuse de Guvernul ungar pentru a sprijini în continuare
programul de învăţământ. După ce persoanele implicate au umblat ani de zile la
poliţie, la Inspectoratul Şcolar, la Prefectura judeţului Bacău din cauza atacurilor
şi a reclamaţiilor venite din toate părţile, după ce le-a lăsat un gust amar faptul că
UDMR îşi aduce aminte de destinul ceangăilor doar în perioada campaniei
electorale, nu sunt şi nu pot fi de acord cu ideea de a fi privaţi de posibilitatea
adoptării deciziilor. Asociaţia ceangăilor, cu tot cu patrimoniul său, ar urma să fie
încorporată într-o fundaţie şi să asigure 90% din capitalul social. Abia ar avea însă
un cuvânt de spus la nivel decizional, iar acest lucru nu este altceva decât o
expropriere a rezultatelor de până acum.
Este de înţeles faptul că principalii susţinători ai programului de
învăţământ, Guvernul ungar şi Fundaţia pentru Învăţământul Maghiar din
Moldova (care se ocupă de gestionarea fondurilor strânse în Programul Naşi şi a
altor donaţii private din Ungaria) vor să ştie la zi cum sunt administrate fondurile
alocate cu un scop bine definit asociaţiei ceangăilor. Sistemul poate fi sprijinit să
funcţioneze mai eficient, pot fi impuse condiţii în legătură cu sprijinul, însă
periclitarea existenţei asociaţiei este mai mult decât o iresponsabilitate. Pentru un
program de învăţământ, pentru situaţia specifică a ceangăilor din Moldova nu este
nevoie de un buton de pornire, ci de pedagogi şi organizatori care să cunoască
greutăţile de zi cu zi ale comunităţii ceangăilor. Întrebarea este dacă şedinţa de
constituire a fundaţiei, care ar urma să fie formată din Fundaţia pentru
Învăţământul Maghiar din Moldova, Fundaţia Teleki Laszlo şi MCSMSZ, stabilită
a avea loc mâine, va avea sau nu loc în lipsa reprezentanţilor ceangăilor. Dacă da,
care vor fi consecinţele asupra programului de învăţământ maghiar din Moldova,
iar dacă nu, de ce a fost nevoie să ne alarmeze că s-ar putea pierde forinţii din
ghiozdanele ceangăilor?" (Sursa: "Haromszek", nr. 6504 din 01.02.2012, Fekete
Reka)
"UDMR susţine Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova. UDMR este
nedumerită de decizia Guvernului ungar, care a dus la demisia în bloc a întregii
conduceri a MCSMSZ. Cauza învăţământului în limba maghiară din Moldova este
responsabilitatea comună a maghiarimii din Bazinul Carpatic, a întregii naţiuni
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maghiare, se arată în comunicatul uniunii. Programul de învăţământ în limba
maghiară este o iniţiativă de acum Il ani a ceangăilor din :Y1oldova, iar demararea
lui a fost susţinută încă de la început de UD:Y1R. Acesta a asigurat redobândirea,
de către ceangăii din :Y1oldova, a limbii lor materne, le-a asigurat posibilitatea de a
studia în limba maternă, se mai arată în document. În ultimii 11 ani, conducerea
:Y1CSMSZ a demonstrat că există un mediu receptiv pentru lansarea şi
funcţionarea învăţământului în limba maghiară, în pofida faptului că la început,
profesorii sosiţi pe Pământul Ceangăiesc au avut parte de prejudecăţi, critici sau
chiar ameninţări. Prin intermediul Programului de Învăţământ Ceangăiesc în
Moldova, UDMR a derulat în ultimii 11 ani programul de învăţământ pentru
aproximativ 2.200 de elevi din 25 de sate, a întreţinut Internatul Ceangăiesc din
Miercurea Ciuc şi a construit sau achiziţionat Case :Y1aghiare proprii în 7
localităţi. Decizia Guvernului ungar de a îi retrage :Y1CS:Y1SZ coordonarea şi
conducerea învăţământului în limba maghiară din Moldova este o gravă lovitură
pentru comunitatea maghiară din România, se mai arată în comunicat.
În urmă cu un an, retragerea sprijinului acordat Fundaţiei Şcoala, care se
ocupă de distribuirea sprijinului acordat în domeniul învăţământului şi educaţiei, a
avut ca rezultat faptul că majoritatea celor îndreptăţiţi nu şi-au primit nici azi
sumele cuvenite pe anul 201 O. Retragerea încrederii acordate MCS:Y1SZ poate
periclita, la rândul său, un sistem de învăţământ bine edificat şi administrat,
atenţionează documentul." (Sursa: www.transindex.ro)
"Convenţie În cazul învăţământului ceangăilor. ~u ne putem imagina
funcţionarea programului de învăţământ în limba maghiară din :Y1oldova fără cei
care 1-au înfiinţat şi l-au menţinut atâţia ani şi, tocmai din această cauză, i-am
rugat pe demisionarii Asociaţiei Ceangăilor :Y1aghiari din Moldova (:Y1CSMSZ)
să-şi continue activitatea până în luna aprilie, în calitate de specialişti, ne-a
declarat ieri după-amiază Burus Siklodi Botond, preşedintele Uniunii Pedagogilor
Maghiari din România (UPMR).
După ce 12 reprezentanţi ai Asociaţiei Ceangăilor :Y1aghiari din :Y1oldova
au demisionat şi au renunţat la contractele muncă încheiate cu organizaţia,
deoarece nu au fost de acord cu decizia Guvernului ungar, Secretariatul de Stat cu
probleme de strategie naţională din cadrul Ministerului Administraţiei şi Justiţiei a
însărcinat Fundaţia Bethlen Gabor să încheie un contract cu UP:Y1R, pentru
perioada februarie-aprilie, în vederea funcţionării şi susţinerii programului. Burus
Siklodi Botond ne-a declarat că în momentul în care vor dispune de documentele
necesare, vor semna contractul pentru o perioadă de trei luni. Împreună cu echipa
de lucru a UPMR, vechea conducere va coordona programul de învăţământ până
în luna aprilie în acelaşi cadru organizatoric, atribuţiile şi persoanele vor rămâne
aceleaşi, însă vor fi angajate de UPMR. Preşedintele Uniunii Pedagogilor a
subliniat că UPMR nu are un cuvânt de spus în legătură cu modul în care asociaţia
ceangăilor reorganizează conducerea. Profesorii maghiari care predau în :Y1oldova
au fost infonnaţi în legătură cu evoluţia situaţiei, iar scrisoarea de înştiinţare va fi
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semnată

de Burus Siklodi Botond şi Solomon Adrian, preşedintele demisionar al
.\1CS.\1SZ". (Sursa: "Haromszek", nr. 6506 din 03.02.2012, Fekete Reka)
,,Acuzaţii şi dezminţiri 1 AMMOA acuză: lipsurile MCSMSZ au periclita!
învăţământul? Fundaţia pentru Învăţământ în Limba .Maghiară din .Moldova
(A.\1.\10A) a emis, cu data de 7 februarie, două declaraţii, referitoare la finanţarea
programului de învăţământ al .\1CS.\1SZ, respectiv la precedentele şi urmările
demisiei conducerii .\1CS.\1SZ. După cum am mai informat, Uniunea Pedagogilor
.Maghiari din România (UP.\1R) a preluat provizoriu, până la finele lunii aprilie,
îndrumarea şi controlul programului de învăţământ în limba maghiară pe
Pământul Ceangăiesc, din însărcinarea .Ministerului Administraţiei şi Justiţiei
(KI.\1) din Ungaria. Din declaraţii anterioare ale Guvernului reiese că în termen de
una-două luni este posibil să ia fiinţă fundaţia care va administra pe viitor
programul de învăţământ şi că Guvernul ungar va asigura în acest an 70 milioane
forinţi pentru derularea programului.
:\u Guvernul ungar, ci A.\1.\10A -care îi reprezintă pe susţinătorii civili a iniţiat înfiinţarea noii fundaţii care ar unna să se ocupe de programul de
învăţământ pentru ceangăi - se arată în comunicatul intitulat Salvare a pagubelor
în .\1o ldova. În ultimii 1O ani am acoperit cheltuielile programului de învăţământ
din două surse: din banii Guvernului ungar şi din cei ai susţinătorilor civili. În
ultimul an, statul ungar a acordat 70 milioane forinţi, iar A.\1.\10A a strâns şi ea
tot 70 milioane forinţi. A.\1.\10A a fost înfiinţată de doi artişti plastici de origine
ceangăiască, Petras Maria şi fiul jlCesteia, Petras Robert, exclusiv cu scopul de a
acoperi cheltuielile învăţământului maghiar ceangăiesc - arată curatoriul
A.\1.\10A. În timpul controlului efectuat, mai multe obiecte de patrimoniu ale
.\1CSMSZ au fost puse de administraţia financiară din România sub sechestru.
Casele .Maghiare înfiinţate din banii susţinătorilor precum şi alte obiecte de
patrimoniu nu au fost şi nu sunt în siguranţă pe mâinile .\1CS.\1SZ - se mai arată
în comunicat. .\1CS.\1SZ a dezminţit ferm pentru portalul Transindex faptul că un
obiect sau altul de patrimoniu s-ar afla sub sechestru.
După control, curatoriul A.\1.\10A a decis să înfiinţeze o fundaţie pentru
administrarea programului de învăţământ. Dezminte faptul că fondatorii noii
fundaţii nu ar cunoaşte situaţia de pe Pământul Ceangăiesc, deoarece toţi sunt de
origine ceangăiască - Petras Robert, de exemplu - sau au fost preocupaţi de
problematica ceangăiască - Dioszegi Laszlo, de exemplu. A.\1.\10A i-a anexat
comunicatului şi declaraţia preşedintelui A.\1MOA, Horvath Szilard, care a
demisionat în data de doi decembrie 2011. Principalele motive ale demisiei mele
sunt încălcarea, de către liderii .\1CS.\1SZ, a contractului şi a cuvântului dat,
lipsurile de ordin administrativ şi problemele organizatorice ale .\1CSMSZ. :\u am
vrut să adâncesc în volbura financiară tulbure a MCS.\1SZ- se arată în declaraţie.
Până în anul 2006, Horvath Szilard a fost membru al curatoriului A.\1.\10A, iar în
perioada 20 10-20 11 a ocupat funcţia de preşedinte.
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După

cum reiese din scrisoarea de anul trecut, de motivarea demisiei,
anexată declaraţiei, Horvath a obiectat faptul că deşi şi-au asumat prin contract
faptul că recunosc că A.\1Y10A este fondatorul ungar al programului naşilor,
liderii YICSYISZ le-au supus atenţiei nou intraţilor în programul naşilor o
organizaţie înfiinţată de ei: Fundaţia pentru Învăţământ în Limba Ylaghiară
Destinat Copiilor de pe Pământul Ceangăiesc (CSOYIA).
Fondatorul CSOYIA şi liderul YICSYISZ sunt una şi aceeaşi persoană, cu
alte cuvinte, soluţia este problematică atât juridic cât şi etic, periclitează
învăţământul de afară ·- adaugă Horvath. YICSYISZ a cerut întotdeauna o lustraţie,
chiar şi în urmă cu mulţi ani, nu am avut niciodată o problemă cu acest aspect- a
precizat Solomon Adrian, preşedintele demisionar al YICSYISZ, care conduce
provizoriu organizaţia până la adunarea generală de alegeri, însă care nu
intenţionează să candideze pentru un nou mandat.
A reamintit că YICSYISZ a iniţiat înfiinţarea A.\1:\10A. Am contactat-o pe
Petras Maria şi i-am cerut să înfiinţeze o organizaţie pentru ca transferul în
străinătate, de către susţinătorii noştri din Ungaria, a sumei de 40.000 forinţi să nu
coste alte 40.000 forinţi. S-a angajat, împreună cu fiul său, Petras Robert, să facă
acest lucru, iar colaborarea noastră a fost una foarte bună, ani de zile. În ultima
vreme însă, A.\1Y10A se comportă de parcă ea însăşi ar fi susţinătorul.
Ylajoritatea naşilor noi i-am obţinut, noi am obţinut şi susţinătorii, A.\1Y10A este
doar o organizaţie care dă o mână de ajutor - explică Solomon. Horvath a fost
deseori în Yloldova, cunoaşte situaţia, ştie cum lucrează MCSMSZ, mereu ne-a
lăudat activitatea, şi din acest motiv nu înţeleg, afirmă Solomon, de ce şi-a
schimbat opinia fostul preşedinte A.\1Y10A.
Nu YICSMSZ a început cu încălcarea contractului, a fost reacţia lui
Solomon la acuzaţia lansată cu privire la înfiinţarea CSOMA. În momentul în care
ştiu că în contul AYIMOA sunt bani, iar eu în Yloldova nu am acoperire să achit
facturile pentru a putea funcţiona, cred că ei sunt cei care au încălcat , a opinat el.
Semnatarii celei de-a doua declaraţii din 7 februarie a A.\1Y10A sunt: membrii
curatoriului (Kovacs Katalin, Antal Gabor, Kemenczi Maria, Ylatrai Zoltan, Pecsi
L.Daniel), Horvath Szilard şi Petras Robert. Aceştia neagă faptul că ar fi oprit
alocarea sprijinului financiar destinat YICSMSZ, arătând că în ultimele 3 luni,
AYIYIOA a pus la dispoziţia programului de învăţământ al YICSMSZ aproximativ
14 milioane forinţi, în mai multe tranşe (ultima oară în 19 ianuarie 2012,
aproximativ 6 milioane forinţi). Le atragem atenţia tuturor susţinătorilor
programului de învăţământ asupra faptului că în actuala situaţie, AYIYIOA este
singura din Ungaria care poate garanta faptul că banii susţinătorilor civili slujesc
cu adevărat la sprijinirea învăţământului din Moldova - se arată în încheierea
comunicatului emis la Budapesta." (Sursa: www.transindex.ro)
,,Despre ceangăi, în două idei (2) Un eveniment cu iz de scandal a
îndreptat din nou atenţia asupra evoluţiei destinului, situaţiei ceangăilor din
Yloldova: liderii ceangăilor au demisionat în bloc, obiectând astfel reducerea
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sumelor alocate spr~jinirii orelor facultative de limbă maghiară. UP~R este, mai
nou, însărcinată cu administrarea acestor fonduri. S-ar părea că problema va fi
rezolvată, însă este doar o aparenţă. Statul român ar trebui de fapt să soluţionezc
problema învăţământului în limba maghiară, pornind de la ideea că toţi cetăţenii
au dreptul la învăţământ şi formare în limba maternă. Este greu de imaginat că
învăţământul în limba maghiară va fi reorganizat vreodată pe Pământul
Ceangăiesc. Comunitatea de acolo ar trebui să ceară acest lucru, însă părinţii sunt
determinaţi să renunţe până şi la orele facultative de limbă maghiară, iar dacă nu
merge altfel, se apelează la intimidarea lor. :\'u prea se întrevăd speranţe, deoarece
atâta timp cât episcopia romano-catolică de Iaşi luptă din toate puterile împotriva
limbii maghiare, nu prea sunt posibile schimbări pozitive." ( Sursa: "Szekely
hirmondo", nr. 30 din 14.02.2012, ~agyari Lajos)
,,Programul de Învăţământ maghiar din Moldova 1 O nouă schimbare de
persone. Şase membri ai conducerii Asociaţiei Ceangăilor Maghiari din ~oldova
(~SC~SZ) şi-au reziliat contractul de muncă încheiat la începutul lunii februarie
2012 cu Uniunea Pedagogilor ~aghiari din România (UP~R), în vederea
derulării programului de învăţământ maghiar, deoarece nu au fost de acord ca un
manager extern de criză să se ocupe de derularea programului. Uniunea
pedagogilor speră ca după şedinţa de alegeri din 1O martie a asociaţiei ceangăilor,
să poată continua colaborarea cu noua conducere.
În momentul în care UP~R l-a numit pe Figula Olimpiu, preşedintele
executiv al organizaţiei judeţene UD~R Bacău, să ocupe funcţia de manager de
criză, membrii asociaţiei ceangăilor şi-au reziliat contractul cu uniunea
pedagogilor. Solomon Adrian, preşedintele asociaţiei ceangăilor, ne-a declarat că
nu au putut accepta ca o persoană venită din exterior să le spună ce să facă şi cum
să-şi desfăşoare activitatea în cadrul programului de învăţământ în care unii sunt
angrenaţi de 12 ani, iar el de 7 ani.
~e-am adresat în legătură cu această situaţie şi managerului de criză.
Figula Olimpiu s-a născut în Satu Mare, a crescut în Ungaria, iar de trei ani
lucrează la Bacău ca însărcinat al unui concern multinaţional şi este preşedintele
executiv al organizaţiei judeţene UDMR. El ne-a declarat că speră că în cele două
luni rămase până la predarea programul către noua fundaţie, vor putea asigura fără
probleme condiţiile corespunzătoare în vederea derulării învăţământului. Burus
Siklodi Botond, preşedintele UP~R, speră că deocamdată procesul de învăţământ
nu a suferit prejudicii din cauza situaţiei create, a comunicat Burus. În timp ce
Figula Olimpiu răspunde de funcţionarea programului, de asigurarea locaţiilor,
uniunea pedagogilor l-a însărcinat pe ~arton Attila, învăţător din Lespezi, să se
ocupe de coordonarea învăţământului. În semn de recunoaştere a activităţii
învăţătorului din Lespezi, fosta directoare de şcoală, ~onica Ioniţă, i-a permis
acestuia să amenajeze o sală de clasă pentru ceangăi, în care să poată fi ţinute
orele de limbă maghiară." (Sursa: "Haromszek", nr. 6530 din 02.03.2012, Fekete
Reka)
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,,Şedinţa

de azi a delegaţilor MCSMSZ s-a dovedit a fi nestatutară.
Şedinţa de azi, de la Vladnic, a delegaţilor Asociaţiei :Y1aghiarilor Ceangăi din
:Y1oldova (:Y1CS:Y1SZ) s-a dovedit a fi nestatutară, deoarece conform
regulamentului de bază, ar fi trebuit să fie prezenţi delegaţii organizaţiilor din cel
puţin 15 localităţi, însă doar delegaţii din patru localităţi aveau mandat valabil.
Participanţii şi conducerea demisionară a :Y1CS.\1SZ au decis ca până la finele
lunii aprilie 2012, când expiră mandatul interimar al Uniunii Pedagogilor
:Y1aghiari din România (UP.\1R) vizând administrarea programului de învăţământ,
să convoace o nouă şedinţă a delegaţilor. În momentul de faţă, :Y1CS.\1SZ are
oficial 20 de membri. La şedinţă au participat aproximativ 40 de persoane. Au fost
prezenţi şi invitaţi, printre care Fuzes Oszkar ··- ambasadorul Ungariei la
Bucureşti, Kovacs Peter -· secretarul general al UD.\1R, Petras Robert reprezentantul Fundaţiei pentru Învăţământ :Y1aghiar în .\1oldova (A:Y1.\10A), şi
Duma Andras -- preşedintele Fundaţiei Siret-Cleja, reprezentant al Consiliului
Ceangăiesc." (Sursa: www. trans index. ro)
,,Adunarea generală a Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova a fost
invalidată. Adunarea generală de sâmbătă (1 O martie 20 12), din localitatea Labnic
(Vladnic n.n.), a reprezentanţilor Asociaţiei Ceangăilor .\1aghiari din .\1oldova
(A..\1CM) a fost invalidă, motiv pentru care liderii demisionari ai asociaţiei trebuie
să convoace o altă adunare generală. Conform statutului A:YiC.\1, o adunare
generală este validată dacă sunt prezenţi delegaţii ai 15 organizaţii locale, iar
aceştia sunt desemnaţi de reuniunile organizaţiilor locale. Preşedintele demisionar
al asociaţiei, Adrian Solomon, a declarat că un grup de membri ai A.\1CM, care în
ultima perioadă a devenit mai activ, i-au reproşat că la adunarea generală doar
delegaţii ai patru organizaţii au fost desemnaţi în mod statutar. Premergător
acestei adunări, doar organizaţiile localităţilor Coşnea, Frumoasa, Labnic (sic!) şi
Arini au organizat adunări statutare. Adrian Solomon a recunoscut că observaţia
este justă, dar a menţionat că nu se simte vinovat pentru indiferenţa oamenilor.
Preşedintele demisionar al A..\1C.\1 a mai precizat că va încerca să organizeze
şedinţele organizaţiilor locale şi să convoace după sărbătorile Pascale o nouă
adunare generală, de această dată conform prevederilor statutare.
Potrivit relatării portalului de ştiri Transindex, la adunarea generală de
sâmbătă au participat aproximativ 40 de persoane. Au fost prezenţi şi mulţi
invitaţi, printre care ambasadorul Ungariei la Bucureşti, Oszkar Fuzes, şi
secretarul general al UD:Y1R, Peter Kovacs. Este de menţionat că cei 12 lideri ai
A.\1C.\1 au demisionat în data de 30 ianuarie 2012, renunţând la contractele de
muncă pe care le aveau în cadrul Programului destinat învăţământului ceangăilor
maghiari din .\1oldova, după ce a devenit foarte clar pentru ei că Fundaţia Bethlen
Gabor din Ungaria nu va mai finanţa acest program. Programul pentru susţinerea
învăţământului ceangăilor maghiari din .\1oldova a fost lansat în timpul primului
guvern FIDESZ. În cadrul acestui program, aproximativ 2.200 de copii ceangăi
din 25 de sate moldoveneşti învaţă limba şi literatura maghiară. Potrivit
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Secretariatului de Stat pentru Politică );'aţională din Ungaria, restructurarea a
devenit necesară, deoarece în urma unei verificări recente efectuate la AMC:M
s-au constatat grave deficienţe financiare, astfel că autorităţile ungare au însărcinat
Asociaţia Pedagogilor Maghiari din România cu derularea acestui program."
(Sursa: "Uj .\1agyar Szo" din 12.03.2012)
"Viitorul dulce-amar al ceangăilor. Au fost privaţi de trecutul lor, însă în
ultimii 21 de ani li s-au dat speranţe, iar prezentul lor depinde de evenimentele
politice. După anul 1990 părea că între maghiarii ceangăi din Moldova şi naţiunea
maghiară se poate clădi o punte de legătură spirituală, indiferent unde ar trăi
maghiarii. Am crezut că secolele pierdute pot fi recuperate şi că trecutul istoric
comun poate fi reclădit în viaţa familiilor de ceangăi. ~umai că a trebuit să
constatăm cu regret că pentru cei care ar fi avut obligaţia să facă acest lucru şi
pentru cei care au dispus, şi încă dispun, de capitalul politic şi material necesare,
problema ceangăilor este importantă doar în perioada electorală.
Destinul ceangăilor din Moldova nu este pur şi simplu o problemă
nerezolvată. În anul 2000, guvernul condus de Orban a început finanţarea
programului de învăţământ destinat maghiarilor. );'e amintim de intimidarea
părinţilor atunci când au fost înfiinţate orele de limbă maghiară, de opoziţia
manifestată de directorii de şcoli şi de inspectoratul şcolar, de rarele vizitesimulacru ale UDMR, însă cei care au participat la aceste ore de limbă maghiară
îşi amintesc pentru totdeauna cum aceşti copii gustă din cuvintele maghiare ca din
cele mai bune bucate. Cele 25 de trepte de învăţământ şi cei 2000 de copii vorbesc
de la sine. Deşi este de înţeles faptul că Guvernul ungar care s-a angajat să asigure
jumătate din cheltuieli şi comunitatea de naşi ar dori ca fondurile alocate să fie
utilizate în cel mai eficient mod posibil, ar fi important ca ceangăii să fie implicaţi
în adoptarea deciziei în această problemă." (Sursa: "Haromszek", nr. 6540 din
14.03.2012, Fekete Reka)
,,Asociaţia ceangăilor În prag de divizare. În funcţia de preşedinte al
Asociaţiei .Maghiarilor Ceangăi din Moldova (MCS.\1SZ) a fost ales Pogar
Laszlo, fostul vicepreşedinte. Adunarea generală convocată la Vladnic a fost
dominată de conflicte. Înainte de alegerea noilor membri ai conducerii, o parte din
delegaţi au părăsit sala. Cu toate acestea, votul a fost organizat, iar în funcţia de
preşedinte a fost ales, cu 19 voturi, Pogar Laszlo, fost membru al conducerii
demisionare, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al filialei judeţene Bacău a
UD.\1R. Reprezentanţii celor 11 aşezări de pe pământul ceangăiesc, care au părăsit
sala de şedinţe, au adoptat o poziţie: nu putem accepta din punct de vedere moral
ideea ca votul conducătorilor demisionari ai asociaţiei să decidă soarta .\1CS.\1SZ.
În opinia lor, delegaţii satelor ceangăieşti ar fi trebuit să fie însărcinaţi cu
adoptarea deciziilor. Marton Attila a menţionat: cel mai important este că
programul educaţional nu a resimţit deocamdată conflictele din cadrul
.\1CS.\1SZ." (Sursa: "Haromszek", nr. 6577 din 28.04.2012)

397
https://biblioteca-digitala.ro

,,Război şi

pace pe Pământul Ceangăilor. Guvernul ungar i-a adresat o
nouă cerere Uniunii Pedagogilor Ylaghiari din România, în care îi cere să se ocupe
în continuare de monitorizarea, coordonarea şi derularea profesională a
programului de învăţământ maghiar din Yloldova. În timp ce colaborarea dintre
cel care se ocupă de finanţarea programului şi cel care se ocupă de desfăşurarea
programului se desfăşoară fără probleme, în cadrul Asociaţiei Ceangăilor
Ylaghiari din Yloldova nu există pace, membrii asociaţiei nu recunosc noua
conducere, iar reprezentanţii majorităţii localităţilor sunt nemulţumiţi de prezidiul
asociaţiei. Ylembrii prezidiului au demisionat în luna ianuarie a.c., însă au fost
prezenţi la adunarea generală de alegeri de săptămâna trecută, organizată la
Labnic, şi au participat şi la alegeri.
Într-o scrisoare remisă redacţiei noastre, Takacs Judit, naşa din Ungaria a
unei feţite din Labnic (sic!), ne relatează despre neregulile adunării generale de la
Labnic (sic!). Între altele, ea informează în legătură cu faptul că Somolon Adrian,
fost preşedinte, a motivat dreptul de vot al prezidiului demisionar spunând că
demisia a fost doar verbală, însă a fost retrasă în scris. Au existat anumite aspecte
ilegale încă de la începutul adunării generale, menţionează semnatarul. Situaţia
creată abia a putut fi menţinută la limita legalităţii de către Fuzes Oszkar,
ambasadorul Ungariei la Bucureşti şi de către cei doi avocaţi aduşi de acesta.
Potrivit informării făcute de Takacs Judit, fostul preşedinte nu a răspuns la
întrebările referitoare la deficitul financiar al organizaţiei. După adunarea generală
din urmă cu o lună fosta conducere a Uniunii a efectuat vizite în localităţile
implicate în programul de învăţământ şi a angrenat membri care i-au votat cu
ocazia alegerilor. În cadrul şedinţei, mulţi au criticat faptul că Kovacs Peter,
secretarul general al UDMR, se amestecă în evoluţia problemelor.
Burus Siklodi Botond, preşedintele UPMR, însărcinat provizoriu cu
derularea programului de învăţământ maghiar din :\tioldova, a declarat că Uniunea
Pedagogilor a acceptat cererea, formulată la sfârşitul lunii aprilie, Secretariarului
de Stat al :\tiinisterului Administraţiei şi Justiţiei, de a continua coordonarea
profesională a programului de învăţământ. S-au semnat noi contracte cu profesorii
pentru o perioadă nedeterminată, iar cu prezidiul uniunii ceangăilor se va discuta
luni despre asigurarea celor şase locuri de derulare a programului de învăţământ.
Asumarea unui rol în acest sens de către UP:\1R înseamnă o siguranţă în privinţa
reuşitei derulării pe termen lung a programului, menţionează subsecretarul de stat
Repas Zsuzsanna în legătură cu cererea înregistrată în data de 25 aprilie 2012.
(Sursa: "Haromszek", nr. 6582 din 05.05.2012, Fekete Reka)
,.Maghiari din Moldova/Împreună, însă cu anumite condiţii. :\'u suntem
atât de mulţi încât să putem fi divizaţi. Ceangăii ar trebui să fie reprezentaţi
printr-o uniune care să grupeze toate organizaţiile maghiarilor ceangăi din
Moldova. Asociaţia :\tiaghiarilor Ceangăi din :\tioldova trebuie să activeze în aşa
fel încât domeniile asumate în regulamentul de bază să poată fi ridicate la nivelul
programului de învăţământ; Uniunea Pedagogilor :viaghiari din România nu are
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interesul să îi excludă pe localnici în problema învăţământului. Asociaţia
:\ofaghiarilor Ceangăi din :\oioldova ar dori să-şi redobândească bunul renume şi să
aibă în continuare dreptul de gestionare a donaţiilor private din Ungaria, aceste
lucruri au fost declarate între altele în cadrul întâlnirii Consiliului Ceangăilor,
încheiat ieri, la Cleja.
La consfătuirea care a avut loc în deschiderea Zilelor localităţii Cleja,
organizată de Duma Andras, preşedintele Fundaţiei Siret-Cleja, au fost invitate
mai multe organizaţii din :\oioldova, Transilvania şi Ungaria, la eveniment fiind
reprezentate Asociaţia Kulsorekecsinert, Asociaţia :\oiaghiarilor Ceangăi :\ofaghiari
din :\oioldova, Asociaţia Culturală Phoenix Forrofalva, Fundaţia Siret-Clcja,
Asociaţia Lakatos Demeter din Budapesta, Fundaţia pentru Învăţământul :\ofaghiar
din :\oioldova, Fundaţia Siret-Cleja şi Uniunea Pedagogilor :\ofaghiari din România,
prin intermediul responsabilului provizoriu pentru învăţământul maghiar din
:\oioldova. În opinia participanţilor la întâlnirea organizată într-un cerc restrâns,
este necesară solidarizarea. La finalul consfătuirii, în procesul-verbal a fost inclus
faptul că învăţământul ocupă în continuare un loc special. Printre observaţii se
menţionează faptul că Asociaţia :\oiaghiarilor Ceangăi din Moldova doreşte să
colaboreze cu uniunea pedagogilor, însă în cazul în care acest lucru nu se va
realiza, organizaţia ceangăilor se va ocupa de continuarea programului de
învăţământ. În curtea bisericii Szent Ferenc a fost dezvelit bustul lui Pctras Incze
Janos (1813-1886, creaţie a lui Csoma Gergely, preot catolic născut la Faraoani.
Festivităţile, care au durat două zile, s-au încheiat cu un spectacol susţinut de
grupurile păstrătorilor de tradiţii, venite din localităţile învecinate." (Sursa:
"Haromszek", nr. 6600 din 26.05.2012, Fekete Reka)
,,Ziua solidarităţii naţionale/Pe Pământul Ceangăiesc se netezesc ridurile.
M-am întors zilele trecute de pe pământul ceangăiesc, din Cleja, unde m-am
numărat printre cei care au asistat la şedinţa Consiliului Ceangăiesc, una din
manifestările Zilelor Petras Incze Janos. Pentru maghiarimea din :\oioldova este
important să ne întâlnim aici, maghiari din :\oioldova, Transilvania, Pământul
Secuiesc, Ungaria, de oriunde altundeva, pentru a ne bucura împreună de faptul că
existăm, pentru a acţiona împreună pentru dăinuirea noastră, pentru ocrotirea
moştenirii noastre culturale, se arată în invitaţia celei de-a VII-a ediţii a Zilelor
Petras Incze Janos. Cu această ocazie, la iniţiativa Fundaţiei Siret-Cleja s-a
întrunit în şedinţă Consiliul Ceangăiesc, ce activează ca masă rotundă de mediere.
La şedinţă au fost reprezentate mult mai puţine organizaţii decât ar fi trebuit.
Duma Andras, preşedintele Fundaţiei Siret-Cleja, cel care a condus
lucrările şedinţei, a precizat încă de la început că această întrunire doreşte să
îndemne organizaţiile ceangăieşti din :\oioldova la solidarizare, deoarece doar
împreună pot reprezenta cauza ceangăilor. Majoritatea întrebărilor au avut ca temă
programul de învăţământ în limba maghiară: cum îşi imaginează Asociaţia
:\ofaghiarilor Ceangăi din :\oioldova implicarea sa în program, ce acord încheie cu
UP:\1R în privinţa utilizării propriilor sale imobile, acceptă sau nu ca sprijinul din
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partea statului ungar şi donaţiile persoanelor fizice, inclusiv fondurile strânse prin
intermediul programului \'aşi, să fie viratc prin intermediul uniunii pedagogilor.
Pogar Laszlo, noul preşedinte al Asociaţiei :Ylaghiarilor Ceangăi din
:Yloldova, ales în aprilie, a precizat că în momentul de faţă sunt reglate conturile
cu sprijinitorii, pentru a se putea demonstra că nu s-a comis nici un furt, nici o
delapidare în cadrul asociaţiei. Referindu-se la învăţământ, a declarat că din
toamnă, asociaţia ar dori să preia din nou programul, însă dacă nu vor ajunge la o
înţelegere cu Guvernul ungar, ca sprijinul din partea statului ungar să vină prin
intermediul UP:YlR, iar donaţiile persoanelor fizice, printre care şi sprijinul
naşilor, să vină direct la asociaţie, imobilele asociaţiei caengăieşti vor fi retrase
din program, iar în incinta lor se va derula doar propriul program de învăţământ.
Am dori să derulăm întreg programul în cadrul asociaţiei, sub supravegherea de
specialitate a UP:YlR, cum a fost şi până acum. Consider foarte important ca
asociaţiile ceangăieşti locale, care se ocupă de problema ceangăilor în :Yloldova,
să colaboreze. Lucrăm la recâştigarca bunului renume al asociaţiei.
Csoma Gergely, reprezentant al Asociaţiei Lakatos Demeter din Ungaria, a
reacţionat la vestea renumelui ştirbit al asociaţiei ceangăieşti. După cum a spus, au
sosit numeroase veşti despre programul de învăţământ, care i-au neliniştit pe
susţinători. Au fost probleme contabile grave, moment în care au mandatat o firmă
transilvăneană de specialitate să verifice aspectele financiare ale asociaţiei
ceangăieşti şi au fost descoperite numeroase abuzuri. "\'u au dorit să-i intenteze
proces asociaţiei, ci doar ca această activitate să fie lansată odată cu oameni
cinstiţi." (Sursa: "Haromszek", nr. 6605 din 02.06.2012, Fekete Reka)
,,După scandal, consens în învăţământul în limba maghiară pentru
ceangăi- profesori din Trei Scaune la Bacău. Învăţământul în limba maghiară din
Moldova a încheiat un an şcolar furtunos după ce Guvernul ungar i-a retras
Asociaţiei :Ylaghiarilor Ceangăi din :Yloldova încrederea acordată (şi sprijinul, care
reprezenta 40% din bugetul programului). Se pare că vacanţa de vară şi-a adus
roadele: trei asociaţii maghiare de pe Pământul Ceangăiesc au reuşit să semneze
un acord de colaborare.
Uniunea Pedagogilor :Ylaghiari din România (UPMR) este cea care
răspunde de învăţământul în limba maghiară din Moldova, însărcinată fiind în
acest sens de către statul ungar, pe o perioadă nedeterminată. Asociaţia
Maghiarilor Ceangăi din Moldova (MCSMSZ), care a lansat programul şi care l-a
şi derulat timp de 11 ani, a renunţat la învăţământ şi i-a închiriat UPMR imobilele
pe care le deţinea în 8 locaţii. Din acest an, Fundaţia Siret-Cleja, înfiinţată şi
administrată de Duma Andras, îşi desfăşoară activitatea tot sub umbrela UPMR, la
Cleja, Faraoani şi Valea Mare, angajaţii sernnând un contract cu UMPR. În noul
an şcolar, responsabil cu programul de învăţământ în limba maghiară în Moldova
este Laszlofy Pal, preşedintele de onoare al UPMR, coordonator este Marton
Attila, învăţător la Lespezi, iar responsabil cu programul naşilor este Szasz Csilla,
profesoară la Luizi Călugăra. Interesele cadrelor didactice sunt reprezentate la
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nivelul UMPR de Ferencz Andras, profesor la Coşnea, şi Petres Laszlo, profesor
la Luizi Călugăra.
Învăţământul în limba maghiară în Moldova a fost lansat în anul şcolar
2000-2001 de MSCMSZ, sub forma unei activităţi extraşcolare, în două localităţi:
Hegyeli Attila din Trei Scaune şi Bogdan Melinda din Odorhei predau la Cleja, iar
Bilibok Jeno din Pustiana preda la Pustiana. Anul acesta, numărul locatiilor în
care se derulează învăţământul în limba maghiară a ajuns la 26. Începâ~d cu al
treilea an şcolar, după lansarea programului, limba maghiară a început să fie
predată şi în instituţiile de stat.
Dacă la început numărul copiilor care participau la orele de limbă
maghiară în şcoli era de 32, azi a ajuns la 1.134. La orele de limbă maghiară
predate în afara şcolii participă mult mai mulţi copii. În anul şcolar precedent au
activat în cadrul programului de învăţământ 43 de profesori. Din Trei Scaune:
Imre Eva, Kicsi Eszter, Mathe Kriszta, Mihaly Szende, Neagu Adrian, Tamas
Tunde (Sfăntu Gheorghe), respectiv Gal Zsofia (Cernatul de Sus) şi Niczuly
Eniko (Cernatul de Jos). Din acest an, Mihaly Szende nu mai predă, iar locul ei a
fost luat de Foldi Maria. Anul acesta şi-au început studiile la Miercurea Ciuc 9
elevi din diferite sate din Moldova. Programul de învăţământ este derulat în
continuare din sprijinul oferit de statul ungar şi prin intermediul programului
naşilor, Fundaţia Pentru Învăţământ în Limba Maghiară în Moldova (AMMOA)
fiind cea care răspunde de strângerea şi contabilizarea banilor." (Sursa: "Szekely
hinnondo", nr. 184 din 26.09.2012, Lovasz Piroska)
"Tinerii ceangăi îndemnaţi să rămână acasă. Asociaţia Maghiarilor
Ceangăi din România (MCSMSZ) nu-şi poate permite să-i lase pe copiii care
studiază în cadrul programului de învăţământ în limba maghiară să plece rară să fi
încercat să-i determine să rămână acasă, să formeze din ei o comunitatea mai
conştientă. În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, MCSMSZ a demarat trei
programe, pentru care solicită sprijin din partea celor care îşi pot asuma şi doresc
să-şi asume un rol în realizarea acestora. Programul Petras Incze Janos este un fel
de program de mentorat, vizează urmărirea conştientă a talentelor în cadrul
diferitelor concursuri, tabere, manifestări de specialitate. Se pune accent pe
înfăptuirea solidarităţii între elevii care îşi continuă studiile în Bacău şi Miercurea
Ciuc, în Cluj şi Budapesta. Se insistă asupra întemeierii legăturii conştiente şi
creative cu tradiţiile proprii.
Programul intitulat Moştenirea elevilor şi-a propus să întocmească un
calendar de evenimente religioase, cu accent pe caracteristicile locale şi regionale.
Pelerinajele comune, taberele religioase de vară i-ar putea apropia şi pe ceangăi de
maghiari, de secui. Scopul urmărit de cel de-al treilea program este îmbogăţirea
resurselor financiare ale familiilor ceangăieşti, întemeierea şi cultivarea unor
relaţii personale în fiecare regiune populată de maghiari din Bazinul Carpatic. Se
derulează evaluarea potenţialelor turistice ale Pământului Ceangăiesc." (Sursa:
,,Haromszek", nr. 6708 din 02.10.2012, Fekete Reka)
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Lectura paginilor din mass-media maghiară referitoare la acest episod de
cnza al sprijinului oferit de Ungaria învăţământului în limba maghiară de pe
,,Pământul Ceangăiesc" pune în evidenţă importanţa acordată de Ungaria
"consolidării identităţii maghiare a ceangăilor din Moldova", instituţiile implicate
şi fondurile destinate realizării acestui deziderat strategic: Secretariatul de Stat
pentru Politică Naţională din cadrul Ministerului Administraţiei şi Justiţiei din
Ungaria, Fundaţia Pentru Învăţământul Maghiar în Moldova (AMMOA), Fundaţia
Teleki Laszlo şi Fundaţia Bethlen Gabor din Budapesta, Asociaţiei Lakatos
Demeter din Ungaria, Fundaţia pentru Învăţământ în Limba Maghiară Destinat
Copiilor de pe Pământul Ceangăiesc (CSOMA), la care se adaugă şirul de
formaţiuni politice şi asociaţii culturale şi civice din România, printre care:
UDMR, Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova (MCSMSZ), Uniunea
Pedagogilor Maghiari din România (RMPSZ), Fundaţia Siret-Cleja ş.a.
Referitor la discuţiile privind apartenenţa la naţiunea politică şi la naţiunea
culturală, la acordarea dublei cetăţenii, loialitatea faţă de statul al cărui cetăţean
eşti reluăm afrrmaţiile lui Hegyeli Attila, iniţiatorul învăţământului în limba
maghiară a romano-catolicilor din Moldova: ,,Nu vom începe să avem dezbateri
divergente cu propriul Guvern, cu propria naţiune. Am luptat suficient în ultimii
ani cu puterea română, nu ne vom lupta cu cea proprie. " (Papp Melinda,
Budapesta este dispusă să discute despre învăţământul ceangăilor, în "Kronika",
nr. 21 din 01.02.2012). Fără comentarii.
În acelaşi timp, având în vedere experienţa tristă din timpul începutului
instaurării regimului comunist din România, când învăţământul în limba maghiară
a fost impus cu forţa în localităţile din Moldova, în care locuiesc romano-catolici,
dar şi sistat în urma refuzului acestor locuitori care s-au considerat şi se consideră
români de naţionalitate română şi confesiune romano-catolică, nu ar fi lipsit de
interes ca şi statul român să-şi urmărească propriile sale interese strategice şi să-şi
apere cetăţenii de orice presiuni, ingerinţe, manipulări şi abordări nostalgice, care
nu au nimic comun cu spiritul timpului şi cu practicile de convieţuire europene şi
nu numai.
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REPORTAJUL "VORBIT", ÎN DIALECTOLOGIE.
STUDIU DE CAZ: OITUZ DE CONSTANTA
'

Dr. Ioan DĂNILĂ
"Spokcn" Rcport(agc) in Dialcctology. Case Study: Oituz of Constanţa
Summary

We are going to bring into focus an alternative to the classic(al) techniques
and methods of investigation different Romanian dialectic(al) strata. We
undertake aur research study in two Rornanian places: Luizi Călugăra from Bacău
and Oituz from Constanţa. We point out, in a particular manner, not only the two
communities' features language, but also some unique characteristics of the
Rornan-Catholics'social backgrounds.
In this way, we used a chroniclereport(age) that was published into Rornanian newspapers and, as a linguistic
support, there is a speaker who knows the bilingual idiom.
Keywords: chronicle-report(age), spoken language, Moldavian Csângos, national
identity, interview.
Cercetarea aplicată a varietăţilor regionale ce caracterizează limba română
a parcurs drumul de la curiozitate/interes direct la realizarea concretă a studiului.
Prima etapă trebuie aşezată în direcţia impactului afectiv-psihologic asupra
vorbitorilor/ascultătorilor unui idiom caracterizat prin abateri, de ordin fonetic
îndeosebi, de la limba-bază. La confluenţa secolelor XIX şi XX, Bogdan
Petriceicu Hasdeu şi mai apoi Gustav Weigand au întreprins primele cercetări în
domeniu. Lingvistului german i se datorează apariţia primului atlas lingvistic
român (şi printre primele din lume), Linguistischer Atlas des daco-romanischen
Sprachgebietes (1909). Au fost valorificate rezultatele anchetelor dialectale
derulate de G. Weigand în decurs de un deceniu (1895-1905) în întreg spaţiul
aparţinând limbii române. În cifre, campania romanistului a cuprins 752 de
localităţi (la nord, dar şi la sud de Dunăre), cu ajutorul unui chestionar incluzând
114 întrebări, concretizat apoi în 48 de hărţi fonetice. Cu minusurile inerente
oricărui început, atlasul lui G. Weigand a constituit baza continuării cercetărilor
de către specialiştii din cele trei institute de filologie de la Bucureşti, Cluj şi Iaşi.
Tehnica de bază a fost, aşadar, ancheta dialectală, alături de observaţia
directă sau de dialoguri concretizate în "texte-convorbiri" (Ovid Densusianu).
Varietatea căilor de investigare a fenomenelor lingvistice este acceptată de
majoritatea cercetătorilor, "pentru o cunoaştere şi o înţelegere cât mai exactă a
fenomenului dialectal" 1•
Ion Ionică, Tehnici şi metode În cercetarea dialectală, în "Tratat de dialectologie românească"
(coord., Valeriu Rusu), Craiova, Editura "Scrisul Românesc", 1984, p. 13.
1
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În 1997, Stelian Dumistrăcel, în colaborare cu Doina Hreapcă şi Ion-Horia
Bîrleanu, a publicat o lucrare inedită sub raportul conţinutului de idei: "Ancheta
dialectală ca formă de comunicare". Cititorul interesat de varietăţile zonale ale
limbii române afla în cele 454 de pagini că dialogul organizat, condus de
anchetatorul dialectal, poate fi fructificat nu doar din punctul de vedere al
lingvistului, ci şi al gazetarului ad-hoe. Mai precis, conţinutul ştiinţific propriu-zis
(inventarul de forme/structuri/unităţi lexicale) deţine un context extralingvistic,
situat la graniţa dintre informaţie abstractă şi relaţionare concretă. Dacă prima
răspunde necesităţii directe de a colecta particularităţile unui idiom, cea de-a doua
transmite date despre contextul social, profesional, afectiv-atitudinal semnalat de
anchetator în dialogul cu informatorul dialectal. (Comparaţia care ne vine acum în
minte este aceea cu procesul de vinificaţie: prima operaţie este zdrobirea boabelor
de struguri, pentru a rezulta vinu~ dar ceea ce a rămas din acest proces nu este de
aruncat, constituind o bună sursă pentru alte delicii.) Lucrarea filologilor ieşeni după ştiinţa noastră, unică în peisajul editorial de specialitate - este un bun
exemplu pentru ca alte colective de dialectologi din ţară să-şi publice însemnările
adiacente anchetei lingvistice sau experienţele păstrate în memoria afectivă.
La 18 oct. 2011, în satul Oituz din judeţul Constanţa, a fost încheiat un
protocol de colaborare între mai multe instituţii din localităţile şi din municipiul
reşedinţă de judeţ, sub genericul Proiectul cultural-ştiinţific "Andrei Lupu ".
Bacăul a fost parte a acestui demers prin Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale,
organizaţia locală "Cultul Eroilor", Muzeul Judeţean de Istorie "Iulian
Antonescu" şi Societatea Cultural-Ştiinţifică "Vasile Alecsandri", din cadrul
Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău. O primă acţiune iniţiată de seminarul
ştiinţific din cadrul Societăţii amintite, la care au luat parte studenţi filologi,
coordonaţi de subsemnatul, s-a derulat în zilele de 13 şi 14 august 2012. Ne-am
deplasat în satul Oituz (comuna Lumina), la 23 de km de Constanţa, împreună cu
circa 50 de persoane din Luizi-Călugăra.
Interlocutorul nostru a fost Maria Ghenţa, soţia lui Emanoil Rujanschi,
organizatorul principal al manifestărilor culturale şi ştiinţifice. S-a născut în 1957
(19 oct.), la Luizi-Călugăra, iar în 1979, după căsătorie, s-a stabilit în satul Oituz.
Adaptarea: "Ne-am obişnuit până la urmă. Prima dată era cam greu, dar
după aia ne-am obişnuit. Au venit copiii, pe urmă am făcut căsuţa noastră".
Ocupaţii: "Grădinărie în câmp şi la câmp am muncit până în prezent.
Avem şase solare cu roşii, ardei; de astea, legume".
Anii de şcoală: "În Luizi-Călugăra, la Şcoala Nr. 2. Învăţător mi-a fost
domnul Cojocaru Ulderich".
Vechimea în sat: "Suntem multe femei din sat de la mine. S-au căsătorit
aicea în '79, '80, '81, '82. Alte familii îs mai vechi. S-a întins satul. Suntem mai
mulţi locuitori acuma".
Antroponime: "Foarte mulţi sunt din Luizi-Călugăra: Butecel, Ghenţa,
Cojocaru, Solomon".
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Graiul: "Vorbim pc ungureşte sau ccangăieştc aproape tot satul, că e
provenit din Luizi. Când ne întâlnim la biserică, mai vorbim pe ungureşte noi din
sat".
Serviciul religios: "Slujba este în limba română".
Identitate naţională: "Oamenii de aici se consideră români. Români; nu-s
unguri. La recensământ s-au declarat români, nu ceangăi. Aşa am moştenit de la
părinţii noştri, de la bătrâni".
Aceasta este o parte din dialogurile pe care le-am purtat la Oituz de
Constanţa în cele două zile. Combinate cu cronica evenimentului (Anexă), acestea
întregesc imaginea unei comunităţi interesante din punctul de vedere al istoricului,
tcologului, lingvistului, folcloristului etc. Anumite elemente din materialul
dialogat ar putea interesa şi "antropoloşia generală, sociologia şi psihologia în
zonele de interferenţă cu lingvistica" . Reportajul "vorbit" devine astfel o
alternativă la tehnicile şi metodele de cercetare în dialectologie. Fără a anula
valoarea instrumcntarului clasic, bazat pe metoda geografiei lingvistice,
propunerea noastră amplifică gradul de autenticitate şi asigură liantul dintre formă
şi relaţie, dintre sistem şi structură.
ANEXĂ

Sate înfrăţite - Luizi-Călugăra şi Oituz de Constanţa3
Să recapitulăm:

în 1923, mai multe familii din comuna băcăuană au primit
pământ în Dobrogea, ca răsplată pentru eroismul demonstrat în Primul Război
Mondial: zece hectare, din care unul pentru casă. Ajunşi acolo, locuitorii din
Luizi-Călugăra au decis că cel mai potrivit nume pentru noua aşezare e Oituz, în
amintirea croicelor lupte de la Mărăşti - Mărăşeşti - Oituz.
Luizenii au dus cu ei întreaga zestre spirituală a localităţii din preajma
Bacăului, între care şi un nume de erou - Andrei Lupu, primul căzut pentru patrie
în Războiul pentru Independenţă din 1877. La 14 august s-au împlinit 135 de ani
de la moartea acestuia, prilej de a se organiza o manifestare complexă, la 23 de
km de Constanţa. Prin grija Forumului Democrat al Germanilor- filiala Constanţa
şi a Primăriei comunei Luizi-Călugăra, la Oituz au ajuns circa 50 de băcăuani
(cadre didactice, preoţi, elevi, locuitori ai satelor Osebiţi şi Luizi-Călugăra, dar şi
istorici şi studenţi). A fost o reuşită datorată colaborării exemplare dintre Primăria
comunei Lumina (primar, Dumitru Chiru), Asociaţia "Cultul eroilor" - filialele
Constanţa şi Bacău, Arhivele Naţionale - serviciile judeţene Constanţa şi Bacău,
universităţile "Ovidius", "Andrei Şaguna", din Constanţa, şi "Vasile Alecsandri"
din Bacău (prin Societatea Cultural-Ştiinţifică "Vasile Alecsandri" Bacău),
parohiilc romano-catolică (pr. Petru Mihăică) şi ortodoxă (pr. Vladimir Florea), ca
2
Stelian Dumistrăccl, Doina Hreapcă, Ion-Horia Bîrleanu, Ancheta dialectală ca formă de
comunicare, Iaşi, Editura Academiei Române, 1997, p. 34.
3
Articol publicat de Ioan Dănilă, în cotidianul "Deşteptarea", Bacău, nr. 6678/29.08.2012, p. 12.
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şi şcolile

din comuna

Luizi-Călugăra

(cea din

Osebiţi poartă

numele lui Andrei

Lupu).
"Aţi

cum creşte un arbust? Mai întâi e un lujer, dar după
aceea poate apărea încă unul care, deşi pleacă din aceeaşi rădăcină, arc altă
traiectorie. Ei bine, trebuie să fie cineva care să amintească din când în când că
rădăcina e una ... " Cam aşa a prezentat motivaţia acţiunii Ernanoil Rujanschi,
iniţiatorul manifestării. Vreme de trei zile, s-au derulat suficiente întârnplări
culturale, religioase sau ştiinţifice, pentru a fi la înălţimea evenimentului omagiat:
istoricul aşezării, în documente (Vilică Munteanu, Virgil Cornan, Paul Valerian
Tirnofte, Rernus Macovei), evocări (Livioara Starnate, Petru Ciurea, Ulderich
Cojocaru) şi momente artistice (elevii din Oituz şi din Luizi-Călugăra);
rnedalioane Aurora Gruescu, din Oituz de Bacău, prima doamnă a silviculturii
româneşti (Rodica Sirnionescu) şi Marco Bandini (Ioan Dănilă); sfmţirea locului
viitorului monument închinat eroilor ("Să cinstim pe înaintaşii noştri ca pe
aproapele nostru!"- monseniorul Ştefan Ghenţa) ş.a.
Filologele din Bacău prezente acolo au fost poate cele mai irnpresionate de
ineditul şi densitatea evenimentelor, încât una dintre ele, Diana Focşa, a anunţat
public că terna lucrării ei de licenţă va fi o schiţă de monografie dialectală a
satului Oituz, comuna Lumina, judeţul Constanţa. Cei de faţă au aplaudat şi i-au
promis tot sprijinul.
cercetat

vreodată

406
https://biblioteca-digitala.ro

~

ARHIVISTICA

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

MATRICE SIGILARE
APARŢINÂND POLIŢIEI ORAŞULUI BACĂU (1858-1872)
Dr.

Laurenţiu-Ştefan

SZEMKOVICS

Sceau matrice appartenant a Police de la viile Bacau
Resume

Dans l'etude Matrices sigillaires appartenant ala Police de la viile Bacau
l'auteur presente trois picces qui proviennent des Archives
Nationales Centrales de Bucarest, de la collection "Matrices sigillaires". Ces
matrices sigillaires a l'aide desquelles on imprime le sceau sur les documents, ont
des formes ovales et rondes, sant confectionnees en laiton, sant gravees en
excision, ont des dimensions variables et ont sur leur embleme les arrnoiries
hCraldiques de la Moldavie et les armoiries de la Roumanie de 1867. On analyse
!'embleme des ces matrices sigillaires concernant: l'ccu, les meubles, les supports,
les tenants, la devise, les couronnes qui timbrent l'ecu, le globe croisetc, les
omements extcrieurs de l'ecu.
Mots-clcs: matrices sigillaires, Police Bacau, Archives Nationales, armoiries,
Moldavie, Roumanie, ecu, meubles, supports, tenants, devise, couronnes, globe
croisete, omements exterieurs.
(1858-1872),

La Arhivele Naţionale Centrale din Bucureşti, în colecţia de matrice
sigilare 1, sunt trei piese care au aparţinut Poliţiei oraşului Bacău în perioada 18581872. Aceste matrice, care imprimau sigiliul 2 pe documente, au forma ovală şi
rotundă3 , sunt confecţionate din alamă şi grava te în exeizie.

Denumim matrice sigilară obiectul confecţionat din material dur care, având gravate o
reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor, serveşte la realizarea amprentei sigilare;
Damian P. Bogdan, O străveche matrice de pecete românească, în Studii şi Materiale de Istorie
Medie, 1, 1956, p. 245; Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 5.
2
Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau
fum) în urma aplicării matricei sigilare ce poartă o emblemă şi un text menit a individualiza
posesorul; sigiliul este principalul mijloc de garantare a secretului şi de asigurare a autenticităţii
actului; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, colectiv de autori, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982, pp. 213-218.
3
Sigiliile rotunde, cu forma considerată fundamentală, reprezintă autoritatea; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. /. Sigiliile emise de cancelaria
domnească a Ţării Româneşti (! 390-1856)- Tresar sfragistique roumain. !. Les sceaux: emis par
la chancellerie princiere de la Valachie (1390-185 6), Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2006, p. 64.
1
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Primele două matrice au în emblemă stema heraldică a Moldovei ce arc ca
element principal întâlnirca de zimbru, în care este înfăţişat capul de zimbru redat
din faţă, purtând între coarne steaua cu şase raze.
Scutul ce include capul animalului de mai sus este de tip francez modem 4 ,
-·
taiat,
roşu 5 ŞI. a lb astru6 .
Coroanele care timbrează scuturile sunt: a) princiară, cu toca albastră,
compusă dintr-un cerc împodobit cu rubine şi smaralde, surmontat de opt
cruciuliţe (dintre care cinci sunt vizibile) din vârful cărora pornesc opt arce orna te
cu perle care se reunesc în partea de sus şi se termină printr-un glob crucifer, cu
cruce labată 7 (cu braţele triunghiulare); b) princiară, cu toca albastră, compusă
dintr-un cerc împodobit cu rubine şi smaralde, surmontat de opt cruciuliţe (dintre
care cinci sunt vizibile) din vârful cărora pornesc opt arce ornate cu perle care se
reuncsc în partea de sus şi se termină printr-un glob crucifer, cu cruce latină.
Suporţii scutului sunt doi delfini 8 rcdaţi cu capetele în jos, afrontaţi, cu
gurile deschise, cu dinţii aşezaţi oblic sau sub formă de perle poziţionate orizontal,
cozile în formă de floare de lalea, ridicate în sus şi orientate puţin spre exterior, cu
corpurile sinuoasc, cu solzii mai alungiţi sau sub formă de romburi de dimensiuni
mai mari sau mai mici, cu înotătoarele pectorale 9 dispuse fie oblic, fie atâmând
vertical, cu înotătoarele abdominale mai late poziţionate puţin mai spre coadă, cu
înotătoare dorsale zimţate ocupând întreaga suprafaţă a spatelui, cu boturile şi
10
Î(lotătoarele pectoralc de aur •

Vezi şi Lorenzo Caratti di Valfrei, Dizionario di Araldica i significati e lefigure di 3200 termini
araldici, Arnoldo Mondatori Editore S.p.A., Milano, 1997, p. 182, fig. 187.
5
Roşu = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii verticale
plasate la distanţă egală. Semnifică curaj, dârzenie, îndrăzneală, dragoste, sacrificiu, bunătate,
vigilenţă şi justiţie; A. de la Porte, Tresar heraldique d'apres d'Hozier, Menetrier, Boisseau, etc.,
Paris, Leipzig, H. Castcrman, Tournai, 1861, p. 11; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 201.
6
Începând cu secolul al XX-lea culoarea albastră simbolizează Europa în seria celor cinci inele
olimpice, iar din 1955 devine culoarea Consiliului Europei (mai târziu, a Comunităţii Europene);
Ylichel Pastoureau, Albastru. Istoria unei culori, traducere din franceză de Em. Galaicu-Păun,
Cartier, 2006, p. 224, nota 271.
7
Claude Wenzler, Le guide de l'heraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons, Editions
Ouest-France, Edilarge SA, Rennes, 2002, p. 187, fig. 338, 339, 340.
8
Dan Cernovodeanu, Contributions a l'etude de /'heraldique d'Etat des Principautes Unies
Roumaines (1859-1866), în Revue Roumaine d'Histoire, tome XVI, 1977, nr. 2, p. 333.
9
Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault, Marele dicţionar vizual, Litera Internaţional, QA
International, 2008, p. 136.
10
Aur= metal utilizat în alcătuirea stemelor; este reprezentat convenţional prin puncte plasate la
egală distanţă între ele (Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 49); simbolizează bogăţie, forţă,
credinţă, puritate, constanţă, bucurie, prosperitate, viaţă lungă; G. Eyscnbach, Histoire du blason et
science des armoiries, Tours, MDCCCXLVIII, p. 370; H. Gourdon de Genouillac, Les Mysteres
du blason de la noblesse et de lafeodalite. Curiosites- bizarreries et singularites, Paris, E. Dentu,
Editeur, Libraire de la Societe des Gens des Lettres, 1868, p. 16.
4
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În câmpul sigilar 11 al celei de-a treia matrice se află stema ţării din 1867 12
pe care o redăm mai jos aşa cum a fost descrisă în legea de la acea vreme:
Art. 1. Armele României se fixează după cum urmează:
Art. 2. Scutul arc forma unui pătrat lung. Partea interioară rotunjită la
ambele unghiuri şi terminată la mijlocul bazei printr-un vârf Scutul se împarte în
4 secţiuni, prin două linii încrucişate în mijloc. În secţiunea din dreapta de sus, pe
albastru, în cea din stânga de jos, pc galben, figurcază aquila română cu capul spre
aripa stângă şi cu o cruce de aur în gură, simbolul Ţării Româneşti.
În secţiunea din stânga de sus, pe albastru, şi în cea din dreapta în jos, pe
roşu, figurează capul de bour cu o stea între coarne, simbolul Moldovei. În ambele
secţiuni superioare ale scutului, în stânga şi în dreapta liniei despărţitoare,
figurează soarele şi luna. Pe scut va fi coroana regală.
Art. 3. În mijlocul scutului României figurează scutul M.S. Domnitorului,
scartelat, având secţiunea de sus din dreapta şi cea de jos din stânga în alb
(argint), iar cea din stânga de sus şi cea din dreapta de jos în negru. Scutul are
drept suporţi în stânga un leu, iar în dreapta o femeie în costumul femeilor dace,
care ţine în mâna stângă arma Dacilor, numită arpi.
Art. 4. Pe suport este aşezată o eşarfă albastră, pe care este scrisă deviza
familiei Hohenzollern: "Nihil sine Deo" (Nimic fără Dumnezeu).
Art. 5. Pavilionul este de culoare roşie (pourpre), căptuşit cu hermină,
având deasupra coroana regală.
În urma analizării elementelor din compoziţia heraldică amintită am
constatat atât asernănări, cât şi deosebiri faţă de textul din legea de mai sus.

Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează emblema şi legenda unui sigiliu; Dicţionar al
speciale, p. 71.
12
Promulgată prin Legea pentru fzxarea şi stabilirea armelor României, publicată în Monitorul,
jurnal oficial al României, no. 75 din 2114 aprilie 1867, pp. 450-452; Supliment Monitorul Oficial
no. 75, pp. 453-454; ibidem, no. 77 din 5117 aprilie 1867, p. 467; vezi şi Ştefan D. Grecianu,
Eraldica română. Actele privitoare la stabilirea armerielor oficiale cu planşe şi vocabular,
Bucuresci, Institutul de arte grafice Carol Gob!, 1900, pp. 11-16, 44-45; P.V. Năsturel, Steagul,
stema română, Însemnele domneşti, trofee. Cercetare critică pe terenul istorii (cu numeroase
figuri În culori), Stabiliment de arte grafice "Universala", Bucureşti, 1903, pp. 95-100; Constantin
Moisil, Stema României. Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică, Bucureşti, 1931 (extras din
Boabe de grâu, II, 1931, nr. 2, pp. 65-85), p. 18-19; idem, Stema României, în Enciclopedia
României, vol. I, 1938, p. 69; Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică În România, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, pp. 159-160; idem, Evoluţia armeriilor Ţărilor
Române de la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX), traducere din limba franceză
Livia Sîrbu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2005, pp. 402-406; Maria Dogaru, Colecţiile de
matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 46; cadem, Stemele României moderne,
în Magazin Istoric, 1993, pp. 3-5; cadem, Din heraldica României, JIF, 1994, p. 61; Cristache
Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, pp.
123-128; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Matrice sigilare aparţinând Ministerului de Interne şi
unor structuri poliţieneşti (1831-1931), Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2012, p. 33.
11

ştiinţelor
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Stema ţării din 1867: scut de tip francez modern 13 , scartelat 14 , având în
cartierul 1 acvila 15 cruciată 16 , redată din faţă, cu capul conturnat 17 , cu aripile 18
deschise şi orientate în jos, flancată în partea stângă superioară de soare 19 , în 2
capul de bour20 cu stea21 între coarne, flancat în partea dreaptă superioară de
22
sernilună , în 3 capul de bour cu stea între coarne, în 4 acvila cruciată, redată din
faţă, cu capul conturnat, cu aripile deschise şi orientate în jos. Peste tot, armele

Vezi şi Lorcnzo Caratti di Valfrei, op. cit., p. 182, fig. 187.
Scarte1at = scut împărţit în patru secţiuni egale printr-o linie verticală şi una orizontală. Cele
patru secţiuni rezultate se numesc cartiere; Ctc Alph. O'Kelly de Galway, Dictionnaire
archeologique et explicati/ de la science du blason, tome 1, Bcrgcrac, Imprimerie generale du sudoucst, 1901, p. 206.
15
Acvila= pasăre hcraldică de prim rang (cea mai intens folosită). Simbolizează curaj, hotărâre,
zbor spre înălţimi. Conform cerinţelor artei hcraldice, acvila trebuie reprezentată văzută din faţă,
cu capul spre dreapta şi aripile deschise. Este elementul central al stemei heraldice a Ţării
Româneşti. Figurează şi în stema Transilvaniei; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 17; stăpâna
tunetului şi a trăsnetului, căci loviturile date cu ghearele sunt precum fulgerele, iar asupra
prăzii se năpusteşte ca trăznetul; simbol al regelui solitar şi necruţător; în tradiţia populară
este simbol al focului, al incendiului şi al devastării; purtător al luminii; reprezintă persoana şi
puterea regelui, dar şi capitala şi imperiul acestuia; Jean-Paul Clebert, Bestiar fabulos.
Dicţionar de simboluri animaliere, Edit. Artcmis-Cavallioti, Bucureşti, 1995, pp. 334-340.
16
Acvilă cruciată =pasăre heraldică purtând în cioc o cruce; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 17.
17
Conturnat =se spune: 1) despre animale sau despre capete de animale care privesc spre stânga
scutului; 2) de chevron atunci când vârful este întors spre partea stângă a scutului; W. Maigne,
Abrege methodique de la science des armoiries suivi d'un glossaire des attributs heraldiques, d'un
traite e/ementaire des ordres des chevalerie et de notions sur les c/asses nobles, les
anoblissements, /'origine des noms de familie, les preuves de noblesse, les titres, les usurpations et
la legislation nobiliaires, Paris, Gamier frercs, Libraires-Editeurs, 1860, p. 229.
18
Aripi = simbol al avântului; indică facultatea cunoaşterii, o eliberare şi o izbândă; Jean
Chcvalier, Alain Ghccrbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri,
culori, numere, Edit. Artemis, Bucureşti, 1, 1994, pp. 141-143.
19
Soarele= astru reprezentat cu o faţă umană, înconjurat de 12 sau 16 raze, altcmând cele drepte
cu cele ondulate; este simbolul luminii, al bogăţiei şi al abundenţei. El este, de asemenea,
desemnat ca emblemă a divinităţii. În iconografia creştină, indică adevărul; Ctc Alph. O'Kclly de
Galway, op. cit., p. 424.
20
Bour= purtător al lumii; simbol al abundenţei (datorită cornului); Jean-Paul Clebcrt, op. cit.,
pp. 294-306.
21
Stea = simbolul manifestării centrale a luminii, a focarului unui univers în expansiune. Ea
este, ca şi numărul cinci, simbol al perfecţiunii; Jean ChCvalier, Alain Ghcerbrant, op. cit., III,
1995, pp. 257-264.
22
Lună = figură naturală, din categoria aştrilor, reprezentată conform regulilor heraldice, printr-un
disc de argint cu figură umană. În heraldica românească acest astru este, de obicei, înfăţişat sub
formă de crai nou (semilună) figurat. Poziţia obişnuită a semilunii este culcată la orizontal, cu
coarnele în sus; când este redată orizontal cu coarnele în jos se blazonează răsturnată; când este
înfăţişată vertical cu coarnele îndreptate spre flancul drept se defineşte semilună întoarsă; iar când
este în poziţie verticală, cu coarnele spre stânga, se descrie conturnată. Simbolizează veşnicie,
nemurire, strălucire; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 159.
13

14
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familiei de Hohenzollern: scut polonez, sfcrtuit, având în cartierele 1 şi 4 argint 23 ,
24
25
26
în 2 şi 3 negru . Scutul mare, timbrat de o coroană închisă , terminată cu glob
29
27
28
crucifer , arc ca tenanţi : la dextra o femeie ţinând în mâna dreaptă o sica
0
31
dacică aşezată în pae , iar la sencstra un leopard lionae 2 , ambii stând pc două
33
arabescuri. Sub scut, deviza "NIHIL SINE DE0" 34 • Întreaga compoziţie este
36
inclusă sub un pavilion35 , căptuşit cu hermină , dotat cu franjuri şi ciucuri, prins,
în partea de sus, sub o coroană închisă, terminată cu glob crucifcr.
Argint = metal utilizat în alcătuirea stemelor, reprezentat convenţional prin câmp alb, respectiv
puritate, nevinovăţie, sinceritate; II. Gourdon de Genouillac, op.
cit.,pp.l6-17.
24
Kegru = culoare utilizată în alcătuirea stemclor, reprezentată convenţional prin linii verticale
suprapuse pc linii orizontale. Semnifică ştiinţă, modestie, durere, prudenţă; Dicţionar al ştiinţelor
speciale, p. 173.
25
Timbrat = termen care indică poziţia unei mobile faţă de scut. Este propriu coifului cu cimicr şi
lambrechini; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 230.
26
Coroană închisă = coroana formată dintr-un cerc frontal de care se prind mai multe arcuri ce se
unesc în partea superioară; de obicei este dotată cu pietre preţioase şi terminată printr-un glob
cruci fer; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 90.
27
Glob crucifer = sferă suprapusă de o cruce care se găseşte în vârful coroanelor închise, în mâna
unor personaje sau deasupra unor scuturi; este însemn al puterii suverane, atribut al suveranitătii.
În heraldica românească globul crucifer este întâlnit în stemele Ţării Româneşti, în arm~le
~oldovei şi în armeriile statului român; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 127.
28
Tenant = element exterior al scutului, reprezentat printr-un personaj uman care sprijină scutul;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 229.
29
Dextra = termen prin care se indică poziţia unei mobile în scut, la dreapta; în heraldică poziţia
dreapta-stânga este inversă decât în accepţiunea curentă; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 100.
30
Palu! = piesa onorabilă a scutului obţinut prin trasarea a două linii verticale în centrul scutului;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 186.
31
Senestra =termen indicând poziţia spre stânga. În heraldică, noţiunea de stânga-dreapta se referă
la poziţia scutului, nu la cea a privitorului, deci invers decât în accepţiunea obişnuită; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 212.
32
Leopard lionat = leopard rampant, adică ridicat pc labele inferioare şi are capul văzut din faţă;
G. de L.T···, Dictionnaire heraldique, contenant tout ce qui a raport ala science du blazon, avec
1' explication des tennes; leurs etymologies, & les exemples necessaires pour leur intelligence,
suivi des Ordres de Chevaleries dans le Royaume et de l'Ordre de Malthe, Paris, Chcz Lacombe,
~DCCLXXIV, p. 20.
33
Deviza = inscripţie conţinând o maximă morală, o exclamaţie, o formulă de credinţă, un
angajament; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 100.
34
~aria Dogaru, Din heraldica României, JIF, 1994, p. 73.
35
Pavilion = ornament exterior al scutului sub formă de mantou, prevăzut în partea superioară cu
un baldachin. Este alcătuit din purpură, căptuşit cu hermină, brodat cu franjuri şi ciucuri din fir de
aur. Simbolizează cortul sub care membrii familiilor domnitoare îşi adăpostcsc armele. Uneori
acesta este reprezentat chiar şi în armele de stat, Îară baldachin, semnificaţia păstrându-se totuşi;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 183.
36
Hermină = blană utilizată în alcătuirea stemelor, în special la căptuşirea pavilioanelor şi
mantourilor. Este reprezentată convenţional printr-o suprafaţă albă semănată cu codiţe negre. Este
blana folosită de obicei la reprezentarea armelor de stat. Simbolizează măreţie, suveranitate;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 131.
23

suprafaţă liberă. Simbolizează
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Acvila cruciată, stema heraldică a Ţării Româneşti, evidenţiază originea
latină a poporului român şi, indirect, ideea de unirc 37 • Pasărea mai semnifică
demnitate, curaj, zbor spre înălţimi. Prezentă şi în emblema sigiliilor aparţinând
Poliţiei oraşului Bacău, acvila cruciată a fost plasată deseori alături de capul de
bour al Moldovei, făcând aluzie în ansamblu la aspiraţia spre unitate 38 .
Scutul polonez arc marginea de sus şi talpa în acoladă, colţurile superioare
retezate şi cu concavităţi pe flancuri.
Coroanele, atât cea care timbrcază scutul (mai mică), cât şi cea care
tirnbrează pavilionul- (mai mare), sunt închise, fără tocă, compuse dintr-un cerc
împodobit cu pietre preţioase, surmontat de opt cruciuliţe (dintre care cinci sunt
vizibile), intercalate de perle, din vârful cărora pornesc opt arce ornatc cu perle,
aplatizate la orizontală în partea de sus, care se reunesc în partea superioară şi se
termină la mijloc printr-un glob crucifer, cu cruce !abată (cu braţele de formă
concavă) 39 .

Femeia dacă este în partea dreaptă a scutului, redată din faţă, cu capul
întors spre stânga şi privind la coroana care timbrcază scutul, stând pc un arabesc,
poartă veşminte lungi, ţinând în mâna dreaptă sica aşezată în pal, iar mâna stângă
pe marginea de sus a scutului.
Leopardul lionat este în partea stângă a scutului, stând cu piciorul stâng
posterior pe un arabesc, cu cel drept sprijină partea de jos a scutului, ţinând cu
laba stângă anterioară scutul de flancul stâng, pătrunzând în dreptul liniei
orizontale despărţitoare, iar pe cea dreaptă o ţine pe marginea de sus a scutului.
Pavilionul, în care este compoziţia heraldică, este dotat cu franjuri şi
ciucuri, este căptuşit cu hcrmină şi prins în partea de sus sub o coroană închisă
asemănătoare cu cea care timbrează scutul, dar de dimensiuni mari decât aceasta.
Deviza familiei de Hohenzollern "NIHIL SINE DEO" este plasată sub scut
şi este scrisă pe o eşarfă cu litere majuscule. 40
1. Matrice sigilară ovală (4lx35 mm), din alamă, gravată în excizie,
având în câmp stema hcraldică a Moldovei: scut de tip francez modern, tăiat roşu
şi albastru, încărcat cu capul de zimbru cu stea cu 6 raze între coarne. Scutul,
timbrat de o coroană princiară, are ca suporţi doi delfini afrontaţi în partea de jos,
cu cozile ridicate; dedesubt este gravat anul 1858. În exergă, între două ovale
41
PRI~CIPATELE U~ITE
Poliţiea Tirgului Bacăul .
liniare, legenda:

*

*

:\1aria Dogaru, Însemne heraldice reflectând ideea unităţii naţionale, în Revista Arhivelor, IV,
voi. XI, 1979 (supliment), pp. 206-222.
38
Petre Năsturel, Asupra stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti la începutul veacului al
XVII-lea, în Studii şi Cercetări de Numismatică, Il, 1958, pp. 371-376; Constantin Moisil, Primele
peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti de la începutul veacului al XVII-lea, în
Studii şi Cercetări de Numismatică, III, 1959, pp. 371-375.
39
Silviu Andrieş-Tabac, Tipologia crucii heraldice, în Analecta Catholica, IV, 2008, Chişinău,
2010,p. 110,fig.37.
40
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, op. cit., p. 34.
41
Arhivele Naţionale Bucureşti, col. :\1atrice sigilare, nr. 458.
37
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Imaginea din emblemă este asemănătoare cu cea de pe matricea Căimăcămiei
Principatului Moldovei 42 •
II. Matrice sigilară ovală (42 x 35 mm), din alamă, gravată în excizie,
având în câmp stema heraldică a Moldovei: scut de tip francez modern, tăiat roşu
şi albastru, încărcat cu capul de zimbru cu stea cu 6 raze între coarne. Scutul,
timbrat de o coroană princiară, are ca suporţi doi delfmi afrontaţi în partea de jos,
cu cozile ridicate; dedesubt este gravat anul 1859. În exergă, între două ovale
43
liniare, legenda:
PRI~CIPATELE U~ITE
Poliţica Tirgului Bacăul.
III. Matrice sigilară rotundă (42 mm), din alamă, gravată în excizie, având
în câmp stema României de la 1867: scut scartelat, încărcat în cartierul 1 cu
acvila cruciată, redată din faţă, cu capul conturnat, cu aripile deschise şi orientate
în jos, flancată în partea stângă superioară de soare, în 2 cu capul de bour cu stea
deasupra coarnelor, flancat în partea dreaptă superioară de semilună, în 3 cu capul
de bour cu stea între coarne, în 4 cu acvila cruciată, redată din faţă, cu capul
conturnat, cu aripile deschise şi orientate în jos. Peste tot 44 , armele familiei de
Hohenzollern: scut polonez, sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint, în 2 şi 3
negru. Scutul mare, timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob crucifer, are
ca tenanţi: la dextra o femeie ţinând în mâna dreaptă o sica dacică, aşezată în pal,
iar la senestra un leopard lionat, ambii stând pe două arabescuri 45 . Sub scut,
deviza "NIHIL SINE DE0"46 • Întreaga compoziţie este inclusă sub un pavilion
dotat cu franjuri şi ciucuri, prins, în partea de sus, sub o coroană închisă, terminată
cu glob crucifer. În exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda:

*

*

ROMÂ.~IA *POLIŢIA ORAŞUL(ui). BACĂU.

47

*

Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic, p. 117, fig. 88.
Arhivele Naţionale Bucureşti, col. Matrice sigilare, ru. 457.
44
Vezi şi Marcel-Dumitru Ciucă, Ştiinţele auxiliare ale istoriei, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2008, p. 90.
45
Maria Dogaru, Insignes et devises heraldiques attestant /'origine latine du peuple roumain,
Estratto da Studi in onore di Leopoldo Sandri, a cura dell'Ufficio Centrale peri Beni Archivistici e
della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Universita di Roma, Roma, 1983, p. 450.
46
Eadem, Devizele în heraldica românească, în Revista Arhivelor, anul LXVII, 1992, vol. LIII, ru.
2, p. 201.
47
Arhivele Naţionale Bucureşti, col. Matrice sigilare, ru. 4557.
42
43
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Sigiliul

Poliţiei Bacău,

1858

Sigiliul

Sigiliul

Poliţiei Bacău,

1867
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Poliţiei Bacău,

1859

COLECŢIA "GHEORGHE GHIBĂNESCU" -PERSPECTIVA
UNOR NOI TEME DE CERCETARE
Prezentare de fond
Ina CHIRILĂ
Collection "GHEORGHE GHIBA~ESCU" - The prospect of
new research themcs
Presentation background
Summary

Gheorghe Ghibanescu is known in Romanian historiography as one ofthe
most rcmarkable (prodigious) publisher of old Moldavian documents. Beside
Historiography, he was preoccupicd by journalism, genealogy, philology,
folklore, pcdagogy, museography and politics. He had the opportunity to study
and collect old sourccs (in original or copies) in a manner that nobody else could
havc cqualizcd him. The documents collcction's importancc -collection that is
bcing prcserved at the National Archives of Romania-lasi Branch- is obvious and
incontcstably to achieving a work about this great scholar's life and activity. The
thematic variety of the Collection offers a large amount of information for writing
studies about economic, social, cultural or institutional life, to those preoccupied
by the Moldavian history, but not only this, it will also provide details about
other personalities' lifc and career, pcrsons that were contemporaneous with
Ghibănescu.

Kcywords: Gheorghe Ghibanescu, Moldavian history, documents, archives.

În tradiţia istoriografică modernă a Iaşilor, Gheorghe Ghibănescu 1 ocupă
un loc de frunte printre cei mai prodigioşi editori de documente. Om de o hărnicie
rar întâlnită, el s-a preocupat, pe lângă istoriografie, de publicistică, ziaristică,
genealogie, filologic, folclor, pedagogic, muzcografie şi politică. Toate aceste
activităţi au fost determinate de pasiunea pentru trecutul istoric. A fost unul dintre
S-a născut la 29 septembrie 1864, în satul Gugeşti din zona Huşilor. Frecventează, între anii 1875
1879, cursurile Seminarului Inferior din Huşi şi, apoi, între 1879 şi 1882, pe acelea ale
Seminarului Superior de la Socola din Iaşi. După absolvirea studiilor secundare, se înscrie la
Facultatea de Litere şi Filososfie a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, unde studiază
istoria, filosofia şi pedagogia. In anul 1885 ocupă prin concurs catedra de limbă rom~ă de la
Şcoala Normală din Bârlad, unde îşi începe cariera de profesor, istoric şi publicist. In timpul
petrecut la Bârlad, Gheorghe Ghibănescu publică două lucrări semnifica.tive pentru activitatea sa
viitoare: Originile Huşilor ( 1888) şi Grafia chirilică la români (1889). In 1889 este transferat la
Şcoala Normală "Vasile Lupu" din Iaşi, unde, pe lângă activitatea didactică, desfăşoară o bogată
muncă de cercetare. Istoricul Gheorghe Ghibănescu a realizat monografii despre bisericile din Iaşi
sau închinate unor personalităţi istorice. Pentru activitatea sa a fost ales membru corespondent al
Academiei Române. S-a stins din viaţă în ziua de 4 iulie 1936 şi a fost înhumat la cimitirul
"Eternitatea" din Iaşi.
1

şi
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istoricii vremii care şi-au dat seama că studierea istorici nu se poate face serios şi
profesionist atâta vreme cât sursele documentare rămân ncvalorificatc în
depozitclc publice şi particulare.
Ancorat în viaţa socială, politică şi culturală a vremii, el a avut prilejul să
întreprindă o operă de culegere a documentelor originale sau copii, cum nu a
făcut-o în măsura aceasta nimeni în trecut. Rezultatul eforturilor sale s-a
concretizat în realizarea unei impresionante biblioteci şi a unei colecţii de
documente pe care le-a valorificat, în parte, cditându-le în cele trei volume
(XVIII, XXIII, şi XXIV) din Uricariul lui Theodor Codrescu, 25 de volume din
Surete şi izvoade, 12 volume de Ispisoace şi zapise, precum şi în cele zece volume
ale buletinului "Ioan Neculce", trei volume de "Arhiva Muzeului Municipal Iaşi"
sau cele tipărite în revistele "Teodor Codrescu", "Revista genealogică" şi
"Arhiva". În plus, alte 75 de volume au rămas în manuscris la moartea sa.
Informaţiile oferite de acest material documentar sunt de nepreţuit, iar valoarea lui
sporeşte cu atât mai mult cu cât multe din documente s-au pierdut sau răspândit
prin arhivele din ţară şi străinătate.
Meritul lui Gheorghe Ghibănescu nu constă doar în publicarea în întregime
a sute de documente, ci şi în completarea şi îmbogăţirea fondului arhivistic
naţional; mii de documente şi publicaţii de tot felul, adunate cu multe sacrificii în
colecţia sa personală, au ajuns în timpul vieţii, dar mai ales după moarte, în
arhivele unor importante edificii de cultură.
Arhivele din Iaşi au avut prilejul, între anii 1948-1965, să intre în posesia
unui impresionant material documentar şi publicistic constând în pergamentc,
manuscrise, condici, stampe fotografii, cărţi, reviste broşuri, ziare etc. din secolele
XV-XX. Acesta a fost împărţit în Biblioteca şi depozitele noastre în cadrul
colecţiilor de Documente, Manuscrise, Stampe şi Fotografii şi Foi volante.
Un moment favorabil în ceea ce priveşte îmbogăţirea fondului arhivistic
ieşean cu documente din colecţia lui Gheorghe Ghibănescu îl reprezintă anul
1963. Contextul era cât se poate de delicat pentru urmaşii profesorului. Gheorghe
Ghibănescu a locuit în Iaşi în casele din strada Rafacl nr. 1, lăsate moştenire fiului
său 2 , Mircea Ghibănescu, inginer de profesie. În anii războiului, acesta s-a evacuat
împreună cu familia la Câmpina, unde a şi rămas definitiv. Cea mai valoroasă
parte din colecţia de documente, adunată o viaţă de om de către tatăl său, a fost
mutată în noua locuinţă, fiind apoi vândută diverselor instituţii din ţară, printre
care şi Arhivelor din Iaşi, reprezentând o sursă vitală de venit a familiei.
Casa din Iaşi a fost ocupată de diverşi chiriaşi, cei mai mulţi dintre ci fiind
evrei. Documentele şi biblioteca de aici au fost în parte vândute Arhivelor din
Iaşi, cele mai multe însă au rămas de izbelişte, fiind irosită mai ales după moartea
subită a inginerului. Acesta a fost momentul când harnicii arhivişti ieşeni
Gheorghe Ungureanu, Gh. Balica, V. Isac ş.a. au găsit aruncate într-o magazie de
2

Nepot adoptat, Gheorghe Ghibănescu ncvând copii.
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lemne din curtea casei ce mai rămăsese din colecţia lui Ghibănescu: documente şi
cărţi, toate pline de praf şi "necurăţenii", fiind aduse la Arhive şi salvate, astfel, cu
un ceas înainte de a fi predate la D.C.A. de către un membru al familiei, nepăsător
de "hârţoagele" bătrânului cărturar 3 • Cărţile, broşurile şi revistele, circa 700
volume, au fost depuse la biblioteca instituţiei, manuscrisele şi caietele de student,
la colecţia Manuscrise, fotografiile la colecţia Stampe şi fotografii, scrisorile şi
documentele ce se puteau lega în dosare au format colecţia Gheorghe Ghibănescu,
fiind invcntariată separat în cadrul a 21 u.a.
O parte din aceste unităţi, rămase în mapc, au fost transformate, ulterior,
în pachete datorită diversităţii tematice şi numărului mare de documente. La fel
s-a procedat şi în cazul scrisorilor. În inventar, cele 21 de dosare şi pachete de
documente au fost ordonate tematic în şapte categorii: acte personale (biografice)
cu privire la profesorul Gheorghe Ghibănescu şi familia sa; diferite activităţi din
cadrul unor instituţii de învăţământ; activităţi social-politice şi culturale;
activitatea publicistică; corespondenţa personală şi de familie; alte materiale
documentare colecţionatc.
Cum lesne se poate observa, pc lângă actele personale şi familiale, în
acest fond au fost integrate şi documente adunate în timpul vieţii de către
istoriograf, fapt ce i-a dctenninat pe arhiviştii care au prelucrat fondul să-1
considere drept o colecţie.
În procesul de constituire al dosarelor, imediat după recuperarea lor, s-a
urmărit în linii generale ordonarea documentelor pc probleme, însă acest lucru nu
s-a putut realiza în totalitate. Aşa se face că identificăm informaţii despre una şi
aceeaşi persoană, instituţie sau moşie în mai multe dosare. Această situaţie de
"ordin tehnic", precum şi ambundenţa informaţioanlă oferită de diversitatea
genurilor documentare colccţionatc impune o prezentare aproape în detaliu a
fiecărui dosar şi pachet în parte. În speranţa că maniera de prezentare adoptată aici
va veni în sprijinul tuturor celor interesaţi de aceste posibile teme de cercetare,
vom arăta, aşadar, conţinutul celor 21 dosare şi pachete, căutând, în acelaşi timp,
să întreprindem o scurtă incursiune în viaţa şi activitatea lui Gheorghe
Ghibăncscu, marcând, totodată, dinamica boierimii moldoveneşti, aspecte de
natură socială, economică, politică şi culturală din a doua jumătatea a secolului al
XIX-lea şi prima jumătate a secolului XX.
Primul dosar, de 76 file, legat şi restaurat în anul 2005 4 , conţine
documente create între anii 1858-1943. Cele mai multe dintre acestea aparţin
5
soţiei profesorului Gheorghe Ghibănescu, Rozalia, născută Teodoru • Dosarul
Arhivele 1'\aţionale Iaşi, Evidenţă, d. 31 O, f. 56.
Se impune aici următoarea observaţie: cu excepţia scrisorilor din pachetul 12 şi a documentelor
din pachetul 8, restul documentelor au fost constituite în dosare, majoritatea fiind legate până în
anul 2005, pc măsura solicitării la Sala de studiu. faptul ne face să credem că după acest an, dar
mai ales în ultimii ani, accesul la documentele fondului nu a fost limitat pc motivul că ,,nu sunt
legate".
5
Arhivele Naţionale Iaşi, colecţia Gheorghe Ghibănescu, d. l, f. l, 3, 4, 6, 7, 10-12, 15-17, 20-22,

3
4
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cuprinde şi documente care privesc activitatea didactică a lui Gheorghe
Ghibănescu 6 . Deosebit de valoroase şi bine conservate sunt paşapoartele eliberate
pe numele soţilor Ghibănescu, care, pe lângă faptul că menţionează date
particulare şi personale, atestă faptul că aceştia au călătorit la Odessa şi Kiev, în
anul 1895 7 , Sankt-Petersburg şi Moscova, în anul 1896 8, Ungaria, în vara anului
19009 , şi Sofia-Bulgaria, în 1913 10 . Dosarul mai conţine: o chitanţă din 1871, dată
pentru 35 de galbeni plătiţi de Smaranda Ghibănescu pentru reparaţia unui beci 11 ,
12
sentinţe date de tribunal pentru plata unor datorii , acte notariale încheiate între
familia Ghibănescu şi Elena Vârgolici pentru plata sumei de 6000 lei 13 ,
documente referitoare la familia Popescu 14 , Costache Mircea 15 , Smaranda
Paraschiva 16 , citaţii 17 , chitanţe 18 , recipise 19 , telegrame de condoleanţe trimise
fiului istoriografului, Mircea, de către diverse persoane 20 , carte de intrare21 , bilet
de identitate22 , procese-verbale de impunere fiscală 23 ş.a.
În dosarul cu numărul 2 este cuprinsă corespondenţa cu Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice referitoare la numirea profesorului Gheorghe
24
Ghibănescu în diferite comisii de examinare , aprobarea tipăririi unor manuale
5
şcolare întocmite de ef , dar şi de alţi autori 26 , achitarea drepturilor băneşti
cuvenite în legătură cu diferite activităţi didactice 27 şi publicistice 28 , participarea
în "cornisiunea pentru organizarea şcolilor normale" 29 , a învăţământului primar 30
31
şi a celui particular , participarea în comisia pentru revizuirea programei de limbă
24-29, 32, 33, 35, 36, 40, 41' 43, 48, 52 şi 53.
Ibidem, f. 2, 5, 8, 9, 18, 19, 51, 68.
7
Ibidem, f. 30.
8
Ibidem, f. 31.
9
Ibidem, f. 32.
10
Ibidem, f. 33 bis (foaie de drwn în limba bulgară).
11
Ibidem, f. 2.
12
Ibidem, f. 13-14, 54-55.
13
Ibidem, f. 37-38.
14
Ibidem, f. 39, 50 (extras- certificat de căsătorie), 50 bis, 56, 56 bis 58, 59 (act de moarte), 62.
15
Ibidem, f. 60.
16
Ibidem, f. 75, vezi şi d. 5, f. 26.
17
Ibidem, f. 42, 44, 47 şi 49.
18
Ibidem, f. 46 şi 74.
19
Ibidem, f. 69, 70 şi 71.
20
Ibidem, f. 63, 64, 65, 66 şi 67.
21
Ibidem, f. 45.
22
Ibidem, f. 57.
23
Ibidem, f. 72 şi 73.
24
Ibidem, d. 2, f. 4, 5, 8, Il, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46,
47,51-53.
25
Ibidem, f. 6, 7, 9, 10, 12.
~~ lb!dem, f. 1-3 Casuca Tincu, Metoda practică spre a învăţa cu uşurinţă scrierea şi citirea.
lbtdem, f. 16, 17, 26, 27, 35, 44,48-50.
28
Ibidem, f. 55.
29
Ibidem, f. 15.
30
Ibidem, f. 18 şi 21.
31
Ibidem, f. 36.
6
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română 32 , solicitare de a întocmi un istoric al şcolilor nonnale . În dosar se mai
34
află două scrisori ale profesorului de limbă latină, Ilie Ghibănescu , şi un articol
33

dintr-un ziar, referitor la scandalul de la examenul de avansare pe loc a
din februarie 1907, în care a fost implicat şi Gheorghe Ghibănescu,
acuzat fiind de luare de mită 35 • Aceste documente, în număr de 63 file, conţin
frânturi din activitatea profesorului dintre anii 1890-1936.
În cel de al treilea dosar au fost adunate actele referitoare la profesorul
Gheorghe Ghibănescu, în calitate de preşedinte al Cooperativei de Consum a
Corpului Didactic Iaşi: un borderou cu cheltuielile făcute de Cooperativă în
vederea obţinerii pădurilor de la stat pentru exploatare, comisioane, transporturi 36 ,
procese-verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie 37 , de inspecţie 38 , de
delegare 39 , corespondenţă cu persoane fizice şi juridice 40 , situaţii de casă 41 ,
43
garanţii ipotecare42 , stat de plată , convenţii cu diverse persoane fizice şi
juridice44 , înştiinţări de plată45 , liste de cont46 şi o declaraţie semnată de Gheorghe
47
Ghibănescu . Documentele enumerate sunt dintre anii 1925-1930 şi însumează
38 file.
Dosarul 4 conţine acte din perioada în care Gheorghe Ghibănescu a
funcţionat ca profesor asociat la Liceul de Domnişoare din Iaşi: procese-verbale
de verificare a gestiunii şcolare 48 , corespondenţă cu Tribunalul Iaşi privind
procesele intentate de Epitropia Generală a Spitalelor S( Spiridon Iaşi, pentru
neplata chiriei imobilului (proprietate a acelei Epitropii), închiriat liceului
menţionat 49 , citaţii pe numele Sofiei Teodor50 , cărţi de judecată pentru neplata
unor produse 51 , a curentului electric 52 , reparaţia unor piane 53 • Documentele sunt
din anii 1906-1914, cu un total de 35 de file.
învăţătorilor,

32
33

34
35

36
37

38

39
40

41
42
43
44
45
46

47
48
49
50

51
52
53

Ibidem, f. 28-29.
Ibidem, f. 24.
Ibidem, f. 60 şi 61.
Ibidem, f. 63, 30-36.
Ibidem, d. 3, f. 1-2.
Ibidem, f. 7 şi 17.
Ibidem, f. 3
Ibidem, f. 34.
Ibidem, f. 4, 5, 16, 22, 23-26, 31 şi 33.
Ibidem, f. 6, 14, 18 şi 20.
Ibidem, f. 8.
Ibidem, f. 19.
Ibidem, f. 9, 10-11, 13.
Ibidem, f. 12, 27-30, 32.
Ibidem, f. 35-38.
Ibidem, f. 15.
Ibidem, d. 4, f. 1, 2 şi 5.
Ibidem, f. 3, 6-13, 16 şi 33.
Ibidem, f. 4.
Ibidcm,f.14-15, 17-24,26-28,31,34,35.
Ibidem, f. 30.
Ibidem, f. 25.
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În dosarul 5 sunt adunate actele în număr de 94 file, dintre anii 1883-1933.
În general, documentele se referă la profesorul Gheorghe Ghibăncscu în calitate
de deputat, senator, prefect al judeţului Fălciu şi consilier al Primăriei oraşului
Iaşi. Prezintă interes, pentru studierea vieţii politice interne de la sfărşitul
secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, cele câteva
documente privitoare la activitatea unor grupări şi partide politice din judeţul
Fălciu şi Iaşi. Este vorba de Uniunea Naţională a studenţilor Creştini Români 54 ,
Partidul Plugarilor 55 , Clubul Conservator56 , Partidul Conservator Dcmocrat 57 şi
Partidul Naţional Ţărăncsc 58 . Tot referitoare la viaţa politică este şi rezoluţia de
adeziune la programul opoziţiei publicat în ziarul "România", nr.l, din 17 martie
1884. Dintre semnături enumerăm doar pc cele ale lui Al. Mavrocordat, A.A.
Mavrocordat, N. Drossu, Grig. Kogălniceanu, C. Suţu, Nicolai Suţu, E. Mavrodi,
Mihail Balş, P. Balş şi A Balş 59 . Edificatoare pentru activitatea sa administrativă
şi politică sunt telegramele primitc 60 , corespondenţa privitoare la alegerea şi
activitatea sa ca deputat în colegiul al III-lea al judeţului Fălciu şi senator în
colegiul al II-lea al judeţului Vaslui 61 • Deosebit de valoroase sunt informaţiile
oferite în rapoartele despre situaţia comunelor Târgui Fălciu, Râşeşti, Drânceni 62
63
şi Tătărăni pc anul 1921, rapoarte pc care Gheorghe Ghibăncscu le primise în
calitate de prefect al judeţului Fălciu şi care au rămas în colecţia sa de documente
personale. Cu siguranţă, în acelaşi mod au ajuns în colecţia sa şi tabelele cu
personalul poliţiei oraşului Huşi 64 , bugetul ordinar al administraţiei generale a
judeţului Fălciu pc exerciţiul 1921-1922 65 şi situaţia fondurilor prevăzute în
66
bugetul judeţului Fălciu pentru instrucţia publică . Aceste documente, pc lângă
faptul că prezintă activitatea politică a profesorului Ghibănescu, constituie
importante surse pentru reconstituirea vieţii sociale şi administrative a judeţului
Fălciu. În categoria documentelor referitoare la învăţământul românesc se poate
încadra memoriul unui grup de învăţători din comunele judeţului Fălciu adresat
preşedintelui Adunării Deputaţilor, în care acuză injusteţea aplicării măririi
salariilor profesorilor universitari şi secundari de la 1 septembrie 1905 67 . Legat de
organizarea Expoziţiei Naţionale din 1906, în acest dosar se găseşte o copie a

54

Ibidem, d. 5, f. 71.
ss Ibidem, f. 78-79
56
Ibidem, f. 9-1 O (listele cu membrii clubului conservator din jud. Fălciu de la 1900), f. Il şi f. 81.
57
1bidem, f. 76-77.
58
Ibidem, f. 64-70.
59
Ibidem, f. 1.
60
Ibidem, f. 72 şi f. 81-93.
61
Ibidem, f. 7, 8, 11 bis, 12, 16, 17, 22-25,27, 28-38, 74-75.
62
Ibidem, f. 41-52.
63
Ibidem, f. 57.
64
Ibidem, f. 53-56.
65
Ibidem, f. 58-63.
66
Ibidem, f. 94.
67
Ibidem, f. 15.
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procesului-verbal al şedinţei Comitetului Judeţean Iaşi din 18 ianuarie 1906 68 , în
care sunt stabilite modalitatea şi resursele alocate acestei expoziţii.
În dosarul 6 este inventar iată corespondenţa dintre anii 1887-193 5, cu un
total de 54 file. În urma cercetării dosarului, aflăm că Gheorghe Ghibănescu a fost
invitat de câteva instituţii 69 să susţină o scrie de conferinţe pc diverse teme, a fost
cooptat în comitetul de conducere sau a fost membru şi a colaborat cu numeroase
societăţi, precum: Atencul României din Bârlad 70 , Societatea Ştiinţifică-Literară
din Iaşi 71 , Comitetul Teatrului Naţional din Iaşi 72 , Societatea Culturală
"Viitorul" 73 , Societatea Culturală Filantropică a Clerului mirean "Frăţia" 74 ,
Societatea Regală Română de Geografie 75 , Societatea Istorică Română din
77
Bucureşti 76 , Comisiunea Monumente lor Istorice . Pe lângă acestea, fiind un
iubitor de artă şi tradiţii, Gheorghe Ghibănescu s-a preocupat îndeaproape de
organizarea şi funcţionarea Societăţii de producţie "Arta Naţională", al cărui
preşedinte a devenit 78 • Informaţii despre înfiinţarea, obiectul de activitate şi
administrarea societăţii sunt oferite, în amănunt, în statutele instituţiei integrate la
79
sfărşitul dosarului • În calitate de profesor şi deputat, Gheorghe Ghibănescu s-a
implicat în diverse acţiuni de bincfacerc 80 , contribuind la acordarea unui "spor de
subvenţie" pentru Şcoala Profesională de fete a Societăţii ,,Reuniunea Femeilor
Române" din Iaşi 81 şi la obţinerea de către Societatea de Gimnastică Sport şi
82
Muzică din Iaşi a unui local din stradela Şcoala de Arte • Din acest dosar mai
aflăm că, în anul 1916, lui Gheorghe Ghibănescu i s-a acceptat solicitarea de a
cerceta documentele şi obiectele vechi ale Epitropiei Bisericii Armene din Iaşi,
punându-i-se la dispoziţie un impiegat al Epitropici pentru traducere şi alte
lămuriri 83 • Date preţioase pentru studierea istoricului Muzeului Municipal din Iaşi
(Gheorghe Ghibăncscu fiind unul din membrii fondatori ai acestuia) sunt oferite
Ibidem, f 18 şi 19.
Ibidem, d. 6, f 6 (Societatea "Viitorul"), f 14 (Ateneul Român din Bucureşti), f. 20 (Şcoala de
fete "Elena Doamna"), f. 29 (Şcoala Superioară de Arte şi Mescrii), f. 31 şi 34 (Ateneul Popular
Tătăraşi), f 33 şi f. 40, 41 (Universitatea Populară "K Iorga" din Vălcnii de Munte), f. 36
~pimnaziul din Tg. Frumos), f. 39 (Cercul Studenţilor din Iaşi), f. 45 (sala Teatrului din Vaslui).
Ibidem, f 1.
71
Ibidem, f 2, 3. Gr. C. Buţureanu era secretar general, iar Thcodor Codrescu era preşedintele
Secţiei Literare (vezi semnătura acestora).
72
Ibidem, f 4 ( semnătura lui Take Ionescu în calitate de ministru al Cultelor şi Instrucţiunei
Publice), f. 5, 8.
73
Ibidem, f 6.
74
Ibidem, f. 12, 13 şi 19.
75
Ibidem, f. 32.
76
Ibidem, f. 18.
77
Ibidem, f. 38.
78
Ibidem, f. 25 şi 28.
79
Ibidem, f. 47-57.
80
Ibidem, d. 6, f. 7.
81
Ibidem, f. 9.
82
Ibidem, f. 15.
83
Ibidem, f. 21.
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în actul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a acestei instituţii, din 1 octombrie
192084 , precum şi în bugetul Muzeului pe anul fmanciar 1920-1921 85 .
Documentele următoarelor trei dosare se referă la activitatea publicistică a
istoriografului. Dosarul 7 totalizează 109 file de documente, din perioada anilor
1897-1938. Acestea sunt contracte de publicare a unor cărţi încheiate cu diverşi
librari editori: P. Iliescu şi D. Grosu86 , Gh. Vesbianu şi H. Steinberg 87 , dar şi
corespondenţa cu edituri cunoscute, precum SOCEC - Societate Anonimă pe
88
Acţiuni , Cartea Românească 89 , Librăria "Autorii Români" - Fanny Saraga din
Iaşi 90 . Printre instituţiile care au publicat sau care au aprobat tipărirea lucrărilor
istoriografului au fost Mănăstirea Neamţului 91 , Casa Şcoalelor şi a Culturii
Poporului 92 . Se ştie că 12 volume de Ispisoace şi zapise cuprind documentele
Epitropiei Spitalelor "Sfăntului Spiridon" din Iaşi 93 • Semnalăm existenţa în acest
dosar a contractelor încheiate în luna octombrie 1905 94 şi iunie 1918 95 între
Gheorghe Ghibănescu şi Epitropia "Sfăntului Spiridon" 96 pentru publicarea
primelor volume din Ispisoace şi zapise. Contractul din 1905 este exemplarul
rămas la Gheorghe Ghibănescu 97 • În 1924, aproape la 20 de ani de la începutul
colaborării, Epitropia trimite lui Ghibănescu "viile sale mulţumiri" pentru
măiestria cu care a condus până la s~rşit elaborarea operei98 . Colaborarea cu
Ibidem, f. 22-23 (în copie, tehnoredactat pe hârtie de calc); vezi şi d. 20, f. 14-46.
Ibidem, f. 26-27, vezi şi f. 30 şi 35.
86
Ibidem, d. 7, f. 1 (anul 1897 Gramatica clasa a IV-a primară, ediţia l), f. 42 (anul 1895 Gramatica clasa a III-a primară).
87
Ibidem, f. 14 (manuale de Gramatică pentru clasa a III-a şi a IV-a primară urbană, a III-a
rurală anul I şi II).
88
Ibidem, f. 5.
89
Ibidem, f. 38.
90
Ibidem, f. 15.
91
Ibidem, f. 18.
92
Ibidem, f. 19 (Din traista cu vorbe), f. 26 (Buletinul Muzeului din Iaşi), f. 27 (Surete şi izvoade),
f. 31 (Boerii de sânge).
93
Despre colaborarea lui Ghibănescu cu Epitropia pentru publicarea acestor volume, vezi Silviu
Văcaru Gheorghe Ghibănescu În documnete de arhivă, în ,,Prutul", revistă de cultură, scrie nouă,
anul I (X), nr. 1(47) 2011, p. 63-66.
::Arhivele Naţionale laşi, colecţia Gheorghe Ghibănescu, d. 7, f. 2.
Ibidem, f. 13.
96
În 1948, patrimoniul Epitropiei (spitale, biserici schituri, mănăstiri, imobile în staţiunea Slănic,
păduri şi alte bunuri) a intrat în proprietatea statului, iar arhiva (dosare privind bunurile şi
activitatea spitalicească) a fost preluată de Arhivele Statului Iaşi, picturile de Pinacoteca ieşeană,
iar documentele şi planurile moşiilor de către Academia Română, acestea din urmă păstrându-se
mai întâi la Arhivele Statului laşi, fiind preluate apoi de Institutul de Istorie din laşi şi, în cele din
urmă, au revenit Arhivelor din laşi în anii '60, la intervenţia profesorului Ioan Caproşu, care era
atunci şef al secţiei de Istorie Medie şi Medievală.
97
Vezi contractul rămas la Epitropie în A~I. Epitropia Generală a Casei Spitalelor "Sflintul
Spridon" laşi 1824-1948, d. 741, f. 78; tot aici se găseşte documentaţia păstrată despre colaborarea
lui Ghibănescu cu Epitropia privind publicarea şi distribuirea volumelor Ispisoace şi zapise
diferitor instituţii din perioada 1905-1925, f. 30-32, 35, 39-52, 54-55, 62-69, 75-79, 83-94. Printre
instituţiile care au primit prima parte a primului volum menţionăm Direcţia Generală a Arhivelor
Statului, Ibidem, f. 47, şi Arhivele Statului din laşi, Ibidem, f. 49.
98
Arhivele Naţionale Iaşi, colecţia Gheorghe Ghibănescu, d. 7, f. 20.
84
85
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Epitropia a continuat şi mai târziu, în 1933, când i s-a aprobat alcătuirea şi
tipărirea lucrării Cartea de Aur99 • În anul 1905, s-a încheiat un contract cu
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice pentru publicarea primelor două
volume din colecţia de 25 volume Surete şi izvoade 100 . Volumele IV şi V din
această colecţie au fost publicate în 1908 101 . Valoarea lor ştiinţifică a fost însă dur
contestată în 1908 de către Ioan Bogdan, profesor de Filologic Slavă la
Universitatea din Bucureşti 102 . Cu toate acestea, volumele celor două colecţii au
avut un puternic impact în istoriografia românească şi nu numai 103 , fiind solicitate
în 1915 de Institutul de Studii Sud-est Europene 104 şi Societatea Istorico105
Arheologică Bisericească din Chişinău • Pentru volumul cu documente
basarabene, din Surete şi izvoade, Gheorghe Ghibănescu a colaborat şi cu
Secretariatul Instrucţiunii Publice-Basarabia, Serviciul Activităţii Extraşcolare 106 .
Dosarul conţine corespondenţa întreţinută de Gheorghe Ghibănescu în calitate de
preşedinte al Comitetului Muzeului Municipal din Iaşi cu Ministerul Muncii,
107
Cooperaţici şi Asigurărilor Sociale , "Arhivele O ltcniei" 108 , Muzeul Limbii
Române din Clu/ 09 , Preşedinţia Consiliului de Miniştri 110 , Biblioteca "Ion I.
111
112
Brătianu" , Roerich Muscum din New York . Fiind iubit şi preţuit de elevi,
Asociaţia foştilor elevi ai liceului "Anastasie Başotă" din Pomârla îi solicită
profesorului să-i ajute la întocmirea unui număr festiv al Anuarului liceului lor 113 •
Acesta răspunde, întocmind în câteva luni lucrarea Pomârla şi Başoteştii 114 , pe
care o va tipări în 1929, la Editura "Viaţa Româncscă". Trei ani mai târziu, în
1932, Comitetul redacţional al Anuarului Şcolii Normale "Vasile Lupu" din Iaşi
solicită să trimită, aşa cum o făcuse pentru fiecare,număr, un articol pentru a fi
publicat în numărul pe anul şcolar 1930-1931 şi pe 1932 115 . Din categoria
99

Ibidem, f. 37.
Ibidem, d. 7, f. 4, 6 şi 24.
101
Ibidem, f. 9.
102
Ibidem, f. 7; fapt comunicat de V.G. Morţun, ministru ad-Interim; vezi şi răspunsul lui
Gheorghe Ghibănescu (ibidem, f. 8); despre relaţia dintre Gheorghe Ghibănescu şi Ioan Bogdan,
aminteşte Constantin Bobulescu în scrisoarea către Mihai Costăchescu din 4 iunie 1926, în AKI,
:\1. Costăchescu, nr. 253.
103
Ibidem, f. 98.
104
Ibidem, f. 12.
105
Ibidem, f. 17.
106
Ibidem, f. 16.
107
Ibidem, f. 21 (ordine de plată pentru abonamente).
108
Ibidem, f. 23 şi 25.
109
Ibidem, f. 30 (schimb de reviste).
110
Ibidem, f. 33.
111
Ibidem, f. 32 şi 35.
112
Ibidem, f. 103-105.
113
Ibidem, f. 28.
114
Ibidem, f. 29, legat de acest subiect Gheorghe Ghibănescu a mai publicat Pomârla (Dorohoi)studiu istoric, în 1929; Documentele caselor Anastasie Başotă (azi Girnnaziu1 "Ştefan cel Mare",
str. Sărărie), în 1926; Başoteştii şi Iaşii, în 1930. Vezi şi ANI, Documente, pachetele 495/1, 906/6,
9231111,114,115,117-119,124, 10171151, 10181102,923/118, 124, şi 1017/151.
115
Ibidem, f. 34.
100
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documentelor care arată cum şi-a constituit istoriograful colecţia de documente şi
manuscrise fac parte şi cele câteva adrese păstrate în acest dosar; de la Episcopia
116
Huşilor
şi de la Muzeul "Alexandru Saint-Georgcs" al Fundaţiilor Culturale
117
Rcgale .
Nu ştim sigur, dar se parc că Gheorghe Ghibănescu a participat la cel de-al
XII-lea Congres International d'IIistoire de l'Art de la Bruxelles, din septembrie
1930, al cărui program de desfăşurare a fost integrat în acest dosar 118 . Tot aici a
fost adunată, de către Constantin Mircea Ghibăncscu, corespondenţa purtată de el
şi de defunctul său tată cu librăriile şi persoanele care au primit cărţi, dar care nu
le-au mai achitat 119 • Deosebit de important pentru a stabili ce mai conţinea
colecţia cărturarului după moartea sa, este inventarul complet cu manuscrisele,
cărţile şi obiectele depuse de Mircea Constantin Ghibănescu pentru a fi expuse
temporar la Librăria şi Anticvăria lui Ath. Gheorghiu 120 • Fiecare obiect de
inventar are menţionat şi preţul de vânzare.
Datorită numărului mare de documente şi a diversităţii tematice, pachetul
8 a fost constituit din nouă unităţi arhivisticc. Primele opt dosare cuprind notiţe şi
.
dcsprc 1am1
c
. .
..
manuscnsc
11a RAaşcanu 121 , cuza 122 , numm
1e geografi1ce dupa_
Procopius din Cczarea 123 , dialectica lui Hc~cl 124 , Priscus 125 , Maecena 126 ,
Reformatorii educaţiei din secolul al XVI-lea 27 , însemnări din lucrarea lui
Thcodor Codrescu Practicarea ştiin~elor medicale de cătră învăţătorul sătesc,
Bârlad, 1886, şi note despre răbuş 1 8 • Ultimul dosar din acest pachet cuprinde
documentele scrise de Gheorghe Ghibăncscu: transcrieri de pc zapise şi acte
domneşti, spiţe de ncam 129 , file de manuscris din lucrările sale autobiografice
intitulat Amintiri 130 , un Cuvânt înainte pentru cel de-al treilea număr din "Arhiva
Muzeului Municipal" 131 , Adaose şi îndreptări la Surete şi izvoade, vol. XX 132 , un
fragment din Cumătria motanului (episod din răscoale le ţărăneşti) 133 , notiţe
Ibidem, f 10 (Gheorghe Ghibănescu este rugat să inapoieze cele două cărţi slavone pe care le-a
luat pentru studiu de la parohul bisericii Brădiceşti, judeţul Fălciu).
117
Ibidem, f. 9 şi 40.
118
Ibidem, f 99-103.
119
Ibidem, f 47-96.
120
Ibidem, f. 107-108.
121
Ibidem, d. 811, 114 f. Despre familia Râşcanu, vezi in Ioan Neculce, Buletinul Muzeului
Municipal laşi, fascicola 611926-1927, p. 239-249.
122
Ibidem, dosar 8/2, 153 f.
123
Ibidem, dosar 8/3, 62 f.
124
Ibidem, dosar 8/4, 25 f.
125
Ibidem, dosar 8/5, 17 f.
126
Ibidem, dosar, 8/6, 13 f.
127
Ibidem, dosar, 817 20 f.
128
Ibidem, dosar, 8/8, 6 f
129
Ibidem, dosar 8/9, f. 1-51.
130
Ibidem, f52-69.
131
Ibidem, f 70.
132
Ibidem, f. 71.
133
Ibidem, f 72-73.
116
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despre filosofia, istoria şi poezia antică 134 . Printre documentele scrise de alte
persoane prezentăm trei memorii ale lui Constantin Pogor 135 , învăţător la
Prigoreni, comuna Brăieşti, judeţul laşi. Cel dintâi, intitulat Luptă pentru onoare,
dreptate şi adevăr, din 1908, este adresat preşedintelui Consiliului de
Administraţie al Casei Centrale a băncilor populare şi cooperativelor săteşti, cel
din 1909, adresat Directorului general al aceleiaşi bănci 136 şi ultimul, este un apel
către C. Stere, G. Haliţa, O. Popovici-Lupa, Emil Zanc, C. Negrei, Gh.
Crăiniceanu, A. Tenie şi I. Cezar Tăzlăuanu 137 . În acelaşi dosar se află şi notiţe
din Dicţionarul geografic al judeţului Bacău, din anul 1895, de Ortansa
Racoviţă 138 şi câteva texte ale lui Gh. Mânecuţă despre Turcii în Europa,
atingerile lor politice cu Muntenia şi Moldova şi urmările 139 , despre Rolul
preotului şi a învătătorului în educaţia religioasă 140 şi Reforma bisericească a lui
C. Mavrocordat 14 î. Tot aici găsim un text scris de N. llartular adresat Majestătii
Sale despre Îmbunătăţirea sortei ţeranului 142 , un indice de nume pentru volumeie
143
din Letopiseţ , note despre viaţa P.S.S. Arhiercului Narcis Creţulescu, stareţul
Mănăstirii Neamţ, publicate în ziarul "Minerva" de profesorul Alcx. Paleru din
144
Pomârla, la 12 septembrie 1909 , texte în limba română şi franceză despre Fraţii
145
Bacheville la Iaşi ( 1817) , un text despre mersul învăţământului primar, rural şi
urban, profesional şi secundar în judeţul Fălciu în anii 1920 - 1921 146 , noţiuni de
147
148
trigonomctrie
culegeri de colinde, poezii , documente transcrise sau copiate
149
de elevii săi , notiţe de la lecţiile de limbă engleză 150 , fişe de gramatică a limbii
române întocmite de profesorul Ghibăncscu 151 •
Dosarul 9 cuprinde copii, transcrieri de pc diverse documente din secolele
XVI - XIX (zapise, acte domneşti, spiţe de neam etc.), cu un total de 95 file.
Unele din transcrieri sunt făcute de Ghibăncscu 152 , cele mai multe însă sunt scrise
de elevii săi de la Şcoala Normală 153 , transcrieri pc care profesorul le completa
134

Ibidem, f. 74-87.
Ibidem, f. 88-116.
136
Ibidem, f. 117-122.
137
Ibidem, f. 123-130.
138
Ibidem, f. 131-161.
139
Ibidem, f. 162-163.
140
Ibidem, f. 164.
141
Ibidem, f. 165.
142
Ibidem, f. 166-177.
143
Ibidem, f. 178-189.
144
Ibidem, f. 190-196.
145
Ibidem, f. 197-206.
146
Ibidem, f. 207-208.
147
Ibidem, f. 209-215.
148
Ibidem, f. 216-227.
149
Ibidem, f. 228-249.
150
Ibidem, f. 25 -271.
151
Ibidem, f. 272-298.
152
Ibidem, d. 9, f 11,26-28, 43,47-55, 70-71, 83-88 ş.a.
153
Ibidem, f. 1, 43 v, 56-68.
135
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sau corccta 154 . Sunt câteva copii executate cu mare talent artistic, aşa cum este, de
exemplu, cea a elevului Emilian Bontoş 155 •
În pachetele 10-13 a fost grupată corespondenţa personală şi de familie a
profesorului Ghibănescu. Pachetul 1O conţine 167 de scrisori din perioada 18891930, iar în pachetul 11 sunt grupate 74 de scrisori din perioada 1931-1942 de la
diferite fsersonalităţi, printre care: N. Iorga 156 , P.P. Panaitcscu 157 , C.C.
Giurescu 58 , C-tin Moisil 159 , M. Costăchescu 160 , A. Gorovei 161 , Gh. Bezviconâi 162 .
Corespondenţa primită de Gheorghe Ghibăncscu, de la aceste personalităţi şi de la
altele, prezintă diverse probleme de natură familială, relaţii politice, informaţii
despre funcţionarea unor instituţii de cultură din ţară şi străinătate, nenumărate
sesizări, reclamaţii adresate politicianului Gheorghe Ghibănescu.
În pachetul al 12-lea au fost inventariate 121 de scrisori de familie. Din
conţinutul acestora transpare "omul" Ghibănescu, în calitate de protector al
familiei sale. Datorită poziţiei sociale şi funcţiilor deţinute, fini, nepoţi, veri şi
chiar foşti elevi îl roagă să intervină în rezolvarea a tot felul de probleme 163 . Pe
unii dintre aceştia Gheorghe Ghibănescu nu ezita să îi împrumute cu bani 164 , pe
alţii să-i ţină în gazdă 165 , fapt pentru care unii dintre ei îi pomenesc cu mare drag
şi după moarte 166 • Scrisorile din acest pachet surprind şi momente fericite şi mai
puţin fericite, relaţii şi întâmplări din viaţa celorlalţi membri ai familiei
167
168
Ghibănescu: Rozalia, Tache , Virginia , Octavian ş.a.
În ultimul pachet din această categoric au fost aşezate trei scrisori adresate
lui Mircea Ghibănescu şi o scrisoare a acestuia către 1. Cărăbaş, librar din
Bucureşti.

Dosarul al 14-lea deschide categoria materialelor colecţionate de
Gheorghe Ghibănescu. Actele familiilor Alecu şi Scarlat Negruţi, Zoe Negruţi,
născută Rosetti, şi spătăresei Zoiţa Negruţi, Eufrosina Calimachi, Smaranda
Catargi şi Iorgu Voinescu, adunate în acest dosar contribuie fiecare în parte la
întregirea imaginii societăţii româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX -lea.
Ca genuri documentare enumerăm: contracte, procuri certificate, autorizaţii, acte

Ibidem, f. 12, 14 şi 29.
Ibidem, f 43.
156
Ibidem, 11/56.
157
Ibidem, 10/129.
158
Ibidem, 11163.
159
Ibidem, 11157.
160
Ibidem, 10/72, 10/73.
161
Ibidem, 11136.
162
Ibidem, 11141.
163
Ibidem, d. 12/21, 12/37-41, 12/59, 12/61,12/79-81.
164
Ibidem, 12/15, 57, 58, 82.
165
Ibidem, 12/48-51.
166
Ibidem, 12/68.
167
Ibidem, 12/97-103 (Mircea Constantin Ghibănescu).
168
Ibidem, 121107-114.
154
155
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de vânzare-cumpărare ale moşiilor Voineşti (Iaşi) 169 , Boţeşti (Fălciu) 170 , Blăgeşti
(din trupul moşiei Boţeşti) 171 , Porcişcnii (Fălciu) 172 , Ţ ibana 173 , Prigorcni 174 ,
Roşiori (Fălciu), Plopi, Paruşeni, Gârbeşti (Vaslui) 175 ş.a. dintre anii 1855-1881.
Pc lângă aceste documente, în dosar s-au păstrat un anunţ despre moartea Zoici
177
Negruţi, născută Rosetti 176 , un cxtract de moarte pe numele lui Scralat Negruţi ,
un certificat de deces pc numele lui Alexandru Carol, fiul Zoici şi al lui Alexandru
Negruţi 178 , o declaraţie a spătăresei Zoiţa Negruţi prin care consimte ca fiul ei
Alexandru Negruţi să se căsătorească cu Aglaia, fiica vornicului Iorgu
Voinescu 179 • Din seria documentelor care fac referire la averea imobilă a
spătăresei Zoiţa Negruţi din oraşul Iaşi, sunt şi cele prin care aceasta închiriază lui
Benjamen Fredman şi fiului său Leon casele sale din mahalaua Talpalari 180 ,
precum şi autorizaţia pentru depozitarea lemnelor pe locul său din strada
Moţoc 181 , devizullucrărilor de reparaţii făcute la casele sale din strada Gării 182 şi
din strada Arcu 183 . Fiul său, Alexandru N egruţi deţinea clădirile din strada Gării
184
cu nr. 15, 17, 19, 21, 23, 25 şi în strada Arcu, unde în 1898, şi-a instalat lumina
electrică 185 . Deosebit de valoroase pentru studierea situaţiei economice a satelor
moldoveneşti din a doua jumătatea a secolului al XIX-lea sunt cele câteva tabele
cu situaţia muncilor agricole executate de locuitorii moşiilor menţionate între anii
1876-1881 186 şi un contract de arendă a unei vii din podgoria Huşi încheiat în
1904 între Smaranda Paraschiv, pe de o parte, şi Ihăl Rubenstain şi Burah Herscu
Feraru pe de altă parte 187 • Sunt câteva documente care au făcut parte din arhiva lui
Nicolae Drosso. Este vorba de o chitanţă din 1880 prin care Smaranda Catargi,
dorniciliată în Bucureşţi, îl împuterniceşte pc acesta să-i ridice pensia de la
Casicria din Iaşi 188 . Din certificatul emis de Tribunalul comunal din Belgrad în
1878, aflăm că Smaranda Catargi, în vârstă de 63 ani, s-a născut la Balş, s-a
căsătorit cu Constantin Catargi, iar în acel moment locuia la palatul prinţului
169

Ibidem, d. 14, f. 3, 7-8, 15, 16-17, 19,22-23,27,28, 31,33-35,38-40,62-66, 101-103.
Ibidem, f. 5, 6, 18, 30, 45 şi 73.
171
Ibidem, f. 14.
172
Ibidem, f. 32.
173
Ibidem f. 20.
174
.
'
Ibtdem,
f. 25, 59, 60,77-79.
175
Ibidem, f. 12.
176
Ibidem, f. 9.
177
Ibidem, f. 10.
178
Ibidem f. 11.
179
Ibidem,' f. 13.
180
Ibidem, f. 21, 24, 29, 36 şi 37; vezi şi Ibidem, dosar 15, f. 3-4.
181
Ibidem, f. 53.
182
Ibidem, f. 54.
183
Ibidem, f. 58.
184
Ibidem, f. 61.
185
Ibidem, f. 67-72.
186
Ibidem, f. 48-52, 80-100, 104-129.
187
Ibidem, f. 74-76.
188
Ibidem, f. 130, vezi şi dovezile banilor ridicaţi şi daţi; ibidem f. 138 şi 140.
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Serbiei, M.M. Obrenovici al IV-lea 189 . În acest dosar se află şi procura dată de
Catinca Budişteanu, născută Cârjă, fosta soţie a lui Teodor Pascu, avocatului
Constantin Cristodulo-Cerchez, pentru a o reprezenta în procesul care îl avea
dânsa pentru împresurarea moşiei sale Ghiberţenii de către moşia Rogojenii,
proprietate a defunctei Eufrosina Calimachi 190 , precum şi hotărârea dată în acest
proces de Curtea de Apel din Focşani, secţia I 191 . Şi, în fine, nu putem să nu
semnalăm existenţa unui interesant memoriu înaintat Mitropolitului Moldovei în
1941 de epitropul C. Popescu care deplângea situaţia Bisericii Sf Haralamb din
192
Iaşi, unde paroh era preotul Gh. Neculea .
Dosarul al 15-lea cuprinde o convenţie încheiată în 1873 193 şi mai multe
certificate din 1876 194 , privitoare la Iorgu Voinescu, proprietarul unei părţi din
moşia Prigoreni, comuna Brăieşti, plasa Cârligătura, judeţul Iaşi. În 1879, s-a
întocmit inventarul şi evaluarea averii mobile şi imobile din Iaşi rămasă de pe
urma defunctului Iorgu Voinescu 195 • Din acest dosar aflăm că în 1874, spătăreasa
Zoiţa Negruzi a cumpărat de la Benjamin Friedman casa cu atenansele şi tot locul
său din mahalaua Talpalari 196 , iar împreună cu Aglaia Negruzi şi Iorgu Voinescu
197
împărţeau moşia Prigoreni .
În pachetul al 16-lea au fost inventriate 13 scrisori adresate lui Th.
Codrescu, Humpel, Gheorghe Ionescu, Suţu ş.a. în perioada 1884-191 O.
În următorul dosar se află patru schiţe de plan ale unor străzi din Iaşi, şi
anume: C. Negri (fostă Veche), Cuza-Vodă, I.C. Brătianu şi Sărărie,
menţionându-se magazinele, atelierele precum şi unele instituţii existente pe
străzile respective. Schiţele de plan sunt executate de elevii Şcolii Superioare de
Arte şi Meserii din Iaşi, unde Ghibănescu a fost profesor mulţi ani.
În dosarul numărul 18 sunt actele dintre anii 1860 - privitoare la N. Drosu,
procurator 198 al Eufrosinei Calimah născută Cantacuzino şi al prinţului Al.
Calimah, proprietar, arendaş şi senator. Contractele, procurile, procesele-verbale,
rapoartele către Ministerul Justiţie, declaraţiile, chitanţele, rec1p1se,
procesele-verbale de evaluare, extractele de venituri şi cheltuieli, somaţiile,
bileţelele şi scrisorile din acest dosar, unele scrise în limba franceză, fac referire la
diverse venituri şi cheltuieli, tranzacţii şi procese în legătură cu moşiile Drăguşeni
şi Bălţăteşti 199 , Drăguşenii Sârbei şi Săreştii 200 , Belceşti (Iaşi) 201 , Iveşti 202
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
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Ibidem,
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Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f 39.
f. 131-133.
f 134-137.
f. 142-147.
d. 15, f 1-2.
f. 5, 6, 7, 8 şi 9.
f 12-15.
f. 3-4.
f. 1-2, 10-11.
d. 18, f. 87, 105 şi 147.
f. 4-5, 12-16 bis, 20-22, 32-33 (în franceză), 39,40-43,79,96, 192,204 şi 287.
f. 247, 249, 254, 255,258,260, 262 şi 271.
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din judeţele Suceava, Neamţ, laşi, Covurlui şi Tutova. Pc lângă aceste documente,
dosarul cuprinde şi acte ce pot face parte din categoria actelor personale ale lui N.
Drossu, precum este certificatul prin care se arată că acesta a fost ales în anul
1873 cu majoritate de voturi, membru în Consiliul Judeţean Iaşi, în locul
defunctului Iancu Drăghici 213 . Corespondenţa dintre cei doi, Nicolae Drossu şi
prinţul Calimach, pe lângă faptul că este inedită, este deosebit de interesantă,
214
surprinzând fragmente savuroase din viaţa şi activitatea acestora . Nicolae
215
Drossu a fost şi epitropullui Lascarachi Mihalachi, proprietar al moşiei Băccşti ,
21
care în 1875 era dată în arendă lui Leiba Şionfeld . În acest dosar se păstrează şi
217
corespondenţa purtată de K Drosu şi Maria Moruzi , Ion Gherghitzoaia din
218
219
220
Bârlad , Cambureanu , J.A. Cantacuzino , G. Ştirbey 221 , Ncgruzzi222 de
Gheorghe Teodorescu cu Altcr Wcchsler 223 ş.a. De la Artur R. Wechslcr, N.
224
Drossu a cumpărat în 1882 obligaţiuni , iar lui Eugenie Uhrinoschi i-a
împrumutat 40.000 de lei în bilete ce bancă 225 . Pe lângă multe alte moşiile
arendatc de N. Drossu o găsim şi pe cea de la Bucium, unde subarendcază în 1884
o crâşmă, zisă Blaga, lui Lazăr Einsenfcld 226 . Dosarul mai cuprinde un contract
încheiat între N. Drossu şi P. Bclzcndahl prin care acesta din urmă se obliga să

Ibidem, f 8, 38, 46, 47, 52-57, 59, 60, 61, 63-65 (un înscris al locuitorilor din Grumăzeşti), 66
(un înscris al locuitorilor din Petricani), 68, 125, 130, 132, 133, 143-144, 148, 149, 151-154, 156163,165,167-170,176,185,188,194,197-198.
202
Ibidem, f 9, 10, 17-19,71-74, 81, 97, 101 şi 278.
203
Ibidem, f 25-31.
204
Ibidem, ( 34-37.
205
Ibidem, f 23, 80 şi 91.
206
Ibidem, f. 1-3.
207
Ibidem, f. 104, 108, III, 114, 118, 119, 120-122, 124, 128-129, 145, 177 şi 248.
208
Ibidem, f. 48-50, 51 şi 96.
209
Ibidem, f. 58.
210
Ibidem, f. 69-70.
211
Ibidem, f. 84, 88 şi 89.
212
Ibidem, f. 193.
213
Ibidem, f. 62.
214
Ibidem, f 32-33,75, 77, 82, 87, 92, 93, 96, 100, 103, 126, 138,142, 171-175, 178,209, 210,
211 şi 286.
215
Ibidem, f. 127 şi 146.
216
Ibidem,f 112,113, 115şi 116.
217
Ibidem, f. 123 şi 136.
·
218
Ibidem, f. 277 şi 280.
219
Ibidem, f. 279.
220
Ibidem, f. 281.
221
Ibidem, f. 282 şi 283.
222
Ibidem, f. 285.
223
Ibidem f. 125.
224
Ibidem,' f. 250.
225
Ibidem, f. 152-253.
226
Ibidem, f. 270 şi 273.
201
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execute fumitura de la geamurule casei lui N. Drossu din strada Lăpuşneanu 227 .
La contract este ataşată schiţa gcamurilor casei cu dimensiunile şi preţul acestora
în funcţie de calitate 228 • Relevant pentru studierea vieţii cotidiene a aristocraţiei
moldoveneşti sunt cele câteva facturi eliberate pc numele soţilor Drossu de la
diverse magazine din străinătate în care se arată obiectele de mobilier,
decoraţiunile interioare şi exterioare 229 , precum şi bijuteriile şi argintăria 230
procurată de aceştia în anul 1880. Pc lângă acestea, aflăm că Nicolae Drossu s-a
judecat în nume propriu cu diverse persoane, precum Gh. Băncilă de la Caşin,
judeţul Bacău, pentru bani şi pentru nişte oi 231 , cu avocatul P. Niţcscu 232 , şi, în
caliate de procurator cu Catinca Cudişteanu Pascu, născută Cârja, fostă soţie a lui
Teodor Pascu, reprezentată de avocatul Consatntin Cristodulo Cerchez pentru bani
233
şi moşia Rogojănii . Prezintă importanţă în ceea ce priveşte cheltuiala făcută la
pomenirea Eufrosinei Calimachi, decedată în 1875, izvodul dat de economul
Mardorov în care sunt enumerate toate câte s-au cwnpărat şi cât s-a cheltuit pentru
acest evenimene 34 . În acest dosar a fost inclus şi actul de vânzare-cumpărare,
încheiat în anul 1879 între Alexandru Negruzi şi mama sa, spătăreasa Zoiţa
Negruzi, a caselor din mahalaua Talpalari, din Iaşi, case pe care primul le
cumpărase de la răpostul lui moş, Costache Voinescu 235 . Mai târziu, în 1891,
acelaşi Alecu Negruzi, proprietar al moşiei Voineşti, cumpără de la Dumitru
Ungureanu 50 vedre de vin 236 • Pentru studierea proprietăţilor din Basarabia
relevant este contractul de arendă încheiat la 1880 între Dimitri Paisi şi
coproprietarii moşiei Badicu Moldovenesc şi ai cotunei Chircanii, "situată în
Rusia partea Basarabiei retroccdată, comuna Constantinovca" 237 . Documentul
prezintă în amănunt condiţiile arendării, arătând, totodată, averea mobilă şi
imobilă a moşiei respective. Pentru moşia Bădicu Moldovenesc, compusă din
trupurile Neguleşti, Păcurăreşti, Chircani şi Badicu din comuna Costangalia, plasa
Costangalia, judeţul Cahul, N. Drossu, în calitate de coproprietar, este somat să
plătească o datorie către Societatea Creditului Urban din Bucureşti 238 • Şi tot
pentru această moşie s-a judecat cu Thelimach Ciupercescu în cursul anului
1880239 . În ceea ce priveşte moşia Cristeşti din judeţul Iaşi, în dosarul de faţă se
păstrează hotărârea dată în 1880 de Tribunal judeţului Iaşi, secţia a III-a, cu
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
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pnvrre la litigiul dintre d-na Balan Vasiliu Cristescu, soţia lui Teodor Vasiliu
Cristescu, şi Elisabeta Cazimir pentru vânzarea moşiei menţionate 240 • De remarcat
pentru acest dosar este că fiecare document, începînd cu fila 62 din dosar, a fost
cotat cel mai probabil de către Gheorghe Ghibănescu, care avea ordonată colecţia
pe pachete, iar în cadrul fiecărui pachet documentul avea un număr, sistem utilizat
şi astăzi în Arhivele ieşene pentru colecţia Documente 241 . Această remarcă,
susţinută de faptul că aceste documente aparţin aceleiaşi persoane, N. Drossu, ne
face să bănuim că cea mai mare parte a documnetelor respective au făcut parte din
pachetul XVI, care, cine ştie când sau din ce motive, a fost împărţit. În dosar s-au
242
243
păstrat doar câteva documente dintre numerele 141 - 415 , ceea ce ne face să
credem că dosarul-pachetul iniţial a avut peste patru sute de documente.
Dosarul cu numărul 19 cuprinde lucrările Comitetului Presei Ieşene pentru
ajutorarea incendiaţilor din judeţul Fălciu şi alte regiuni din Moldova, al cărui
244
preşedinte era N. Drosu . Tot aici sunt şi diferite numere din ziarele
246
247
245
"Curierul" , "Independenţa română"
şi "Liberalul"
în care s-au tipărit
articole despre activitatea Comitetului. Ziarele conţin date referitoare la politica
internă şi externă a României, precum frânturi din viaţa socială, economică şi
culturală a vremii. Dosarul este constituit de creator, având legăturile originale cu
sfoară, însă, probabil din cauza proastelor condiţii de păstrare şi depozitare,
ziarele sunt parţial rupte, mai ales la îndoituri, care, pe alocuri, ies din dosar.
Majoritatea documentelor reprezintă corespondenţa Comitetului Presei Ieşene cu
diverse instituţii şi persoane 248 din Moldova, care au refuzat ori s-au oferit şi au
contribuit la ajutorarea nu numai a incendiaţilor din Fălciu, ci şi din alte localităţi
ale Moldovei 249 . Printre aceste instituţii enumerăm: Prefectura judeţului
Covurlui 250 , Comitetul Teatrului - Societatea Dramatică din Iaşi 251 , Comitetul
240

Ibidem, f 233-236.
Astăzi, în cadrul acestei colecţii, la pachetul nr. 16 sunt inventariate 93 de documente. Este
posibil ca documentele din colecţia lui Ghibănescu să fi făcut parte din pachetul 16 al colecţiei
Documente şi, pentru că nu aveau legătură cu acest pachet, a fost integrate de către arhivişti la
dosarul 19 al colecţiei Gheorghe Ghibănescu.
242
Ibidem, f 93.
243
Ibidem, f. 146.
244
Ibidem, d. 19, f. 7, 8 şi 53.
245
Ibidem, f. 1-2, 19-22, 55-56, 76-83, 107, 166-171, redactor la acest ziar era Th. Blassan,
membru al Comitetului.
246
Ibidem, f 134-135.
247
Ibidem, f. 138-139. Proprietarul ziarului era H. Goldner, membru al Comitetului Presei.
248
Ibidem, f 11, 14, 15-18, 26, 36-45, 47, 48, 63-64, 65 şi 68 (Maria Catargi, preşedinta Societăţii
de Binefacere), 69 (Dinu Mavrocordat), 70, 86, 87, 92-93, 96, 104, 106, 117, 118, 119, 136, 137 şi
149.
249
Ibidem f 29-34 (lista cu incendia~i din Târgu Neamţ), filele 50-51 (lista cu incendiaţii din
târgui Lespezi), fila 52 (lista cu incendiaţii din târgu Paşcani), fila 67v (lista cu incendia~i din plasa
Bahlui ), filele 109-110 (lista cu incendia~i din judeţul Fălciu), f. 111-114, 155-163 (listele cu
incendiaţii din Târgu Frumos), f. 120-132 (liste cu incendiaţii din Târgu Neamţ, Paşcani şi
Lespezi),
250
Ibidem, f. 3-4.
251
Ibidem, f 5 şi 35.
241
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Reuniunei Femeilor Române din Iaşi 252 , Prefectura judeţului Iaşi 253 , Comitetele
Unite din Iaşi 254 , Tribunalul judeţului Vaslui 255 , Primăria urbei Piatra256 ,
Prefectura judeţului Neamţ 257 , Prefectura judeţului Suceava258 , Prefectura
261
judeţului Bacău 259 , Prefectura judeţului Putna 260 , Primăria urbei Vaslui ,
262
263
Prefectura Poliţiei Iaşi , Primăria urbei Bârlad , Tribunalul judeţului Tutova264 ,
Prefectura judeţului Fălciu 265 , Primăria comunei Lespezi 266 , Comitetul Filantropic
pentru ajutorarea incendiaţilor din urbea Neamţ 267 , Primăria urbei Focşani 268 şi
269
Primăria comunei urbane Târgu Frumos . Documentele cuprinse în acest dosar
sunt deosebit de valoroase pentru cei interesaţi de felul în care fiinţau instituţiile
de binefacere şi ajutor social, deoarece oferă informaţii despre modul de
organizare funcţionare a acestui Comitet, precum şi date despre cei care făceau
parte din societate sau participau la lucrările sale. Ne rezumăm în aceste câteva
rânduri a arăta că menţionatul Comitet era format din 15 membri şi îşi avea sediul
la Iaşi. Pentru organizarea unor sebări, precum cea din Copou, din aprilie 1882 270 ,
solicitau implicarea junimei şi a damelor din societatea ieşcană 271 •
Dosarul cu numărul 20 conţine diverse acte dintre anii 1871-1942,
însumând 143 de file. A fost legat în anul 2001, fiind solicitat la sala de studiu.
Documentele sunt variate din punct de vedere al conţinutului, nefiind ordonate în
cadrul dosarului, nici tematic şi nici conologic. Astfel, găsim câteva documente cu
referire directă la activitatea profesorului Gheorghe Ghibănescu, în calitate de
preşedinte al Muzeului Municipal din Iaşi, director al Buletinului "Ioan Ncculce"
272
şi al Şcolii de Epigrafie şi Paleografie , şi doar un singur document referitor la
activitatea sa de publicise 73 • Semnalăm, de asemenea, existenţa a două documente
252

Ibidem, f 6.
Ibidem, f 7, 66, 67, 71, 72, 73, 88-89, 98-100 şi 153.
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Ibidem, f 8 şi 46.
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Ibidem, f 10.
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Ibidem, f. 49 şi 57
259
Ibidem, f 74-75, 140-141.
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Ibidem, f 84.
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Ibidem, f 85.
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Ibidem, f. 90, 101, 105.
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Ibidem, f 94.
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Ibidem, f. 102-103.
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Ibidem, f 108, 115-116.
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Ibidem, f 133.
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Ibidem, f 145-146.
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Ibidem, f 143-144.
269
Ibidem, f 151.
270
Ibidem, f 58-59 (lista cu cheltuielile şi veniturile încasate în urma serbării).
271
Ibidem, f 53-54.
272
Ibidem, d. 20, f 14-48, copii tipărite ale unei adrese către Primăria comunei Iaşi.
273
Ibidem, f. 2, copie de pe adresa de comandă a colecţiei de documente publicate de Gheorghe
Ghibănescu către Tipografia Românească din Iaşi; f. 5, adresa de înaintare a unui ordin de plată
pentru 20 exemplare din revista "Ioan l\'eculce".
253
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personale ale Rozaliei Ghibănescu, institutoare la Şcoala Primară de Fete din
74
Ţicău-Iaşe şi Petru Ghibănescu, controlor la Creditul Agricol din Huşi 275 . Sunt
şi documente care oferă date despre înfiinţarea şi funcţionarea a două instituţii
importante în prima jumătate a secolului al XIX-lea, din oraşul Iaşi. Este vorba de
Banca Populară "Izvorul Bogăţiei" şi de Loteria de Stat Colectură Oficială din
276
Iaşi , subordonată primeia, şi Societatea Coorerativă pentru Aprovozionare,
27
Producţie şi Desfacere "Zimbrul Moldovei" • Sunt, de asemenea, câteva
documente care oferă date succinte despre pădurea din Roşojeni-Chirileşti 278 şi
lefurile pădurarilor din districtul Hârlău, pe anii 1867-1871 79 . Deosebit de bine
s-a păstrat actul de proprietate dat de Tribunalul judeţului Iaşi, secţia a III-a, la 27
august 1866, lui Mihalachi Popovici care primeşte de la Maria Moruzi, născută
Negri, două fălci de pământ din trupul părţii de moşie Şoimăreşti din districtul
Suceava280 . In categoria documentelor referitoare la moşii pot fi încadrate şi actele
de judecată gentru moşiile Belceşti 281 , Cristeşti 282 , Chirileşti, Gruie, Oarba şi
Drămboieni 2 3 . Prezintă interes, în ceea ce priveşte studierea vieţii universitare din
anii '30 ai secolului trecut, Memoriul Asociaţiei Profesorilor Universitari, secţia
Cernăuţi, adresat Preşedintelui Asociaţiunii, colegilor Profesori Universitari,
Decanatelor şi Rectoratelor Universităţilor surori, relativ la situaţia organizaţiei 284 •
Relevante pentru viaţa şi activitatea instituţiilor şcolare de la sfârşitul secolului al
XIX-lea, sunt cele câteva chitanţe de primire a banilor de la Directorul Şcolii
Comunale de Meserii, din 1883-1884, semnate de 1. Grigorescu 285 . În dosar se
mai află o felicitare de Anul Nou, din 1942 286 , cartea de vizită a avocatului
Constantin M. Tănase- Turtucaia287 , citaţia pe numele lui Alexandru Negruţi288 ,
autorizaţia de constucţie a unui grajd în Huşi 289 , diverse notiţe 290 , lista cu membrii
A

Ibidem, f. 72-73, cerere adresată Ministrului la 1 martie 1896.
Ibidem, f. 86, brevet pentru medalia "Serviciu credincios", original, timbru sec.
276
Ibidem, f. 1,126 şi 142, copii tipărite; vezi şi f. 6 şi 7, două bilete de loterie din anul 1937; pe
versa primului bilet sunt menţionate numele Virginia Ţarălungă şi C. Ghibănescu.
2 77
Ibidem, f. 141.
278
Ibidem, f. 68-70, 75
279
Ibidem, f. 62.
280
Ibidem, f. 76 original, sigiliu roşu aplicat căzut, dar lipit intact pe o foaie alăturată.
281
Ibidem, f. 49-53 şi 58, dintre anii1871-1873.
282
Ibidem, f. 104-106, 111-114, proces între Ralu Vasiliu Cristescu şi Elisabetta Cazimir, prima
fiind reprezentată de soţul său, Theodor Vasiliu Cristescu.
283
Ibidem, f. 56-57 şi 77-85; urmaşii celor două familii, Cârjău/Cârja şi Cantacuzino Paşcanu,
aflate în proces din 1834-1878, sunt reprezentate în anii din urmă de Nicolae Drossu şi Constantin
Cristodor Cerchez.
284
Ibidem, f. 132-134.
285
Ibidem,( 3,4, 8, 12 şi 13.
286
Ibidem, f. 1O.
287
Ibidem, f. 9.
288
Ibidem, f. 59
289
Ibidem, f. 61.
290
Ibidem, f. 63-67, 71, 90-102, 115-118, 120, 139 (fragment dintr-un text despre relaţia ţăran
funcţionar), 143 (evidenţa vedrelor de rachiu şi vin date la crâşmele de la Chilie, Voineşti şi
Slobozie).
274

275
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Conus1e1 I ntenoare Ju d eţene 291 , borderou pnn care D. Greceanu vinde lui N.
Drossu franci în "obligaţiunile statului" - 12 cupoane, primind valoarea în
o

o

o

o

aur292ş.a.

În ultimul dosar, cu numărul 21, a fost adunată corespondenţa din 1965 a
Arhivelor Statului Iaşi cu urmaşii lui Gheorghe Ghibănescu, Virginia şi Octavian
Ghbănescu, pentru achiziţionarea celor patru lăzi de documenete, manuscrise şi
cărţi, moment prezentat pe larg mai sus.
Importanţa acestui fond documentar este evidentă şi incontestabilă în
perspectiva realizării unei lucrări cuprinzătoare despre viaţa şi activitatea
cărturarului ieşean. Diversitatea tematică a acestui fond, datorită efortului susţinut
de a aduna orice informaţie documentară, oferă astăzi tuturor celor interesaţi
posibilitatea de a realiza studii privind situaţia economică, socială, instituţional
culturală şi educativă a unor comunităţi din judeţele Moldovei, precum şi de a
dezvălui amănunte din viaţa şi activitatea unor personalităţi contemporane
cunoscutului profesor.
Nu vom putea realiza, probabil, niciodată cât a reprezentat, ca întindere,
întreaga colecţie a bătrânului cărturar, sub aspect cantitativ şi, implicit, calitativ,
putem însă să apreciem cantitatea şi valoarea incontestabilă a celor câteva mii de
unităţi arhivistice care au putut fi recuperate sau achiziţionate de Arhivele ieşene.
În acest sens, este remarcabil efortul, perseverenţa şi dăruirea a cel puţin două
generaţii de arhivişti, conduse de Sever Zotta şi Gheorghe Ungureanu, aceştia
înscriindu-se, alături de predecesorii lor, în rândul celor ce au vegheat şi constituit
ceea ce avem astăzi la Arhivele de la Iaşi. Dintre arhiviştii acestei perioade se
disting Rodica P. Anghel, Virginia Isac, Constantin Turcu, Aurel Gheorghiu,
Virgil Apostolescu şi Gheorghe Balica, care, cu ocazia controalelor în teren, au
descoperit, preluat sau negociat şi cercetat mii de documente, care erau apoi
riguros prezentate în documentaţii justificative.
Fără intenţia de a elogia perioada regimului trecut în întregul său, nu
putem trece cu vederea următorul aspect: atenţia deosebită acordată patrimoniului
arhivistic naţional, manifestată concret prin alocarea de fonduri destinate exclusiv
achiziţiilor, fapt care astăzi rămâne, din păcate, doar de domeniul trecutului.

291
292

Ibidem, f. 71.
Ibidem, f. 87-88.
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ILIE E. TOROUTIU ÎN FONDURILE BIBLIOTECII
ACADEMIEI ROMANE. CORESPONDENTA AFLATĂ ÎN
'
FONDUL CABINETULUI DE MANUSCRISE- CARTE RARĂ
Dumitru STAV ARACHE
Oana DIMITRIU
Ilie E. Toroutiu in the Romanian Academy Library funds.
Correspondence in the Cabinet - Manuscripts and rare book
Summary
Ilie E. Torouţiu, personality of Romanian culture, literary critic, folklorist,
translator, part of German intellectuals trained at the school in the early part ofthe
20th century. Ilie E Torouţiu and his wife Elvira Torouţiu, decided to donate their
archive of rich literary history of the Romanian Academy Library.Track
documents "Ilie E. Torouţiu", in the Cabinet ofrare book- manuscripts, there are
in three component: a) large Archive - 9 points; b) Mail- 224 letters; c) donated
manuscripts - 22). The correspondence with Ilie E.Toroutiu there are and in the
other funds.In the Cabinet ofrare book- manuscripts, "O.C.Taslauanu" fund, kept
a number of 8 letters sent by O.C. Tăslăuoanu to Ilie E. Torouţiu.
Keywords: archivistic fund, manuscripts, members of the Romanian Academy,
historians and literary critics, personalities ofBukovina, Ilie E.Toroutiu.
1. Ilie E. Torouţiu şi arhiva sa predată Bibliotecii Academiei Române
Ilie E. Torouţiu, personalitate a culturii române - critic, istoric literar,
folclorist, traducător -, face parte din intelectualii formaţi la şcoala germană la
începutul secolului al XX-lea. S-a născut în Bucovina, la Solca-Suceava, în 17
iunie 1888, şi a trecut la cele veşnice la Bucureşti, în 23 noiembrie 1953. Şi-a
făcut studiile la Suceava şi Cernăuţi. A participat la evenimentele din Primul
Război Mondial şi a activat în viaţa cultural-literară din perioada interbelică a
României. A condus "Caietele Eminescu" şi "Convorbiri literare", serie nouă. S-a
remarcat ca un adevărat istoric literar, pasionat pentru documentele literare. Stau
mărturie cele 13 volume de Studii şi documente literare, corespondenţa
junimişti/ar şi sămănătoriştilor, adunate şi publicate, însoţite de note, comentarii
şi indici. A lăsat şi alte lucrări, între care ,,Poporaţia şi clasele sociale din
Bucovina", "Carmen Sylva în literatura română", ,,Mosernismul", "H. Heine şi
hcinismul în literatura română", "Hermann Sudermann în literatura românească",
,,Pagini de istorie si critică literară" 1 • A făcut traduceri din limbile germană şi
greacă, însoţite de comentarii şi corelări cu limba română. Membru corespondent
Rusu, Dorina, Membrii Academiei Române, 1866-1999, Dicţionar, Academia Română, Editura
Acadmiei Române, Bucureşti, 1999, p. 531.
1
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al Academiei Române (26 mai 1936), repus în drepturi ca membru
corespondent al Academiei Române (3 iulie 1990). Ilie E Torouţiu şi soţia sa,
Elvira Torouţiu (Morariu înainte de căsătorie), au hotărât să doneze bogata lor
arhivă de istorie literară Bibliotecii Academiei Române. O prezentare a acestei
arhive a fost făcută într-un studiu publicat de Pavel Ţugui pe care o redăm în
continuare.
Dosarul-inventar al arhivei I.E. Torouţiu, predată Bibliotecii Academiei
Române, cuprinde: "170 de manuscrise; 10873 scrisori; 14 documente ş.a.; 4424
titluri de cărţi şi 580 titluri de periodice. Capitolele arhivei: Arhiva I.E. Torouţiu.
Manuscrisele găsite în arhiva I.E. Torouţiu, provenind din arhivele T. Maiorescu,
1. Ursu, Gh. Tutoveanu, D. Onciul ş.a. (9 pagini); Arhiva I.E. Torouţiu (14
pagini, total 2350 scrisori); Arhiva Ion Ursu - total 848 scrisori; Arhiva
Xenopol Adela - 60 scrisori; Arhiva Artur Gorovei - 33 scrisori; Arhiva
George Vâlsan - 82 scrisori; Arhiva Ion Ciocârlan - 208 scrisori; Arhiva I.Al.
Brătescu-Voineşti - 97 scrisori; Arhiva 1. Petrevici - 548 scrisori; Arhiva Ti tu
Maiorescu - 1.681 scrisori; Arhiva Radu Rosetti- 149 scrisori; Arhiva I.E.
Torouţiu- 501 scrisori; Arhiva I.E. Torouţiu- Corespondenţă aranjată- 822
plicuri cu scrisori; Arhiva I.E. Torouţiu - Corespondenţă nearanjată - 1690
scrisori; Arhiva I.E. Torouţiu cuprinde în total 2013 scrisori; Arhiva N.
Petraşcu - 134 scrisori; Arhiva N.A. Bogdan - 138 scrisori; Arhiva Slavici284 scrisori; Arhiva Gh. Tutoveanu- 940 scrisori; Arhiva Şaraga- 25 scrisori;
Arhiva Elena şi Margareta Miller Verghi - 72 scrisori; Arhiva Tailler - 4
scrisori; Arhiva Dr. Alexandru de Teodor - 20 scrisori; apoi scrisori din
arhivele loanovici Azuga; Aurcl C. Popovici; Cuţescu Constantin; Mitache;
Pop Florantin I; Livia Dynusza etc. La pagina 56 sunt înregistrate, Documente
diferite şi câteva stampe. Urmează înregistrarea titlurilor celor 4424 cărţi (p. 1-47;
p. 1-63) în limba română, germană şi franceză, majoritatea de literatură artistică,
dar şi de ştiinţe umaniste şi ale naturii, între care şi cărţi rare. Colecţiile de
periodice (580 titluri)- 16 pagini- nu sunt complete, ci disparate, valoroase apar
diverse anuare şi reviste editate de unele şcoli din aria românească, neînregistrate
în alte biblioteci importante din România" 2 .

documentelor aflate în fondul Cabinetului de manuscrise-carte rară
documentelor "Ilie E.Torouţiu", aflate în fondul Cabinetului de
manuscrise-carte-rară, este
sructurată în trei component: a) Arhivă mare; b)
Corespondenţă; c) Manuscrise donate.

2.

Evidenţa

Evidenţa

a)

Arhivă

mare:

A. 697.

Corespondenţă neinteresantă

Cf. Pavel Ţugui, Ilie Torouţiu şi arhiva sa de istorie literară, în "Codrul Cosminului", serie nouă,
nr. 10 (20), 2004, pp. 271-274.

2
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A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

b)

121 7 Hârtii din limba germană dăruite de Totouţiu
1297 Despre viaţa şi opera lui Goethe
1322. Msse
1323 Varia
1324 Scrieri şi traduceri. Material pentru studii şi documente
2691 Exegeză eminesciană
3305 Mss. literar
3342 Mss. literar

Corespondenţă:

Torouţiu,
Torouţiu,
Torouţiu,

Torouţiu,
Torouţiu,

Torouţiu,
Torouţiu,

Torouţiu,
Torouţiu,

Torouţiu,

I.E. către Grigore Anipa, 1938 martie 20, Bucureşti, S. 46/CMXLIII
I.E. către Bălan, 1935 mai 27, Bucureşti, S. 1/XLII
I.E. către George Barcaru, 1919 iun. 21, Bucureşti, S. 2/XLIII
I.E. către Marius Bunescu, 1936 oct. 21, Bucureşti, S. 3/XLIII
I.E. către Eugen Ciarlîc, 1934 mai 7, f 1., S. 4/XLIII
I.E. către Ion Ciocîrlan, 1936, Bucureşti, S. 49 (1-2)/III
I.E. către Ion Ciocîrlan, f.d., f 1., S. 5/XLIII
I.E. către gl. N. Condiescu, 1935 apr. 1, Bucureşti, S. 49/CCXLVIII
I.E. către G.K. Constantinescu, 1936 oct. 24, f 1., S. 6/XLIII
I.E. către Maria Cunţan, 1914 aprilie 6, Pătrăuţi Iţcani, S. 28(1-

5)/DXXV
Torouţiu,
Torouţiu,
Torouţiu,
Torouţiu,

I.E. către AC. Cuza, 1911 mai 31, Cernăuţi, S. 39 (1-15)/DLXV
I.E. către AC. Cuza, 1919 iun. 13, Bucureşti, S. 7/XLIII
I.E. către Ilie Dăianu, 1913 febr. 3, Pătrăuţi, S. 8/XLIII
I.E. către Ovid Densuşianu, 1919 octombrie 1, Bucureşti, S. 14(1-

2)/DXLII
Torouţiu,

I.E. către Dimitriu, 1919 iun. 30, Pătrăuţi, S. 9/XLIII
I.E. către Mihail Dragomirescu, 1907-1915, Suceava, S. 60(1-12)/X
Torouţiu, I.E. către D. Elefteriu, fd., f 1, S. 10/XLIII
Torouţiu, I.E. către Cornelia Emilian, 1933, Buc. S. 42/CDXLIX
Torouţiu, I.E. către Mathias Friedwagner, 1932, f. 1, S. 11/XLIII
Torouţiu, I.E. către Octavian Goga, f.d., f 1, S. 12/XLIII
Torouţiu, I.E. către Artur Gorovei, 1932 august 20, Bucureşti, S. 1(111)/MXCVI
Torouţiu, I.E. şi Elvira către Artur Gorovei, 1933-1936, Bucureşti, S. 3(115)/MXCVI
Torouţiu, I.E. către Artur Gorovei, 1946, decembrie 16, Bucureşti, S.
97/MXC; 1947, S.50/MC
Torouţiu, LE. către Dimitrie Gusti, 1934 mai 13, Bucureşti, S. 13/XLIII
Torouţiu, I.E. către Nicolae Iorga, 1932 ian. 15, Bucureşti, S. 14 (1-3)/XLIII
Torouţiu, I.E. către Constantin Loghin, 1927 ian. 15, Bucureşti, S. 15/XLIII
Torouţiu, I.E. către Ion Manolescu, 1933 nov. 9, Bucureşti, S. 16 (1-7)/XLIII
Torouţiu,
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Torouţiu,
Torouţiu,
Torouţiu,
Torouţiu,

I.E.
I.E.
I.E.
I.E.

către

Vasile Mihăilescu, 1919 iun. 21, Bucureşti, S. 17/XLIII
către Constantin Morariu, S. 18/XLIII
către Leca Morariu, 1946 iul. 20, S. 19/XLIII
către Se. Negreanu (Scarlat-Prcajbă), 1933 nov. 8, Bucureşti, S.

23/XLIII
Torouţiu,

I.E. către Mihai Negruzzi, 1938 nov. 22, Bucureşti, S. 41/Llll
I.E. către Nicolau, f a. Apr. 8, f 1, S. 20/XLIII
Torouţiu, LE. către D. S. Panaitescu Perpessicius, 1936 ianuarie, 25,
Bucureşti, S. 28 ( 1-14)/MXLVII
Torouţiu, I.E. către D. S. Panaitescu Perpessicius, f. d., f 1, S. 22/XLIII
Torouţiu, I.E. către Parchinoschi, 1919 iun. 23, Bucureşti, S. 21/XLIII
Torouţiu, I.E. către Cezar Petrescu, 1936 febr. 9, Bucureşti, S. 35/DCCCVIII
Torouţiu, I.E. şi Murăraşu, D. Către Preşedintele Academiei Române, 193 7,
oct. 20, Bucureşti, S. 42/MXLIX
Torouţiu, I.E. către Rădulescu, 1936 apr. 17, S. 24/XLIII
Torouţiu, I.E. către Rădulescu, 1932 mart. 20, Bucureşti, S. 25/XLIII
Torouţiu, I.E. către Liviu Rebreanu, 1927-1936, S. 55 (1-5)/CMLXXVIII
Torouţiu, I.E. către Russu, 1922 mart. 12, Bucureşti, S. 26/XLIII
Torouţiu, I.E. către C. Săteanu, 1940 mai 2, Bucureşti, S. 27/XLIII
Torouţiu, I.E. către Vicotr Slăvescu, 1935 nov. 2, Bucureşti, S. 28/XLIII
Torouţiu, I.E. către Sulcină Nicolae, 1919 iun. 25, S. 30/XLIII
Torouţiu, I.E. către Ştefan Şoimescu, 1934 sept. 6, Bucureşti, S. 29/XLIII
Torouţiu, I.E. către Virgil Tempeanu, 1919 iun. 16, Bucureşti, S. 31/XLIII
Torouţiu, I.E. către Iorgu G. Toma, 1919 iun. 17, Bucureşti, S. 32/XLIII
Torouţiu, I.E. către Elvira Torouţiu, 1917-1924, Bucureşti, S. 33 (1-17)/XLIII
Torouţiu, I.E. către George Tutoveanu, 1920-1946, Bucureşti, S. 35 (14)/XLIII
Torouţiu, I.E. către Zwiedenek, 1934 mart. 29, S. 34/XLIII
De la Aurel Morariu, 1920-1924, S. 37 ( 1-13)/XLIII
De la Elvira Torouţiu, 1933-1935 şi fd., S. 53 (1-60)XL.
Torouţiu,

c) Manuscrise donate:
Mss. rom. 1742, sec XIX, 119f.
Considerări asupra cauzelor mărirei şi decăderii romanilor de Motesquieu.
Tilul este scris de V. Alecsandri. Traducerea este făcută de Iancu Alecsandri.
Dăruit Academiei Române de I.E. Torouţiu, la 2 aprl. 1943
Mss. rom. 3389, sec XX, 318f
Trad. În versuri după tragedii de Seneca şi Racine.
Manuscrisul alcătuit din frag. aflate în arh. lui I.E. Torouţiu, dăruită
Academiei Române.
Mss. rom. 3474, sec. XIX, 62f
Cincinat Pavelescu. Versuri
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Unele pagini provin din arh. LE. Torouţiu, lăsată prin testament Academiei
Române.
Mss. rom. 3508, sec. XX, 219 f.
D. Nanu. Poezii
Ms. alcătuit din fragm. Dăruite de I. E. Torouţiu, sau cumpărate după anul
1950.
Mss. rom. 3652, sec XIX, 134 f.
Duiliu Zamfrrescu. Ludda. Scrisori romane
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I. E. Torouţiu şi intrat în col.
Sale, la 13 act. 1954.
Mss. rom. 3653, sec. XIX, 99 f.
Duiliu Zamfirescu. Tănase Scatiu. Roman.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 oct. 1954.
Mss. rom. 3654, sec. XIX, 60 f.
Duilui Zamfiresc. Proză şi versuri
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 oct. 1954.
Mss. rom. 3655, sec. XIX, 75f.
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 14, de la 14126 august 1891,
până la 14126 septembrie 1892.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 oct. 1954.
Mss. 3656, sec. XIX, 83 f
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 15, de la 15127 sept. 1892, până
la 28 iun./10 iul. 1894.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I. E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 oct. 1954.
Mss. rom. 3657, sec. XIX, 90 f.
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 16, de la 30 iun./12 iul. 1894,
până la 24 nov./7 dec. 1895.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 oct. 1954.
Mss. rom. 3658, Sec. XIX, 120 f.
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 17, de la 13125 dec. 1895, până
la 21 iun./3 IUL. 1897.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 act. 1954.
Mss. rom. 3659 Sec. XIX, 98 f.
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 18, de la 22 iun./4 iul. 1897,
până la 20 iun./2 iul. 1898.
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Dăruit

Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 act. 1954.
Mss. rom. 3660, Sec. XIX, 119 f.
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 19, de la 24 iun./4 iul. 1898,
până la 21 mart./2 apr. 1899.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 act. 1954.
Mss. rom. 3661, Sec. XX, 70 f.
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 27, de la 22 iun./2 iul. 1907,
până la 15/20 aug. 1908.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de LE. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 act. 1954.
Mss. rom. 3662, Sec. XX, 84f.
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 28, de la 15/28 aug. 1908, până
la 18/31 dec. 1909.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 act. 1954.
Mss. rom. 3663, Sec. XX, 102 f.
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 29, de la 19 dec. 1909/1 ian.
1910, până la 12125 ian. 1911.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 act. 1954.
Mss. rom. 3664, Sec. XX, 99 f.
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 30, de la 13/26 ian. 1911, până
la 31 dec. 1911/13 ian. 1912.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de LE. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 act. 1954.
Mss. rom. 3665 Sec. XX, 182f.
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 31, de la 1114 ian. 1912, până la
9122 nov. 1912.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 act. 1954.
Mss. rom. 3666, Sec. XX, 100f.
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 32, de la 10/23 nov. 1912, până
la 3/16 apr. 1913.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 act. 1954.
Mss. rom. 3667, Sec. XIX, 70 f.
Titu Maiorescu. Însemnări zilnice. Jurnal nr. 33, de la 4/17 apr. 1913 până la
23iun./6 iul. 1913.
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu şi intrat în col.
sale la 13 act. 1954.
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Mss. rom. 4588, Sec. XX, 158 f.
Eugen Lovinescu. Articole critice şi schiţe
Dăruit Bibliotecii Academiei, prin testament, de I.E. Torouţiu
sale la 13 oct. 1954.
Mss. rom. 5453, Sec. XIX, 62 f.
Emile Augier, Lais. Comedie antică într-un act, în versuri.
Dăruit Bibliotecii Academiei de I.E. Torouţiu la 26 ian. 1942
3. Ilie E. Torouţiu în alte fonduri ale Cabinetului.

Prezenţa

şi

intrat în col.

în Fondul Octavian C.

Tăslăuanu

Cu siguranţă, Ilie E. Torouţiu, din punct de vedere al corespondenţei,
poate fi întâlnit şi în alte fonduri. În prezenta comunicare vom face referire la unul
dintre acestea, Fondul O.C. Tăslăuanu 3 .
În fondul Cabinetului de manuscrise-carte rară, a Bibliotecii Academiei
Române se păstrează corespondenţa purtată de O.C. Tăslăuanu cu 104 persoane,
ce însumează un număr de 260 de scrisori trimise/primite 4 • Între scrisori, un
număr de opt au fost trimise de O.C. Tăslăuanu către Ilie E. Torouţiu. Din
conţinutul scrisorilor reies următoarele aspecte: între cei doi erau relaţii apropiate,
de prietenie şi colaborare; O.C. Tăslăuanu îşi publică unele lucrări cu ajutorul lui
I.E. Torouţiu, la tipografia acestuia; cel puţin una din lucrările lui O.C. Tăslăuanu,
Valuri Politice, a fost confiscată de autorităţi acesta spunând că, " sub regimul
camarilei nu mă bucur de libertatea şi scrisului garantată de Constituţie" şi că va
publica o nouă ediţie a respectivei lucrări după căderea guvernului Vaida;
probleme legate de cheltuielile de tipărire şi termene de execuţie; nemulţumiri faţă
de lipsa interes pe linia popularizării unor lucrări, modul defectuos în care se făcea
acestora în librării.
S. 34 (1)/XL
OCTAVIAN C. TĂSLĂUANU
Fost Ministru
Bucureşti (Buearest) 30 VI 1933
Ancien Ministre
Stimate Domnule Torouţiu,
Dacă îmi spuneai înainte cu trei săptămâni că mai ai nevoie de bani, îţi
puteam pune la dispoziţie suma de lei 20.000. Dta m-ai asigurat, însă, că ai hârtia
şi că lucrarea va fi pe piaţă în săptămâna viitoare.

Octavian Codru Tăslăuanu ( 1 februarie 1876, Bi1bor - 22 octombrie 1942, Bucureşti), poet,
prozator, critic literar, publicist, implicat şi în politica şi administraţia vremii. De numele său este
legată apariţia revistei "Luceafărul" considerat ca "o flamură de luptă naţională", precum şi
activităţi ale ASTREI.
4
Evidenţa acestei corespondenţe a fost publicată de Dumitru Stavarache şi Oana Dimitriu cu titlul,
Corespondenţa primită şi trimisă de Octavian C. Tăslăuanu, aflată în fondurile Bibliotecii
Academiei Române(!), în SANGIDAVA (6), Târgu Mureş, 2012, pp. 237-244.
3
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Eu înţeleg să respect sever angajamentele pe cari le-am luat asupra mea.
Deci vei avea 60% din costul lucrării, cum am stabilit.
Astăzi ceea ce pot face e să-ţi dau în cursul săptămânii viitoare 10-12 mii
lei, pe care îi rup din banii destinaţi pentru odihna mea. La 15-20 Iulie, când voiu
fi pentru câteva zile în Bucureşti, îţi voiu da restul. Altceva nu pot să fac.
Dacă îmi spuneai din vreme, îmi întocmeam altfel bugetul şi luam din
vreme măsuri, ca să nu ajungi în situaţia de a opri în loc lucrarea din cauza hârtiei.
Eu te rog încă o dată să faci tot ce este posibil, ca lucrarea să nu mai întârzie,
fiindcă altfel ne încurcăm.
Al Dtale,
Oct. C. Tăzlăuanu
S. 34(2)/XL
OCTAVIAN C. TĂSLĂUANU
Fost Ministru
Ancicn Ministre

Bucureşti

(Bucarest) 3 VIII 1933

Onor.
Institutul de arte grafice ,,Bucovina"
Loco
Str. Gr. Alexandrescu nr. 4
Stimate Domnule Torouţiu, vă trimit aici alăturat manuscrisul pentru ediţia
a II-a a lucrării mele confiscate "Valuri politice".
Ediţia a Ila va apărea în fascicule şi anume:
25
Fascicula I de la pg 1 - pg. 30 cu adausurile făcute Preţul Lei
Fascicula II de la pg. 31 - pg. 96
"
"
45
"
III
97- 204
"
"
65
" IV
205-290
"
"
60
"
V
291-344
"
"
55
Total Lei
250
Această din urmă fasciculă (V) care cuprinde ARomânia nu o veţi culege şi
tipări numai în cazul când ar înceta starea de asediu. In caz contrar se va suprima.
Pentru a evita orice soiu de neplăceri şi pagube, vă rog să îndepliniţi toate
formalităţile cerute de Goga, ca să nu ne mai expunem la o nouă confiscare.
Cea dintâi fasciculă pe care o veţi trimite spre "verificare" va fi fascicula
II, după care, la o săpărnână de la punerea ei în vânzare, va urma fascicula I, apoi,
la acelaş interval fascicula IV şi la sfârşit fascicula III.
Coperta fasciculelor va fi din hârtie simplă.
În caz când s-ar ridica starea de asediu, 500 de exemplare din ediţia a II-a
vor apărea tot în fascicula, deodată, ca să ne acoperim cheltuiala avută. Iar restul
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cxcmplarclor, după epuizarea fasciculelor, se va scoate în volum, care se va vinde
cu Lei 150 avem planul 2.
Cu deosebită stimă,
Oct. C. Tăslăuanu

Anexe
Notă

Pe copertă
Ia a acestei lucrări nu a văzut lumina zilei. Nici nu ieşise de sub
teasc, când a fost confiscată în împrejurări şi din motive pe cari le voiu arăta
Ediţia

altădată.
Ediţia

a Ila a

apărut

în fascicole cu totul nemodificat.
Autorul
Octavian C. Tăslăuanu

Valuri politice, Ediţia a 11-a, Fascicula 1
Pt, tipărire restul manuscrisului rămâne ncmodificat
Tasl.

Preţul

lei 25

S.34(3)/XL
St. Domnule Torouţiu,
Te rog în dispoziţii ca volumul să fie întregit cu coalele cari lipsesc şi cu
coperta, pe care vei menţine acclaş preţ, ca să le pui cât mai repede în vânzare în
toată ţara deodată, ca să ne acoperim o parte din pierderi. Eu plec astă seară la
Sovata şi nu mă întorc decât în septembrie.
Al Dtale,
Tăslăuanu

11 Aug. 1933
S. 34(4)/XL
Sovata, 16 August 1933
Iubite Domnule Toroutiu,
Înainte de a pleca să mă odihnesc câteva săptămâni, te-am căutat de două
ori, ca să te rog să pui în vânzare ediţia ce a mai rămas. Am lăsat dlui Cristescu
câteva rânduri în acest sens. Îmi pun toată nădejdea în Dta, ca să salvăm ce mai e
de salvat. Dta îţi dai seama cu câte jertfe am tipărit volumul şi amabilitatea Dtale
mă leagă de institutul pc care-I conduci. Fă tot ce este omeneşte posibil, ca să mai
acoperim din cheltuielile avute. Pune cât mai repede volumul în vânzare. La
toamnă când mă voiu întoarce voiu face şi eu pentru Dta ce se va putea. Pe urmă
roata vremii se întoarce.
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Ţi-aş

fi îndatorat,

Adresa: Sovata (jud.

dacă

m-ai aviza aici ce ai făcut.
Al Dtale cu prietenie,
Oct. C. Tăslăuanu

Murcş)

S.34(5)/XL
Tăslăuanu

Iubite Domnule Torouţiu,
Ţi-am

trimis o scrisoare de aici din Sovata înainte cu vreo două săptămâni
la care n-am primit nici un răspuns.
Te rog încunoşţiiează-mă printr-o carte poştală, dacă ai primit-o.
Al Dtal,
Oct. C. Tăslăuanu
Sovata, 11 Sept. 1933
S.34(6)/XL
OCTAVIAN C. TĂSLĂUANU
Fost Ministru
Ancien Ministre

Bucureşti

(Bucarest) 27 Sept. 1933

Iubite Domnule Torouţiu,
La scrisoarea Dtale din 27 Sept. 933 răspund următoarele:
Putem face 1O12 ex. complete, dacă eliminăm cele 3 coale de la sfărşit.
Mai trebue culeasă pag. 289 şi cele 5 rânduri de la pag. 290. Cuprinsul există. Aşa
că putem pune în vânzare 1O12 ex. aproape fără nici o cheltuială şi fără nici un
pericol.
Pe pag. 290 voiu pune următoarea notă cu cursive: Am suprimat cele trei
coaie din urmă, cari cuprindeau analiza stărilor din România, deoarece sub
regimul camarilei nu mă bucur de libertatea scrisului garantată de constituţie.
Partea privitoare la România va apărea în broşură separată mai târziu.
Preţul volumului astfel amputat va fi tot de lei 125.
Din vânzare s-ar putea realiza deci
Lei 125.300
"
50.120
40% rabat
Încasări certe Lei 75.280
Presupunând că s-ar vinde toate 1012 exemplarele, ceea ce cred că se întâmplă.
Cheltuielile totale ale tiparului celor 2000 ex., conform scrisorii Dtale din 15 iulie
1933, sunt lei 77.547
Din cari ai primit suma de 33. 000
Rest plată
Lei 44. 547
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În caz când s-ar vinde toate 1012 ex. ar mai rămânea disponibilă în
beneficiul meu suma de lei 30.733.
După convenţia intervenită între noi, eu mai sunt obligat să vărs tipografiei
suma de lei 13.528. Întreaga sumă nu o voiu putea vărsa acum, dar îţi voiu putea
până Sâmbătă 30 Sept. Crt. Ne vom înţelege frăţeşte.
Volumul aşa cu 290 pagini, aş vrea să fie pus în vânzare imediat.
În ce priveşte broşura despre România, adecă cele 3 coale din urmă, voiu
lua dispoziţii după ce mă voiu întoarce de la Călimăneşti, unde trebue să urmez o
cură de trei săptămâni.
Aş mai avea o rugăminte: să-mi puneţi la dispozitie toate exemplarele
broşate complet şi rămase neconfiscate. Asta chiar acum.
Coalele ce intrar cele 1O12 ex. rog să se păstreze, fiindcă le vom utiliza la
o nouă ediţie pe care o voiu scoate îndată după căderea regimului Vaida.
Rog, deci, a lua dispozitii în sensul acestei scrisori.
Voiu trece încurând pd la tipografie. Înainte vom fixa o oră de întâlnire
prin telefon.
Cu toată dragostea,
Oct. C. Tăslăuanu
S.34(7)/XL
OCTAVIAN C. TĂSLĂUANU
Fost Ministru
Ancien Ministre

Bucureşti

(Bucarest) 1 Dec. 1933

Iubite Domnule Torouţiu,
La o librărie am văzut câteva exemplare din lucrarea mea. A vea o copertă
murdară şi cu ştersături în mijlocul paginei. Nu ştiu din ce cauză.
Firma de colportagiu "Cugetarea" - sau cum se numeşte - n-a împărţit
cartea la toate librăriile din Capitală. - Nu ştiu ce va fi trimis în provincie.
Eu m-am învoit să dau 40% din preţul de vânzare, deoarece era vorba să
lanseze cartea, s-o arunce pc piaţă cu reclama cuvenită.
Ori din toate acestea nu s-a făcut nimic. S-au trimis câteva exemplare la
unele librării şi nici nu s-a îngrijit măcar de expunerea lor în vitrine, necum de
anunturi în ziare.
' În felul acesta o carte se omoară din capul locului. Publicul nici nu ştie că
a apărut.
Te rog, deci, să iei măsuri ca cei ce s-au angajat cu plasarea cărţii, să-şi
facă datoria.
Al Dtale cu prietenie,
Oct. C. Tăslăuanu
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P. S. Ai uitat

să-mi trimiţi

cele trei volume de "Studii" ale Dtale, frumos legate.
Tăslăuanu

S.34(8)/XL
INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE ,,BUCOVINA"
LE. TOROUŢIU
BUCUREŞTI III- Strada Grigore Alexandrescu Nr. 4- Telefon 2.10.43
Iubite Domnule Torouţiu,
Se termină şi săptămâna asta şi n-am tipărit din 20 de coaie numai două.
Te rog ia măsuri ca până la 5 Iulie să fie cartea gata. La 6 Iulie eu plec p. două
luni din Bucureşti.
Al Dtale,
Tăslăuanu

Ne expnmam speranţa ca munca de redare a corespondenţei din alte
fonduri să fie continuată de noi şi alţi împătimiţi ai cercetării în arhive şi biblioteci
pentru ca într-o viitoare lucrare monografică închinată lui Ilie E. Torouţiu,
rezultatele acestor cercetări să se regăsească.
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DE LA TEORIE LA PRACTICĂ ÎN ACTIVITATEA DE
ÎNREGISTRARE A ACTELOR
Florenţa TELEMAN
Mihaela MUNTEANU

The business of registration of aets from theory to practice
Summary
In this paper we want to formulate a series of considerations regarding the
proper way of registering acts that are not classified in somc specifically
situations, and, based on this, the role of the entries-exits registry of ordinary
correspondence, with no pretense or intention of formulating archivistical marks
in this matter. In the case of classified documents, from the perspective of
securing the information, a separate discussion is necessary, starting with the
appropriate legislation demanded by the seriousness ofworking with this category
ofacts.
Kcywords: Current archive, document, instrument tracking, recording,
registration, entry-exit register.
Motto:
"Controlul este o datorie

esenţială

în orice muncă"
Aurclian Saccrdoţcanu

Activitatea de înregistrare a actelor 1 la nivelul unei organizaţii ţine de
nevoia de evidAenţă, de control şi de management al acestora şi informaţiilor din
cuprinsul lor. In fapt, la noi introducerea sistemului de registratură nu s-a tăcut
tocmai recent (1772 în Transilvania) 2 dar, în condiţiile diversificării activităţilor la
nivel organizaţional şi implicit al diversificării genurilor de acte, al modului de
acumulare a acestora, respectiv al creşterii cantităţii rezultate, se simte nevoia
unor noi menţiuni de ordin procedural în aceast domeniu, precizări concrete
pentru anumite situaţii cu care ne confruntăm în practică, căci "vai de practică
acolo unde nu există teorie!"
Se ridică, aşadar, o serie de întrebări în lipsa unor soluţii anticipate de
către cei în măsură şi îndreptăţiţi să o facă, în speţă Arhivele Naţionale.
Reglementările în materie - prevederile art. 7 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor
Naţionale, detaliate prin art. 8 şi 9 din Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la
creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale

1
În prezentul material vom folosi termenul de "act" pentru toate documentele intrate, ieşite sau
întocmite pentru uz intern şi supuse obligativităţii înregistrării la nivelul fiecărui creator de
documente, persoană juridică, conform prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale.
2
Rozalia Texe, Evoluţia sistemului de registratură în Transilvania, în "Revista Arhivelor" nr.
211964, pp. 32-60.

449
https://biblioteca-digitala.ro

prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996 3 - nu trasează decât în linii generale
activitatea de înregistrare, lăsând loc unor variate şi deseori contestate practici.
Prin urmare, în rândurile următoare ne propunem să formulăm o serie de
consideraţii privind modul de înregistrare a actelor neclasificate în câteva situaţii
specifice şi, de aici, rolul registrului de intrare-ieşire a corespondenţei ordinarAe,
fără a avea pretenţia sau intenţia formulării unor repere arhivistice în materie. In
cazul documentelor clasificate, din perspectiva securizării informaţiei, se impune,
rară doar şi poate, o discuţie aparte pornind de la legislaţia corespunzătoare cerută
de rigurozitatea în lucrul cu această categorie de acte.
Dar, mai întâi, să răspundem unor întrebări tot mai frecvente şi care nu ţin
neapărat de practică. La întrebarea "chiar totul se înregistrează?" nu putem
formula decât un răspuns imparţial. Legislaţia arhivistică prevede că orice
document intrat, ieşit sau întocmit pentru uz intern se înregistrează, adică primeşte
un cod numeric, care îi asigură unicitatea în instrumentele de evidenţă şi între
actele organizaţiei. Evidenţa acestor acte se ţine cu ajutorul registrului de intrareieşire a corespondenţei ordinare care asigură, în fapt, şi evidenţa activităţilor la
nivel organizaţional. Orice activitate desfăşurată cu implicaţii şi responsabilităţi
administrative arc drept finalitate şi este oglindită în actele rezultate
(create/primite). Fără număr de evidenţă din instrumentul care asigură controlul
fizic (număr de înregistrare pe suport) şi intelectual (rezumat) al actelor 4 la nivelul
organizaţiei, un înscris nu are teoretic valoare, nu ar avea cum să-şi producă
efectele, cum să asigure identificarea răspunderii 5 .
Spre exemplu, o solicitare intrată trebuie mai întâi luată în evidenţa actelor
la nivelul organizaţiei, "asumată" din punct de vedere administrativ, pentru ca
răspunsul (răspunsul poartă acelaşi număr de înregistrare ca al solicitării 6 ,
completându-se rubricile pe partea de ieşiri ale registrului de intrare-ieşire) să fie
unul oficial 7 . În eventualitatea în care "ieşirea" nu ar avea număr de înregistrare
alături de celelalte însemne de validare ale unui act (semnături, ştampilă), înscrisul
ar putea, la fel de bine, să exprime voinţa personală a unui angajat deşi este
investit, prin funcţia ocupată, să reprezinte organizaţia.
Cu toate acestea, se poate formula cel puţin o obiecţie: nu toate
documentele unei organizaţii au caracterul de acte "oficiale", în sensul că nu sunt
înregistrate. De pildă, în cazul unei şcoli, lucrările scrise la examene nu vor avea
număr de înregistrare, dar ele aparţin fondului şcolii şi se vor păstra un număr de
3

http://www.arhivelenationalc.ro/index.php?page=32&lan=O
lin material interesant (şi din eate ştim nepublicat) în acest sens îi aparţine lui Bogdan-Florin
Popovici, Principii generale relative la evidenţa documentelor, BFP-modul2 IDD/UB-FI/2005.
5
Conform ISO 15489, un "document autentic este unul care poate demonstra că este ceea ce se
presupune a fi, a fost creat sau transmis de persoana care se presupune că trebuia să îl fi creat sau
transmis, a fost creat sau transmis la momentul care se presupune că a fost transmis".
6
Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente ... , art. 9.
7
Conform ISO 15489, "într-un sistem de documente care angajează un sistem de înregistrare un
document este înregistrat când este integrat într-un sistem de documente, niciun alt proces care
afectează documentul nu poate avea loc până când înregistrarea sa nu este completă. Scopul primar
al registraturii este să furnizeze dovada că un document a fost creat sau integrat într-un sistem de
documente, iar un beneficiu suplimentar este că facilitează regăsirea".

4
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ani, conform nomenclatorului arhivistic 8 . Notele participanţiilor la examen se vor
regăsi însă în catalog şi registru matricol, acte oficiale ce intră în categoria celor
create pentru uz intern şi care centralizează rezultatele obţinute, în urma derulării
unei activităţi asumate la nivelul şcolii: organizarea examenului. Exemplele pot
continua cu situaţii în care respectivele înscrisuri sunt anexe ale unui act
înregistrat (dosarul de participare la un curs cuprinde acte personale, de studii şi
chiar lucrările de verificare a cunoştiţelor şi sunt anexate cererii de înscriere) sau
sunt cuprinse într-un alt sistem de evidenţă (facturi fiscale).
Chiar şi în privinţa înregistrării registrului de intrare-1eşrre a
corespondenţei ordinare părerile sunt împărţite. Opinăm în acest caz că registrul
de intrare-ieşire este deschis la nivelul organizaţiei pentru uz intern şi, în
consecinţă, primeşte primul număr din el însuşi (imediat după numerotare şi
certificare, ca orice document preconstituit) sau, o practică relativ recentă este să
primească număr de evidenţă din registrul unic 9, ca instrument de evidenţă de
nivel superior, în care se înregistrează toate celelalte instrumente de nivel inferior
folosite la nivelul organizaţiei (registrul de decizii, registrul de evidenţă a
petiţiilor, registrul de evidenţă a persoanelor primite în audienţă ş.a.), inclusiv
registrul unic. De ce şi acesta din urmă? Analizând rubricaţia registrului unic, se
poate constata că desemnează, din punctul nostru de vedere, nu doar persoana care
primeşte materialul ("Numele şi prenumele celui care a primit materialul",
10
"Semnătura celui care a primit materialul" ), ci persoana care îl "tine" sau
completează conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului. În plus, şi registrul de
intrare-ieşire face parte din categoria documentelor create pentru uz intern şi e
supus şi el obligativităţii înregistrării.
Este posibilă folosirea registrului de intrare-ieşire a corespondenţei
ordinare pe mai mulţi ani? De regulă, registrul de intrare-ieşire se deschide anual
dar, în măsura în care volumul de acte create/primite la nivelul organizatiei
permite acest lucru, poate rămâne deschis pe mai mulţi ani. În această a d~ua
situaţie, la sfărşitul fiecărui an se impune însă certificarea filelor, respectiv a
setului de numere de înregistrare/numerelor de înregistrare folosit/e, făcându-se
menţiunea că registrul urmează să fie utilizat şi pe anul următor.
Spre exemplu: Din prezentul registru format din 100 (o sută) de file (în
decursul anului 2000) s-au completat 25 (douăzeci şi cinci) de file şi poziţiile de la
1 la 90 corespunzătoare rubricii ,,Numărul curent al corespondenţei" (din setul de
numere de la 1 la 130 distribuit pentru anul 2000).
Menţionăm că prezentul registru urmează să fie folosit, în continuare, şi
pe anul 200 1, începând cu fila 26 (douăzeci şi şase), începând cu numărul curent 1
(sau 200 din setul de numere de la 200 la 350 distribuit pe anul 2001). Data
certificării, funcţia, numele, prenumele şi semnătura celui care face certificarea
Bogdan-Florin Popovici, Contribuţii la analiza conceptului de document şi implicaţiile sale în
arhivistică, în ,,Anuarul arhivelor mureşene IV", Târgu-Mureş, 2005, pp. 39-43.
Instrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1000/2005 privind redactarea,
{testionarea documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat în M.A.I., art. 16.
Ibidem, anexa nr. 4.
8

frelucrarea
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urmează

imediat după anularea eventualelor spaţii rămase libere (este obligatorie
şi anularea poziţiilor care pot precede certificarea). Considerăm că în cazul
folosirii unui registru pc mai mulţi ani, nici nu se pune problema înregistrării lui
anuale, din moment ce a fost luat odată în evidenţa actelor organizaţiei, putând fi
comparat cu un material încă în lucru, neîncheiat (contract prestări servicii).
De la teorie la

practică:

registratură generală/înregistrarea

la compartimente

Activitatea de înregistrare, pornind de la cele câteva reguli clare de urmat
statuate în partea de teorie existentă, ar putea fi considerată banală când vine
vorba de unul din cazurile cele mai clasice. Se poate demonstra că nu este tocmai
aşa. De pildă, când vine vorba de activitatea de rezolvare a cererilor, iar în arhivă
nu se găsesc date privind obiectul cererii, dar se cunoaşte unitatea deţinătoare a
documentelor necesare, urmează ca cererea, în original, să se trimită spre
rezolvare unităţii respective, comunicându-i-se şi solicitantului acest lucru 11 .
Solicitarea primeşte număr de înregistrare la intrarea în organiz~ţie (spre exemplu
la Arhivele Naţionale ca principalul deţinător de documente). In situaţia expusă
mai sus, am întâlnit practica în care atât înştiinţarea solicitantului, cât şi adresa de
redirecţionare către unitatea deţinătoare purtau acelaşi număr de înregistrare, cel
atribuit solicitării, căci doar aşa stabilesc instrucţiunile de lucru: răspunsul să
poarte acelaşi număr de înregistrare ca al solicitării 12 • Ori potrivit sistemului
partidelor de evidenţă a intrărilor- ieşirilor 13 , stabilit de aceleaşi instrucţiuni,
conform căruia pe orizontala unei intrări există o singură ieşire, cum să iasă mai
multe acte cu acelaşi număr?! În opinia noastră răspunsul nu poate fi decât
negativ. Înştiinţarea solicitantului va avea acelaşi număr cu al solicitării,
completându-se rubricile corespunzătoare pe partea de ieşiri (destinatarul
răspunsului întocmit de Arhivele Naţionale, fiind acelaşi cu emitentul solicitării),
urmând ca adresa de redirecţionare a cererii către unitatea X, deţinătoare a
documentelor privind obiectul cererii, să primească un alt număr de înregistrare,
conexat la numărul cu care a intrat solicitarea.
Dar unitatea X ce înregistrează? Adresa de redirecţionare de la Arhivele
Naţionale sau solicitarea petentului? Sau, cu alte cuvinte, pe cine completează ca
,,Emitent"? Căci, evident, răspunsul îl va elibera elibera petentului, care poate fi,
deopotrivă, o persoană fizică sau o persoană juridică. Practica cea mai întâlnită
este înregistrarea solicitării, cu menţionarea adresei de redirecţionarc de la
Arhivele Naţionale ( nr ... din data ... ), adresă care primeşte acelaşi număr de
înregistrare şi se păstrează lângă solicitare, considerate a forma corp comun. O
altă variantă, mai corectă sub aspect analitic, ar fi înregistrarea lor separată şi
Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente ... , art. 47, alin.
1 şi Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 650/2005 privind organizarea şi
administrarea fondului arhivistic al Niinisterului Administraţiei şi Internelor, art. 55, alin 2.
12
Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente ... , art. 9.
13
http://bogdanpopovici2008. wordpress.corn/20 12/02/25/numere-de-inregistrare-adresebalamucul-registraturii-%E2%80%9Elucrari/
11
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prin conexare, dat fiind faptul că este vorba de doi emitenţi şi
"legătura" dintre cele două nu poate fi comparată cu cea dintre un document şi o
anexă (nu conţin informaţie comylementară, care să nu facă posibilă înţelegerea
conţinutului fiecăreia în parte). In plus, aşa cum s-a mai spus, urmează să i se
răspundă solicitantului, nicicum Arhivelor Naţionale. Legătura asigurată de
conexare este impusă însă de situaţia în care, cu aceeaşi adresă, se redirecţionează
cel puţin două soliciări şi, de regulă, adresa rămâne lângă prima solicitare 1 '~.
Dar lucrurile se pot complica şi mai mult!
Instrucţiunile de aplicare a legislaţiei arhivistice stabilesc posibilitatea
înregistrării actelor la nivelul compartimentelor de muncă, în măsura în care
cantitatea actelor create/primite justifică acest lucru dar, odată cu aceasta dau
posibilatea formulării mai multor răspunsuri la o singură întrebare. Cum se face
diferenţierea între numerele de înregistrare de la un compartiment şi altul (seturi
de numere, indicativ literă, numere pare/impare), cum se poate şti unde se află un
act în orice moment şi care este stadiul rezolvării în măsura în care implică
colaborarea mai multor compartimente (folosirea condicii de repartizare a
corespondenţei la compartimente/predare-primire; suplinirea funcţiilor acestor
condicii prin suplimentarea rubricaţiei registrului de intrare-ieşire), care este
modul de completare a unei anumite rubrici (în cazul rubricii ,,Emitent"/"De la
cine vine corespondenţa", pentru actele întocmite pentru uz intern, am întâlnit mai
multe formule: denumirea organizaţiei; compartiment şi/sau persoană; din oficiu)
sunt doar practici şi variante ce ţin de "mersul intern" al organizaţiei.
Deficienţele în practică apar în momentul în care volumul de acte la
nivelul unei organizaţii este foarte mare, iar îndeplinirea unei sarcini implică o
documentare şi o colaborare asiduă a structurilor ierarhice organizaţionale,
activitate care se poate întinde pe o perioadă mare de timp şi implică, inclusiv
reveniri şi completări la aceeaşi lucrare. Când se optează pentru înregistrarea la
compartimente, rolul registraturii generale se reduce drastic, în sensul că îi revine
sarcina de a ţine doar o evidenţă a circulaţiei actelor create/primite, respectiv
direcţionarea actelor (conform rezoluţiei) pentru înregistrare şi rezolvare
compartimente lor abilitate 15 . Astfel, un act intră într-o organizaţie şi ajunge să fie
repartizat spre înregistrare şi soluţionare unei direcţii care cerc propuneri şi puncte
de vedere serviciilor subordonate, la rândul lor serviciile formulând aceeaşi
doleanţă către birourile componente. În aceste condiţii, un act ajunge să fie
înregistrat de trei ori la nivelul organizaţiei (acest lucru în condiţiile în care nu ar
colabora mai multe direcţii la întocmirea răspunsului, când s-ar impune şi
desemnarea direcţiei coordonatoare ), urmând ca răspunsurile structurilor
inferioare să fie centralizate la nivelul imediat superior, până la direcţie care
operează, la fel ca serviciile şi birourile din subordine, ieşirea răspunsului în
asigurarea

legăturii

l.in material interesant ce tratează din perspectiva înregistrării legătura dintre o adresă, un
document (act) de bază şi anexe găsiţi pe http://bogdanpopovici2008.wordpress.com/2012/02/25/
numcre-de-inregistrare-adrese-balamucul-registraturii-%E2%80%9Elucrari/
15
Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente ... , art. 9.
14
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registrul de

intrare-ieşire.

De ce nu ar putea suplini condica de predare-primire a
corespondenţei ordinare existenţa şi funcţiile înregistrării la nivel de serviciu şi
birou, oricum răspunsul final purtând numărul de intrare primit la nivelul direcţiei
(variantă des întâlnită în practică)? Cum toate actele intrate-ieşite, inclusiv cele
create pentru uz intern sunt supuse obligativităţii înregistrării, ar însemna să
considerăm răspunsurile serviciilor şi birourilor drept "draft-uri" şi doar
centralizarea făcută la nivelul direcţiei actul oficial care implică răspundere, cel la
care, în viitor, se vor putea face referinţe juridice, fiscale etc. Ori, fiecărei structuri
ierarhice din componenţa unei organizaţii îi sunt delegate atribuţii şi răspunderi
specifice. Date fiind cele expuse, se va dovedi, cu siguranţă, o adevărată
provocare activitatea de urmărire şi înscriere în registrul de intrare-ieşire a
eventualelor conexări şi scăderi de răspunsuri, în condiţiile în care la nivelul unei
organizaţii nu se "documentează" un singur răspuns într-o perioadă de timp,
activitatea, în ansamblul ei, însemnând, pe lângă operaţiuni specifice domeniului
~e activitate şi operaţiuni suport/conexe (precum cele administrative, de personal).
In fapt şi în condiţiile date, înregistrarea la compartimente urmăreşte eficientizarea
controlului asupra actelor, organizarea lor de o manieră cât mai practică din
perspectiva gestionării, prin fragmentarea volumului mare de acte în grupe mai
mici, pe criteriul permis de degrevarea de sarcini spre nivelurile inferioare, acela
al evidenţelor la nivel de structură organizatorică.
Privind în mod realist, doar la nivelul unor organizaţii şi poate nu în
totalitate, se va reuşi operarea corectă în registrul de intrare-ieşire (registru intrareieşire în format clasic pe hârtie, fără posibilitatea achiziţionării unei aplicaţii
informatice pentru înregistrare), aşa că s-a răspândit practica de a se face
permanent trimitere la actul iniţial înregistrat referitor la respectiva problemă, ca
la un element identificator al lucrării, chiar dacă revenirile ulterioare privesc un
aspect al problemei intervenit pe parcursul derulării activităţii.
O altă practică tot mai întâlnită pare să fie ţinerea unor evidenţe separate
pentru intrări, respectiv ieşiri, care poate funcţiona foarte bine în măsura în care se
ştie cu ce număr s-a intrat şi cu ce număr s-a ieşit.
Consideraţii

finale

Situaţiile prezentate mai sus nu reprezintă decât o parte infimă din
multitudinea de întrebări ridicate de practică, pentru care, mai devreme sau mai
târziu, trebuie găsite soluţii punctuale, cu aplicabilitate generalizată sub forma
unor norme de lucru consacrate exclusiv acestei activităţi. Chiar şi aşa, dat fiind
vastul "imperiu" al hârtiilor cu oferta generoasă de acte specifice fiecărui domeniu
de activitate, la care se adaugă particularităţile fiecărui sector de muncă, respectiv
unicitatea fiecărei organizaţii între creatorii de documente de acelaşi profil, se va
simti întotdeauna nevoia elaborării unor proceduri de lucru care să răspundă
ace~tei unicităţi. În multe cazuri s-a recurs deja la implementarea unor proceduri
specifice de lucru ce urmăresc obiectivarea etapelor parcurse în crearea, evidenţa,
circulaţia şi gestionarea actelor la nivelul organizaţiei, dar care, de cele mai multe
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ori, prezintă aceleaşi deficienţe: lipsa unor soluţii concrete pentru probleme
devenite clişee. Atunci de ce ne miră subiectivismul regăsit în completarea
registrului de intrare-ieşire? Lipsa de coerenţă, continuitate şi consecvenţă
constatată uneori în modul de operare în registrul de intrare-ieşire pot afecta wav
6
legătura internă, organică existentă între documentele unui fond arhivistic şi
determinată de interdependenţa funcţiilor organizaţiei, practicile specifice.
Organizaţia îşi desfăşoară activitatea, având drept rezultat acumularea de acte,
acte care prin înregistrare sunt asumate la nivel organizatoric, devenind părţi
dintr-un întreg, componente ale unui tot, fiecare cu o poziţie precis determinată.
Un act oarecare scos din fondul unui creator nu ne va spune prea multe despre
obiectul de activitate, structura organizatorică, legăturile pe verticală şi orizontală
cu alţi c!eatori, poziţia în societate etc.
In consecinţă, prin "integrarea" actului, odată cu înregistrarea lui, în
ansamblul documentar, asigurându-i-se un loc clar definit între actele fondului,
registrul de intrare-ieşire are rolul de a facilita regăsirea lui. Şi asta nu doar în
cadrul arhivei curente. Instrucţiunile M.A.I. nr. 1000/2005 stabilesc că în ultima
rubrică a registrului de
intrare-ieşire
se completează datele conform
nomenclatorului arhivistic, prezentând şi un exemplu: Dosar nr. 1, Serviciul I,
adrese Guvern, fila 10 17 • Completarea acestor date presupune, în fapt, "scăderea"
fiecărui act din registru după constituirea/perfectarea dosarelor în vederea
inventarierii şi predării lor la arhiva organizaţiei, ca o etapă de verificare a
existenţei şi poziţiei corecte a actelor în dosar. Aşadar, folosind registrul de
intrare-ieşire, în al doilea an de la constituire, când actele se depun la depozitul de
arhivă 18 se cunoaşte cu precizie grupa de documente din nomenclator din care
face parte, (deci şi termenul de păstrare) inclusiv poziţia ocupată într-un dosar
(fila 10). Ar fi incorect spus într-un anumit dosar, pentru că, la o poziţie din
nomenclator, se pot crea anual şi zeci sau sute de dosare. Pe baza termenului de
păstrare, se poate stabili doar inventarul în care este cuprins dosarul din care actul
în cauză face parte. De aceea, propunem completarea, la rubrica amintită, şi a
restului elementelor de cotă: număr de inventar, termen de păstrare (deşi poate fi
aflat cu ajutorul nomenclatorului), eventual număr de cutie/pachet (dacă dosarele
sunt păstrate în cutii/legate în pachete): Dosar nr. 11200115 ani/Il/fila 10, pac. 15.
Rezultatul ar fi transformarea registrului de intrare-ieşire din instrument de
evidenţă a arhivei curente, în instrument de cercetare/informare a arhivei
intermediare (deci şi păstrarea lui permanentă, de regulă fiind cuprins în
nomenclator la un termen temporar), deşi în arhivă modul de evidenţă se modifică
de la nivel de document, la nivel de grupare de documente ce împărtăşesc aceleaşi
caracteristici (se referă la o problemă şi au acelaşi termen de păstrare).
16
~arcel-Dumitru Ciucă, Ordonarea şi inventarierea documentelor aflate în depozitele Arhivelor
Statului, în "Revista Arhivelor" nr. 311997, p. 286.
17
Instrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1000/2005 privind redactarea,
gestionarea documentelor ncclasificate şi activitatea de secretariat în Ministerul Administraţiei şi
Internelor, anexa nr. 3.
18
Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, art. 9.
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Se pot formula pc puţin două obiecţii, obiecţii care ne permit, în final,
justiflcarca utilităţii registrului de intrare-ieşire pentru arhiva de depozit:
1. In cele mai multe cazuri, rubricile registrului de intrare-ieşire sunt completate
cu superficialitate, astfel că formularea conţinutului actului este atât de generală
încât, în fmal, drumul de la re~istru de intrare-ieşire la act, este dacă nu imposibil
de parcurs, serios îngreunat. In ciuda celor expuse, se presupune că la nivelul
organizaţiilor, cel puţin teoretic, personalul desemnat să îndeplinească anumite
sarcini este şi calificat. Acest lucru, coroborat cu procedurile specifice de urmat,
ar trebui să îndepărteze amintitelc neajunsuri.
Instrumentul de evidenţă rezultat s-ar putea dovedi cu atât mai util pentru
arhiva intermediară, cu cât cantitatea de acte corespunzătoare unei poziţii din
nomenclator ar fi mai crescută. Astfel, fără informaţii ce ţin de data arhivistică a
actului, vom consulta un număr de 100 volume corespunzătoare unui indicativ din
nomenclator, dat fiind faptul că inventarul conservă informaţiile legate de ce este
comun majorităţii actelor cuprinse într-un dosar (în cazul nostru volum), când am
putea consulta "opisul" tuturor actelor.
2. Odată cu expirarea termenelor de păstrare a anumitor grupe de documente,
vor fi făcute lucr~ri de selecţionare şi cea mai mare parte a actelor nu se vor mai
regăsi în arhivă. In consecinţă, registrul de intrare-ieşire are într-adevăr valoare
documentar-istorică? Evident, în urma sclccţionărilor succesive, în arhivă vor
rămâne doar permancntclc, dar asta nu scade cu nimic rolul registrului de intrareieşire. Cu atât mai mult, registrul de intrare-ieşire ca instrument de evidenţă la
nivel de act, rămâne o oglindă a tot ceea ce s-a creat/primit la nivelul organizaţiei,
inclusiv a ceea ce s-a selecţionat. Nu este cazul să discutăm de sclecţionărilc
făcute de nespecialişti, însă registrul de intrare-ieşire, în lipsa păstrării
documentaţiei justificativc, poate releva aspecte importante ce ţin de evoluţia unei
probleme 19 •
"Maturitatea" organizaţiei este evidentă în momentul conştientizării
faptului că evidenţa actelor intrate, ieşite sau întocmite pentru uz intern, ţinută pc
baza registrului de intrare-ieşire a corespondenţei ordinare, trece de la simplul
stadiu de urmărire a existenţei unui act la cel de garant al prezenţei, păstrării şi
folosirii unui anume act şi, prin aceasta, la atestarea prezenţei sale în context
20
instituţional şi, în perspectivă temporală, la autentificare arhivistică •
Punem punct aici, cu certitudinea că la problemele ridicate se vor fi găsit şi
soluţii mai practice, iar cele expuse nu vor fi avut menirea de a ridica şi mai multe
neajunsuri. De aceste rezultate depinde prezentul şi mai ales viitorul organizaţiilor
care trebuie, mai întâi de toate, să răspundă propriilor nevoi, de identificarea şi
ameliorarea cărora nu ţine decât modul în care înţeleg să-şi gestioneze propriile
acte, care le definesc ca entităţi, le asigură existenţa şi funcţionarea şi un loc în
"amintirea"ce lor lalţi.
19
Carol Couture descrie valorile şi funcţiile arhivelor în Nomenclatoarele. Aspecte teoretice, în
2'Revista Arhivelor", tom IV, nr. 1-2/1998, Cluj-Napoca, p. 9-34.
0
Bogdan-Florin Popovici, Monica Cincu, Autenticitate notarială, autenticitate istorică,
autenticitate arhivistică, în "Hrisovul" XV/2009. n. 45.

456
https://biblioteca-digitala.ro

MODERL~IZAREA

MANAGEMENTULUI
DOCUMENTELOR DE ARHIVĂ
PRIN IMPLEMENTAREA SOL UTil LOR INFORL'\1A TICE
'

Ştefan

Dumitru

IIAŞEGAN

Archive management devclopment by implementing digital solutions
Summary
Document management is wcll dcfincd, so that the private companies or
govemmental organizations create digital documents (often) transferred on papcr,
following a proccdure within the organization. The informational system is
integrated so the document can be transformed easily from crcation to prcservation
in digital form. Therefore, most solutions are primarily dedicated to organizing
and managing digital documents. For organizing and managing physical archives
(paper, film ... etc.) the available software must be adapted and rcconfigured, the
creation of personalizcd applications will simplify the effort of organizing and
managing the archival. The software solutions are multiple, the experience in
using them distinguish the professionals from amateurs. The main gaal is
obtaining a digital copy ofthe document, ata maximum clarity and a the smallest
virtual dimension. The process of indexing the electronic documents has a high
importance in digitization. Digital images receive identity (creator's namc,
document type, date, number, content, etc.). Digital documents are stored in
databases which will incorporate the digital images, indexes and metadates. The
software solutions are various and we can exemplify by the ones developed
through ELO Digital Office. The archival activity is currently well regulated by
law, but with necessary adaptation to evolution and development of technology.
The professional standards in this area should be reconfigured in order that the
activity of digitizat ion and archival documents management can be found.
The existing technological and professional potential should be used fully in
order to accomplish the digitization of historical documents. A national digital
archivc to which scicntist can have access will create a great impact on thc study
of history and perhaps cvcn rewriting it. Practically, in this digitized era, a
document not digitized, doesn't exist!
Keywords: archives, management, document, digital.
În cadrul conceptului de management, specific oricărei activităţi,
managementul documentelor arc un loc şi un rol bine definit, astfel încât la
nivelul unei companii private sau organizaţii guvernamentale documentele sunt
create în formă digitală şi, apoi, (dacă este necesar) transferate şi pc suport de
hârtie, urmând un traseu prestabilit în cadrul organizaţiei. Sistemul inforrnaţional
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este integrat astfel încât documentul parcurge rapid drumul de la creare la
conservare în formă digitală. Un e-mail, o pagină web, o imagine text sau foto, un
document video sau audio, se arhivează digital mai repede sau mai lent, în funcţie
de soluţia software şi hardware aleasă. De aceea, cele mai multe soluţii
informatice sunt în primul rând, concepute pentru organizarea şi gestionarea
documentelor digitale.
Managementul documentelor de arhivă este o activitate mai complexă ce
necesită, cumulat, resurse financiare, echipamente, programe informatice, spaţiu
adecvat şi, mai ales, personal calificat. De la un simplu proces-verbal, un tabel,
registru de depozit, până la o bază de date complexă (arhivă electronică),
principalele operaţiuni arhivistice se desfăşoară din ce în ce mai mult în spaţiul
virtual. Pentru organizarea şi gestionarea documentelor de arhivă pe suport fizic
(hârtie, film etc.) trebuie adaptate şi reconfigurate soluţiile software accesibile,
create aplicaţii pcrsonalizate, simplificând efortul organizării şi gestiunii
1
colecţiilor de arhivă •
Principalele soluţii informatice grupate pe activităţile arhivistice:
~ Organizarea fizică a arhivelor- Inventarul în format digital
Un inventar în format digital este o bază de date (acces, sql, postgres etc.),
ce are multe avantaje:
- flexibilitatea şi personalizarea instrumentelor de lucru;
- căutarea în conţinut cu mare viteză şi acurateţe;
- reordonarea informaţiilor după alte criterii alese (gen document, an, termen
de păstrare etc.);
- generarea de etichete complexe pentru dosare şi cutii de depozitare (coduri
de bare);
- tipărirea pe suport de hârtie la calitate superioară;
-spaţiul mic de păstrare (dvd, memory stik);
- multiplicarea nelimitată a copiilor;
- protejarea informaţiei prin codare.
~ Depozitare şi gestiune
Depozitele de arhivă moderne sunt dependente de soluţiile informatice
aplicate şi dezvoltate în ultimii ani:
- senzori de fum;
- senzori de mişcare;
- cartele de acces;
- camere de luat vederi cu înregistrare permanentă;
- sisteme de monitorizare a temperaturii şi umidităţii la distanţă (Metrilog,
M2M, GSM);
- reglarea automată a microclimatului.
1

Vezi European Conference on Archives, Warsaw, May, 18-20, 2006, cdited by Wladislaw Stepniak,
Warsaw, 2006, pp. 248-255.
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Toate aceste soluţii informatice reprezintă un scut de apărare a
documentelor în confruntarea cu timpul, transformând un simplu depozit într-un
depozit de arhivă modem.
Sistemul informatic de gestiune este la fel de complex.
O bază de date online şi una offline sunt instrumente moderne de accesare în
vederea cercetării documentelor de arhivă. În baza de date Offline se regăsesc
gestiunea informatică a solicitărilor de scoatere fizică a documentelor din arhivă,
procesele-verbale de intrare-ieşire, registrul de depozit etc. Evidenţa şi statistica
referitoare la circuitul documentului de arhivă este astfel precisă şi bine protejată.
În vederea cercetării la distanţă a documentelor de arhivă, varianta Online 2
reprezintă viitorul, idee împărtăşită de majoritatea specialiştilor în materie. La
distanţă, prin intermediul internetului, este mai eficientă solicitarea în vederea
cercetării documentelor. Ele sunt rapid digitalizate şi trimise online prin
intermediul soluţiilor web, economisindu-se astfel timp, iar riscul deteriorării
documentului rămâne limitat.
~ Arhivarea electronică
Pentru documentele de arhivă, arhivarea electronică reprezintă soluţia
salvatoare în ceea ce priveşte supravieţuirea peste timp şi valorificarea
informaţiilor istorice din acestea. Echipamentul de scanare, programele
informatice pentru scanare, procesare, indexare, arhivare, spaţiul amenajat pentru
digitalizare şi, nu în ultimul rând, personalul calificat, sunt esenţiale în buna
desfăşurare a acestei activităţi arhivistice.
Operatorii în procesele de digitalizare trebuie să aibă pregătire atât în
domeniul tehnologiei informaţiei, cât şi în domeniul arhivistic. Astfel, imaginile
digitale sunt percepute ca şi documentul original, cu conţinut şi valoare istorică.
Pentru digitalizarea documentelor soluţiile hardware şi software sunt multe. În
ceea ce priveşte documentele vechi de arhivă - file, manuscrise, cărţi etc.
scanerele de carte de mare rezoluţie au ajuns la performanţele optime pentru a
începe procesul de digitalizare. Astfel, scanerul de carte I2S copybook reprezintă
vârful tehnologic în acest moment fiind dotat cu o cameră video de mare rezoluţie
ce captează imaginea cu mare viteză, la lumina ambientală, fără a deteriora
suportul fizic al documentului.
~ Procesarea imaginii
Fotocopiile documentului necesită, de la o situaţie la alta, procesare. Pentru
o arhivă electronică, spaţiul fizic de depozitare contează mai puţin, dar
dimensiunea în spaţiul virtual devine un coşmar când se acumulează zeci de mii,
milioane sau miliarde de documente. De aceea, dimensiunea, rezoluţia şi formatul
documentului digital trebuie optimizate la maxim. Soluţiile software sunt multiple,
experienţa utilizării acestora făcând diferenţa între amatori şi profesionişti. Scopul

2

Ibidem, pp. 310-315.
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principal este obţinerea unei copii digitale a documentului, la o claritate maximă şi
o dimensiune virtuală cât mai mică.
Indexarea documentului electronic este unul din cele mai importante
procese. Imaginile digitale capătă identitate (creator, gen document, an, conţinut
etc.), putând astfel stabili şi locul documentului în structura arhivei şi utilizarea
facilă a informaţiei conţinute.
Metadatclc pentru documentele vechi de arhivă şi procesarea automată
conţinutului acestora sunt aproape imposibil de realizat. Documentele vechi sunt
în mare parte create de mână, iar caracterele grafice şi scrisul personalizat fac
aproape imposibilă transformarea lor în caractere digitale. Mctadatele pentru acest
tip de documente trebuie completate manual de operatori specializaţi în
prelucrarea documentelor de arhivă. De aceea, în primul rând, în ceea ce priveşte
documentele de arhivă istorice (din instituţii laice şi ecleziastice) efortul logistic
este mai mic decât cel uman, procesele scmiautomate de indexare şi procesare
trebuind susţinute de operaţii manuale de completare a metadatelor. Documentele
digitale se arhivează într-o bază de date ce conţine fotocopiilc, indccşii şi
metadatcle. Soluţiile software sunt diverse, amintind aici de soluţiile software
dezvoltate de ELO Digital Office.
De la captura de date, workflow, căutare, colaborare, până la integrare într-o
platformă unică cu acces web, soluţiile acoperă întreaga activitate de arhivarc şi
gestiune în format digital a documentului.
Arhivistica este bine reglementată în prezent, având totuşi nevoie de
adaptare conform evoluţiei şi dezvoltării tehnologiei. Standardele profesionale în
acest domeniu trebuie reconfigurate, astfel încât să se regăsească şi activitatea de
digitalizare şi administrare a arhivelor. Potenţialul tehnologic şi profesional
existent trebuie folosit la maxim în scopul digitalizării documentelor istorice.
O arhivă digitală naţională la care să aibă acces toţi cercetătorii va avea un
mare impact asupra studiului istoric şi poate chiar la rescrierea ci. În plină eră
digitală, un document fizic nedigitalizat, practic nu există!
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DIN EXPERIENTA UNEI SOCIETĂTI PARTICULARE
"
'
'
...,
IN PRELUCRAREA DOCUMENTELOR DE ARHIVA
Mihai NICOLAE
An experience of a private company in processing archive documents
Summary
In the present stage of its development, human soeiety knows an explosion
of informations, stored in thc archivc documcnts that increases day by day. As a
rcsult, the creators and the owncrs of document archivcs have to cope with
complex problems conceming storagc areas, storage conditions, but, cspecially,
processing of physical documcnts in accordancc with the laws and regulations in
forec archive.
Trying to share of Stcfadina's Comserv Soeicty cxperience, aecumulatcd
ovcr the years in the archival work, its major attention was directed toward thc
purchase of cquipmcnt, cnabling the transition from physical to automatic
archiving data, digitization and electronic invcntory documents, managing to
achieve a high pcrformancc to tracking fast tools for operative and rccovcry
informations in scientific and practica! purposcs.
Being subordinatc to thc pcrformancc, profcssionalism, maximum
efficicncy and rcsponsibility of quality work, aftcr a decade and a half of
sustaincd activity, with dcmonstrable results, Stefadina was asscrting as one ofthc
bases in markct scrviccs which performs specific proccsscs of documcnts
archiving, consciousncss as thc only way can be savcd invaluable archive
documcnts, truc national idcntity acts.
In this context, wc hope that thc future will rccognize Archivcs Law and
validatc the cxistcnce of private companies which have specialists and tcchnical
means nccessary for proccssing documents and Stcfadina is willing to bc with and
even become a partncr of thc National Archives in thc noble task of find viablc
solutions to thc problcms of romanian archivcs and protcct thc intcgrity of
National Archival Heritagc.
Keywords: private company, archivcs, documents, electronic inventories.
Este tot mai evident, şi realitatea confirmă pe deplin, că în etapa actuală a
sale, societatea umană se confruntă cu explozia informaţiilor
înmagazinatc în documentele de arhivă aflate, la rândul lor, într-o creştere
considerabilă. Drept urmare, creatorii şi deţinătorii de arhive au de făcut faţă unor
probleme de mare complexitate privind spaţiile de depozitare, condiţiile de
păstrare, dar, mai cu seamă, prelucrarea documentelor în conformitate cu
prevederile legislaţiei şi ale normelor arhivistice în vigoare.
evoluţiei
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Desigur, din aceste puncte de vedere, sarcinile cele mai importante revin
Arhivelor Naţionale, instituţie abilitată prin lege, pentru a coordona
administrarea documentelor de arhivă, a îndruma şi acorda asistenţă de
specialitate tuturor creatorilor şi deţinătorilor de arhive. Probleme privind spaţiile
de depozitare, condiţiile de păstrare şi prelucrare a documentelor au existat şi
înainte de 1990, dar, după acel an de referinţă, ele s-au acutizat punând, în
prezent, atât Arhivele Naţionale, cât şi pc creatorii de arhive în mare dificultate.
Sunt multiple situaţiile în care numeroase şi importante documente au rămas spre
păstrare în spaţii cu totul necorespunzătoare, neprelucrate din punct de vedere
arhivistic şi chiar în pericol de sustragcre ori distrugere.
În asemenea condiţii poate fi socotită drept firească apariţia unor firme
particulare, iar mai târziu, societăţi angajate, într-o măsură mai mare sau mai
mică, să execute activităţi diverse pe linia muncii de arhivă.
Nu ne-am propus şi nici nu considerăm că este de compctcnţa noastră să
apreciem în ce măsură au reuşit ori nu, cei angajaţi în asemenea demersuri să
atingă obiectivele propuse şi, mai cu seamă, dacă ceea ce au efectuat corespunde
prevederilor legislaţiei şi normelor arhivistice în vigoare. Când afirmăm acest
lucru nu avem în vedere numai reglementările de ordin arhivistic de pc plan
intern, dar, în egală măsură şi pe cele aplicate la nivel european.
O asemenea abordare privind prelucrarea documentelor se impune cu atât
mai mult cu cât arhivistica s-a afirmat şi este recunoscută ca fiind o ştiinţă de sine
stătătoare. Semnificativă din acest punct de vedere este principala concluzie
formulată la cel de-al XII-lea Congres Internaţional al Arhivelor, desfăşurat în
septembrie 1992 la Montreal, unde s-a definit că "Arhivistica este astăzi o
disciplină în adevăratul sens al cuvântului. Ea înseamnă ansamblul principiilor şi
metodelor care presupun crearea, evaluarea, achiziţionarea, clasificarea,
descrierea, păstrarea (conservarea) şi difuzarea, adică punerea în valoare a
arhivelor".
Mai mult decât atât, cu prilejul diverselor acţiuni şi manifestări ştiinţifice
organizate sub patronajul Consiliului Internaţional al Arhivelor, la congrese,
conferinţe, mese rotunde, sesiuni şi simpozioane sau reuniuni de lucru au fost
dczbătute şi căutate soluţii pentru rezolvarea tuturor problemelor cu care se
confruntă ştiinţa arhivistică în impactul ei cu noile cuceriri tehnologice.
Încercând să împărtăşim din experienţa Societăţii Stefadina Comserv,
acumulată de-a lungul anilor pc tărâmul activităţii arhivistice, trebuie să
mărturisim că de la bun început am căutat să ne înarmăm cu ceea ce s-a validat în
planul teoriei şi practicii arhivistice, atât la nivelul ţării noastre, cât şi la cel
european. Drept urmare, am căutat să ne organizăm un punct de documentare
constituit încet, dar sigur, prin achiziţionarea unor lucrări şi reviste de specialitate,
an de an, numărul lor crescând prin completarea cu noile apariţii în domeniul
arhivistic, dar şi în ceea ce priveşte legislaţia muncii şi, nu în ultimul rând
managementul şi organizarea societăţilor private.
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Atenţia majoră

a fost acordată proiectelor concepute iniţial şi în temeiul
cărora s-a desfăşurat întreaga activitate a Stcfadinci. Ele au fost permanent
completate şi actualizate urmărindu-sc, în mod expres, creşterea volumului
investiţiilor şi asigurarea dotării societăţii cu cele mai noi tehnologii şi
echipamente de lucru. Achiziţionarea unor asemenea echipamente a făcut posibilă
trecerea la prelucrarea automată a datelor, la digitalizare şi la inventarierea
electronică a documentelor, reuşind să obţinem instrumente de evidenţă deosebit
de performante, care permit regăsirea operativă a informaţiilor şi valorificarea lor
rapidă în scopuri ştiinţifice sau practice.
Fiind subordonată performanţei, profesionalismului, eficienţei maxime şi
responsabilităţii calităţii muncii, după un deceniu şi jumătate de activitate
susţinută, argumentată de rezultatele obţinute, Stefadina s-a afirmat ca unul din
pilonii pieţei serviciilor, care efectuează operaţiuni specifice prelucrării
documentelor de arhivă.
Desigur, oricât de dotată ar fi Stcfadina din punct de vedere tehnologic,
rezultatele nu puteau fi obţinute fără aportul unui colectiv de specialişti cu
pregătirea necesară desfăşurării la nivel de performanţă a muncii de arhivă.
Tocmai de aceea, încă de la începutul activităţii Societăţii ne-am preocupat să
iniţiem, să formăm, iar, mai târziu, să perfecţionăm pregătirea profesională a
tuturor lucrătorilor. Începând cu înscrierea la cursurile organizate de Şcoala
"Aurelian Saccrdoţcanu" din cadrul Arhivelor Naţionale, am continuat cu
trimiterea angajaţilor la cursuri universitare şi de masterat, unde au urmărit
prelegeri teoretice şi desfăşurat aplicaţii practice pc tărâm arhivistic. O astfel de
activitate s-a fmalizat cu prelucrarea şi inventarierea documentelor aflate în arhiva
Universităţii "Hyperion" din Bucureşti.
Semnificativ este şi faptul că recent, odată cu deschiderea anului
universitar, cea de-a patra serie de studenţi şi mastcranzi proveniţi din cadrul
colectivului de lucrători ai Stcfadinci au început cursurile universitare, ducând
mai departe tradiţia care se înfrripă la nivelul Societăţii noastre.
Socotim că strădaniile noastre nu sunt zadarnice, dimpotrivă, ele
înscriindu-se în tezele şi recomandările formulate în cadrul Conferinţei Europene
a Arhivelor, desfăşurată în mai 2006, la Varşovia 1 , unde abordându-se problemele
competenţelor profesionale se făceau referiri concrete cu privire la profilul
arhivistului de astăzi în lume, la nivelul reglementărilor naţionale.
Totodată, respectivele strădanii pot constitui o dovadă că Stefadina este
ancorată în realităţile vremii, prcocupându-se să se încadreze în standardele şi
rigorile europene.

1

European Conference on Archives (Arhivist: Profession ofthe Future in Europe), Warsaw, may,
19-20, 2006, edited by Wladislaw Stepniak, Warsaw, 2006, p. 55; 91-108.
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Pentru etapa actuală, dar, privind şi în perspectivă, pe lângă obiectivele
devenite tradiţionale , Stcfadina şi-a propus să acorde o atenţie specială implicării
ei în multiplele şi complexele probleme cu care se confruntă arhivistica
românească, încercând să contribuie prin toate mijloacele şi forţele ei la
soluţionarea lor. Suntem conştienţi că numai astfel se pot salva documentele de
arhivă cu valoare inestimabilă, adevărate acte de identitate naţională.
În acest context ne exprimăm speranţa că viitoarea Lege a Arhivelor va
recunoaşte şi valida existenţa societăţilor particulare care dispun de specialişti şi
mijloace tehnice necesare prelucrării documentelor, iar Stefadina este dispusă să
fie alături şi chiar să devină un partener al Arhivelor Naţionale în nobila misiune
de a găsi soluţii viabile pentru problemele arhivisticii româneşti şi apărarea
integrităţii Patrimoniului Arhivistic Naţional.
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GÂNDURI DESPRE IOAN LĂCĂTUşu•
Nicolae

ŢIRIPAN

Aniversarea a 65 de ani de viaţă reprezintă pentru domnul Ioan Lăcătuşu un
popas de îndreptăţită bucurie şi sărbătoare, iar nouă ne prilejuieşte aşternerea unor
gânduri despre personalitatea sa, personalitate plină de însuşiri bune, recunoscute
de toţi cei ce i-au fost în preajmă de-a lungul timpului, de toţi cei ce au fost
martori la înfăptuirile sale pc tărâm cultural, social, civic şi nu numai.
Fără a mă număra printre prietenii şi apropiaţii de-o viaţă ai domnului Ioan
Lăcătuşu, invitaţia adresată de distinsul profesor Vasile Stancu, de a scrie câteva
gânduri şi impresii personale despre un om atât de apreciat, pe care l-am cunoscut
totuşi destul de târziu, dar suficient cât să-mi formez o părere pe care nimeni şi
nimic nu au putut să mi-o schimbe, mă onorează şi mă face să cred că, undeva,
într-o mică casetă din arhiva sentimentală a sărbătoritului, se află şi autorul
acestor rânduri.
Cunoscându-1 pe distinsul sărbătorit destul de târziu, nu pot face aprecieri cu
privire la perioada anterioară anului 1990, dar, urmărind cele scrise de alţii despre
dânsul, am înţeles că a fost pe tot parcursul acelei perioade un om energic şi plin
de entuziasm, aplecat asupra problemelor oamenilor şi comunităţii din care face
parte, ca şi astăzi.
Chiar dacă domnul Ioan Lăcătuşu a poposit în instituţia ce ne-a întrctăiat
drumurile şi ne-a apropiat, destul de timpuriu, încă de la mijlocul anului 1990,
întâlnirca noastră s-a produs mai târziu, după ce a devenit şeful Serviciului
Metodologie şi Control din Arhivele Naţionale ale României.
Dar bazele viitoarei noastre amiciţii, vreau să cred, au fost puse în luna
martie a anului 2004, atunci când domnul Ioan Lăcătuşu, în calitatea pc care o
avea în cadrul Direcţiei Generale a Arhivelor Naţionale, a condus o echipă
minunată care efectua un control de fond la, pc atunci, Direcţia Judeţeană Călăraşi
a Arhivelor Naţionale, al cărei şef eram. În lungile discuţii purtate, atât în timpul
orelor de program, pc probleme profesionale, cât mai ales după terminarea
programului de lucru, pe diverse teme şi subiecte, am descoperit un OM cum
puţini am cunoscut în cei peste 40 de ani de activitate. Aprecierea reciprocă ce
avea să se fmalizezc cu amiciţia ce ne leagă încă de atunci, a fost favorizată poate
şi de unele puncte comune ale biografiei noastre, chiar dacă ne-am desfăşurat
activitatea în colţuri de ţară aflate la mare distanţă unul de altul: originea socială,
absolvirea unei şcoli profesionale, munca într-o întreprindere din acea vreme şi

fie publicat în volumul Ioan Lăcătuşu la 65 de ani, numărul V al seriei
la Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012, dar, dintr-o regretabilă
scăpare, nu a fost inclus. La sugestia îngrijitorului ediţiei, a celui căruia i-a fost dedicat volumul şi
cu acordul autorului, ca un act reparatoriu, am inclus materialul în prezentul Anuar (V.M.).

• Mesajul a fost

pregătit să

"Profesioniştii noştri", apărut

465
https://biblioteca-digitala.ro

cursurile serale ale liceului (dar ce şcoală se făcea atunci, la seral) şi abia apoi
facultatea.
M-au frapat atunci, la OMUL, pentru că domnul Lăcătuşu a fost OM nu
inspector aflat în control, căldura şi blândeţea vorbei, înţelegerea cu care se adresa
colegilor, seriozitatea cu care se apleca asupra aspectelor ce făceau obiectul
controlului, dar mai ales sfaturile, care parcă veneau din partea unui înţelept,
sfaturi ce m-au ajutat atât pe mine cât şi pe colegii mei în activitatea desfăşurată,
ulterior acelui moment.
În puţinul timp cât pentru a sluji instituţia, ca şef al Serviciului Metodologie
Îndrumare şi Control, a stat departe de familie, de casă, de cei apropiaţi, fiind
"găzduit" într-o cămăruţă la Facultatea de Arhivistică (nu pomenim aici despre ce
se oferă altora sosiţi pentru aceleaşi motive la Bucureşti, deşi ar fi cazul),
drumurile noastre s-au mai intersectat, iar convingerea mea că domnul Ioan
Lăcătuşu este un om cum rar îţi este dat să întâlneşti în viaţă, s-a întărit şi mai
mult.
Eforturile sale de a aduce ceva nou în viaţa instituţiei care-1 adoptase, de a
uni lucrătorii din Arhivele Naţionale într-un for care să-i reprezinte, plecând de la
statutul incert al instituţiei şi lucrătorilor ei în cadrul ministerului, nu au rămas
rară rezultat. Asociaţia Arhiviştilor din România, devenită ulterior Federaţie a luat
fiinţă şi a fost o prezenţă activă în perioada cât domnul Lăcătuşu s-a implicat
direct. Dacă avem în vedere condiţiile ce i-au fost oferite la Bucureşti cât a fost
şef al Serviciului Metodologie Îndrumare şi Control - şi a făcut acest lucru ca un
adevărat profesionist - te poţi întreba: "Ce om pune mai presus de familie
instituţia în care lucrează"? şi răspunsul nu poate fi decât: ,,Foarte puţini". Printre
aceştia se află şi domnul Lăcătuşu, care a înţeles chemarea vremurilor şi a răspuns
prezent la apel.
Spuneam că prezenţa sa în fruntea Serviciului Metodologie, Îndrumare şi
Control şi a Asociaţiei Arhiviştilor din România a lăsat urme şi cred că puţini au
fost cei care s-au bucurat atât de mult de respectul şi aprecierea colegilor, chiar
dacă timpul petrecut alături de ei a fost scurt, aşa cum s-a bucurat domnul Ioan
Lăcătuşu. Pentru modul cum a acţionat şi s-a comportat, aşa cum se spune "A
lăsat loc de bună ziua"!
Pentru aceste lucruri, dar şi pentru ceea ce a făcut în folosul instituţiei, spun
cu toată responsabilitatea că n-am auzit, în toţi anii care s-au scurs, vreun cuvânt
de reproş din partea celor care i-au fost colegi, la Bucureşti sau în oricare alt judeţ
al ţării. Mai mult chiar, şi după ce a părăsit Bucureştiul, întorcându-se la Sfăntu
Gheorghe, atunci când apărea vreo problemă ce necesita consultarea între colegi,
de cele mai multe ori după ce fiecare îşi spunea punctul de vedere, unul dintre noi
venea cu ideea: "Să vedem ce spune şi domnul Lăcătuşu", care era apelat telefonic
şi îşi exprima punctul de vedere faţă de problema în discuţie.
Depărtarea de familie şi condiţiile improprii în care era nevoit să locuiască la
Bucureşti, de care nu s-a plâns însă niciodată, nu i-au permis să rămână prea mult
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în fruntea Serviciului. Era 1 februarie 2005, când un alt apropiat al domnului
Lăcătuşu, fostul meu coleg de facultate Ionel Sccăreanu, director în cadrul
Arhivelor Naţionale, m-a sunat spunându-mi că "domnul Lăcătuşu se întoarce la
Covasna" şi m-a rugat să mă gândcsc dacă n-aş putea să continui pentru o
perioadă de timp, activitatea dânsului. Din motive care nu e cazul a fi amintite,
n-am dat curs solicitării fostului meu coleg, dar ştirea că domnul Lăcătuşu pleacă,
recunosc cu sinceritate, m-a întristat, pentru că domnul Lăcătuşu era omul cu care
puteai discuta oricând problemele ivite în activitate, iar soluţiile pentru rezolvarea
acestora nu se lăsau mult timp aşteptate.
A plecat de la Bucureşti, dar a continuat activitatea la Direcţia Judeţeană
Covasna a Arhivelor Naţionale ca arhivist, iar după moartea regretatului Baicu
Dan, ca director al acestei instituţii şi ne-am regăsit de fiecare dată, la reuniunile
organizate de Arhivele Naţionale, cu plăcere şi bucurie. Prezenţa sa activă la
aceste reuniuni, felul în care se implica şi milita ca nimeni altul pentru ca instituţia
Arhivelor Naţionale şi lucrătorii din această instituţie să se bucure de poziţia pe
care o merită în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nu numai, te
făcea să crezi că activează în continuare la Bucureşti. Domnul Lăcătuşu, cu
înţelepciunea care-I caracterizează a fost un factor de echilibru, încercând să
capaciteze pe toţi colegii, dar şi conducerea instituţiei în rezolvarea gravelor
probleme cu care aceasta s-a confruntat dintotdeauna. Şi dacă n-a reuşit să facă
acest lucru cu alţii, la instituţia pc care o conducea a realizat multe lucruri
frumoase şi bune. A fost unul din cei care a susţinut şi a încercat să-1 convingă şi
pc directorul general, care se opunca, că este necesară existenţa prestatorilor de
servicii arhivisticc. Iar timpul a dovedit că aveau dreptate susţinătorii acestei idei,
dovadă fiind Legea votată de Parlament în anul 2011, dar declarată ca
neconstituţională din cauza unor interese străine de instituţia Arhivelor Naţionale,
susţinute de unii parlamentari.
Este şi aceasta, la care se pot adăuga încă foarte multe altele, o dovadă că
domnul Ioan Lăcătuşu, chiar dacă s-a format ca om în "vremurile trecute", nu mai
este de mult un om al acelor vremuri, ci unul din promotorii noului, unul din cei
care au înţeles că mersul vremurilor este altul şi dacă nu te adaptezi din mers,
rămâi în afara societăţii. Doar cei rău intenţionaţi nu înţeleg acest lucru, iar
domnul Lăcătuşu, chiar dacă este un om foarte apreciat, ca orice personalitate
publică, şi mai ales într-un spaţiu cu atâtea sensibilităţi, are şi contestatari. Puţini
la număr, este adevărat, dar ei există şi uneori lansează atacuri la adresa omului
care a făcut atât de mult pentru comunitatea în care trăieşte. Domnul Lăcătuşu
însă, cu înţelepciunea care 1-a caracterizat dintotdeauna şi ca bun creştin ce este, a
ştiut să treacă peste toate acestea şi să-şi urmeze crezul său.
Amiciţia ce s-a legat între noi, m-a determinat ca, şi după plecarea din
Bucureşti, să-i urmăresc de la distanţă nu numai activitatea desfăşurată în cadrul
instituţiei Arhivelor Naţionale, ci şi pc aceea de om al cetăţii, care se zbate pentru
păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale a românilor din secuime. Şi pot spune
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acum, când scriu aceste rânduri, privind retrospectiv la tot ce cunosc despre
vocaţia sa de ctitor al multor asociaţii şi instituţii culturale, despre activitatea
desfăşurată în cadrul acestora ca şi pc tărâm civic, despre activitatea de cercetare
concretizată în atât de multe cărţi, studii şi articole, despre participarea la sesiuni
ştiinţifice şi simpozioane organizate în toate colţurile ţării, mă întreb cum poate un
om să facă atât de multe şi sunt înclinat să spun că nu este posibil. Dar, realitatea
mă contrazice.
Şi totuşi, lucrurile aşa stau. Îi cunosc capacitatea de muncă, iar toţi cei care
i-au fost alături în aceşti ani, recunosc şi întăresc acest lucru.
Bucurându-se, în tot ceea ce face şi întreprinde, de binecuvântarca Înalt Prea
Sfmţitului Arhiepiscop Ioan Selejean, fostul nostru coleg s-a dovedit a fi şi un bun
creştin, fiind ales deputat eparhial şi reprezentant al credincioşilor ortodocşi din
Episcopia Covasnei şi Harghitei în Adunarea Naţională Bisericească.
Rodnica sa activitate poartă pecetea seriozităţii, a lucrului bine făcut, a
muncii şi perscvercnţei de a obţine ceea ce doreşti. Respectul faţă de semeni- fie
ei tineri sau vârstnici -, înţelepciunea de a-i asculta şi a le înţelege problemele,
1-au făcut iubit şi respectat de semeni. Prin ceea ce a realizat în întreaga sa
activitate, domnul Ioan Lăcătuşu şi-a asigurat un loc de cinste în panteonul
personalităţilor din zona de sud-est a Transilvaniei şi nu numai.
Personal nu pot decât să-i mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit prilejul de
a-1 cunoaşte şi apoi de a mă bucura de amiciţia celui pc care, chiar dacă anii ce ne
despart ca vârstă nu sunt prea mulţi, l-am considerat de la început "Domnul
Lăcătuşu".

La acest moment aniversar, de aici din oraşul de pe malul Borcei - Călăraşi,
transmit omagiul sincer al unui om care admiră şi preţuieşte munca, alături de
toate gândurile bune, şi mă rog Bunului Dumnezeu să-i dea sănătate deplină
alături de cei dragi şi putere de muncă pentru a-şi îndeplini toate proiectele
ştiinţifice, culturale şi civice.
LA MULŢI ANI, DOMNULE IOAN LĂCĂTUŞU!
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ADRIAN PRICOP- IN HONOREM
Summary
This text arc a modest tribute to the two celebrations of Iasi National
Archives. That is 180 ycars since the founding Archives ofthe State and 90 years
old ofMr. ADRIAN PRICOP, former director ofthe State Archives Iasi, between
1969-1983.
Adrian Pricop was horn in 1922, in the village Ruginoasa, Iasi County.
After primary school in his native village, he attended sccondary school in Iasi
Theological Seminary, and courses ofthree faculties: Theology, Law and History.
He graduated with a degree two ofthem: Theology and History. He worked in the
State Archives system over 35 years: from October 1948 to July 1951. Followed
during the directorship ofBotosani Archives (1951-1969), and the management of
Iasi State Archivcs: April1, 1969-Dccember 31, 1983.
Contemporaries and successors in the Archives system they pcrceived as a
good archivist, a vcry good paleographcr, a gentlc and lenient chief subordinates,
a good orator, arnan ofhumanity, a family man.
This grouping of texts gathered under the name "In Honor" was designed
as atribute to thc former (Dan Jumară, Gavril Irimescu, Virginia Isac, Vasile Pop,
Ştefan Cervatiuc), prcsent (Rodica Iftimi) archivists from Iasi, Botosani and
Suceava and Corneliu Mihail Lungu, Vasile Arirnia from Bucarcst. They,
archivists, wcre and are scrvants Archives and friends of Mr. Pricop, reachcd the
age of 90 years beautiful.

ADRIAN PRICOP LA 90 DE ANI
Rodica IFTIMI
Anul 2012 arc o dublă semnificatie în istoria arhivelor ieşene.
În primul rând, din punct de ved'ere instituţional, sărbătorirn 180 de ani de
la înfiintarea Arhivelor Statului din Moldova.
In al doilea rând, pentru că instituţiile nu pot dăinui în timp fără oamenii
devotaţi ei, destinul a făcut să-i fim alături, în al 90-lea an de viaţă, domnului
Adrian Pricop, fost arhivist şi director al filialelor Botoşani şi Iaşi ale Arhivelor
Statului. Domniei Sale şi, implicit, instituţiei pe care a slujit-o neîntrerupt peste 35
de ani, le dedicăm lucrarea de faţă, ca un modest omagiu.
La 1 ianuarie 1832, intra în vigoare, pentru Moldova, Regulamentul
Organic 1• Prin prevederile sale, se puneau bazele principalelor instituţii ale
statului modern şi se legiferau unele realităţi existente.
~

Reglement Organicesc a Moldovei, originalul se află la Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia
Manuscrise, nr. 1665.
1
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Proiectul lui Gheorghe Asachi pentru Arhivele Statului (1832)

În această perspectivă trebuie văzută şi înfiinţarea Arhivei Ştatului,
în articolele 366 şi 41 O. Dacă, în art. 366, relativ la organizarea Inaltului
Divan, se menţionează că la masa Arhivelor se vor ţine acturile publice, precum
anaforale, hrisoave, hatişerifuri atingătoare de dreptăţile şi pronomiile
MoldoveP, la art. 410 se fac referiri la Arhiva Statului, ca institutie de sine
stătătoare: În fiecare an, la încheierea sesiilor Obşteştii Adunări, or/ghinalurile
sămilor înfăţişate, precum şi a altor documenturi, se vor depune în Arhiva
Statului, a căreia alcătuire şi păstrare va fi încredinţată unui boier cu însuşirile
cerute pentru asemenea dregătorie. Arhivistul Statului, ca un depozit al acturilor
publice şi dregătoreşti, se va numi de către domnul, din candidaţii propuşi de
3
către Obşteasca Obicinuita Adunare •
Unirea Principatelor Române a condus la unele transformări organizatorice
şi în cadrul Arhivelor Statului. Primul pas 1-a constituit trecerea instituţiei la
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, începând cu data de 4 aprilie 1862.
Anterior, Arhivele din Ţara Românească aparţineau Departamentului de Interne,
iar cele din Moldova erau subordonate Ministerului Instrucţiunii Publice şi al
Justiţiei. Proiectul de regulament privitor la organizarea Arhivelor a intrat în
vigoare cu ziua de 31 octombrie 1862. Astfel, Arhiva Statului din Bucureşti era
organizată ca Direcţie Generală (cu două "despărţiri": 1. Istorică şi a
stipulată

2

3

Ibidem, p. 267 v-268.
Ibidem, p. 285 r.
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Aşezămintelor

Arhiva Statului

Publice; 2. Administrativă, Judecătorească şi Legislativă) , iar
4
· devenea
'vă sucurs_ală" , cu depozite administrative

• : _';u•

Clădirea care a adăpostit Arhivele StatuluUaşi (1~i9il y
şi judecătoreşti. Personalul ei era alcătuit "din un cap şi doi copişti". Prin
Ordonanţa Domnească nr. 1074/24 august 1864 se produceau o serie de schimbări
structurale la nivelul DGAS. Sucursala din Iaşi era compusă din "un cap al
serviciului, 1 ajutor şi registrator, 1 copist, 1 secretar". Regulamentul Arhivelor
Statului nr. 1236/1872 reducea personalul ieşean al Arhivelor la "1 cap de
serviciu,.., 1 ajutor de registrator, 1 copist, 1 servitor" 5 .
Incepând din data de 15 iulie 1925, activitatea Arhivei din Iaşi se
desfăşoară conform prevederilor noii Legi pentru organizarea Arhivelor Statului6 •
Potrivit art. 5, se înfiinţau 4 direcţii reşionale : Cernăuţi, Chişinău, Cluj şi Iaşi,
conduse de către un director regional . Privitor la zonele arondate, Direcţiei
Regionale Iaşi îi reveneau judeţele Moldovei, fără Basarabia şi Bucovina: Bacău,
Botoşani, Covurlui, Dorohoi, Fălciu, Fălticeni, Iaşi, Neamţ, Putna, Roman,
George Potra, Contribuţiuni la istoricul Arhivelor româneşti, în "Revista Arhivelor" VI/1944, nr.
1, p. 24.
5
Arhivele Statului. 125 de ani de activitate. 1831-1956, DGAS, Bucureşti, 1957, f. 33-36.
6
"Monitorul Oficial", nr. 153/15 iulie 1925, partea I.
7
La Iaşi, Sever Zotta era numit director prin Înaltul Decret Regal nr. 457/5 februarie 1926,
conform art. 10 din Lege - Arhivele Kaţionale Iaşi, colecţia Documente, P. 571 /27.

4
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Tecuci, Tutova, Vaslui8 . Legea avea în vedere problemele de personal,
organizarea instituţiei , crearea condiţiilor de depozitare a documentelor şi
dezvoltarea cercetării ştiinţifice a acestora. Documentele create de toate instituţiile
statului trebuiau depuse la Arhive după 30 de ani de la crearea lor. Pentru sporirea
securităţii materialelor arhivistice, se prevedea ca, în sediile Arhivelor să nu-şi
aibă locaţia alte institutii, organizaţii sau persoane articulare 9 .
.
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Arhivele Statului

•..

Iaşi

la Mănăstirea Golia

Cu toate aspectele pozitive, legea din 1925 nu a adus

modificări

substanţiale în organizarea Arhivelor. Rămâneau acelaşi personal insuficient,
acelaşi buget sărac , aceleaşi greutăţi în preluarea documentelor de la instituţii.

La sărbătorirea centenarului Arhivelor Statului, în 1932, Sever Zotta a
întocmit o lucrare de arhivistică, Din trecutul Arhivei Statului a Moldovei.
Spicuiri din dosarele Cancelariei (1832-1932) 10 , se pare la indicaţia directorului
general, Constantin Moisil, care viza tipărirea unui volum omagial.
Studiul, elaborat prin "spicuirea metodică, filă cu filă, în dosarele primului
lustru de activitate a Arhivei Statului" 11 , conţine două părţi. Prima, se referă la
Gh. Rusu, Arhivele Statului din laşi - 160 de ani de activitate, în "Revista Arhivelor", 1991 , nr.
4, p. 461.
9
DGAS, op.cit., p 36-37.
10
Doar prima parte a fost publ i cată în " Arhiva Românească", VI, 1941 , p. 213-262, când nu se ştia
nimic de soarta lui .
11
Sever Zotta, Din trecutul Arhivei Statului a Moldovei. Spicuiri din dosarele Cancelariei (1 8321932), în Arhiva Românească, IV, 1941 , p . 230.
8
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începuturile activităţii Arhivei Statului, sub conducerea lui Gheorghe Asachi,
urmată de prezentarea cronologică a principalelor evenimente din trecutul
instituţiei până la 1891. Partea a doua conţine 25 de anexe cu cele mai relevante
documente corespunzătoare perioadei enunţate, din care amintim: Foaea
Cinovnicilor Statului Arhivei Publice din Principatul Moldovei, îrifiinţată după
noul aşăzământ la 1 Ghenari 183i 2,· Ofiţia Marii Logofeţii a Justiţiei din 17
august 1834, privitoare la uniforma pc care trebuie să o poarte secretarul Panaite
Malcoci 13 ; Raportul lui Gheorghe Asachi către Marca Logofeţie, privitor la
îndatoririle celor 6 lucrători (1836); Instrucţii pentru Arhiva Statului Prinţipatului
Moldovii (1 836), în 22 punct/ 4; Demisia lui Gheorghe Asachi la 1849; Legiuire
pentru chipul alegerii actelor că să găsăscu în Arhiva Statului 15, notată de Divan
la 4 iulie 1853.
Tot de la Sever Zotta mai avem o listă a Conducătorilor Arhivelor Statului
din Iaşi în curs de 100 de ani 16 , urmată de câteva date biografice şi genealogice
pentru Gheorghe Asachi, Iacovachi Paladi, Alecu Fotino, Alecu Soroceanu, Iancu
Alexandrescu, Tuchidide Durmuz, Panaite Malcoci, Ion Stamati, Gheorghe
Ionescu şi Sever Zotta. Fiind publicată în 1941, lista a fost completată cu două
nume: Al. Băleanu şi Gheorghe Ungureanu 17 •
Din raportul lui Gheorghe Ungureanu, datat 24 ianuarie 1942, reiese
situaţia dezastruoasă existentă a Arhivele Iaşi: ,,zeci de mii de dosare
neinventariate, într-o dezordine de nedescris", adăpostite în încăperi destul de
şubrezite la cutremurul din noiembrie 1940 18 • În cursul anului 1942 au fost aduse,
din evacuare, 2269 de lăzi cu dosare şi documente 19 . Acestea necesitau
desprăfuire, legarea cu sfoară nouă, înlocuirea etichetelor şi aşezarea "pe
secţiuni": administrative, bisericeşti, economice, judecătoreşti, notariale, de stare
civilă, şcolare etc.
Deşi lipseau fondurile pentru diurna şi transportul pe CFR, necesare
supravegherii şi coordonării activităţii de selecţionare la creatori, totuşi, se poate
considera că anul 1942 a fost rodnic: s-au înlocuit cercevclcle putrede şi
geamurile sparte, s-au renovat cinci sobe la birouri, au fost executate ancoraje de
12

Ibidem, p. 242.
Ibidem, p. 243: "uniformă de postav vânăt cu gulerul şi marginile mânicilor de catife neagră.
Bunghi albi cu marca ţării şi frunză de măslin şi spre cunoştinţa postului ce ocupariseşti; în zilele
de ţeremonie, sărbători şi la audienţii, vei purta la guler cusut cu fir alb şi pălărie în trii colţuri".
14
Ibidem, p. 248-250.
15
Ibidem, p. 256-257.
16
Publicată de Aurelian Sacerdoţeanu în "Revista Arhivelor", IV, 1941, nr. 2, p. 381-382.
17
Vezi anexa nr. 1. Pentru acest moment aniversar, ne permitem să adăugăm şi numele domnului
Adrian Pricop, al 20-lea conducător al Arhivelor Statului Iaşi. D-1. Pricop apare la nr. crt. 24
întrucât unii directori au condus institu~a de câte două, trei ori (Gh. Asachi, Tuchidide Hurmuz,
Gh. Tăutu). De asemenea, completăm, la zi, lista cu numele celor care au condus Arhivele ieşene.
18
Arhivele înfruntând vremurile. Mărturii documentare, Arhivele ~aţionale ale României,
Bucureşti, 2006, dac. 146, p. 249-251.
19
Ibidem, p. 251. În martie 1941, "ca o prevedere împotriva unor întâmplări neprevăzute", au fost
duse la Găvana şi Bascov, judeţul Argeş, 2300 de lăzi cu dosare. La destinaţie s-a constatat ca
unele lăzi erau umede, altele au fost plouate în timpul transportului, etc.
13
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fier la pereţii crăpaţi, s-au finalizat reparaţiile trotuarului şi ale acoperişului. Au
fost alocate sume de bani pentru rafturi, scaune, birouri, legarea de cărţi, tipărirea
unor inventare. Mai mult, salarizarea funcţionarilor "s-a făcut demnă de un institut
ca Arhivele Statului" 20 .
de

t

Golia. Dosare aduse din refugm

Rafturile de depozit de la Golia

Anii războiului şi-au Rus amprenta, dureros, pe tezaurul arhivistic al
Moldovei. Evacuarea la Săcel , judeţul Gorj, distrugerea celor patru vagoane la
bombardamentul Gării de Nord din mai 1944, reîntoarcerea la Iaşi, într-un sediu
ruinat aproape complet, au constituit momente de grea încercare fizică, materială
şi morală pentru Gheorghe Ungureanu şi Constantin Turcu. Conform propriilor
22
mărturisiri (făcute într-o perioadă grea a existenţei sale) , din bani proprii,
Constantin Turcu a reparat sumar casa de piatră destinată muzeului "Ion
Creangă"; pentru construirea acoperişului la clădirea Arhivelor a împrumutat, de
la o bancă, 300. 000 lei. Având convingerea că "acolo unde nu sunt documente,
nu este istorie" 23 , s-a adresat lui Aurelian Sacerdoţeanu printr-un raport, datat 1O
august 1945, în care prezintă situaţia arhivelor Moldovei şi ale fostei capitale:
" .. .Iaşii formează un capitol deosebit de tragic, în această ordine de idei ... Nu este
prăvălie şi tarabă în acest oraş unde să nu se macine zilnic, ca ambalaj, zeci de
20

"Revista Arhivelor", 1943, nr. 2, f. 414.
D. Ivănescu, Mihai Costăchescu. Corespondenţă, Ed. Junimea, Iaşi, 2003, nr. 357, p. 367-368.
22
Arhivele Naţionale Iaşi, fond personal Turcu X Constantin (1903-1980), Manuscrise, nr. 135, f.
44-45.
23
Arhivele înfruntând vremurile, p. 291 .
21
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kilograme de hârtie veche, din arhivă sau din cărţi, uneori de excepţională valoare
ştiinţifică sau artistică" 24 . Rezoluţia pusă de către directorul DGAS Bucureşti, A
Sacerdoţeanu, era următoarea: "20 august 1945. Este pretutindeni o stare
nenorocită, în lipsă de înţelegere de sus până jos. Trebuie să luptăm pentru
schimbarea ei" 25 •
În intervalul 1945-1960, la Arhivele Statului Iaşi s-a preluat o cantitate
impresionantă de dosare, aproximativ 464.000, comparativ cu existentul
(630.000). Trebuie să menţionăm completarea fondurilor administrative
(Prefectura judeţului Iaşi, 1900-1949; Primăria municipiului Iaşi, 1905-1949;
Rezidenţa Regală a ţinutului Prut, 1938-1949); judecătoreşti (Parchetul General al
Curţii de Apel Iaşi, 1892-1949; Tribunalul Militar Iaşi), şcolare, economice
(Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, fabricile naţionalizate etc.), culturale.
Biblioteca documentară şi-a sporit zestrea cu 5163 cărţi (existente, 7802) şi 596
de periodice (149, în evidenţă până la 1944). Datorită varietăţii de conţinut a
materialului documentar, s-au înfiinţati în 1952, noi colecţii arhivistice: Planuri şi
hărţi, l\1anuscrise, Stampe şi fotografii 6 •
In acest context istoric şi instituţional şi-a început cariera la Arhivele
Statului din Iaşi tânărul Adrian Pricop, în data de 23 octombrie 1948 27 , în urma
unui concurs organizat pe 1O august 1948, pentru ocuparea a două zt'osturi libere
de faleogra:f 8 • Candidatii au susţinut probele scrise (la Paleografie 1 , Paleografie
113 , Cultură generală 3 r) şi orale (la Paleografie, Arhivistică, Istoria Vechilor
Instituţii Româneşti), iar în urma deliberărilor comisiei 32 , formată din Gheorghe
Ungureanu, director, Constantin Turcu, arhivist şef şi Elena Gheorghiade, arhivar
ajutor, au fost declaraţi admişi, cu media 7,57, Adrian Pricop, licenţiat în
Teologie, student la Facultatea de Istorie-Geografie a Universităţii ,,Alexandru 1.
Cuza" şi Georgeta Vlădoianu, absolventă a Facultăţii de Litere şi Filozofie,
specialitatea Limba şi Literatura Română 33 •
Adrian Pricop s-a născut la 22 octombrie 1922, în satul Ruginoasa,
comuna Ruginoasa, din judeţul Baia. Era fiul lui N eculai Pricop ( 1900-1936),
învăţător şi al Mariei, născută Iosub (1925-1975), casnică. A urmat şcoala primară
24

Ibidem, p. 292.
Ibidem, doc. 167, p. 290.
26
Gh. Ungureanu, Îmbogăţirea depozitelor Arhivelor Statului de la Iaşi, cu materiale
documentare, în ani regimului de democraţie populară, în ,,Revista Arhivelor", 1960, nr. 2, p. 1528.
27
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Arhiva de Cancelarie, d. 611948, f. 285.
28
Ibidem, f. 284 - 315.
29
Ibidem, f. 291. Subiectul a constat în "Descifrarea şi descrierea unui document de la jumătatea
sec. al XVII-lea".
30
Ibidem, f. 291. Subiectul a fost "Transcrierea unui document de la începutul sec. XIX".
31
Ibidem, f. 291. Concurenţii trebuiau să aleagă unul dintre cele 3 subiecte: 1. Importanţa
documentelor pentru istorie şi limbă; 2. La ce foloseşte materialul arhivistic adunat la Arhivele
Statului; 3. Dacă documentele şi arhivele vechi pot servi la cercetarea stării sociale din trecut şi în
special la luptele de clasă.
32
Ibidem, f. 296.
33
Ibidem, f. 284, 293.
25
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în satul Hărmăncşti, din comuna Ruginoasa, sub îndrumarea tatălui şi a Elenei
!o sub. A continuat girnnaziul şi clasele secundare, între anii 193 3 -1941, la
Seminarul "V cniamin Costachi" din Iaşi, care îşi avea sediul în Palatul Sturdza,
unde funcţionează, în prezent, Facultatea de Teologic Ortodoxă. A urmat studiile
universitare, mai întâi Facultatea de Teologic la Cernăuţi şi Iaşi (potrivit
Certificatului adresă nr. 2196/1945, eliberată de Facultatea de Teologic Suceava),
între anii 1941-1944, apoi Facultatea de Istoric-Geografic 34 , din cadrul
35
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, în perioada 1944-1948 . În paralel cu
Istoria, a frecventat şi cursurile Facultăţii de Drept, timp de 4 ani.
După angajare, s-a înscris în sindicatul Arhivelor, la data de 4 noiembrie
1948, apoi în ARLUS. În "Tabel de situatia funcţionarilor de la această instituţie,
în sindicat şi în organizaţiile de masă" 3 t: se mai menţionează că Adrian Pricop
locuia pe strada Anastasie Panu nr. 15, avea funcţia de arhivist ajutor, era
necăsătorit şi "îndeplinea misiunea" de responsabil sportiv.
Conform propriilor mărturisiri, în anul calendaristic 1948-1949 a lucrat, în
principal, la descifrarea documentelor feudale din cadrul Colecţiei Documente 37 •
Apoi a contribuit, împreună cu ceilalţi salariaţi ai serviciului, la ordonarea
dosarelor întoarse din refugiu, pe fonduri şi colecţii, urmată de aranjarea lor pe
rafturi, în depozite. A cercetat în dosarele colecţiei de Stare Civilă Iaşi şi a
transcris documente, în vederea eliberării actelor solicitate. A efectuat lucrări de
registratură §i de selecţionare la instituţii din oraş, pc lângă colegii cu mai multă
experienţă. In " Foaia Calificativă pc intervalul 1 octombrie 1948-1 octombrie
1949", sunt prezentate ,,Facultăţilc funcţionarului" evaluat: capacitate intelectuală
- normală (echivalentul lui "bine", în accepţiunea actuală); capacitate
profesională- bine pregătit (echiv. "foarte bine"); putere de muncă- mare (cchiv.
"foarte bine"); sârguinţa - sârguincios (cchiv. "bine"); disciplina - disciplinat
(echiv. "foarte bine"); spiritul de iniţiativă, conducere şi organizare- arc (echiv.
"foarte bine"). La Rezultatul calificaţiei se menţiona că "prestează serviciul

În arhiva personală a d-lui Pricop, ncprcdată încă Arhivelor, am găsit o copie după Diploma nr.
27709/1956, care i se conferea lui Pricop Adrian, în urma Examenului de Stat din sesiunea iulie
1950, fiind declarat "Diplomat L'nivcrsitar în specialitatea Istoric". La data de 28 iulie 1949
primise un Certificat de Absolvire a cursurilor complete ale Facultăţii de Istoric-Geografic,
specialitatea Istoric, "pc termen de 2 ani, pentru a se bucura de toate drepturile acordate de legile
în vigoare".
35
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Arhiva de Cancelarie, d. 6/1948, f. 285.În "Fişa personală pentru
încadrare" mai figurează cu naţionalitatea Română (conform Certificatului nr. 14/1945, eliberat de
Primăria Comunei Hărmăncşti, judeţul Baia) şi fără cazier judiciar (potrivit Certificatului nr.
2437/1944, eliberat de Tribunalul Baia).
36
Ibidem, d. 5/1949, ncnumcrotat. Colectivul Arhivelor Iaşi era alcătuit din Gh. Ungureanu -prim
arhivist, Constantin Turcu - arhivist şef, Elena Gheorghiadc - bibliotecar, Mihai Gheorghiu -arhivist, Rodica Anghel - arhivist, Elisabcta Sofronie -- arhivist ajutor, Gcorgeta Vlădoianu arhivist ajutor, Vasile Rosmctcniuc- administrator imobil, Gheorghe Rotaru- mânuitor cărţi; Ion
Relinschi- curier; Gh. Gh. Rotaru- îngrijitor; Aglaia Rosmcteniuc ·-îngrijitor.
37
În inventarcle de la sala de studiu ale Colecţiei Documente (Pachetele 150-151, 155-158; 178179, etc.) putem observa, cu uşurinţă, scrisul inconfundabil al d-lui Pricop.
34
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normal". Pentru lucrările de specialitate prezentate mai sus, a primit "Calificaţia
generală- foarte Bun".
În "Tabel al salariaţilor de la Arhivele Statului Iaşi" 38 , din Grupa Sindicală
nr. 7 şi datat 24 noiembrie 1949 figura un salariat nou, pc nume Pctrov Marccla.
Este vorba de viitoarea soţie a lui Adrian Pricop, cu care a fost căsătorit timp de
57 de ani (1950-2007). Din convicţuirea exemplară a celor doi au rezultat doi
băieţi, Radu-Tudor (n. 17 martie 1951) şi Vlad-Adrian (n. 7 mai 1959).
Anul 1950 a însemnat un an de muncă intensă şi direcţionată pc multiple
planuri. Din păcate, nu deţinem documente relative la planurile de muncă pc anul
1950 şi nici la raportările acestuia, dar, din tabelue 9 prezentat la 29 septembrie
1950, deducem că tânărul arhivist Adrian Pricop era apreciat Eentru munca sa. În
sprijinul afrrmaţiei noastre prezentăm, în anexa nr. 2, Raportul 0 de activitate al lui
Adrian Pricop pe trimestrul IV/1950, care reflectă, din punct de vedere cantitativ,
un volum mare de activităţi, raportat la experienţa redusă a tânărului arhivist.
Din punct de vedere administrativ şi organizatoric, anul 1951 a adus
schimbări importante în viaţa şi activitatea Arhivelor Statului. Astfel, prin
Decretul nr. 17/27 ianuarie (1951 ), institutia trecea din subordinea Ministerului
Învăţământului Public la Ministerul Afacerilor Interne, unde se află şi în prezent.
Modificările interne vizau lărgirea atribuţiilor de îndrumare şi control asupra
instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor de orice fel; elaborarea de noi
instrucţiuni, obligatorii, pentru păstrarea şi conservarea documentelor de la
creatori; editarea normelor privitoare la folosirea în scop ştiinţific şi practic a
materialului arhivistic deţinut în depozitele proprii; organizarea structurilor
teritoriale în filiale, servicii şi secţii regionale. Activitatea acestora era coordonată
42
de către DGAS Bucurcşti 41 . Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 472/29
mai 1951 ~se stabileau atribuţiile şi normele de funcţionare ale Direcţiei Arhivelor
Statului. In baza art. 6 şi 7 din HCM şi a avizului Ministerului de Finanţe nr.
854/8 iunie 1951, Ministerul Afacerilor Interne emitea Decizia nr. 278/5 iunie
1951 privitoare la schema de organizare a Dirccţiunii Arhivelor Statului, care
cuprindea 11 servicii regionale (Iaşi, Cluj, Dolj, Rodna, Sibiu, Stalin, Suceava,
Timişoara, Arad, Bihor, Mureş; subl. n. - am respectat ordinea înşiruirii lor din
Decizie) şi 16 secţii regionale (Argeş, Bacău, Baia Mare, Bârlad, Botoşani,
Constanţa, Galati, Gori, Hunedoara, /alomita, Prahova, Putna, Severin,
'
J
43
'
Teleorman, Vâlcea, Buzău- asemenea) .
La recomandarea lui Aurelian Saccrdoţeanu, directorul Direcţiei Arhivelor
Statului din România, începând cu data de 15 august 1951, Adrian Pricop a fost
Arhivele Naţionale laşi, fond Arhiva de Cancelarie, d. 511949, nenumcrotat.
Ibidem, d. 2/1950, nenumerotat. În "Tabel de propunerile pentru fixarea în clasele de salarizare,
minim, mediu şi maxim, conform procentelor de 15, 25 şi 50 %", în dreptul lui Adrian Pricep este
notat :"Rămâne pe loc, deşi ar merita un salar mai bun". În acelaşi tabel, observăm modificări de
personal, prin apariţia celor trei salariaţi (Apostolescu Virgil şi Costinescu Ioan, arhivişti ajutor;
Iov Gheorghe, portar) şi plecarea lui Ion Relinschi, curier.
40
Ibidem.
41
DGAS, op. cit., f.39.
42
A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 67116 iunie 1951.
43
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Arhiva de Cancelarie, d. 211951, f. 72.
38
39
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transferat la Secţia Regională Botoşani a Arhivelor Statului, în funcţia de Referent
tehnic special, pentru organizarea noii instituţii. La 1 octombrie 1956 a fost numit
Şeful Filialei Botoşani a Serviciului Regional Suceava, pe care a condus-o până la
1 ianuarie 1969.
La sfărşitul anului 1951, în depozite le Arhivelor Statului Iaşi se re găseau
116 fonduri şi colecţii. În "Recapitulaţie" se mai preciza că "la 31 decembrie 1951
avem în depozite 412.169 dosare (1813-1951); 37.866 registre (1763-1951); 410
m. 1. raft dosare neinventariate, care se vor programa în anii viitori. În aceste
dosare intră şi o parte din acele ce aparţin fondurilor vechi, răvăşite în timpul
evacuării şi nevalorificate şi neinventariate; 52 m.c. dosare şi registre
neinventariate". Materialul era semnat de arhivistul şef, Gheorghe Balica şi de
44
şeful Serviciului, Gheorghe Ungureanu .

La Arhivele din Suceava ( 1961)

Adrian Pricop, director la

Iaşi

( 1969-1983)

Revenind la începutul anului 1969, trebuie să consemnăm participarea lui
Adrian Pricop, împreună cu Vasile Arimia, directorul general al Direcţiei
Generale a Arhivelor Statului din România, la Stagiul Tehnic Internaţional de la
Paris, organizat de Arhivele Franţei în perioada 5 ianuarie-23 martie 1969. Cursul
a reunit 45 de arhivişti din 20 de ţări, de pe 4 continente 45 . România participa,
Ibidem, d. 6/1951, f 1-8 - "Situaţia fondurilor arhivistice existente în depozitele Arhivelor
Statului Iaşi, la data de 31 decembrie 1951" cuprinde lista celor 116 fonduri şi colecţii, pe care nu
le-am enumerat, din cauza lipsei spaţiului de publicare.
45
Arhivele Naţionale Iaşi , fond personal Pricop N. Adrian (n. 1922), d. B 9, f. !. Din Franţa au
participat 19 arhivişti , din R.F .G. 4, câte 2 din U.R.S.S ., România, Cehoslovacia, Liban, Canada,
Turcia, şi câte 1 din Republica Sud-Africană, Belgia, Bulgaria, Finlanda, Guineea, Israel, Italia,
44
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pentru prima dată, la acest curs, care era structurat pe expuneri şi seminarii (85)
despre: Doctrină, tehnică arhivistică şi metode de lucru; Istoria Arhivelor;
Conţinutul istoric al Arhivelor; Organizarea Arhivelor din Franţa; Organizarea
Arhivelor din străinătate (SUA, Anglia, Belgia, Italia); Organizarea administrativă
a Franţei; Componenţa personalului tehnic şi de specialitate al Arhivelor Franţei;
Rolul arhivistului în viaţa administrativă, centrală sau locală a statului. Expunerilc
au fost făcute de inspectori generali şi arhivişti şi cadrul Arhivelor naţionale,
directorul Şcolii de la Sorbona, înalţi funcţionari din administraţia centrală
franceză, şefi de servicii din arhivele departamentale.
România a fost evidenţiată pentru crearea şi activitatea Secţiei de
Paleografie, din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, constituirea Fondului
Arhivistic de Stat, pentru publicarea instrumentelor de lucru şi pentru preocuparea
manifestată faţă de arhivele create de unităţile economice ale statului 46 • Tot în
cadrul
gramului de curs, au fost vizitate
obiective

La stagiul de specializare în Franţa (1969)
şi

arhivistice ale Parisului şi ale împrejurimilor acestuia. La întoarcerea în ţară,
Adrian Pricop şi Vasile Arirnia au prezentat o "Informare privind participarea la
Japonia, Mexic, Monaco, Polonia, Venezuela. Pentru informaţii, pe larg, despre Stagiul de la Paris
vezi d. B 9, B 14, B 15, B 16, B 17 şi "Revista Arhivelor" nr. 3/1 969, f 309 - 314.
46
Adrian Pricop, Vasile Arimia, O călătorie de studii la Paris, în "Revista Arhivelor" nr. 3/1969,
p. 309. Printre publicaţiile Arhivelor Statului din România, prezentate cursanţilor, s-a numărat şi
"Îndrumător în Arhivele Statului Iaşi".
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Stagiul Tehnic Internaţional al Arhivelor organizat de Arhivele Naţionale din
(24 file), în faţa şefilor de filiale şi a personalului DGAS Bucureşti.
Concluzia expunerii era aceea că "Arhivistica românească nu este cu nimic mai
prejos decât cea din alte ţări. Este adevărat că suntem mai puţin cunoscuţi şi
pentru aceasta va trebui să acţionăm mai mult şi pc căi diverse ( ... ), să fim
receptivi la nou, să intervenim la timp şi competenţi în direcţia apărării,
conscrvării şi folosirii tezaurului documentar, parte integrantă a avutiei
47
,
naţionale" .
Pentru rezultatele obţinute în activitatea arhivistică de la Iaşi, Botoşani şi
din Franţa şi ca urmare a pensionării lui Gheorghe Ungureanu, Adrian Pricop a
fost transferat 48 , în interesul serviciului, la filiala laşi a Arhivelor Statului, în
funcţia de Director ctg. l, începând cu data de 1 aprilie 1969. Colcctivul 49 era
format din Il arhivişti (Apostolescu Virgil, Balica Gheorghe, Ghcorghiu Aurel,
Anghel. P. Rodica, Durnitrescu Gheorghe, Ivănescu Dumitru, Chiprian Elisabeta,
Cruceanu Florica, Isac Virginia, Chelaru Emma, Baciu Măndiţa); 1 funcţionar
principal, Munteanu Maria; 1 arhivar principal, Florea Mariana; 1 dactilograf
principal, Brehnescu Georgcta; 2 îngrijitori, Creţu Mihai şi Teodorescu Ana.
Demn de remarcat este că într-un document asemănător 50 , pentru luna noiembrie
1969, apare la nr. crt. 1, poz. 7 din schema de organizare, Ungureanu Gheorghe, în
funcţia de "arhivist metodist principal".
După instalarea la Iaşi, tânărul director a fost trimis la Bruxelles, pentru o
lună de zile, între 25 iunie-25 iulie 1969. Scopul definit era acela de cercetare şi
depistare a documentelor privitoare la istoria românilor, în arhivele străine, pentru
îmbogăţirea Tezaurului Arhivistic Naţional. Pentru "desfăşurarea organizată" a
activităţilor arhivistice, Adrian Pricop şi-a propus două obiective: 1. continuarea
lucrărilor începute de Gheorghe U ngureanu, în anii 1966-1967, şi anume de a
cerceta istoria românilor dintre anii 1917-1919, reflectată în documentele din
arhiva Ministerului Afacerilor Străine şi a Ministerului Comerţului Exterior al
Belgiei, apoi de a coordona microfilmarea materialelor depistate, privitoare la
Corespondenţă politică (D.P). Legaţiile. România (1852-1916) - 32 file de
inventar ale fişelor de rezumat după documentele cercetate; Pacea Română ( 1918)
- 5 file inv.; Anul 1919- 24 file inv.; Arhivele Afacerilor Străine a Belgiei şi
Ministerul Comerţului Exterior. Arhiva Generală - 10 file inv.; Ministerul
Afacerilor Străine. Europa Orientală. Relaţii comerciale cu România - 7 file inv.;
Ministerul Afacerilor Străine. Direcţia Politică. Relaţii politice cu România - 14
Franţa"

Arhivele Naţionale Iaşi, fond personal Pricop N. Adrian (n.1922), d. B 9, f. 132 v.
/dem, fond Arhiva de Cancelarie, d. 15/1969, f. 12.
49
Ibidem, d. 1511969, în "Stat de plata drepturilor băneşti cuvenite personalului civil pe luna
februarie 1969 Serv. Arhiv. Stat".
50
Ibidem, d. 15/1969, în "Stat de plata drepturilor băneşti cuvenite personalului civil pc luna
noiembrie 1969 Serv. Arhiv. Stat". Gh. Ungurcanu avea salariul unui arhivist II (11 00 lei,
comparativ cu al unui arhivist I, de 1760 lei), dar lucra în continuare în cadrul colectivului, ceea ce
lui Adrian Pricop, peste 14 ani, nu i s-a îngăduit. Dincolo de amărăciunea dlui Pricop, credem că a
fost vorba de conjuncturi diferite, care nu pot fi comparate între ele.
47
48
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file inventar51 . În total s-au adunat peste 15.000 de cadre microfilm. Dintre
acestea, microfilmele cu întreaga "Corespondenţă politică. Legaţiile. România
( 1841-1920) au fost puse la dispoziţia statului român cu titlul de gratuitate, în
semn de simpatie a gazdelor faţă de ţara noastră şi de munca arhiviştilor români
trimişi la Bruxelles pentru cercetare. Relele au fost trimise în România prin
intermediul Legaţiei Belgiei la Bucureşti, Ministerului Afacerilor Externe, urmând
ca Directia Culturală a MAE să le trimită Directiei Generale a Arhivelor
'
Statului 52'.
Pentru conturarea profilului arhivistic şi directorial/managerial al
domnului Adrian Pricep, am consultat un număr reprezentativ de dosare/unităţi
arhivistice din fondul Arhiva de Cancelarie şi din fondul personal Pricep N.
Adrian (n. 1922). Astfel, am reuşit să adaug multe piese importante în tabloul
celor 14 ani petrecuţi la conducerea Arhivelor ieşene. Nu mi-am propus să fac o
analiză amănunţită a întregii perioade, deoarece domnul Pricep nu se află, acum,
la Judecata Istoriei, ci într-un moment aniversar special, de sărbătoare. Nici nu aş
fi reuşit, oricât de grea ar fi fost misiunea, întrucât documentele cele mai
importante (rapoarte de activitate, de analiza muncii, sinteze etc.) au fost trimise
"diferitelor organe de partid şi de stat" şi Direcţiei Generale 53 , fără a se păstra
exemplarul nr. 2 sau 3 la Iaşi, alături de adresa de înaintare a materialului propriuzis. De asemenea, nu mi-am propus o prezentare a activităţii arhiviştilor, pentru că
m-aş fi îndepărtat de la subiectul principal. La fel, munca de îndrumare şi contre~
microfilmarea de asigurare, rezolvarea cererilor de la petenţi, selecţionarea
documentelor cu termene de păstrare expirate de la instituţii, aplicarea Decretului
nr. 472/1971 la creatorii şi deţinătorii de documente, popularizarea şi aplicarea
Legii nr. 63/1974 a Ocrotirii Patrimoniului Cultural Naţional etc. au făcut parte
din grijile zilnice ale directorului, care s-a străduit să le rezolve cum a ştiut mai
bine, cu mijloacele timpului respectiv 54 •
Trebuie să zăbovim, mai mult, asupra unei activităţi arhivistice care
reliefează fundamental misiunea noastră a arhiviştilor: valorificarea documentelor
de arhivă şi prezentarea lor specialiştilor, publicului larg prin toate mijloacele
specifice muncii noastre: expoziţii; referate şi comunicări la sesiuni ştiinţifice;
emisiuni radio şi tv; expuneri şi conferinţe cu prilejul evocării diferitelor
evenimente istorice naţionale, la mese rotunde, întâlniri cu elevi, studenţi ori
Arhivele Naţionale Iaşi, fond personal Pricop ~- Adrian (n. 1922), d. B 12 -,,Raport asupra
la Bruxelles, în perioada 25 iunie-25 iulie 1969", ( 1-104. Dosarul este
foarte preţios deoarece prezintă, pe larg, activităţile desfăşurate la Bruxelles precum şi fişele
documentelor depistate de Adrian Pricop în arhive. Conţinutul lor este redactat cu multă
generozitate din partea arhivistului pasionat de munca sa şi responsabil faţă de cercetătorii cărora
le sunt destinate acele rezumate. Din păcate, economia de timp şi de suport papetar se observă în
inventarul colecţiei Microfilme. Belgia, de la Al\'R, unde sunt redate, eliptic, documentele de pe
ro le.
52
Ibidem, f.l-5.
53
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Arhiva de Cancelarie. Vezi dosarele cu nr. 2, pe fiecare an în
parte, din perioada 1969-1983.
54
/bidem, vezi d. 9/1969; d. 1511969; dos.5/1970; d. 1911972; d. 15/1973; d. 18/1973; d. 2/1975; d..
2411975; d. 2/1976; d. 2511976; d. 16/1977; d. 23/1978; d. 15/1979; d. 1/1981; d. 211982.
51

activităţii desfăşurate

481
https://biblioteca-digitala.ro

salariaţi

din întreprinderi, instituţii etc. Toate aceste modalităţi de exprimare
au fost puse în practică de către arhiviştii ieşeni, împreună cu directorul
lor, la cele mai înalte exigenţe. Dar, ceea ce doresc să subliniez aici este, în primul
rând, activitatea de întocmire şi de tipărire a instrumentelor de evidenţă (a
inventarelor) pentru câteva fonduri arhivistice intens cercetate la sala de studiu:
Epitropia Generală a Casei Spitalelor "Sf. Spiridon" din Iaşi (1824-1948);
Isprăvnicia Ţinutului Iaşi ( 1828-1860); Universitatea "Alexandru Ioan Cuza.
Rectoratul (1860-1944)". După cum se ştie, primul inventar arhivistic tipărit şi
publicat, la nivel naţional, aparţine Arhivelor ieşene: Secretariatul de Stat al
Moldovei (1832-1860), apărut în anul 1969. Ceea ce a urmat întăreşte aserţiunea
că "generaţia de aur" a Arhivelor Statului din Iaşi, coordonată de către directorii
Gheorghe Ungureanu şi Adrian Pricop, a contribuit, substanţial, la dezvoltarea
Arhivisticii din România.
Inventarul fondului Epitropia Generală a Casei Spitalelor "Sf Spiridon"
din Iaşi (1824-1948) a fost întocmit de către un colectiv de arhivişti alcătuit din
Virginia Isac, Dumitru Ivănescu, Adrian Pricop, Rodica-Eugenia Anghel, Virgil
Apostolescu, Florica Cruceanu şi a apărut la Direcţia Generală a Arhivelor
Statului din Republica Socialistă România în anul 1971. La întocmirea şi
publicarea lucrării a colaborat şi Emilia Poştăriţa, din cadrul DGAS.
Inventarul fondului Isprăvnicia Ţinutului Iaşi (1828-1860) a fost întocmit
de către Virgil Apostolescu şi Ema Apostolescu. A apărut la Direcţia Generală a
Arhivelor Statului din Republica Socialistă România în anul 1984. Lucrarea a fost
discutată şi avizată în şedinţa din 19 iulie 1983 a Comisiei Ştiinţifice pentru
Probleme Arhivistice. Publicarea volumului s-a făcut prin grija redactorului
Veronica Vasilescu, de la serviciul Publicaţii şi Valorificare din cadrul DGAS.
Inventarul fondului Universitatea "Alexandru Ioan Cuza. Rectoratul
(1860-1944) a fost întocmit de către Dumitru Ivănescu şi Rodica-Eugenia Anghel.
A apărut la Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă
România în anul 1985. Lucrarea a fost discutată şi avizată în şedinţa din 17
februarie 1984 a Comisiei Ştiinţifice pentru Probleme Arhivistice. Publicarea
volumului s-a făcut prin grija redactorului Veronica Vasilescu, de la serviciul
Publicatii şi Valorificare din cadrul DGAS.
In al doilea rând, arhiviştii ieşeni, sub coordonarea aceloraşi doi directori,
Gheorghe Ungureanu şi Adrian Pricop, au contribuit la întocmirea şi. editarea
volumelor de Documente din Arhivele Ieşene, voi. I, II; Anul revoluţionar 1848 în
Moldova; Documente economice privitoare la istoria Moldovei, foarte bine
apreciate în epoca apariţiei lor (1969-1983). Din păcate, unele dintre aceste
volume nu se mai află în evidenţele bibliotecii documentare ale serviciului nostru
şi numai întâmplarea a făcut să le găsesc, atunci când mă documentam pentru alte
subiecte de interes arhivistic.
Indiscutabil, cea mai mare realizare a perioadei analizate de noi rămâne
inaugurarea sediului actual al Arhivelor Statului Iaşi, din B-dul Carol I nr. 26.
Încă din 1906, Dimitrie Onciul, directorul general al Direcţiei Generale a
Arhivelor Statului, a ridicat ferm problema construirii unei clădiri proprii
ştiinţifică
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Arhivelor din Iaşi 55 , care, de la 1832 încoace se adăpostise, mereu, în locuri
neîncăpătoare ori nepotrivite: Biserica Trei Ierarhi şi o sală a Academiei
Mihăilene; trei clădiri mari la Palatul Curţii Domneşti; în bolţile Spitalului Sf.
Spiridon şi în bolţile caselor lui Michael Daniel; în bolţile închiriate de la
Nathanson şi Orenstein; la Palatul Domnesc; la mănăstirile Cetăţuia şi Frumoasa;
în casele lui Avram Iţic Kaufmann, din str. Beilicului; din nou la Palatul
Domnesc; la Trei Ierarhi, plus bucătăria şi spălătoria d-nei Catargi, din str. Sf.
Atanasie; în casele Mariei Ilie Burchi-Zmeu din str. Ghica Vodă; în Palatul
Domnesc (de la 1893, timp de 14 ani), iar de la 1907, la Societatea de Gimnastică
din str. Artelor 56 .
Abia în 1911, Onciul a obţinut o clădire a fostei mănăstiri Golia, ce fusese,
pe rând, stăreţie, arhondaric, spital de alienaţi. Noul sediu nu era neapărat o
înadins cuviincioasă zidire, ci doar boltit şi în special amenajat în anumite, dacă
nu în toate, garanţii de siguranţă. A vea şase săli mari şi două camere pentru
depozite, dar multitudinea de dosare mai vechi de 30 de ani, ale tuturor
autorităţilor din Moldova, a dus la extinderea spaţiului alocat iniţial şi la ocuparea
Muzeul?i Municipal, a turnului şi turnuleţelor fostei mănăstiri.
In numai două luni ( 13 iunie-13 august 1911) se mutaseră aproximativ
5000 m.l. documente de arhivă, în bună stare şi ordine 7.
La 2 mai 1934 s-a încheiat procesul-verbal de predare-preluare 58 dintre
Sever Zotta şi Alexandru Băleanu "cuprinzător de toată averea mobilă şi imobilă
ce posedă astăzi Direcţiunea Regională a Arhivelor Statului din Iaşi, 1934. Partida
nr. 5 şi 12 din Regulamentul privitor la inventarierea patrimoniului statului".
La secţiunea Proprietăţi clădite şi terenuri virane 59 era descrisă
configuraţia clădirii cu atenansele. Parterul cuprindea: 1) biroul directorului; 2)
sala de lectură; 3) cancelaria; 4) registratura; 5-6) Colecţia ,,Monitorul Oficial"; 7)
depozit de dosare; 8) depozitul mare de dosare nr. 1; 9) depozitul nr. 2. La etaj: 5
camere, locuinţa directorului 60 ; 3 săli mari unde erau aranjate dosarele cele mai
importante, în total suprafaţa clădită = 1014,54 m 2 , iar neclădită = 2297, 26 m2 •
Atenansele ("în complectă ruină") erau compuse din 6 camere destinate magaziei
de lemne şi odăilor pentru servitori. Totalul evaluărilor se ridica la suma de
6.585.260 lei.
În capitolul Jnstalaţiuni mobiliare şi mobilier61 erau inventariate toate
obiectele existente în Arhivă: călimări, sugative, cerneluri, termometre, mese,
scaune, birouri (cu descrierea completă: materiale folosite, culori, esenţa
lemnului), sobe, becuri, rafturi, poliţe, fotolii, tablouri, rame vechi aurite,
ceasornic, cuiere, dulapuri, lămpi electrice, scări de depozit, rezervoare cu apă etc.
55

Gh. Rusu, op.cit., p. 461.
Sever Zotta, Din trecutul Arhivei Statului a Moldovei. Spicuiri din dosarele Cancelariei (18321932), în Arhiva Românească, IV, 1941, p. 230-231.
57
V. Isac, Traian /chim (1880-1929). Note asupra vieţii şi activităţii sale, în ,,Arhivele Moldovei",
III-IV, 1996-1997, p. 177.
58
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Arhiva de Cancelarie, d. 211934, filele 1-11.
59
Ibidem, f. 3.
60
Virginia Isac, op. cit., p. 200.
61
Ibidem, f. 4.
56
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În anul 1950 s-a reluat materialul din anii 1934-1935, privitor la

configuraţia clădirii, semn ca nu se schimbaseră prea multe între timp 62 .

Demersurile domnului Adrian Pricop pentru construirea unui sediu modern
au începuturile în anii 1970, după numirea sa în funcţia de director
al Arhivelor Statului Iaşi. Locul a fost ales în Copou, pe un fost teren Racoviţă,
aparţinând Primăriei Iaşi, dar asupra căruia şi-au dat acordul şi foştii proprietari.
Persoana care a catalizat toate energiile în scopul obţinerii de aprobări şi de
fonduri a fost Valeria Potop, soţia primului secretar al judeţului Iaşi şi fostă colegă
de facult~te cu Adrian Pricop. Aprobarea finală a fost dată de ministrul de
şi încăpător îşi

Fig. 9 Sediul Arhivelor

Iaşi,

inaugurat în 1977

Interne de atunci, Emil Bobu, tot după intervenţiile autorităţilor de la Iaşi. Iniţial,
Emil Bobu îl refuzase categoric pe Adrian Pricop, pe care 1-a şi dat afară din
biroul său ministerial. Finanţarea s-a produs din ambele direcţii, MI şi Consiliul
Popular Judeţean Iaşi. Proiectul a fost elaborat special pentru sediul ieşean .
Mutarea Arhivei s-a realizat într-un timp record, de aproximativ două luni,
printr-o mobilizare exemplară a mijloacelor de transport necesare precum şi a
personalului responsabil cu arhiva de la mai multe instituţii 63 din Iaşi. Domnul
Arhivele Naţionale Iaşi , fond Arhiva de Cancelarie, d. 8/1950 ,,Registru-inventar conform
Regulamentului privitor la Inventarierea Patrimoniului Statului, publicat în M.O. nr. 61, p. I, 15
martie 1930. În acest material este prezentat inventarul fiecărei încăperi. Sunt de reţinut
numeroasele tablouri existente în birouri (Gh. Asachi, Iaşul vechi, regele Ferdinand şi regina
Maria, principele Carol şi principesa Ileana, regele Carol al II-lea, regina E1isabeta, Vasile
Alecsandri, statuia lui Ştefan cel Mare, harta veche a Ţărilor Române din sec. XVII, mitropolitul
Calinic Miclescu), precum şi existenţa rafturilor de lemn în depozite.
63
Ibidem, d. 41/1976, cu "Personal de arhivă pus la dispoziţie de organizaţiile socialiste din
municipiul Iaşi". Prin referatul din 27 decembrie 1976, înregistrat la nr. 1438/27.XII. 1976,
62
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Pricop coordona plecarea fondurilor de la Golia, iar în Copou, dl Ivănescu dirija
intrarea fondurilor pe depozite, aşa cum planificaseră împreună cu întreg
colectivul filialei.
Dotarea sediului cu mobilier nou, rafturi de arhivă, fotolii şi mese pentru
sala de studiu, aparatură etc. a aparţinut Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi.
Inaugurarea sediului a avut loc în data de 11 iunie 1977, zi cu rezonanţă
istorică pentru regimul comunist din România. Primul secretar al jAudeţului Iaşi
era, atunci, Ion Iliescu. Directorul DGAS era generalul Ionel Gal. Intr-un dosar

La inaugurarea noului sediu, cu Ion lliescu, prim-secretar al judeţului

Iaşi

(1977)

din fondul personal Adrian Pricop am găsit informaţii preţioase despre
din zilele de 10-11 iunie 1977. Pe data de 1O iunie, la
sediul din Calea 23 August nr. 26 a avut loc schimbul de experienţă între
reprezentanţii Arhivelor din toate judeţele ţării privind activitatea arhivistică. La
orele 17, în aceeaşi zi, la Casa de Cultură a Tineretului şi Studenţilor au fost
lansate două lucrări tipărite de Editura Academiei: a. "Independenţa României.
Documente şi presă internă", vol. I, coordonator Ionel Gal, redactor responsabil
64

desfăşurarea activităţilor

arhivistul Gh. Balica a prezentat lista celor 35 de instituţii care au răspuns adresei Comitetului
Judeţean Iaşi al P.C.R., de a sprijini operaţiunile de mutare a arhivei din vechiul sediu, în localul
nou construit. În anexa nr. 3 prezentăm lista respectivă, pe care o considerăm importantă în
creionarea evenimentului de atunci.
64
Idem, fond personal Pricop N. Adrian (n. 1922), d. A 5.
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Ştefan Hurmuzache; b. "Independenţa României. Studii şi articole", redactor
responsabil acad. prof Ştefan Pascu. La eveniment a participat şi Alexandru
Busuioceanu, directorul Editurii Academiei. Apoi a rulat un film documentar
color, dedicat împlinirii a 100 de ani de la cucerirea Independenţei României,
realizat de către DGAS Bucureşti. A doua zi, pe 11 iunie 1977, la orele 9 s-a
desfăşurat o sesiune ştiinţifică de comunicări, susţinută de arhiviştii ieşen/5 , în
colaborare cu cadrele didactice de la Facultatea de Istoric a Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza" şi cu cercetătorii de la Institutul de Istorie "A D.
Xenopol" Iaşi .

...,.........
Fig. 10 La amversarea a 150 de ani de la

înfiinţarea

Arhivelor Moldovei (1

Revenind la activitatea managerială a domnului Adrian Pricep, credem că
este important să prezentăm câteva consideraţii privitoare la şedinţele 66 de Partid
desfăşurate în cadrul Arhivelor Statului din Iaşi. Aici funcţiona Organizaţia de
Bază nr. 16, alcătuită din majoritatea salariaţilor filialei. Responsabilul cu
Propaganda era directorul Arhivelor, domnul Adrian Pricep, iar secretarul
organizaţiei Marioara Rândaşu, urmată de Rodica-Eugenia Anghel. Şedinţele
aveau loc lunar, la un interval de aproximativ 30 de zile (de exemplu: 30
octombrie, 30 noiembrie, 21 decembrie 1979; 21 aprilie, 22 mai, 12 iunie, 20
iulie, 14 august, 18 septembrie/1982), iar Ordinea de zi cuprindea, mereu, două
puncte esenţiale: 1. Evenimentele interne şi internaţionale petrecute în perioada
dată; 2. Probleme ale filialei. La primul subiect, arhiviştii prezentau scurte
65

Idem, fond Arhiva de Cancelarie, d. 18/ 1977. OI Director Adrian Pricop a prezentat
comunicarea ,,Arhivele Statului Iaşi - retrospectivă", iar dl Dumitru Ivănescu ,,Acţiunea Arhivelor
Statului de valorificare a documentelor moldoveneşti".
66
Ibidem, d. 33/1979-1980 şi d. 23/1982-1988.
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informări

politice sau rapoarte pnvttoare la învăţământul politica-ideologic
la filiala Iaşi a Arhivelor Statului. La punctul al doilea, abordarea
problemelor filialei este diferită, în funcţie de timpul istoric parcurs. Dacă în anii
1979-1980, erau dezbătute, prin luări de cuvânt, aspecte din activităţile arhivistice
cotidiene (rezolvarea cererilor, pregătirea fondurilor pentru micro filmare, acţiunile
de îndrumare şi control în mediul rural, valorificarea documentelor), în intervalul
1982-1983 se susţineau referate despre "Rezultatele obţinute în rezolvarea
cererilor" (M. Rândaşu); "Crearea PCR în documente de arhivă" (Dumitru
Jvănescu); "Rolul organizaţiei PCR din Arhivele Statului laşi pentru obţinerea
unor rezultate foarte bune la sesiunea profesională anuală" (Rodiea-Eugenia
Anghel); "Plenara din 1-2 iunie 1982 şi sarcinile ce decurg pc linie profesională şi
ideologică" (Adrian Pricop ); "Activitatea de valorificare a materialelor din
dcpozitele proprii" (Virginia Isac) etc., la care se adăugau aceleaşi probleme de
arhivistică, enumerate mai sus. Mai mult, dacă în prima perioadă vizată, la şedinţe
participau numai membrii de partid, începând cu data de 21 aprilie 1982, erau
convocaţi toţi salariatii filialei, întrucât se dezbăteau probleme de interes general
pentru toţi angajaţii. In cursul fiecărei şedinţe, domnul Adrian Pricop, în calitate
de Propagandist şi de Director, intervenea în discuţii, fie cu întrebări sau explicaţii
lămuritoare, fie prin enunţarea unor măsuri ce vor fi luate, în vederea îmbunătăţirii
activităţilor cu probleme (supravegherea zilierilor; rcarhivarca greşită a dosarelor;
lipsa curăţeniei în depozite; colectarea unei cantităţi reduse de hârtie pentru
îndeplinirea planului pc filială; lista fondurilor ce trebuiau selecţionate). Şedinţa
de Partid din data de 21 aprilie 1983 a avut un specific aparte, în sensul că ambele
teme ale Ordinii de zi (l."Raport privind desfăşurarea învăţământului politicaideologic la filiala noastră"; 2. "Raport personal de activitate") au fost prezentate
de domnul Adrian Pricop. Mai întâi, Propagandistul Organizaţiei de Bază, Adrian
Pricop, a menţionat, printre altele, că toate dezbaterile s-au desfăşurat în lumina
documentelor de Partid, ale Conferinţelor P.C.R. La aprofundarea documentelor
de partid au fost invitaţi, în mijlocul colectivului, lectori de la Centrul de Ştiinţe
Sociale, de la Şcoala Intcrjudeţeană de Partid şi de la catedra de Socialism
Ştiinţific a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza". Apoi, Directorul Adrian Pricop a
subliniat implicarea sa în toate activităţile arhivisticc şi administrative ale filialei,
completate cu participarea la şedinţele Comisiei Ştiinţifice a DGAS, din care
făcea parte. Spiritul autocritic 1-a determinat să afirme că a neglijat unele activităţi
în detrimentul altora, că nu a acordat timp suficient îndrumării şi controlului la
creatorii din mediul rural, iar lipsa mijlocului de transport nu trebuia să fie o
scuză. La capitolul "Viaţă de familie" a amintit că este căsătorit din anul 1950, cu
Maria Pricop, din 1951 şi 1959 a devenit tatăl a doi băieţi, unul inginer, Radu,
celălalt student, Vlad, şi bunic pentru fiul lui Radu. Se înţeleg foarte bine şi sunt
foarte uniţi. La partea a doua, a discuţiilor, au luat cuvântul trei salariaţi. Elena
Cazma, arhivist, a precizat că "tovarăşul" Pricop beneficiază de o experienţă
îndelungată, pc care o împărtăşeşte întotdeauna când este solicitat. Era frapată de
perfecta înţelegere din familie. Un om atent, drăguţ mereu, prezent atunci când era
vorba de familia sa, dar şi de colectivul pe care îl conduce. Astfel, nu uită
niciodată zilele lor de naştere. Virginia Isac, arhivist, a spus că îl cunoaşte pc
Adrian Pricop din perioada studenţiei şi îi scoate în relief o calitate specială, adică
desfăşurat

487
https://biblioteca-digitala.ro

trasează o sarcină nu îi presează, ci îi controlează cu
la sfărşitul perioadei propuse spre rezolvare. Mărioara
Rândaşu, arhivar, a afirmat că îl cunoaşte pe Adrian Pricop de când era director la
Botoşani, cu aceeaşi omenie cunoscută de toţi şi bună înţelegere de care dă
dovadă tot timpul. Se raliază celor spuse de Elena Cozma, în ceea ce priveşte viaţa
de familie 67 . Ultima şedinţă condusă de domnul Pricop, în calitate de Propagandist
şi Director a avut loc pe data de 22 decembrie 1983. Temele priveau îndeplinirea
planului de activitate al filialei pe anul 1983 şi ·măsurile ce trebuie luate în anul
1984, pentru buna desfăşurarea a activităţilor din planul anual 68 .
La data de 31 decembrie 1983 domnul Adrian Pricop a fost pensionat,
pentru limită de vârstă, în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 3/1977 şi a
Ordinului nr. 153/1982 al DGAS Bucureşti . La etatea de 61 de ani, avea o
vechime în munca de arhivă de 35 de ani, 2 luni şi 8 zile, îndepliniţi potrivit art. 8,
alin. 2 a aceleiaşi legi. Colegii de la Arhivele Statului Iaşi, împreună cu membrii
conducerii DGAS Bucureşti 1-au sărbătorit, în cadru festiv, pe domnul Pricop,
căruia i-a fost înmânată o plachetă omagială, de bun rămas. În anexa nr. 4,
reproducem fotografia şi textul mesajului transmis atunci.

omenia

deosebită.

Când

discreţie şi competenţă

Grafică

de pe diploma de pensionare (1983)

Ibidem . Vezi d. 23/ 1982-1988, cu şedinţele din anul 1982 (21 aprilie, 12 iunie, 14 august, 18
septembrie) şi 1983 (25 ianuarie, 21 aprilie, 3 mai, 24 iunie, 19 august, 22 septembrie, 26
octombrie).
68
Ibidem . La şedinţa din 22 decembrie 1983 se ştia despre pensionarea domnului Adrian Pricop,
aşa că discuţiile s-au rezumat la cele două teme propuse.
67
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După pensionarea de la Arhivele Statului, Adrian Pricop şi-a continuat
activitatea de arhivist devotat documentelor la Mitropolia Moldovei şi Sucevei,
unde a acceptat rugămintea stăruitoare a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit, Tcoctist,
de a pune în ordine şi de a inventaria arhiva instituţiei de la 1901 încoace (arhiva
mai veche fiind deja depusă la Arhivele Statului Iaşi, fondul Mitropolia
Moldovei). Astfel că, timp de 17 ani a lucrat, zilnic, la subsolul Palatului
Administrativ din curtea Mitropoliei, singur sau în:prcună cu studenţi de anul I ai
Facultăţii de Teologie Pastorală, aflaţi în practică. In zilele de sărbători religioase,
domnul Pricop avea liber, aşa că obişnuia să vină în vizită la Arhivele din Copou,
îndeosebi la prietenul Costică-Ioan Gârneaţă. În aceste împrejurări l-am cunoscut,
în toamna anului 1994, în biroul unde îmi desfăşor şi acum activitatea de arhivist.
De multe ori, când mergeam pe teren, la îndrumare şi control, ne abăteam şi pe la
domnul Prjcop, căruia îi împărtăşeam din activităţile noastre de arhivişti
începători. In timp, i-am cunoscut şi familia, iar în ultimii ani am avut privilegiul
de a-i călca pragul casei, în lungi şi interesante discuţii despre Arhive, arhivistică,
inventare, documente, expoziţii etc.
Şi acum, la vcnerabila vârstă de 90 de ani, domnul Adrian Pricop
manifestă aceeaşi disponibilitate pentru dialog, pentru frumoase aduceri aminte,
cu serenitatea vârstei, din lunga istorie a perioadei de peste 35 de ani, petrecuţi, cu
bune şi cu rele, în Arhivele Statului.
De fiecare dată, la despărţire, ne urează "Sănătate şi bucurii! Bucurii!!"

*
Documentele care alcătuiesc fondul personal PRICOP N. ADRIAN (n.
1922) au fost predate Arhivelor Statului în mai multe etape, pe bază de proceseverbale şi adrese de înaintare, însoţite de evidenţe ale documentelor şi înregistrate
la nr.l 022/1.08.2000, 64/11.01.2002 şi 883/30.06.2004. Aceste documente,
împreună cu referatul şi procesul-verbal al Comisiei de Evaluare şi Achiziţii din
cadrul Arhivelor Naţionale Iaşi se află în dosarul fondului nr. 980.
Documentele se prezintă în bună stare de conservare şi, în timpul
desfăşurării operaţiunilor arhivistice, au fost puse în mijloace de protecţie,
rezultând 2,60 m.l., corespunzătoare intervalului 1963-2004.
În timpul prelucrării lor, documentele mi-au permis separarea lor pe trei
categorii: documente personale, invitaţii la diferite manifestări ştiinţifice;
documente rezultate din activitatea desfăşurată la Arhive, în ţară sau străinătate;
manuscrise; documente ale altor persoane decât creatorul fondului.
La prima categoric, A. Documente personale, am inclus documentele foi
volante privitoare la stagiul din Franţa, adrese de colaborare la reviste ştiinţifice,
diplome de onoare, numeroase invitaţii la diferite manifestări cultural-ştiinţifice,
cărţi de vizită, din perioada 1963-1997, în număr de 115 u.a., ordonate cronologic.
Amintim titlurile mai importante: A 5 - Despre acţiunile desfăşurate în zilele de
10-11 iunie 1977, la Iaşi, prilejuite de inaugurarea noului sediu al Arhivelor
Statului Iaşi; A 9 - Diplomă de onoare, acordată de Arhivele Naţionale ale
României, cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Statului
(19.09.1991); A 10- Diplomă acordată de Asociaţia Jurnaliştilor de Turism din
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România (ianuarie 1995); A 11 - Diplomă pentru Medalia Jubiliară "Arhivele
(1831-1996)", acordată cu prilejul împlinirii a 165 ani de la înfiinţarea
Arhivelor Statului (15 mai 1997); A 12 - Diplomă de Onoare, acordată cu prilejul
împlinirii a 165 ani de la înfiinţarea Arhivelor Statului (15 mai 1997).
La categoria B. Documente rezultate din activitatea arhivistică, am
introdus documente foi volantc, articole şi lucrări cu specific arhivistic, din
perioada 1963-1983, în număr de 26 u.a., ordonate tematic. Amintim titlurile mai
importante: B 1 - Arhivistica. Introducere. Publicaţiile Arhivelor Statului (58
file); B 2- Arhivele în relaţia cu marele public (9 file); B 3 -Cercetarea tematică
a fondurilor arhivisticc şi organizarea fişierului tematic (Il file); B 4 - XI
Conference Internationale de la Table Ronde des Archives (2 file); B 5- Darea în
cercetare a documentelor la sălile de studiu. Reproducerea documentelor pentru
cercetare (13 file); B 6- Decretul472/1971 privind Fondul Arhivistic Naţional al
R.S.R., devenit Legea nr. 20/1972 (10 file); B 7- Evenimente şi oameni într-o
expoziţie, articol apărut în "Clopotul", organ al Comitetului Raional Botoşani al
P.C.R. şi al Sfatului Popular Raional Botoşani, nr. 2006110 dec. 1966 (1 filă); B 8
- La documentation francaise. Vocal ion et Activi les; Dosarul B 9 cuprinde 108
file cu "Însemnări pc perioada petrecută la Stagiul Tehnic Internaţional al
Arhivelor de la Paris (5 ianuaric-23 martie 1969), apoi 24 de file cu "Informare
privind participarea la Stagiul Tehnic Internaţional al Arhivelor organizat de
Arhivele Naţionale din Franţa", prezentată în faţa şefilor de filiale şi a
personalului DGAS Bucureşti. Prima parte a volumului poate fi considerat un
jurnal de călătorie şi de cercetare, întocmit pc zile, apoi pe săptămâni, cu detalii
despre activităţile cotidiene (drumul de la aeroport la Ambasada României,
întâlnirca cu colegii de curs, masa) şi arhivisticc (cursurile, expuncrilc zilnice ori
săptămânalc, definiţiile termenilor arhivistici utilizaţi în prelegeri etc.) derulate,
timp de 3 luni, în capitala Franţei; B 1O - Lucrări de Arhivistică: Momente
importante din evoluţia scrisului pc teritoriul patriei noastre (24 file); Probleme de
terminologie arhivistică. Noţiuni de terminologie arhivistică. Noţiuni şi sensuri
(19 file); Fondul de asigurare, obiectiv principal în arhivistica modernă (11 file);
Lucrări arhivistice ştiinţifice. Metodologia întocmirii lor (30 file); Expoziţia de
documente. Metodologia şi principiile de organizare (22 file); Calculatorul
electronic în munca de arhivă (20 file); Organizarea fişierelor la bibliotecile
documentare ale Arhivelor Statului (31 file); Principii arhcografice pentru
publicarea izvoarelor documentare din epoca modernă şi contemporană (30 file);
B 12- Raport asupra activităţii desfăşurate la Bruxelles, în perioada 25 iunic-25
iulie 2009 (104 file); B 13 - Rolul instructiv-educativ al Arhivelor Statului (27
file); B 21 - Fragmente din ziare: Curierul Român. nr. 28/27 iulie 1920;
Socialismul, nr. 134/23 iunie 1920; Socialismul, nr. 190/27 august 1920;
Socialismul, nr. 3/11 ianuarie 1923; IGAZSAG/ 8 decembrie 1970; Făclia, nr.
7489/8 decembrie 1970.
La categoria C. Manuscrise am ordonat tematic 26 u.a., din perioada sec.
al XVIII-lea până în 1989, reprezentând lucrări în manuscris, dactilografiate,
publicate sau nu, relative la diverse preocupări de istoric locală, mişcare
muncitorcască, evenimente politice interne şi internaţionale, etc. Amintim titlurile
mai importante: C 1 - Bolta Rece; C 2 - Documente Butculcscu; C 3 - Căpitanul
Naţionale
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Mihail Romano; C 8 - Documente muncitoreşti din perioada 1918-1944.
Regionala P.C.R. Moldova; C 11 -Lacrima Basarabiei; C 14- Ospcţia la români.
Vcehi hanuri mo ldovcncşti; C 15 -- Poziţia României privind reglementările
problemelor litigioase, legate de îmbunătăţirea climatului internaţional, pentru
întărirea încrederii şi securităţii, pentru reluarea cursului destinderii; C 16 - Preoţi
români în războiul antihitlcrist. Un zguduitor document referitor la jertfele
ostaşilor români în lupta împotriva fascismului.
La categoria D. Corespondenţă, am inclus toate scrisorile şi felicitările
primite, pc corespondenţi, rezultând 1,30 m.l., din perioada 1970-2004. Am reuşit
să invcntaricz, până în prezent, 970 u.a., scrisori, felicitări, cărţi de vizită, etc.
primite de la 219 corespondenţi, ordonaţi alfabetic, între literele A-L. Dintre
aceştia, îi amintim pc Vasile Andrcica, Rodica P. Anghel, Dalila Aramă, Ioan
Arhip, Vasile Arirnia, Tcodor Balan, Nicolae Barbu, Viorel Barbu, Gheorghe
Băilcanu, Janeta Bcnditer, Alice Botez, Gheorghe Buzatu, Ioan Caproşu, Ciccronc
Călinescu, Mihai Ccrghcdcan, Ştefan Cervatiuc, Constantin Ciopraga, Emilia
Chiriaccscu, Jcan Ciută, Cons. Cloşcă, Marţian Cotrău, Mitropolitul Daniel,
Anton Dcspinescu, Maria Dogaru, Dumitru Dugan, Şerban Flondor, Dumitru
Furtună, Ionel Gal, Maria Ganccvici, Aurel Ghcorghiu, Mihai Ghcorghiu, Petru
Ghcrghcl, Alexandru 1. Gonţa, Constantin Gonceariu, Ncculai Grigoraş, Mircea
Halunga, Gavril Irirnescu, Dumitru Ivănescu, Dan Jumară, Aurel Karcţki,
Mandachc Lcocov, Vasile Lipan, Vasile Lişman, Aurel Loghin, Elena Lungu.
La ultima categoric, E. Documente ale unor persoane, altele decât
creatorul fondului, am inclus 4 u.a., semnate Adrian Andoniu, Vasile Buţiu,
Dumitru Mărtinaş (manuscrise) şi Petre Ţurlca (rezumatul tezei de doctorat).
Inventarierea a presupus cotarea şi completarea rubricilor formularului de
inventar prevăzut în anexa 3 din Normele Tehnice, şi anume: nr. de inventar;
cuprinsul unităţii arhivistice; datele extreme; nr. filelor; obs. Propun eliminarea
celei de-a doua rubrici, numărul vechi al unităţii arhivistice, deoarece nu avem
documente cotate anterior. Excepţie fac invitaţiile la diferite manifestări culturalştiinţifice, cotatc, în creion, după numele instituţiilor sau persoanelor emitcnte, de
către o altă colegă, înainte de anul 2000. Deoarece documentele n-au intrat în
circuitul ştiinţific, am propus anularea lor prin bararea cotelor vechi, cu creionul şi
înscrierea cotelor noi, rezultate din aplicarea criteriului cronologic de ordonare.
Dl Adrian Pricop a mai depus şi alte documente, care nu se încadrează în
schema de ordonare prevăzută în Normele Tehnice, pentru care am propus
dirccţionarca lor către alte fonduri şi colecţii, după cum urmează: la colecţia
Planuri şi hărţi, 1 u.a., reprezentând 1909. Commissariat General du
Gouvernement de l'Etat de Saa Pau/o a Anvers; la colecţia Documente, 46 u.a.,
documente foi volante, în limbile armcană şi germană; la colecţia Foi volante, 8
u.a., privitoare la mişcarea muncitorească şi al doilea război mondial; la secţiunea
Periodice, de la biblioteca documentară a direcţiei, 6 u.a., reprezentând numere
din ziare: Curierul român ( 1901 ), Socialismul (2 nr. din 1920 şi 1 nr. din 1923),
Făclia (1970), lgazsag (1970); la colecţia Stampe şi fotografii, un număr de 231
u.a., din care 137 u.a. despre mişcarea muncitorească şi 94 u.a. cu aspecte din
activitatea desfăşurată la Arhivele Statului Iaşi.
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ANEXA nr.1
Lista directorilor de la Arhivele Statului (~aţionale) Iaşi
1. Gheorghe ASACHI, agă- 1 ianuarie 1832-27 septembrie 1849
2. Vasile ALECSANDRI, vornic- 28 septembrie 1849-1 ianuarie 1850
3. Vasile ALECSANDRI, spătar- 1 ianuarie 1850-17 aprilie 1853
4. Iacovachi PALADE, vornic- 18 aprilie 1853-21 ianuarie 1855
5. Alecu FOTINO, agă- 22 ianuarie 1855-15 iulie 1855
6. Gheorghe SION, spătar-16 iulie 1855-27 aprilie 1856
7. Teodor CODRESCU, agă- 28 aprilie 1856-27 octombrie 1856
8. Alecu SOROCEANU, agă- 28 octombrie 1856-8 ianuarie 1857
9. Gheorghe ASACHI, postelnic- 9 ianuarie 1857-25 august 1858
10. Iancu ALEXANDRESCU, postelnic- 26 august 1858-7 martie 1859
11. Tuchidide HURMUZ- 8 martie 1859-9 august 1860
12. IosifPatriciu POPESCU- 10 august 1860-11 ianuarie 1862
13. Tuchidide HURMUZ-12 ianuarie 1862-31 mai 1862
14. Panaite MALCOCI- 1 iunie 1862-27 mai 1864
15. Tuchidide HURMUZ- 1 iunie 1864-22 octombrie 1867
16. Gheorghe TĂUTU- 23 octombrie 1867-31 iulie 1874
17. Ion STAMATIN- 1 august 1874-1 ianuarie 1876
18. Gheorghe TĂUTU- 1 martie 1877-3 august 1885
19. Neculai ROIU- octombrie 1885-30 septembrie 1897
20. Gheorghe IONESCU- octombrie 1897-30 septembrie 1912
21. Sever ZOTTA - 9 octombrie 1912-1 mai 1934
22. Alexandru BĂLEANU- 2 mai 1934-24 noiembrie 1941
23. Gheorghe UNGUREANU- 25 noiembrie 1941-30 martie 1969
24. Adrian PRICOP -1 aprilie 1969-31 decembrie 1983
25. Dumitru Ivănescu- 1 ianuarie 1984-1987
26. Gheorghe Rusu - 1988-1991
27. Ion Agrigoroaiei- 1 ianuarie 1992-28 februarie 1997
28. Silviu Văcaru- 1 martie 1997-31 mai 1999
29. Maricica Ifrim- 1 iunie 1999-31 decembrie 2007
30. Mihai Adrian Codreanu- 1 ianuarie 2008-21 septembrie 2008 (împuternicit)
31. Cătălin Botoşineanu - 22 septembrie 2008-1 aprilie 20 12 (împuternicit)
32. Florin Cîntic- din 2 aprilie 2012 (împuternicit).
ANEXA nr. 2
Raport de activitate Adrian Pricop pe trimestrul IV/1950
!. Lucrări făcute conform planului de muncă:
1. Înregistrat dosare de la Tribunalul Iaşi, secţiile I-a, a II-a şi a III-a, pe anii
1919-1920, secţia I- 957 u.a., secţia a II-a- 299 u.a., secţia a III-a- 633
u.a./1919, secţia I/1920- 660 u.a. Total- 2549 u.a.;
2. Verificat 3770 dosare/diferenţă ani de la Tribunalul Iaşi, secţiile I, II, III;
3. Făcut etichete pe pachete, legat şi făcut pachete cu numerotarea şi
etichetele scrise, respectiv dus pachetele în depozit şi aşezat pe rafturi.
II. Lucrări efectuate in afara planului de muncă:
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Cercetări făcute la diferite fonduri ca Tribunalul Covurlui/1872,
Conservator, Liceul Militar şi Gimnaziul "Ştefan cel Mare" pentru diferite
ceren.
2. Lucrări de depozit:
a. Mutat şi aranjat în rafturi fondurile: Foi de zestre, Acte autentice,
transcripţiuni şi Inscripţiuni, Primăria Iaşi, Facultatea de Drept, Liceul
naţional, Facultatea de Litere, Seminarul "Veniamin" (Costachi- s.n.),
Liceul "Oltea Doamna", Liceul Militar Iaşi, Conservatorul, Liceul
internat, Baroul Avocaţilor, Şcoala Normală "Sturdza", Revizoratul
Şcolar, Comitetele Şcolare;
b. Cărat şi aranjat în rafturi Condicile de la Ministerul de Interne şi de la
Vistierie;
c. Lucrat la fondul Isprăvnicii - selectat u.a. şi repartizate la fondurile
respective 69 ;
d. Desfăcut lăzi (45 bucăţi) şi cărat din muzeu 70 , afară;
e. Cărat scânduri şi scări pentru rafturi, din depozitul mare la cel din

1.

3.

clădirea principală.
Lucrări de birou:
a. Diverse lucrări de

contabilitate (avans, borderouri, tabele, foi de
magazie, recipise, deconturi de salar);
b. Lucrări de dezinfectare, legat şi împachetat catagrafiile din 1820;
c. Verificat 13 comune de la fondul Stării Civile a Judeţului Iaşi;
d. Scris acte de Stare Civilă, colaţionat acte şi cercetări la Stare Civilă;
e. Lucrări efectuate cu completarea carnetelor de muncă şi borderourile
respective, tranşa I şi Il (instructaj, justificat etc.);
f. Scos hârtie din dosare pentru instituţie.
4. Diverse lucrări:
- Pavoazarea instituţiei şi apoi depavoazarea (steaguri, tablouri, tăiat litere
etc.);
- Mutat birouri, dulapuri, mese, tablouri pentru zugrăvit şi reparat sobe în
sala de studiu, birouri;
- Fost la diferite instituţii pentru interesul Arhivelor: Banca de Stat, Birou
Voiaj CFR, Sindicat, Administraţia Financiară, Combustibil, Comlemn,
Comitetul Provizoriu Gospodării Locale, Serviciul tehnic, cantină etc.
Adrian Pricop,
arhivist ajutor

Arhivele Naţionale Iaşi deţin fondurile Isprăvniciilor Bacău, Botoşani, Cârligătura, Dorohoi,
Roman, Suceava, Tecuci, Tutova, Vaslui, Stărostia Putna şi Pârcălăbia
Galaţi, din perioada 1828-1858, cu mici diferenţe cronologice pentru fiecare fond în parte.
70
Este vorba despre Muzeul "Ion Creangă", organizat în incinta Arhivelor, la iniţiativa şi după
planurile tematice ale lui Constantin Turcu. Pentru mai multe informaţii, vezi fondul personal
Turcu N. Constantin (1903 -1980) şi fondul Arhiva de Cancelarie a Arhivele Naţionale Iaşi.
69

Fălciu, Hârlău, Iaşi, !\'eamţ,
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ANEXA nr. 3
Lista instituţiilor participante la acţiunea de mutare a Arhivelor, de la sediul
din incinta mănăstirii Golia în noua clădire din Copou
1. Baza 3 - 6 ore *
2. Centrul de Librării şi Difuzare a Cărţii - 18 ore
3. Combinatul pentru Industrie, Morărit şi Panificaţie - 18 ore
4. Consiliul Popular al Judeţului Iaşi- 6 ore
5. Consiliul Popular al Municipiului Iaşi- 24 ore
6. Cooperativa "Mobilă şi Tapiţerie" - 12 ore
7. Cooperativa "Munca Invalizilor"- 18 ore
8. Depozitul de Colectare a Metalelor- 6 ore
9. Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri - 18 ore
10. Direcţia Judeţeană de Poştă şi Telecomunicaţii- 12 ore
11. Direcţia Sanitară - 24 ore
12. Fabrica Mixtă-- 6 ore
13 .GIGCL -- 16 ore
14. Institutul de Igienă laşi · 18 ore
15. Institutul Medico - Farmaceutic -- 6 ore
16. ICS Alimentara-- 18 ore
17. ICS Alimentaţie Publică- 18 ore
18. ICRA- 6 ore
19. ICRTI- 18 ore
20. !ntreprinderea Industrială de Stat "Ţesătura"- 18 ore
21. Intreprinderea Poligrafică Iaşi - 18 ore
22. Întreprinderea de Achiziţii şi Preindustrializare - 18 ore
23. IT A - 18 ore
24. ITC- 18 ore
25. Magazinul "Moldova"- 12 ore
26. Moldoplast- 18 ore
27. Oficiul farmaceutic- 18 ore
28. Regionala Căi Ferate- 6 ore
29. Spitalul C.F.R.- 18 ore
30. Spitalul nr. 2- 22 ore
31. Spitalul "Socola" - 18 ore
32. Spitalul de Obstetrică - 18 ore
33. Spitalul de Pediatrie- 18 ore
34. Trustul de Construcţii- 12 ore
35. Universitatea "Al. I. Cuza"- 18 ore
* în dreptul fiecărei instituţii este trecut numărul de ore prestate la mutarea
arhivei.
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ANEXA nr. 4
PREA LUMI:\ATE

ŞI

CINSTITE FETE,

După

cum s-au obicinuit din veac, iată dară şi noi aceştia de faţă
purces-am la "olccuţă" de drum din scaunul Ţării Româneşti şi am
venit pentru a da acest înscris al nostru ispravnicului şi palcografului de la Arhiva
Statului din laşi, în chip de preţuire pentru slujba ce au slujit cu dreptate şi
credinţă, necontenit, vreme de peste trei decenii.
Căci ştiut este precum dumnealui trudit-au încă din tincrcţilc sale la
tălmăcirea slovelor din cărţile şi hrisoavele trecutelor vremi, la dclclc
canţclariccşti pc la diferite feluri, mese, precum şi pc la cele mai noi Arhive. Şi
iarăşi au mai trudit dumnealui cu multă râvnă la Arhiva din Suceava, apoi în
târgui Botoşcnilor, unde, pildă fiind de osârdie, fost-au ridicat în rang şi iarăşi,
încă la Iaşi, vrednic urmaş al ncuitatului Gheorghe Ungureanu, aflându-sc
cunoscând din cele limbi străine precum franţuzcasca, fost-au ales de au purces la
Paris, în Francia, dimpreună cu dumnealui jupân Vasile Arimia, că să se lumineze
la minte şi să aducă documenturile neamului. Şi iarăşi, dăm ştire domniilor
voastre că om cu bun suflet este vcl ispravnicul, blajin şi întru omenie trăitor; dară
la vorbă cu duh, cu ţinere de minte la cele cpigramc şi alte versuri, precum şi cu
dulce glas înzestrat. Aşa deci, când odată vrut-am noi să-~ ocărâm "olecuţă" mai
tare, dumnealui ne-au alungat supărarea, spunând: "- Aştia suntem, cu ăştia
dcfilăm" ...
Pentru cele de mai sus amintite şi pentru încă multe altele care nu s-au
spus dar le-au înfăptuit, îi urăm din toate ale noastre inimi, la acest soroc, să
petreacă şi de acum înainte ani mulţi, întru sănătate şi bucurii. Dară să nu uite ci
să facă multe vizite rodnicc la odaia de lectură a Arhivei Statului şi la bunii săi
cinovnici (tovarăşi) de muncă.
Şi spre mai mare tărie şi încredinţare a celor mai sus spuse, dăm mărturie
noi, care mai jos ne vom iscăli, dregători mari şi mici. Iar la aldămaş s-au cheltuit
vreo zece vedre din vinul cel vechiu de Cotnari.
Şi s-au scris în minunata cetate de scaun a lui Bucur, în 26 ale lunii
Undrca, din veleat 7492, ca să se citească în dulcele târg al Ieşilor".
Au semnat: Vasile Arimia, Ştefan Ilurmuzache, Ioana Burlacu, Dumitru
Ivănescu, Costică-Ioan Gârncaţă, Ionel Gal, Ion Florescu, Maria Soveja.
dircgători,

ANEXA nr. 5
Volumele, studiile şi articolele publicate de Adrian Pricop
în perioada 1957-2004
Volume:
1. Bolta Rece, la două secole de existenţă (1786-1986), Editura Litera, Bucureşti,
1988; Ediţia a 11-a, Editura Alfa, Iaşi, 2004. Prima ediţie a fost redactată împreună
cu Constantin Th. Botez.
2. Tradiţii ale ospeţiei româneşti. Prin hanurile Iaşilor, Editura Sport-Turism,
Bucureşti, 1989 (în colaborare cu Constantin Th. Botez).
3. Lacrima Basarabiei, Editura Ştiinţa Chişinău, 1993. (în colaborare cu Karcski).
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4. Cimitirul Eternitatea laşi, Editura Cronica Iaşi, 1995 (în colaborare cu
Constantin Ostap, Liviu Rusu ş.a.).
Studii şi articole:
1. Botoşanii în acte şi documente, Botoşani, Comitetul de Cultură şi Artă, 1969.
2. O călătorie de studii la Paris (cu Vasile Arimia) în "Revista Arhivelor" nr.
111969, Bucureşti, pp. 309-312.
3. Arhivele Statului Iaşi -privire retrospectivă, în "Revista Arhivelor" nr. 3/1977,
Bucureşti.

4. Documentele satului Ringhileşti-Botoşani, în "Cercetări Istorice", III, 1972,
Iaşi, pp. 215-327.
5. Documente belgiene privind oraşul/aşi în perioada primului război mondial în
"Cercetări Istorice", VI, 1975, Iaşi, pp. 389-393.
6. Omagiu în volumul In memoriam Constantin Turcu, Iaşi, 1982,
7. Lupta pentru unitate reflectată în documentele existente în patrimoniul
Arhivelor Statului din laşi, în val. omagia! Ştefan Meteş la 85 de ani, Cluj, 1937,
pp. 359-363.
8. Mărturii privind Moldova şi oraşul Iaşi în anii Primului Război Mondial/9361918, în val. Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, 1972, Bacău, p. 57-69.
9. Contribuţii privind scutelnicia în Moldova, în "Studii şi articole de istorie".
II/1957, Bucureşti, pp. 279-292.
10. Stihuri pentru moartea lui Potemkin, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei"
1963, nr. 1-2, Iaşi, pp. 86-93.
11. Contribuţii asupra istoricului şcolilor fondate şi întreţinute de biserică în
oraşul Botoşani, în ,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei", 1965, nr. 5-6, Iaşi, pp. 295303 ..
12. Tiparniţe bisericeşti din Iaşi în secolele XVI-XIX, în Moldova, publicat în
Antologie de documente şi studii privind Mitropolia Moldovei. 1401-2001, val. I,
·
Editura Trinitas, 2001, pp. 255-273.
13. Primele atestări documentare privind apele minerale de la Slănic, Direcţia
Arhivelor Naţionale Bacău, Semicentenar, Bacău, 2001, pp. 82-86.
14. Surse documentare privind izvoarele de ape minerale în Moldova în sec. XIX,
în loc. cit., pp. 78-81.
15. Documente privind oraşul Suceava în sec. XVII-XVIII. în "Anuarul Muzeului
Judeţean Suceava", VIII, 1981, pp. 121-138.
16. Reforma agrară din 1921 oglindită în rapoartele consulului belgian la Iaşi în
volumul Cercetări agronomice în Moldova, Iaşi, 1977, pp. 153-158.
17. Un manuscris de reţete de medicină casnică din secolul al XVIII-lea în
"Revista medico-chirurgicală Iaşi, 1987-1988, val. I, pp. 183-186, val. II, pp. 375378, val. III, pp. 571-574, val. IV, pp. 773-776, val. V, pp. 597-600 şi val. VI, pp.
779-782.
18. De la primele statistici demografice la Regulamentul Organic. Structura
populaţiei oraşului Roman, în Oraşul Roman. Monografie, 1981.
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ADRIAN PRICOP- POVESTE DE FAMILIE
Vlad Adrian PRICOP
Dr. Sorin IFTIMI
O pnv1re gcnealogică asupra unei persoane oferă informaţii relevante
despre origini, mediu de formare, solidarităţi sociale care au marcat biografia celui
vizat. Unele legături de rudenie au jucat un rol activ, altele sunt relaţii stabilite
doar pe hârtie, fără vreo consistenţă practică. Genealogia nu este rezervată doar
personajelor care aparţin unor familii istorice, eventual boiereşti, ci oferă o cale de
cunoaştere a unor personalităţi cu origini sociale modeste, care au reuşit să îşi
construiască o carieră profesională cu o anumită vizibilitate publică, într-un
context istoric dat. În asemenea cazuri, informaţiile sunt culese mai ales din surse
orale, valorificând memoria personală şi familială. Pe această cale se poate aduna
o cantitate de date greu, sau imposibil, de recuperat ulterior din sursele scrise, din
acte oficiale. În cazul de faţă, sursa principală de informaţii este reprezentată de
memoria şi însemnările personale ale domnului Adrian Pricop, completate şi
caro borate cu amintirile membrilor familiei.
Familia Pricop îşi arc rădăcinile în satul Lungani din judeţul Iaşi, lângă
Podul Iloaiei, la 42 Km de Iaşi. Pe la 1820-1830, satul Lungani se afla în
proprietatea spătarului Iordache Drăghici. Familia Pricop este amintită pentru
prima dată la Lungani în catagrafia din 1832; este vorba despre un Pricopi cioban,
venit din "Cordun" (adică din Bucovina), înregistrat la categoria "căpătăieri", ceea
ce înseamnă că plătea dările individual, nu împreună cu obştea satului.
Bunicul lui Adrian Pricop a fost Toader Pricopi din satul Lungani,
căsătorit cu Profrra Donose. Familia acestuia era numeroasă, numărând şase băieţi
şi două fete. Băieţii erau Vasile, Gheorghe, Ion, Neculai, Dumitru şi Ştefan.
Preocupat de genealogia familiei, Adrian Pricop a întocmit, cu ani în urmă, mai
multe spiţe de neam, detaliate, în care sunt înregistrate aceste înrudiri. Nu toate
sunt însă de interes general, ele vizând mai ales "mica istorie" a propriei familii.
Vasile Pricopi, fiul cel mai mare al lui Toader, a fost şef de post la Cetatea Albă.
Al doilea fiu, Gheorghe Pricopi, căsătorit cu Catinca Iordache Mătrescu, a avut
şase copii şi descendenţa cea mai bogată. Dintre fii mai mici ai lui Toader Pricopi,
Neculai şi Ştefan au urmat Şcoala Normală din Iaşi, devenind învăţători. Ceilalţi
fraţi au rămas gospodari în satul Lungani. În ce priveşte cele două fiice ale lui
Toader Pricopi, Elena s-a măritat cu Gheorghe Dorneanu, iar Catinca (m. 1908) cu
Gheorghe Brezuleanu (n. 1880).
Dintre fraţii bunicului Toader Pricopi, un Dumitru Pricopi cu soţia sa au
decedat, în timpul războiului din 1916, de febră recurentă. Fiica lor, Maria, a fost
crescută de Societatea Orfanilor de Război, organizaţie patronată de regina Maria
şi administrată de Olga Sturdza. Aceasta s-a măritat cu Valeriu Pleşcan, absolvent
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al Academiei Comerciale. Maria Pleşcan a devenit preşedinte al Tribunalului din
Săveni (jud. Botoşani).
Tatăl lui Adrian Pricop, învăţătorul
N eculai Pricopi ( 1897-193 6), s-a căsătorit cu
Margareta Iosub (1925 -197 5) din satul Bosia,
judeţul Iaşi. După absolvirea Şcolii Normale,
Neculai Pricopi a ajuns învăţător la şcoala din
Bălţaţi-Iaşi (1921), învecinat cu satul natal,
Lungani şi apoi la Ruginoasa (1922), pe atunci
în judeţul Baia. Familia a avut doi băieţi, Adrian
Pricop devenit director la Arhivele Statului şi
Traian Pricop, absolvent al Facultăţii de Fizică,
prof univ. dr. la Institutul de Agronomie "Ion
Ionescu de la Brad" din Iaşi 1• Din păcate tatăl
familiei, N eculai Pricopi, a decedat la o vârstă
tânără, în 1936, lipsindu-i pe cei doi fii de
sprijinul necesar, în perioada studiilor.
Învăţătorul N. Pricop
Un frate al mamei, Neculai Iosub, a făcut studii comerciale şi a devenit
funcţionar al Prefecturii Iaşi. După 1945 a fost numit chiar subprefect, iar mai
târziu a devenit director al unei fabrici de cărămizi. Un alt frate, Vasile Iosub, a
fost funcţionar al Primăriei comunei Bosia (jud. Iaşi).
Surorile Margaretei, din familia Iosub, au încheiat mariaje interesante.
Natalia Iosub s-a însoţit cu preotul Mihai Grădinaru de la biserica Sf Sava din
Iaşi. Elena Iosub s-a măritat cu Mihai Roman, iar fiica lor, Elena, a devenit soţia
profesorului Mandache Leucov, multă vreme director ·al Grădinii Botanice din
Iaşi. Fiica acestora, Doina Leucov, s-a căsătorit, la rândul ei, cu prof univ. Cornel
Hăvârneanu, profesor de Psihologie la Universitatea din Iaşi. Revenind la surorile
Iosub, Alexandrina s-a măritat cu Ioan Popovici, patron al unei fabrici de spirt şi
al unei2 fabrici de lumânări. Ernilia s-a căsătorit cu un subofiter
de administratie,
,
,
Pavel .
După decesul învăţătorului Neculai Pricop, primul soţ, Maria (Margareta)
Iosub s-a recăsătorit cu Ioan Bobu, proprietar. Dintr-o căsătorie anterioară acesta
avea doi copii, Margareta şi Vasile. Margareta a fost profesoară de geografie, se
pare la Liceul "Garabet Ibrăileanu" din Iaşi. Aceasta a fost soţia acad. Constantin
Ciopraga (1916-2009), istoric literar, membru de onoare al Academiei Române 3 .
Traian Pricop a devenit doctor în Fizică în anul 1971, cu teza Studiul motorului asincron cu
statorul În formă de arc şi utilizarea lui În acţionări electrice din sectorul agricol şi zootehnic,
Institutul Politehnic Iaşi.
2
Emilia Pavel este diferită de dornnişoara Emilia Pavel, binecunoscuta specialistă în etnografie.
3
Mircea A. Diaconu, Constantin Ciopraga 85 de ani - Dosarul unei existenţe, Editura
Universităţii Suceava, 2001 (ISBN 973-8293-34-0).
1
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Adrian Pricop s-a născut la Ruginoasa, în anul 1922, unde tatăl său era
repartizat ca învăţător; el a făcut studiile primare cu tatăl său, Nicolae Pricop, la
şcoala Vascani (comuna Ruginoasa). Între anii 1933-1941, a urmat ciclul inferior
şi apoi pe cel superior, la Seminarul "Veniamin Costachi" din Iaşi; după cei 8 ani,
au terminat studiile doar 10 dintre colegii de clasă . Aici a fost coleg de clasă cu D.
Goidea, de la Vrancea, devenit ulterior profesor la Institutul de Petrol şi Gaze din
Ploieşti; alt coleg de an a fost domnul Buruiană, ajuns director de şcoală la
Paşcani. Cu un an mai mare era basarabeanul Alexandru Gonţa (Saşa), cunoscutul
istoric, ce i-a devenit prieten încă din acea perioadă. Cei care studiau la Seminar
nu intentionau, neapărat să urmeze o carieră de preot, ci beneficiau de studiile de
bună caÎitate şi de avantajele oferite de internatul de aici. În anii următori, pe
băncile Seminarului s-au aflat viitorii lingvişti Vasile Arvinte şi N.A. Ursu.
În anii 1941-1945, Adrian Pricop a urmat cursurile Facultăţii de Teologie
din Cernăuţi (în paralel cu armata, făcută în regim special).
Între anii 1945-1949 au urmat
Facultăţii
de
Istoriecursurile
Geografie, transformată apoi în
Istorie-Filosofie. Aici a avut profesori
de seamă, precum Andrei Oţetea, Paul
Nicorescu, Teofil Simenschy. Între
colegii de an s-au numărat Gheorghe
Platon, Aurel Loghin, Janetta Benditer
(Mioara Căpăţână). În paralel cu
Istoria, Adrian Pricop a urmat, timp de
patru ani, şi cursurile Facultăţii de
Mama şi feciorii
Drept, fără însă a-şi mai susţine licenţa.
Adrian Pricop a studiat în facultate paleografia chirilică şi slavonă cu N.
Grămadă, iar paleografia latină cu D. Ciurea.
Aceasta i-a permis ca, în octombrie 1948, pe când
era student în ultimul an, să se înscrie la concurs
pentru a ocupa un post de paleograf la Arhivele
Statului Iaşi. L-a îndemnat la aceasta şi prietenul
Alexandru Gonţa, care devenise deja angajat al
Arhivelor; în scurt timp, acesta a trecut la Facultate,
ca asistent al profesorului Dumitru Tudor.
În timpul Facultăţii, Adrian Pricop a locuit,
la Iaşi, într-o casă de pe strada Anastasie Panu,
vizavi de Farmacia Beceanu (peste drum de Hala
Centrală); imobilul aparţinea lui Ioan Popovici, care
era căsătorit cu mătuşa sa, Alexandra. Acesta i-a
permis să locuiască într-o încăpere a casei, fără
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plată.

Mai târziu, Adrian Pricop a locuit într-o altă casă a aceluiaşi proprietar,
peste drum de Palatul Culturii, cum se coboară pe strada Palat, pe dreapta. Aici, el
i-a primit în spaţiu pe încă patru colegi şi amici, fără posibilităţi , precum dr.
Vasile Vasile şi viitorul chimist, Mandric. În acei ani grei, de după război, tinerii
luau, adesea, o masă pe zi, la Cantina Suedeză sau Cantina Americană, care
funcţionau în incinta Spitalului Militar din Copou; acolo se împărţeau pachete cu
hrană, pachete de ţigări etc.
După cum se ştie, în 1951, Adrian Pricop a fost transferat ca şef de
serviciU la Botoşani, pentru a înfiinţa Arhiva Regională de acolo. Decizia a
aparţinut
directorului
general
Aurelian
Sacerdoţeanu.
Adrian
Pricop a revenit la Arhivele Statului
din Iaşi în 1969, ca director, post
devenit vacant prin retragerea la
pensie a lui Gheorghe Ungureanu.
Aici domnul Pricop s-a bucurat de
prietenia mai multor colegi, printre
care Gh. Balica (coleg de facultate)
Virgil
Apostolescu,
Mihai
Gheorghiu,
Elena
Gheorghiade.
Primii doi au fost angajaţi chiar de el
la Arhive. Tot el a angajat-o şi pe
doamna Rodica-Eugenia Anghel, de
al carei soţ, inginerul horticol
Gheorghe Anghel (de la LAS.
"Bucium"), avea să îl lege o caldă
prietenie. Prin acesta 1-a cunoscut şi
pe mai tânărul Constantin Th. Botez,
împreună cu care avea să scrie două
cărţi: despre Bolta Rece şi despre
hanurile din Moldova.
Adrian Pricop, 1970

Adrian Pricop s-a căsătorit, în 1949, cu Marcela Petrov (1925-2007), pe
atunci studentă în primii ani la Facultatea de Matematică. Soţia a fost angajată şi
ea la Arhivele Statului în 1951, pe post de secretar-dactilograf. În anii următori
s-au născut cei doi fii ai familiei, Radu (n. 1951) şi Vlad (n. 1959). Naş de
cununie a fost Gheorghe Ungureanu, directorul Arhivelor Statului din Iaşi. Tot el
1-a botezat şi pe fiul ce mare, Radu Pricop.
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Inginerul Radu Pricep a absolvit
Facultatea de Electrotehnică din Iaşi în 1975. El
s-a căsătorit cu Smărăndiţa-Constanţa Zaiţ. Fiul
său, medicul Ionuţ-Călin Pricep (n. 1982), este
director medical al Spitalului Orăşenesc "Ion
Lascăr" din Comăneşti. Vlad Pricep, absolvent
al Facultăţii de Geologie, a devenit, ulterior,
bibliograf la Biblioteca Judeţeană "Gheorghe
Asachi" din Iaşi. S-a căsătorit cu Comelia
Achinei. Fiica lor, Andreea-Alina (n. 1984),
este absolventă a Facultăţii de Economie şi
Administrarea Afacerilor a Universităţii din
Iaşi.

Fratele lui Adrian Pricep, prof univ. dr.
Traian Pricep (1927-2012) s-a căsătorit în 1954
cu Liliana Ştefăescu (n. 1930), fiică de preot;
aceasta era de formaţie biolog şi a devenit şefă
de laborator la Spitalul "C.I. Parhon" din Iaşi. Ei au avut ca fiu pe conf dr. Andrei
Pricep (n. 1958), prodecan la Facultatea de Electrotehnică din Iaşi. Acesta s-a
căsătorit cu Zizi Roman, cu care are doi copii, Alexandra (n. 1983), absolventă a
Facultăţii de Filologie (română-germană) şi Mihai-Tiberiu (n. 1992). Sora Lilianei
Pricep, Andruţa, a fost soţia profesorului emerit dr. docent Ioan Şandru (19132009) de la Facultatea de Geografie din Iaşi. Ioan Şandru a fost şi Prorector al
Universităţii, între anii 1956-1972. El a predat cursuri de geografie şi la
Universitatea "Kosuth Layos" din Debrecen (1970), ca profesor invitat. Ioan
Şandru a avut ca fiu pe Virgil Şandru, medic în Iaşi.

*
Interesante sunt şi înrudirile soţiei lui Adrian Pricep, Margareta, născută
Petrov. Familia Petrov are o genealogie ce merită a fi cunoscută. Învăţătorul Ioan
Petrov, originar din Costuleni Uud. Iaşi) , a ajuns inspector şcolar la Iaşi . Soţia
acestuia era fiică a preotului Gheorghe Possa de la Biserica "Buna Vestire" din
4
Iaşi, care a fost mulţi ani protoiereu al judeţului Iaşi . Familia a avut un fiu, Emil
şi trei fiice. Dintre fete, Eliza, căsătorită Grigoriu, a studiat pictura, fiind eleva lui
Octav Băncilă 5 .

Parohia " Buna Vestire "- Iaşi. File de monografie, Iaşi , Editura Trinitas, 2008, p. 24. Pe strada
Catargi nr. 9 se păstrează casa Possa, în care a locuit dr. Ştefan Possa (1857-1925),
cunoscut medic. Aici a locuit, o vreme, şi acad. Iorgu Iordan.
5
Două lucrări semnate de Eliza Grigoriu se află în colecţia domnului Adrian Pricop.

4

Lascăr
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Emil Petrov a devenit arhitect şef al oraşului Iaşi 6 . Acesta a proiectat
Ştrandul orăşenesc de lângă Palatul Culturii (pc locul Complexului "Palas"),
precum şi Parcului ,,Expoziţiei".
Emil Petrov a avut nu mai puţin de patru căsătorii. Prima soţie a fost
Elisabeta Masleanca din oraşul Bălţi (Basarabia). Aceasta era fiică de hotelier,
tatăl său ţinând cunoscutul han ,,Masleanca" din acel oraş. Din această căsătorie
s-au născut două fete: Marcela şi Ludmila. Marcela s-a căsătorit cu Adrian Pricop,
iar Ludmila a fost actriţă de teatru, colegă de scrie cu Tamara Buciuceanu-Botez7 .
Familia Petrov locuia într-o casă cu grădină de pe strada Sărăriei. În
ultimul război mondial, după povestirile familiei, pe această stradă au căzut două
bombe. Una dintre ele a căzut pe casa lui Emil Petrov, arhitectul şef al oraşului.
Fotografiile de familie păstrează câteva imagini ale reşedinţei de pe Sărărie. În
una dintre imagini apare Emil Petrov, tatăl, de mână cu fiica sa, Marcela. Acest
prim mariaj al arhitectului Petrov (cel mai îndelungat) s-a încheiat însă printr-un
divorţ.
Următoarele soţii ale lui Emil Petrov au fost o armeancă din Botoşani, apoi
Viorica Macri dintr-o familie cu origini greceşti, iar ultima soţia s-a numit
Demetra. Aceasta a fost mătuşa profesorului Radu Crăciun, soţul Georgetei
Crăciun, bibliotecar la Facultatea de Istorie din Iaşi şi apoi la Institutului de Istorie
,,A.D. Xenopol".
Prima soţie a lui Emil Petrov, Elisabeta Masleanca, după divorţ, a fost
curtată de inginerul Vasile Scerezub de la Întreprinderea Petrolieră "Astra" din
Ploieşti. Cei doi se aflau la Bălţi în 1940, când autorităţile comuniste din
Basarabia i-au deportat la Ircuţk, pentru 25 de ani. Acolo, cei doi s-au căsătorit şi
au avut un fiu Victor (Vitea) Scerezub. Acesta s-a căsătorit, la rândul său, cu o
altă deportată, frumoasa Liuba, de la Vladivostok. În Siberia, Vasile Scerezub
devenise comandant de şlep, el ncavând statutul de condamnat.
Familia Elisabetei Masleanca a putut să revină la Bălţi în 1965, după cei
25 de ani de departare. Elisabeta a rămas alături de soţul său, Vasea Scerezub; ea
mai avea două surori, măritate cu ofiţeri din armata română. Elisabeta a reuşit să
vină în România, vizitându-şi fiica din Iaşi, pe Marcela Petrov-Pricop, prin anul
1970. A venit împreună cu fiul din a doua căsătorie, Victor (Vitea). Victor
Scerezub şi soţia sa, Liuba, s-au stabilit, în cele din urmă în Ucraina, la Kiev. La
Bălţi a rămas fiul lor, Dima Scerezub, care moştenise de la familie două case.

În aceasta calitate, probabil, Emil Petrov a scris studiul Din evoluţia urbanistică a oraşului Iaşi.
Extinderea şi populaţia între 1816-1936, Iaşi, Ed. Terek, 1936.
7
Ludmila Petrov este amintită ca actriţă în 1955, la Teatrul ,,Fani Tardini" din Galaţi. În 1960 era
actriţă la Teatrul Naţional de Stat din Ploieşti (Revista "Teatru", nr. 10, 1960, p. 82).
6
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Marcela

şi

Adrian Pricop - 1975

Aceste legături genealogice creionează o adevărată poveste de familie, în
care descoperim universul personal în care s-a format şi a evoluat arhivistul
Adrian Pricop. Provenit dintr-o familie de învăţători, mica elită rurală, acesta şi-a
construit, prin învăţătură (studii de teologie, drept şi istorie) şi muncă stăruitoare,
o carieră profesională remarcabilă, cu impact asupra profesiei şi societăţii. În
acelaşi timp, Adrian Pricop a fost un bun familist, soţ iubitor şi atent, un părinte
apropiat faţă de cei doi fii. Nu în ultimul rând, toţi cei care i-au fost alături, au
apreciat căldura sufletească, omenia sa şi calda prietenie, pe care a împărţit-o cu
generozitate.
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Fiii Marcelei

şi

lui Adrian Pricop - Vlad
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şi

Radu

LA ANIVERSARE ...
Virginia ISAC
Eram studentă în anul I al Facultăţii de Istoric de la ~niversitatca
"Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în anul universitar 1947-1948. In acel timp,
cursurile şi seminariile se făceau cu toţi anii la un loc. Amfiteatrul pentru
Facultatea de Istorie era la etajul I, numit "A.D. Xcnopol".
Îmi aduc aminte când studentul de anul III Adrian Pricop intra în
amfiteatru, zâmbitor şi cu o carte sau cu o revistă în mână. Se aşeza în ultima
bancă, cam a cincea ... la Istorie nu erau prea mulţi studenţi ... După reforma din
Învăţământ, în anul 1948, anii s-au despărţit şi l-am pierdut o vreme din vedere ...
Dar, o întâlnire providenţială a fost în vara anului 1951. Absolvisem
facultatea şi îmi căutam o slujbă. La sugestia unui coleg, Gheorghe Robu, mi-am
îndreptat paşii spre Arhivele Statului, unde mai fusesem ca studentă, cu încă o
colegă, să facem practică pc documente, sub îndrumarea regretatului profesor
Alexandru Gonţa, care ne preda paleografia chirilică românească. Am lăsat o
cerere şi aşteptam un răspuns, care nu mai venea. M-am dus la Arhivele Statului,
pe atunci în incinta mănăstirii Golia şi, în uşa clădirii în care funcţiona instituţia,
l-am găsit pc domnul Adrian Pricop. Bănuind că cererea mea s-a rătăcit, mi-a
spus: "Mai fă una!" De data aceasta a fost luată în seamă şi mi-a venit numirea la
1 octombrie 19 51. N -am să regret niciodată că am intrat să lucrez la Arhivele
Statului şi-i mulţumesc şi acum pentru sfatul ce mi 1-a dat.
Domnia Sa însă, în toamna acelui an, 1951, a fost numit ca şef al Secţiei
Regionale Botoşani al Arhivelor Statului. A plecat, cu tânăra lui soţie şi a
organizat instituţia, a îmbogăţit-o şi a pus în valoare irncnsul material documentar
de acolo.
În 1969 s-a pensionat regretatul Gheorghe Ungurcanu, acest strălucit şi
deosebit arhivist. Nimeni nu era mai potrivit să-i urmeze decât domnul Adrian
Pricop, care îşi începuse ucenicia sub îndrumarea lui Gheorghe Ungureanu.
A condus Arhivele din Iaşi până la pcnsionarca sa, în 1983, cu competenţă,
colegial şi chiar dacă au existat vreodată unele mici asperităţi, acestea au fost
neînsemnate, căci aşa se întâmplă între şefi şi subordonaţi. Foarte bun cunoscător
al paleografiei chirilice româneşti, mulţi cercetători au găsit în dumnealui un
sprijin, îndrumări în temele pe care le tratau şi ajutându-i chiar să descifreze
textele din documente sau din dosare. Nu şi-a neglijat nici cercetarea proprie articole, studii, colaborări în cadrul Arhivelor sau cu istorici, economişti ş.a.
"0 viaţă de om aşa cum a fost" ... , dar trecut-au anii, însă viaţa de arhivist a
fost frumoasă şi munca de arhivist o muncă nobilă, pe care Domnia Sa a onorat-o.
Acum îi doresc multă, multă sănătate şi, fiindcă vorbim destul de des la telefon,
încă multe telefoane, ca să nu uităm anii de la Golia, mai ales.
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Ce credeţi, domnule Pricop, când vom ajunge la masa Umbrelor, străjuită
de Gheorghe Asachi, acesta cum ne va primi şi privi?!
LA MULŢI ANI, sănătate, gânduri bune şi de la Eufrosina Patrichi Nistor
din Bucureşti - profesoară de istorie, Emilia Brădescu Ştefan din Botoşani
profesoară de istorie, Ecaterina Negruţi din Iaşi - doctor în Istorie.
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OMAGIUL UNUIÎNVĂTĂCELADUS
'
DOMNULUI ADRIAN
PRICOP
Ştefan

CERVATIUC

Prin decizia Nr. 278 din 5 iunie 1951 a Ministerului Afacerilor Interne de
reorganizare a Arhivelor Statului s-a hotărât înfiinţarea, pe lângă alte secţii
regionale, şi a Secţiei Regionale Botoşani a Arhivelor Statului având ca rază de
competenţă teritoriul de atunci al Regiunii Botoşani care cuprindea cea mai mare
parte a fostelor judeţe Botoşani şi Dorohoi.
Cel desemnat să pună în aplicare această decizie a fost domnul Adrian
Pricop care, în acest scop, a fost transferat cu data de 15 august 1951 de la
Serviciul Regional Iaşi al Arhivelor Statului, la Botoşani.
Pentru tânărul de aproape 29 de ani, Adrian Pricop, transferul, cu tot cu
soţie şi un copil de câteva luni, într-un oraş complet necunoscut, spre a înfiinţa o
instituţie nouă pe acele meleaguri n-a fost, desigur, un lucru uşor. Şi totuşi,
datorită felului său inconfundabil de a vorbi şi a se purta cu toţi oamenii, inclusiv
cu şefii organelor de pertid şi de stat, a contribuit ca Secţia Regională Botoşani a
Arhivelor Statului să îşi înceapă destul de repede activitatea şi anume, la 1
octombrie 1951 în spaţiul repartizat de Sfatul Popular al oraşului Botoşani pe str.
Karl Marx nr. 3 compus din 4 camere, dintre care una era destinată ca locuinţă
familiei Pricop.
Acest spaţiu de
depozitare a ajuns în scurt
timp insuficient. De aceea,
insistenţelor
în
urma
permanente ale domnului
Pricop pe lângă autorităţile
locale, în care argumentul
principal era sublinierea
valorii
documentelor
arhivistice pentru istoria
ţării, iar menirea instituţiei
Arhivelor este tocmai de a
le prelua şi a le salva astfel
de la distrugere, s-a reuşit
mutarea, în anul 1953, a
sediului instituţiei într-un local mai adecvat, o fostă casă boierească din str.
Marchidan nr. 66, cu 8 încăperi mari şi 2 clădiri anexe, în care au putut fi
amenajate ca depozite de arhivă, bibliotecă, sala de studiu şi 2 birouri, unul pentru
şef şi unul pentru restul de salariaţi.
Până la sfărşitul anului 1967, sub conducerea domnului Adrian Pricop au
fost adunaţi în depozitele arhivistice şi bibliotecă din acest spaţiu aproximativ
2.000 m.l. de arhivă, cărţi şi periodice.
Dacă documentele din fondurile administrative, judecătoreşti, şcolare,
comerciale şi altele asemenea au putut fi preluate mai uşor de Arhivele Statului
direct de la instituţiile creatoare, conform cu legislaţia în vigoare, achiziţionarea
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majorităţii

celor peste 3.000 de documente feudale, a celor care fac parte din
fondurile familiale şi personale, a manuscriselor, cărţilor şi periodicelor mai vechi
(aproximativ 24.000 de titluri, între care peste 50 de cărţi româneşti şi străine cu
valoare de patrimoniu) este meritul personal şi incontestabil al domnului Pricop,
care a reuşit să-i convingă pe foştii proprietari ai acestor valori inestimabilc nu să
le vândă, ci să le donczc instituţiei pe care dumnealui o conducea.
Autorul acestor rânduri a ajuns să lucreze ca arhivist la Botoşani printr-un
hazard. Întâmplarca a făcut ca în aprilie 1964 la Facultatea de Istoric a
Universităţii "ALI. Cuza" din Iaşi să vină de la Bucureşti şeful serviciului de
cadre al D.G.A.S., Pompiliu Fizitea, împreună cu doi subalterni, căutând să
angajeze, dintre studenţii ultimului an, arhivişti, spunând că au locuri libere la
Bacău, Ploieşti, Craiova şi Bucureşti. Subsemnatul, ieşean fiind, am întrebat într-o
doară dacă nu sunt locuri şi la Botoşani. Mi s-a răspuns că este un loc, dar nu
credeau că ar fi cineva dintre noi amator să meargă într-un colţ de ţară unde harta
pare agăţată într-un cui. Am spus că eu sunt amator, deoarece cunosc şi îmi place
oraşul Botoşani unde aveam o soră mai mare, căsătorită, la care merg în fiecare
vacanţă încă din anul 1952. Cu condiţia să iau examenul de Stat şi să-mi închei
ultimele 3 luni ale pregătirii militare, am fost înştiinţat că voi putea să ocup postul
de arhivist la Filiala Arhivelor din Botoşani cu data de 1 noiembrie 1964.
Dar, cum nu voiam să merg cu ochii legaţi- cum se spune- într-un post
despre care nu ştiam mare lucru, am tras o fugă de două zile la Botoşani, îndată
după 1 mai 1964. Seara, la sosire cumnatul şi sora mea mi-au spus unde este
sediul Arhivelor şi că îl ştiu din vedere şi pc şeful acestora, care este o persoană
foarte distinsă.
A doua zi dimineaţă m-am prezentat la filiala unde la intrare în primul
birou am găsit 4 persoane, dintre care un bărbat înalt, cu părul alb, o faţă senină şi
o voce blândă şi neaoşă de moldovean (ştiam din cele spuse de rudele mele că este
domnul Pricop, şeful instituţiei) m-a impresionat în mod plăcut din prima clipă
când, după bincţclc de rigoare şi arătarea motivului pentru care am intrat acolo,
şi-a arătat bucuria de a avea un nou colaborator (subl. mea) şi nu subordonat.
De altfel, tot atunci am observat că şi cu celelalte 3 persoane care erau în
birou, respectiv dl Ariton Ţaranu - arhivist şef, dna Creţu Elena - arhivară, care
îndeplinea şi sarcini de secretară-dactilografă şi o doamnă Şuster Natalia îngrijitoarc şi care alcătuiau întregul personal al filialei. Domnul Adrian Pricop
vorbea ca şi cum ar fi fost membri ai familiei sale şi nu subalterni.
Acest fapt m-a determinat să accept încadrarea la arhivele din Botoşani.
Astfel, la 1 noiembrie 1964 m-am prezentat la post devenind noul membru al
"familiei" F.A.S. Botoşani.
Mărturisesc, totuşi, că la început nu eram hotărât să rărnân definitiv în
arhive, cu atât mai mult cu cât începând din toamna anului 1965, am obţinut
câţiva ani la rând şi o jumătate de normă în învăţământ, pe care o făceam în afara
orelor de program de la Arhive. Am avut, astfel, posibilitatea să mă transfer destul
de repede şi de uşor la catedră şi să nu rămân în Arhive până la pensionare. Şi
dacă n-am făcut acest lucru "vinovatul" este domnul Adrian Pricop, care, în
puţinii ani, doar 4, cât am lucrat împreună, mi-a dezvăluit, pas cu pas, frumuseţea
muncii de arhivist.
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Mai întâi m-a învăţat că nu este o ruşine, chiar dacă eşti şef, să faci şi la
serviciu muncă fizică atunci
când nu are cine să o facă. Îmi
amintesc, de exemplu, că în
primăvara anului 1965 domnul
Pricop a primit un telefon de la
şeful serviciului administrativ de
la Miliţie, care i-a spus că, în
acel moment chiar, poate să
procure o cantitate de var
vărurrn
clădirii
necesar
Arhivelor, dar nu are niciun
deţinut la arest să trimită să
descarce maşina la noi, iar doi oameni de serviciu, care-i avea nu terminau treaba
până la încheierea programului. Domnul Pricop i-a răspuns să-i trimită şi oamenii
şi 4 lopeţi . Când a sosit maşina, în frunte cu şeful, ne-am dus şi am început
descărcarea. Eram toţi în halate, dar ne umplusem de var când în curte intră un
cetăţean şi întreabă pe unde este intrarea în birouri. Domnul Pricop îi arată, dar îl
întreabă cu ce problemă la arhive. La care cetăţeanul, luându-1 drept om se
serviciu, îi răspunde iritat, "da ce te interesează pe dumneata? Eu am treabă cu
directorul sau cu şeful, ce-o fi". Domnul Pricop, liniştit şi calm, zice: "atunci
mergeţi şi vorbiţi cu şeful". În birou rămăsese numai secretara care la întrebarea
cetăţeanului încă furios "unde-i
şeful?" îi arată prin geam pe
domnul Pricop. Bietul om revine
cu zeci de scuze şi cereri de
iertăciune şi în timp ce noi ceilalţi
râdeam de ne prăpădeam, domnul
Pricop îi răspunde cu acelaşi calm
să nu se mai scuze, căci el este
vinovat că 1-a întrebat ce caută la
arhive.
O singură dată în cei patru
ani şi jumătate, cât am lucrat cu
domnul Pricop, l-am văzut
nervos. Asta s-a întâmplat în vara anului 1968. Atunci din cauza înfiinţării
judeţului Botoşani situaţia a impus ca cei 2000 m.L deţinuţi de Arhivele Statului
Botoşani să fie mutaţi în 4 locuri diferite, care, în mare grabă, au fost amenajate ca
depozite de arhivă: Clubul Penitenciarului Botoşani de la marginea oraşului, o
parte din fostul Arest Preventiv din spatele Tribunalului Botoşani şi alte 2 localuri
în oraşul Dorohoi. În vechiul sediu al Arhivelor Statului trebuia să se mute Miliţia
judeţeană, iar mutarea documentelor trebuia făcută repede. De aceea, conducerea
Miliţiei a dat ordin ca şi ofiţerii să formeze lanţuri din încăperile arhivei până la
camioanele de 1Otone trase la uşi şi ferestre, fiecare cu destinaţia precisă spre cele
3 direcţii: Penitenciar, Arest Preventiv, Dorohoi. Numai că ofiţerii, cam boieri din
frre, nu ascultau indicaţiile noastre, care de la rafturile din depozite strigau în ce
direcţie să meargă respectivul pachet de documente. Mai mult decât atât, mulţi
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ofiţeri nu se străduiau să prindă pachetele cu documente, le lăsau să cadă pe jos,
iar documentele se împrăştiau. Atunci s-a înfuriat domnul Pricop şi a strigat la ei
că mai bine să se ducă la unitate decât să-şi bată joc de istoria poporului român ce
se află în aceste pachete. S-au ruşinat ofiţerii respectivi şi treaba a mers mai bine.
Un alt lucru pc care l-am învăţat de la domnul Pricop a fost acela de a-mi
nota într-un caiet cota oricărei informaţii preţioase găsită într-un dosar, carte sau
revistă. M-au ajutat aceste note la întocmirea sutelor de articole şi studii publicate

.

Dumitru Ivănescu, Ştefan Cervatiuc, Emilia c·~
h1~
.ri:--ac-e~
scu, rrgm1a
generalul Dumitru, ... Adrian Pricop şi Dumitru Zaharia la o convocare profesională,

Botoşani ,

1976

în ziare şi reviste, a comunicărilor ţinute la diferite sesiuni ştiinţifice etc. De
asemenea, aceste note mi-au permis ca în cei 40 de ani cât am fost şi custode la
sala de studiu să le furnizez cercetătorilor informaţiile preţioase privind temele lor
de cercetare. Şi trebuie să recunosc faptul că nu întotdeauna am respectat
regulamentul sălii de studiu în ce priveşte numărul de documente, dosare şi cărţi
sau publicaţii ce le-am dat zilnic cercetătorilor. Am ţinut cont mai ales de faptul că
cercetătorul cheltuieşte bani şi timp ca să vină la cercetare şi dacă puteam de ce să
nu-i dau mai multe materiale la studiu.
Pasiunea pentru cercetarea documentelor de arhivă o transmisese domnul
Adrian Pricop multor profesori, medici şi preoţi cu care, în 1956, a înfiinţat Filiala
Botoşani a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice, societate ce edita şi revista
"Limbă şi Literatură" . Preşedinte al acestei filiale a fost până în 1969 domnul
Pricop, iar sediul ei a fost la Arhivele Statului până în acelaşi an. Mulţi cercetători
botoşăneni au publicat în paginile revistei "Limbă şi Literatură" articole
întemeiate pe documentele de arhivă puse la dispoziţie de domnul Pricop.
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Activitatea prodigioasă a acestei filiale a regresat oarecum din cauza mutării
sediului Arhivelor Statului în 1968 la marginea oraşului şi a domnului Pricop la
Iaşi, în 1969.
Tot domnul Pricop a fost profesorul meu în descifrarea documentelor
scrise în chirilica de mână şi tot de la Domnia Sa am învăţat că supărările inerente
din viaţa personală trebuie să le las la poarta instituţiei atunci când vin la serviciu.
Dumnealui când era supărat se ducea în biroul său, stătea un sfert sau jumătate de
oră singur şi venea apoi în biroul nostru cu zâmbetul pe buze pentru tot restul
zilei. La serviciu era o atmosferă calmă şi de bună voie. Poate şi de aceea domnul
Pricop atinge, la 22 octombrie, frumoasa vârstă de 90 de ani.
Pentru tot ce am învătat bun, şi în meserie şi în viată, de la DOMNIA
VOASTRĂ, DOMNULE ADRIAN PRICOP, vă mulţume~c şi vă doresc în
continuare ani mulţi cu sănătate.
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AMINTIRI POVESTITE DESPRE ADRIAN PRICOP
Gavril IRIMESCU
Bine a

ZIS

cme a zis

că

amintirile sunt ca

păsările: dacă

nu le prinzi,

zboară.

Ce bine ar fi fost să fi ţinut un jurnal, aveam acum ce depăna la amintiri.
Dar banalităţile zilei nu credeam că ar interesa vreodată.
Şi totuşi ...
Întâlnirea cu Adrian Pricop s-a petrecut în decembrie 1957 sau ianuarie
1958 când, proaspăt încadrat ca arhivist la Serviciul Regional al Arhivelor Statului
Suceava, am participat la prima şedinţă de analiza muncii arhivistice a Serviciului
Regional, la care au fost prezenţi şi şefii de filială de la Botoşani, Câmpulung
Moldovenesc, Dorohoi, Fălticeni şi Rădăuţi. Mi-a atras atenţia şeful filialei
Botoşani - un bărbat în floarea vârstei, înalt, bine legat, smead, cu părul capului
înspicat, cu vorba rară, calm, jovial şi mucalit, întrebuinţând, din când în când,
câte un cuvânt vechi, scos din documente, ce 1-a particularizat imediat - era
Adrian Pricop.
A doua întâlnire a fost "aspră". Despre ce a fost vorba?! Direcţia Generală
a Arhivelor Statului ne trimisese mape pentru documente atât pentru noi cât şi
pentru filiale. Neştiind despre aceasta, m-am opus să fie date şi filialelor, întrucât
nu ajungeau nici pentru noi. Aflând, Adrian Pricop a protestat, zicând: "Ce, noi
n-avem dreptul, de ce se bagă Irimescu, el este şeful?" Confruntarea s-a produs,
dar, pentru că a fost făcută cu respect şi sinceritate de ambele părţi, n-a dus la
conflict, ci a legat o prietenie existentă şi astăzi. Am zis sinceră fiindcă, cu altă
ocazie, Adrian Pricop mi-a zis: "Măi băiete, te văd isteţ, apucă-te de publicat şi ai
să vezi ce bine va fi!" Am ascultat îndernnu-i părintesc, pentru care îi mulţumesc.
O altă dovadă de prietenie s-a produs câţiva ani mai târziu când, la o
sesiune ştiinţifică a arhiviştilor, ţinută la Iaşi, unde am prezentat un referat intitulat
Fondul bisericesc ortodox român din Bucovina - istoricul instituţiei şi valoarea
documentară a arhivei, directorul de atunci al Arhivelor ieşene, Gheorghe
Ungureanu, mi-a pus 28 de întrebări, după care s-a luat pauză. În pauză a venit la
mine Adrian Pricop să mă încurajeze. Mi-a zis: "Te-a desfiinţat! Ştii să răspunzi?"
L-am asigurat că ştiu şi aşa a şi fost fiindcă eu întocmisem referatul. Atunci,
"înfierbântat" cum eram, n-am acordat atenţia cuvenită momentului, abia mai
târziu am realizat cât de mult a contat prezenţa şi vorbele încurajatoare ale unui
adevărat prieten.
Sunt momente în viaţă când o privire face mai mult decât o vorbă. Evoc
aici un moment petrecut în anul 1967 când am fost delegat să conduc pe istoricul
american Filip Eidelberg, care cerceta documente la Arhivele Statului din
Botoşani despre Răscoala din 1907, la învăţătorul Alexandru Faliboga din
Vlăsineşti-Săveni. Acesta publicase, în presa vremii, articole despre răscoalele
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ţărăneşti premergătoare

marii răscoale din 1907, fapt ce-l interesa pe cercetător.
Ajungând la Botoşani, am stat de vorbă cu şeful filialei, întrcbându-1 unde
mergem şi cu ce mijloace de transport. Răspunsul a fost scurt: "La Vlăsincşti, cu
autobuzul!" şi, uitându-sc la mine, mi-a spus: "Să fii atent!". Am înţeles, fiindcă
ochii-i spuneau totul. Povestea c lungă. Evoc, pc scurt, doar următoarele: După ce
am luat masa la restaurantul Zalhana, am plecat cu autobuzul spre Săvcni, un
autobuz de linie, puţin confortabil, bun doar să servească localităţile de la periferia
regiunii. Ajungând la autogara din Săvcni, o casă prăpădită, mică, veche, numai a
autogară nu arăta, şoferul a oprit într-o baltă şi călătorii nu îndrăzneau să coboare,
neştiind cât este de adâncă. Am cerut şoferului să mişte autobuzul, să putem
coborî. De la autogară, prin noroi, am mers la Sfatul Popular al raionului, unde am
primit o maşină şi ne-am deplasat în localitatea Vlăsineşti, la învăţătorul
Alexandru Faliboga. Am ajuns repede şi bine, întrucât şoferul cunoştea casa
respectivă. Amfitrionul, un om la vârsta senectuţii, slăbuţ şi sprinten, ager la
minte, ne-a primit amical, servindu-nc cu vin şi plăcinte moldoveneşti "poale-n
brâu". Filip n-a dorit să mănânce, nici să bea, a făcut-o numai după ameninţarea
că nu-i va spune nimic până nu va gusta din specialitatea casei, altfel spus, a
ospitalităţii moldoveneşti recunoscute.
Casa învăţătorului, fost prefect al judeţului Dorohoi (primul prefect
democrat din România), cu două camere şi un antreu, mică, veche, cu pământ pc
jos, acoperit cu făşii din cordele, curată, luminoasă şi liniştită, primirea
tradiţională cu vin şi plăcinte mi-a făcut o impresie deosebită, ducându-mă cu
gândulla sintagma că, totuşi, la ţară s-a născut bunul simţ şi se păstrează veşnicia.
După o discuţie la obiect, despre ceea ce îl interesa pe cercetătorul
american, după consultarea unor articole (decupate din presa vremii) şi
documente, ne-am întors, cu acelaşi mijloc de transport, la Botoşani. Filip era
foarte mulţumit, întrucât vizita şi-a atins scopul, fiind documentat în legătură cu
cauzele şi începutul răscoalei. Urma să se lămurească în legătură cu înţelesul
cuvântului "prepeleac", pc care îl considera că reprezintă revoltă, opoziţie socială
etc.
Nu pot încheia fără a spune că pc Filip îl interesa totul, drum, oameni,
case, dar, observând, tăcea. Atunci l-am întrebat unde stă. În New York, mi-a
răspuns că într-un zgârie-nori din Piaţa Bursei. Şi ce vede de la geamul lui? O
mare de oameni intrând şi ieşind din clădirea Bursei, când mai veseli, când mai
trişti, un adevărat spectacol ... Mi-am zis atunci în gând: Fiecare cu ale lui!
Un moment demn de semnalat, care a legat şi mai mult prietenia dintre
arhivişti, l-am trăit cu intensitate în noiembrie 1977, cu ocazia sesiunii de referate
ţinută la Arhivele Statului Vaslui. După încheierea primei părţi - prezentarea
referatelor - am fost invitaţi de directorul filialei, Costică-Ioan Gâmeaţă, la o
agapă la Hanul "Moara grecilor" - iniţiativă atrăgătoare la început, amuzantă în
final.

513
https://biblioteca-digitala.ro

Ce s-a întâmplat?! După o masă pe cinste, s-a trecut la partea a doua,
"degustarea" vinului de Zghihara. Vin era destul, adus de Gavril Irimescu şi Ion
Mâţă, care îşi serbau ziua de naştere - 24 noiembrie. Când petrecerea era în toi, a
sosit prof. univ. dr. Constantin Botez, prieten al Arhivelor şi al meu, cu care
publicasem un articol despre mineritul din Bucovina, apărut în Analele
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", împreună cu fiica directorului Vasile
Arimia, studentă la Iaşi. Momentul a potenţat antrenul, bucuria revederii şi
primirii celor doi oaspeţi s-a soldat cu închinarea a încă un păhărel, dacă nu două
sau trei. Cineva a început să şi cânte: "Vinu-i bun, ocaua-i mică, dar hangiţa-i
frumuşică, vinu-i bun, ocaua-i mare şi tinereţea-i în floare".
Eram la masă faţă în faţă cu Adrian Pricep, conducătorul cercului
profesional şi directorul general, Vasile Arimia - ambii neliniştiţi. Adrian Pricep,
ce-ar fi cântat şi el, ca altădată, la Bolta Rece ... Acum, flancat de şef, murmura
doar, în gând, eminescianul vers: "Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul, dacă fiii
tineri asta şi-o doresc", iar directorul Arimia, om echilibrat, intuind finalul cunoscând dictonul napoleonian că "De la sublim până la nebunie nu-i decât un
pas" - la auzul primelor sonorităţi vocale, s-a ridicat în picioare strigând: "Gata,
hai la seminar!" Surpriză pentru petrecăreţi, cărora nici prin gând nu le trecea c-ar
putea da un asemenea moment pe un seminar, fie el şi profesional ...
Acestea au fost câteva gânduri, amintiri de neuitat din anii tinereţii,
petrecute în apropierea omului şi prietenului Adrian Pricep, acum la vârsta
senectutii.
In fmal, dacă ar fi să tragem o concluzie, aceea n-ar fi alta decât că Adrian
Pricep a iubit prietenia, şi-a însuşit-o şi a cultivat-o ca floarea în grădină.
Îi doresc LA MULŢI ANI!
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VIAŢĂ, VIAŢĂ, CÂT DE REPEDE TRECI
Dr. Vasile ARIMIA
Abia se terminase Primul Război Mondial, când, în 1922, vedea lumina
zilei, pc plaiurile Moldovei, încă o fiinţă omenească. Era cel care se pregăteşte să
aniverseze, în curând, 90 de ani existenţă. Poate să se mândreaseă cu prezenţa la
toate evenimentele secolului XX, mai ales că la unele nu a fost numai martor, ci şi
participant activ. Este vorba de domnul Adrian Pricop.
S-a născut la 22 octombrie 1922. În Arhive a intrat de tânăr, la 23
octombrie 1948, mai întâi la Direcţia Regională Iaşi. Din anul 1951 şi până în
martie 1969 a fost şeful Filialei Arhivelor Statului Botoşani, iar de la 1 aprilie
1969 şi până la 31 decembrie 1983, directorul Arhivelor Statului Iaşi. Am fost de
mai multe ori la locul de muncă al dânsului, atât la Botoşani, cât şi la Iaşi. În
arnândouă filialele a avut colective de arhivişti bine pregătiţi, cu dragoste de
muncă în Arhive.
La Iaşi, însă, venea să conducă o filială regională, cu un efectiv mai mare
şi cu arhivişti cu multă experienţă. V enea după doi şefi: Sever Zotta, până în anul
1932 şi apoi Gheorghe Ungureanu, care intrase în Arhive încă din anul 1927.
Domnul Ungureanu, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost evacuat
cu o parte din Arhivă în judeţul Argeş, la Săcel şi Găvana. În acelaşi timp,
Direcţia Regională Iaşi avea în subordine toate judeţele din Moldova de unde,
înainte de 1950, prcluase multe fonduri de arhive de pc la judeţe şi oraşe.
După 1950, când s-au creat raioanele şi s-au organizat filiale ale Arhivelor
Statului regionale şi raionalc şi, mai ales după 1968, când s-a revenit la vechile
judete, atât domnul Ungurcanu cât şi domnul Pricop au trebuit să restituie o parte
din fondurile de arhive, noilor instituţii de arhivă din Moldova. În această situaţie
au dat un număr însemnat de fonduri inventariate, iar în depozitele F.A.S. Iaşi au
rămas multe neinventariate.
Sediul Serviciului Regional Iaşi, se afla în curtea mănăstirii Golia, unde
arhiviştii lucrau în condiţii grele. Domnul Ungureanu şi, după dânsul domnul
Adrian Pricop s-au ocupat de aprobarea şi construirea unui local de arhive, mulţi
ani. Preocuparea de o viaţă a domnului Ungureanu a început să se materializeze
către sfârşitul vieţii acestuia. Când a încetat din viaţă, construcţia era la etajul I.
Mai departe s-a ocupat domnul Adrian Pricop de terminarea şi îngrijirea locului.
Greutatea cea mai mare au dus-o arhiviştii, pentru ambalarea, căratul şi ducerea în
noul loc, dar şi aranjarea în acest local. Au fost făcute mari eforturi de către
întregul personal. Astăzi, când totul este în ordine, în spaţii mari, luminoase,
materialele având toate evidenţă, s-au uitat acele timpuri. Dintre cei care au trudit
atunci la construirea localului, la punerea în ordine a arhivelor, cei mai mulţi se
odihnesc în cimitir. Mai străduieşte să urmărească cum duc mai departe munca
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arhivistică

cei care au intrat mai târziu în Arhive şi anume domnul Pricop şi încă
vreo câţiva care mai sunt în viaţă.
Când am ani versat 150 de ani de la înfiinţarea Arhivelor, în anul 1981,
eram în noul local şi eram mai mulţi. Subliniam atunci, în comunicarea mea, că
Arhivele Statului sunt contemporane cu marile evenimente ale istorici poporului
român: Revoluţia de la 1848, Unirea din 1859, cucerirea Independenţei de Stat,
formarea statului naţional unitar român şi, în urma acestor mari evenimente,
crearea şi dezvoltarea economici moderne, stabilirea de relaţii politice,
diplomatice şi economice cu statele lumii şi că aceste evenimente sunt
consemnate în izvoarele istorice păstrate de Arhivele Statului.
O direcţie către care conducerea Arhivelor şi-a concentrat preocupările a
fost aceea a elaborării unei legislaţii arhivistice menită să rcglementcze
organizarea, atribuţiile, modul de lucru, evidenţa, folosirea, păstrarea şi
conservarea documentelor. Discutarea proiectelor acestor reglementări cu şefii
filialelor a însemnat valorificarea experienţei arhivistice şi s-a materializat în
calitatea acestora.
În cursul anilor, dar mai ales după crearea noii reţele a Arhivelor Statului,
s-au adunat, în depozitelc noastre, tone de arhive. Atunci le luam de pc unde le
găseam, fără evidenţă, adică neinventariate. De aceea, prima preocupare a
arhiviştilor era punerea în ordine, mai ales că pe atunci a apărut o lege care obliga
pe toţi salariaţii sau pe foştii salariaţi să obţină, de pc unde au lucrat, acte de
vechime în muncă. Cum multe instituţii şi întreprinderi predaseră documentele la
Arhivele Statului, acestea trebuiau să cerceteze documentele şi să elibereze acte
de vechime în muncă. Iată de ce, ani de zile, chiar şi în zilele noastre se mai
eliberează acte de vechime în muncă.
Concomitent cu aceste preocupări, filialele Arhivelor Statului s-au ocupat
de pregătirea şi publicarea instrumentelor de evidenţă - inventare, îndrumătoare,
cataloage de documente, indici cronologiei. Filiala ieşcană a publicat patru
volume din Îndrumător în Arhivele Statului Iaşi, precum şi alte lucrări ştiinţifice.
Şeful Serviciului Regional Iaşi, domnul Ungurcanu şi, după dânsul,
domnul Adrian Pricop, au fost şefii cercului profesional al arhiviştilor din filialele
Moldovei. Doresc să scriu despre această formă de pregătire, deoarece, pentru
multă vreme, a fost un important mijloc de pregătire, de împărtăşire a experienţei,
dar şi de cunoaştere a arhiviştilor între ei. Pregătirea referatelor, coordonarea
muncii şi chiar pregătirea convocării era o mare greutate, căci nu era uşor să
cazezi 25-30 de oameni, să le asiguri masa, să organizezi deplasarea oamenilor să
viziteze obiective istorice, instituţii mari creatoare de arhive şi chiar prezenţa la
teatru. Dezbaterile rcferatclor în cercul de învăţământ erau adevărate sesiuni
ştiinţifice, fiecare străduindu-se să aducă informaţii cât mai interesante. Era o
adevărată plăcere să asculţi referatele sau discuţiile soţilor Gavrilă şi Sevastiţa
Irimescu de la Suceava, ale lui Ştefan Cervatiuc şi Stela Giosan de la Botoşani, ale
lui Dumitru Zaharia, Ernilia Chiriacescu, Vilică Munteanu de la Bacău şi alţii, dar,
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mai ales, ale arhiviştilor de la Iaşi, mereu veselul Balica, Virginia Isac, Dumitru
Ivănescu etc. Am fost prezent la mai multe şedinţe ale arhiviştilor din Moldova.
Chiar deplasările pe la obiectivele pe care le vizitam constituiau probleme de
discutat. Prilej de discuţii a apărut când a luat fiinţă un institut de învăţământ
superior la Suceava. Şi apariţia echipei de fotbal de la Suceava a constituit prilej
de discuţii. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Bacăul. Nici asemenea apariţii nu
treceau neobservate. Fiecare trebuia să se laude cu ceva. Cea mai mare bucurie
ne-o provocau însă vizitele la mănăstirile din nordul Moldovei, dar şi la Botoşanii
lui Eminescu, Enescu, Iorga etc. Îmi amintesc însă, cu deosebită plăcere, când am
vizitat marea hidrocentrală de la Bicaz şi împrejurimile. Ş i aici, arhiviştii noştri au
avut întrebări de pus celui care ne conducea. Au întrebat unde sunt vestitele plute
de pe Bistriţa?!
O problemă care începuse să se discute în cercurile noastre profesionale
era situaţia Arhivelor Tehnice. Nu mai ştiu cum a continuat rezolvarea acestei
probleme, căci în anul 1985 şi eu mi-am încheiat activitatea, plecând la pensie.
Ştiu însă că, în timp, au apărut alte probleme, poate mai importante, care trebuiau
rezolvate cu prioritate. Nu
ştiu însă ce s-a ales cu
cercurile profesionale. Dar
...._ :' · ·· · sunt convins că arhiviştii
· ~~
nu vor lăsa să dispară
experienţa care a adus,
'· :
cândva,
foloase
nemăsurate
arhivisticii.
Poate se vor găsi şi
conducători, mai mari sau
mai mici, care să înţeleagă
ce înseamnă arhivele şi
arhiviştii. Poate vor citi şi
vor înţelege conţinutul
cărţii Arhiviştii, oameni ai
timpului lor şi vor vedea
că, dintre aceştia, în anul
în care suntem acum,
2012, doi dintre ei îşi
aniversează 90 de ani de
viaţă: domnul Ioan Rusu
Sărăţcanu , de la Bistriţa
şi domnul Adrian Pricop de la Iaşi (suntem toţi trei în fotografia alăturată). N-au
trecut prin viaţă fără a lăsa urme adânci.
Astfel de urme sunt şi localurile de Arhive. În a doua jumătate a secolului
al XX-lea au fost construite 25 de sedii ale Arhivelor. Eu am vorbit cu toţi cei care
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au fost numiţi directori generali la Arhive după 1990 şi le-am recomandat ca, pe
timpul mandatului lor, să asigure construirea măcar a unui local de Arhivă. Atât
domnul Ioan Rusu la Bistriţa, cât şi domnul Adrian Pricop la Iaşi au lăsat, în urma
lor, două sedii frumoase, iar când trec pe lângă ele se opresc şi zic: "Aici am
muncit şi eu toată viaţa!".
Domnul Adrian Pricop, ca şi predecesorul său, a întreţinut relaţii excelente
cu instituţiile de Învăţământ şi Cultură, cu toate instituţiile din judeţ şi, în primul
rând, cu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". Aproape în fiecare an, la Arhivele
ieşene făceau practică studenţii. Arhiviştii participau la acţiunile ştiinţifice ale
Universităţii, iar cadrele didactice
participau la activităţile ştiinţifice ale
Arhivelor. În afară de aceasta, majoritatea tinerilor arhivişti încadraţi la Arhive au
fost absolvenţi ai Universităţii din Iaşi.
Cu domnul Pricop am fost la Paris, timp de 3 luni, la Stagiul Tehnic
instituţional pe linie de arhive. Acolo am beneficiat de cunoştinţe pe linie de
arhive, din partea unora dintre cele mai vechi instituţii de arhive şi am avut colegi
din mai multe ţări din lume, am vizitat unele depozite ale Arhivelor
departamentale, orăşeneşti etc. La rândul nostru, am găzduit o masă rotundă cu
participare internaţională. Domnul Pricop şi cu mine ne-am străduit, atunci, să le
arătăm şi noi francezilor din experienţa noastră. Datorită relaţiilor bune cu
Arhivele franceze, de câte ori s-au dus arhivişti de-ai noştri la cercetare, în Franţa,
au fost bine primiţi şi au obţinut tot ce au cerut.
Oricât ne-am strădui să redăm, în câteva pagini, viaţa unui om, aceasta este
imposibil. De aceea, îmi cer iertare fostului meu coleg şi prieten pentru succinta
prezentare a faptelor sale. Cred că nici dânsul nu ar fi scris mai mult, ci, modest
cum este, ar fi lăsat faptele să vorbească.
Noi rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea sănătate şi să-1 vedem printre noi
cât mai mulţi ani.
Domnul să fie cu noi !
Bucureşti, 4 septembrie 20 12
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OMUL, ARHIVISTUL ADRIAN PRICOP
Prof. univ. dr. Corneliu Mihail LUNGU
Când, în urmă cu mai bine de patru decenii, mai exact, la 1 octombrie
1970, am trecut pragul Sanctuarului Arhivelor Statului (pe atunci nefiind, încă,
Naţionale), nu aveam vreun fel de cunoştinţă despre specialiştii uneia dintre cele
mai vechi instituţii publice româneşti, care în 1957 aniversasc 125 de ani de
existenţă.
Şansa vieţii

a fost, însă, că l-am avut ca dascăl, alături de alţi profesori
pe cel mai mare arhivist-istoric al românilor, pe Aure1ian Sacerdoţeanu, cel
care timp de 15 ani, între 1938 şi 1953 a condus şi a răspuns de destinele
Arhivelor Statului, în calitate de director general.
La scurt timp, am putut să cunosc şi să învăţ multe taine ale muncii cu
documentele de la mari arhivişti din cadrul Direcţiei Generale, cum au fost,
printre alţii: Mihai Fănescu, M. Rcgleanu, Ileana Leonte, Gh. Limona, Elena
Moisuc, M. Guboglu şi Doina Tinculescu. Alături de ei am cunoscut şi colaborat
cu alţi arhivişti ceva mai tineri, care au devenit specialişti de nădejde, de-a lungul
anilor: Vasile Nicula, Mihai Statie, Ştefan Stănciulescu, Virgiliu Z. Teodorescu,
Veronica Vasilcscu pentru a aminti doar câţiva dintre ei, întrucât lista este mult
mai bogată. La fel de rapid am aflat şi m-am convins că în ţară, la multe filiale
judeţene ale Arhivelor Statului activau oameni de nădejde, cu care instituţia se
putea mândri, dovadă că unii dintre ci au îndeplinit misiuni nu numai în ţară, dar
şi în arhivele străine. Aşa aveam să aflu şi apoi să-i cunosc pe Nicolae Chipurici
de la Arhivele din Turnu-Severin, pe Tiberiu Moţ, care activa la arhivele judeţene
Timiş, pe Andrei Caciora de la Arad, Ştefan Suciu arhivistul braşovean, Ioan
Pleşa de la Alba-Iulia şi, nu în ultimul rând, pe unul dintre cei mai buni şi devotaţi
arhivişti din sistemul Arhivelor Naţionale, pe Ioan Ranca. Pe reprezentantul de
seamă al Arhivelor Clujene de atunci, Ioan Mărcuş, l-am întâlnit şi cunoscut în
cadrul Direcţiei Generale, unde îndeplinea funcţia de director general adjunct.
O impresie deosebită şi o influenţă puternică asupra întregii mele cariere
de arhivist a avut-o Iaşiul, cea de-a doua capitală a arhivisticii româneşti, acolo
unde, de-a lungul secolelor au activat alţi iluştri arhivişti ai Şcolii Româneşti.
Unul dintre ci a fost Gheorghe Ungureanu, care, cu un an înainte de venirea mea
în Arhive se pensionase, dar personalitatea lui încă domina lumea arhivistică.
Misiunea de a continua tradiţia înaintaşilor şi activitatea lui Gh. Ungureanu i-a
revenit lui Adrian Pricop, care, începând cu 1 aprilie 1969, a fost numit în funcţia
de şef al Filialei Iaşi a Arhivelor Statului. S-a dovedit a fi un debut de bun augur
pentru că preluase funcţia după Stagiul efectuat în Arhivele Franţei, între 5
ianuarie şi 3 martie 1969, continuat după numirea la conducerea Arhivelor ieşene,
cu o misiune de cercetare, timp de o lună, la Bruxelles, pentru a depista surse de
documente referitoare la istoria românilor.
Pentru cei care nu cunosc întreaga evoluţie a iniţierii, formării şi
perfecţionării pregătirii de specialitate a lui Adrian Pricop trebuie remarcat că,
încă de pe vremea activităţii sale la Botoşani, parcursese trepte importante ale
muncii de arhivă şi ale devenirii lui ca arhivist, astfel încât, după experienţa
iluştri,

519
https://biblioteca-digitala.ro

acumulată cu prilejul Stagiului de la Paris, numrrea la conducerea filialei
Arhivelor Statului Iaşi era pe deplin justificată.
Anii care au urmat au marcat evoluţia lui Adrian Pricop nu numai ca
arhivist, dar, în egală măsură, ca manager al uneia dintre cele mai importante
structuri ale sistemului Arhivelor Statului. Pentru mine, ca simplu arhivist, apoi ca
secretar de redacţie şi redactor al "Revistei Arhivelor", mai târziu, ca instructor pe
probleme de învăţământ arhivistic, ca şef de serviciu şi director al Arhivelor
Istorice Centrale, Adrian Pricop a constituit un model, a cărui traiectorie am
urmărit -o permanent.
Funcţiile pe care le-am ocupat şi atribuţiile de serviciU mi-au dat
posibilitatea să vin în contact nemijlocit cu toate filialele judeţene ale Arhivelor
Statului şi, în mod special, cu cea a Iaşiului. Aşa am putut să-1 cunosc foarte bine
pe OMUL şi ARHIVISTUL Adrian Pricop, un caracter cu totul deosebit, scos în
evidenţă de calităţile sale, definite prin modestie, onestitate, verticalitate, blândeţe
şi căldură sufletească. Firea sa jovială, senină, totdeauna surâzătoare îi determina
pe cei din jurul său să-i solicite compania.
La sesiunile profesionale, bilanţurile anuale şi la convocarea grupei şefilor
de filiale era rezervat, neplăcându-i să se facă remarcat şi, mai cu seamă, să ia
cuvântul spre deosebire de abonaţii la cuvânt, care se înghesuiau să vorbească,
chiar dacă nu aveau prea multe de spus. Din acest punct de vedere se asemăna
foarte mult cu Andrei Caciora, şeful Filialei Arhivelor Statului Arad, ambii
solicitând înaintea fiecărei convocări profesionale să fie scoşi de pe listele
eventualilor vorbitori. Se situa pe o asemenea poziţie nu pentru că nu avea ce să
prezinte, dar, prefera să lase faptele să vorbească. Cel mai bine a aplicat acest
principiu în activitatea arhivistică pe care a umplut-o de conţinut. A coordonat, a
participat efectiv la prelucrarea documentelor de arhivă acordând prioritate
realizării instrumentelor de evidenţă, sistematizării fondurilor în depozitele
filialei, aplicării şi respectării prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale normelor
tehnice de lucru în Arhive.
Nu ne-am propus să facem o ierarhizare a contribuţiei nemijlocite şi a
rezultatelor obţinute de Adrian Pricop pe tărâm arhivistic, dar trebuie recunoscut
că numele său se leagă în cea mai mare măsură de realizarea sediului, pe atunci
nou, al Arhivelor ieşene. Tenacitatea şi stăruinţa dovedite de el au făcut posibile
construirea noului sediu şi inaugurarea lui la 11 iunie 1977.
Atenţia cuvenită a acordat-o
formării tinerilor arhivişti,
găsind
înţelepciunea să creeze o atmosferă propice de lucru şi asigurând împ1etirea
experienţei mai vârstnicilor arhivişti cu elanul tinerilor, fapt pentru care la
Arhivele din Iaşi a existat un colectiv unit.
Au fost şi unele momente mai dificile, provocate de unii veleitari - puţini
la număr- dar Adrian Pricop a ştiut, cu măiestria-i recunoscută, să redreseze, de
fiecare dată, Corabia.
OMUL şi ARHIVISTUL s-au regăsit în personalitatea lui Adrian Pricop,
au convieţuit şi creat împreună oferind contemporanilor un exemplu demn de
urmat, mai cu seamă, pentru generaţia tânără, care se poate adăpa din licoarea
experienţei acumulate într-o viaţă de nouă decenii.
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PALATUL ARHIVELOR NAŢIONALE DIN
ŞI SLUJITORII SĂI

IAŞI

Vasile POP
În conformitate cu Legea Învăţământului din anii 60, studenţii aveau
obligaţia de a efectua 15-30 de zile de practică productivă la sfârşitul anilor de
studenţie, sub îndrumarea unui cadru didactic. În anul 1968, profesorul universitar
doctor Vasile M. Russu a însoţit un grup de 15 absolvenţi ai anului I de la
Facultatea de Istorie a Universităţii "ALI. Cuza" Iaşi la Palatul Arhivelor Statului
din Iaşi, situat în incinta Mănăstirii Golia. Aici am fost întâmpinaţi de doi corifei
ai Arhivisticii româneşti, Gheorghe Ungureanu şi Adrian Pricop. Pentru mulţi
dintre noi, dacă nu pentru majoritatea, acesta a fost primul contact cu acea
instituţie. Prin ţinuta lor, cei doi au produs o profundă impresie asupra mea. Doi
bărbaţi înalţi, bine făcuţi, cu o podoabă capilară bogată şi de aceeaşi culoare albă, deşi era evidentă diferenţa de vârstă. Am fost conduşi în sala de studiu, unde
am fost primiţi de două distinse domnişoare arhivistc - Rodica P. Anghel şi
Virginia Isac. În decurs de câteva minute, am fost familiarizaţi cu rolul şi menirea
instituţiei în societate, de către dl Adrian Pricop, după care, fiecăruia dintre noi, i
s-a aşezat în faţă un stativ pe care erau aşezate diferite dosare, manuscrise ori
documente. Intrându-şi în rol, domnişoara Rodica Anghel (nepoata de frate a
scriitorului Dimitrie Anghel) ne-a vorbit despre valoarea hrisoavelor domneşti, a
manuscriselor (Regulamentul Organic al Moldovei), a limbii în care au fost scrise.
După o scurtă perioadă am fost conduşi în dcpozitele de arhivă, unde ne-au
impresionat ordinea şi curăţenia, imcnsitatea numărului de dosare, dar şi vechimea
acestora. În contrast cu această ordine şi curăţenie, am găsit şi mormane de dosare
în Turnul Goliei, unde erau depozitate arhivele Judecătoriilor ţinuturilor
Moldovei.
Peste ani, soarta a făcut ca autorul acestor rânduri să devină coleg de
serviciu cu unul dintre cei doi. Domnul Adrian Pricop era director al Arhivelor
Statului din Iaşi, iar cu al celor din judeţul Neamţ. În această calitate, dar şi în cea
de subordonat, începând cu anul 1983, am cunoscut întregul colectiv al Arhivelor
ieşenc, iar în rândurile de mai jos voi încerca să creionez câteva gânduri despre
fiecare, aşa cum i-am cunoscut.
Domnul Adrian Pricop, după ce şi-a făcut ucenicia ca arhivist la Arhivele
ieşene, în anul 1951 a fost promovat ca şef al Arhivelor regiunii (apoi raionului,
judeţului) Botoşani, iar în anul 1969 ca director al celor din Iaşi. Prin tact şi multă
colegialitate s-a apropiat de colectivul de arhivişti şi arhivari, printre care figurau
personalităţi ale domeniului cum ar fi: regretatul Constantin Turcu, Gheorghe
Balica, Virgil Apostolescu, precum şi cele două distinse domnişoare pomenite mai
sus. L-am întâlnit pc domnul Pricop la şedinţele de bilanţ anual, care se
desfăşurau la Bucureşti, în prezenţa unui adjunct al ministrului de Interne, într-o
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atmosferă cazonă.

Cum nu-i făcea plăcere să iasă în evidenţă, de regulă se retrăgea
într-o poziţie strategică, spre spatele sălii, unde, cu multă discreţie, îşi scotea din
buzunar un creion, nu mai mare de 3-4 cm, o gumă de şters şi se apuca de dezlegat
rebus. Era imperturbabil, nu-l afecta nici dacă era citat în raportul de analiză la
pozitiv, dar nici la negativ, pentru el important era că se lucra la Iaşi. Aici îşi
exercita calităţile de conducător, mobiliza colectivul la supravegherea arhivelor de
la instituţiile de stat, dar şi de cult din judeţ, la ţinerea unei evidenţe stricte a celor
mai valoroşi creatori de documente. Numai astfel a reuşit ca, după edificarea
noului sediu, situat în Dealul Copoului, alături de Universitate, să preia sute de
metri liniari de documente.
Trebuie să remarcăm aici aportul său la stabilirea amplasamentului actual
al Palatului Arhivelor din Iaşi. Dintotdeauna şi-a dorit ca acesta să fie cât mai
aproape de Palatul Universităţii, pentru ca profesorii şi studenţii să poată beneficia
de tezaurul arhivistic depozitat aici. Prestigiul de care se bucura Domnia Sa
precum şi relaţiile personale pc care le cultiva cu serviciul AdministrativFinanciar al Inspectoratului Judeţean al Ministerului de Interne, au făcut posibilă
această construcţie, pe acest amplasament, într-un timp record.
Dacă la aceasta se va face, cândva, o evidenţă a valorilor arhivistice
(manuscrise, cărţi, documente) aduse şi introdu~c în circuitul ştiinţific naţional,
atunci se va putea schiţa dimensiunea aportului său la îmbogăţirea Tezaurului
Arhivistic Naţional.
Din primăvara anului 1983, prin transfer, am venit ca arhivist principal, la
Arhivele Statului din Iaşi, intrând în subordinea domnului Adrian Pricop. În
această calitate, am avut o colaborare perfectă, aş putea spune, cu Domnia Sa. M-a
sprijinit în procesul de integrare în colectiv, dar şi în rezolvarea problemei
spaţiului locativ. Nu s-a manifestat niciodată ca şef, ci ca partener, coleg mai
mare. Ştia să pună la lucru energia specifică tinereţii, dar şi experienţa
profesională. La sala de studiu a continuat iniţiativa regretaţilor Gheorghe
Ungurcanu şi Rodica P. Anghel, privind completarea opiselor alfabeticc pe
probleme (un fel de fişe de semnalarc), pentru a veni în sprijinul cercetătorilor, cu
cotcle unităţilor arhivistice unde să găsească informaţii la tema de cercetare, din
noianul (15 km.) de documente. Tot pe această linie consider demn de reţinut
solicitudinea cu care îi sprijinea pe tinerii cercetători ştiinţifici de la Institutul de
Istorie "A.D. Xenopol" din Iaşi, pe cei de la Complexul Muzeal al Moldovei,
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" etc. Spre regretul colectivului, dar şi bucuria
unuia din colaboratori (care nu avea răbdare să-i preia scaunul), a venit şi
momentul rctragerii (pensionării) din activitate.
S-a retras de la Arhivele Statului, dar nu şi din Profesie.
Recunoscându-i calităţile, Mitropolitul Moldovei i-a solicitat colaborarea
la coordonarea arhivei acestei instituţii, unde şi-a continuat munca nobilă de
arhivist încă vreo 15 ani.
Dumnezeu să te ţină sănătos, DOMNULE ARHIVIST ADRIAN PRICOP!
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O PERSONALITATE EXEMPLARĂ
Dr. Dan JUMARĂ
Celebrarea domnului Adrian Pricop oferă oportunitatea de a readuce în
prim-planul societăţii contemporane o personalitate remarcabilă, distinsă şi
exemplară. Organizarea unui moment aniversar dedicat domnului Adrian Pricop
apare ca firească şi necesară. Este frrcască pentru că orice neam care îşi preţuieşte
şi îşi respectă valorile demonstrează astfel temeinicia şi identitatea sa culturală şi
morală. Mai ales astăzi, când ne găsim cu greu locul în complexitatea
evenimentelor ce se succed în jurul nostru cu celeritate şi, adeseori, contradictoriu,
avem nevoie de repere solide, de modele la care să ne raportăm, de figuri
emblematice. De aceea, este absolut necesar să readucem în conştiinţa
contemporanilor fapte ale unor oameni care, cu un patriotism implicit şi adeseori
discret, au ştiut să păstreze şi să ducă mai departe ceea ce înseamnă moştenire
culturală şi istorie naţională.
Domnul Adrian Pricop este unul dintre aceştia, deoarece şi-a dedicat
întreaga energic şi competenţă, întreaga dăruire şi responsabilitate păstrării şi
punerii în lumină a patrimoniului arhivistic autohton. Aşa l-am cunoscut, veghind,
cu o seninătate bonomă, cu un echilibru sufletesc demn şi maiestuos, ca
activităţile de zi cu zi de la Arhivele Statului din Iaşi să se desfăşoare astfel încât
instituţia pe care o conducea să funcţioneze în scopul pentru care a fost înfiinţată.
Mai ales istoricii, şi nu numai, cunosc însemnătatea arhivelor pentru cercetarea şi
aflarea faptelor trecutului. Căci, ştim cu toţii, istoria, ca ştiinţă, nu ar putea exista
fără documente, ele constituind sursa şi temelia oricărui studiu, oricărui manual
sau tratat de specialitate. În vechime, istoriografia greacă şi latină punea accent pe
valoarea educativă, morală a operelor, acestea irnpunând, totodată, prezenţa
elementelor de elocinţă şi naraţie, ceea ce făcea ca lucrarea cu caracter istoric să
aparţină mai mult artei decât ştiinţei. Ca şi cum ar fi păstrat vii preceptele enunţate
de la Sallustius la Titus Livius şi Tacitus, domnul Adrian Pricop a ştiut să
abordeze istoria şi din această perspectivă, el însuşi fiind un narator talentat, un
povestitor plin de har, un maestru fermecător al conversaţiei.
Ca tânăr arhivist, am învăţat de la domnul Pricop multe lucruri însemnate,
atât pentru devenirea mea profesională, cât şi pentru viaţă. Priceput în această
disciplină aparte care este arhivistica, Domnia Sa m-a făcut să desluşesc tainele
documentelor, să le interpretez în context, m-a făcut să deprind pasiunea cercetării
în arhive. Ca un călător temerar, am păşit pe un tărâm nou pentru mine atunci, în
1983, când aveam doar o scurtă experienţă profesională, de 4 ani la catedră.
Domnul director Pricop mi-a îndrumat paşii, m-a iniţiat în tot ceea ce înseamnă
munca de arhivist, adică o activitate supraspecializată, adeseori anevoioasă şi
solicitantă, dar cu satisfacţii nebănuite. Domnia Sa a avut un rol incontestabil în
evoluţia mea, pentru că, de atunci, nu m-am mai putut ţine departe de cercetare,
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revenind mereu la izvoare, unde mă simt şi astăzi ca acasă. Cu răbdare şi blândeţe,
cu omenia sa cunoscută şi greu de egalat, domnul Pricop m-a făcut să descopăr
acest domeniu fascinant, fără de care orizontul meu de cunoaştere şi de afirmare
profesională ar fi fost, fără îndoială, mult mai sărac.
Pe lângă cele afirmate despre sărbătoritul nostru, se cuvine a fi subliniate
şi alte virtuţi ale Domniei Sale, unele fiind însuşiri dăruite de natură, altele fiind
datorate unei educaţii atente şi solide, în spiritul valorilor tradiţionale: probitatea
morală şi profesională, în toate nuanţele sale, civilitatea, eleganţa în exprimare,
respectul faţă de semeni şi abordarea optimistă, tonică, curajoasă a realităţilor
vieţii. Mă simt norocos şi mândru de a mă număra printre cei care îl cunosc pe
domnul Adrian Pricop, onorat de a fi lucrat sub îndrumarea sau alături de Domnia
Sa, exprimându-rni speranţa că viaţa şi activitatea sa vor constitui întotdeauna un
exemplu demn de urmat şi îmi exprim bucuria de a fi contemporan cu un om şi un
român adevărat.
LA MULŢI At'.fl CU SĂNĂTATE, DOMNULE DIRECTOR ADRIAN
PRICOP!
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INMEMORIAM
ALEXANDRU TEMCIUC -UN PROFESIONIST AL
ARHIVELOR, O INIMĂ MARE
Vilică

Ml.JNTEANU

Alexandru Tcmciuc- a profcssional of Archivcs, a big hcart
Summary
Alexandru Temciuc ( 1940-2011 ), after having had difficultics re fuge in
1944 in the Soviet occupied Bassarabia, together with his family status of
pcrsccution politica!, bcing forccd to work as a day laborer at a young age, was
able to follow the Univcrsity of "ALI. Cuza" Faculty of History-Philosophy Iaşi,
and then he held almost the entire working at thc National Archivcs Vrancea,
noted as an excellcnt professional with real human qualitics, which contributcd to
thc improvemcnt of archival theory and practice.
Kcywords: Alexandru Temciuc, Bassarabia, persecution politica!, historical,
archivist, Vrancea county.
În seara zilei de 13 noiembrie 2011 am sunat-o pe soţia colegului şi
prietenului Alexandru (Sandu) Temciuc să-i transmit că a doua zi aveam să trec
prin Focşani, în drum spre Bucureşti şi o să opresc pe la ci să-1 mai văd pe Sandu,
pe care-1 ştiam grav bolnav, la care dumneaei mi-a spus că nu se ştie dacă o să-1
mai prind în viaţă. Din nefericire, această presimţire s-a adeverit, iar doar la
câteva ceasuri expresivii ochi ai lui Sandu s-au închis pentru totdeauna, inima-i
largă a încetat să mai bată şi nobilul său suflet s-a ridicat la cer, iar de acolo, de
sus, a căzut o stea, după o viaţă în care a avut parte de greutăţi şi bucurii, dar pe
care a trăit-o din plin, cu demnitate.
Alexandru Temciuc s-a născut la 15 octombrie 1940 în satul Şebutinţi 1,
din părinţii Iacob şi Maria, în unele dintre cele mai. grele momente din istoria
neamului românesc, după cedarea de către România a Basarabiei, nordului
Bucovinei, ţinutului Herţa, nord-vestului Transilvaniei şi Cadrilaterului, când
începuse deja cea de-a doua conflagraţie mondială a secolului XX şi puţin înainte
de intrarea ţării în război. De altfel, războiul a jucat un rol care a schimbat destinul
Satul Şebutinţi a aparţinut de judeţul Hotin, Basarabia. L'nnare aplicării prevederilor Pactului
Ribbentrop-Molotov (1939), Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa au fost anexate de către
t;RSS, la 28 iunie 1940. După ce Basarabia a fost ocupată de sovietici, Stalin a dezmembrat-o în
trei părţi. Astfel, la 2 august 1940, a fost înfiinţată RSS Moldovenească, iar părţile de sud (judeţele
româneşti Cetatea Albă şi Ismail) şi de nord (judeţul Hotin) ale Basarabiei, precum şi nordul
Bucovinei şi Ţinutul Herţa au fost alipite RSS Ucrainene.
1
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familiei Temciuc, ca şi al altor mii şi mii de români: în primăvara anului 1944,
satul aflându-se în zona câmpului de luptă, cei patru membri ai familiei s-au
refugiat în România. Iniţial s-au stabilit la Iaşi, unde Iacob Temciuc avea un frate,
care locuia acolo încă din anul 1932, dar după scurt timp acesta s-a transferat cu
serviciul la Sibiu, iar Maria Temciuc împreună cu fiul şi fiica s-au îndreptat spre
Banat, deoarece, între timp, Iacob fusese încorporat în armată la o unitate militară
care-şi avea sediul într-o comună situată lângă Timişoara. După demobilizarea
tatălui, familia Temciuc s-a stabilit în comuna Cărpiniş, de unde a fost mutată în
comuna Tomnatic, judeţul Timiş, unde a primit un lot de pământ urmare
împroprietăririi din anul1945.
Sandu a început şcoala primară la Tomnatic, dar în anul 19 51 familia sa, în
urma unor hotărâri ale conducerii statului, a trebuit să părăsească localitatea şi a
fost mutată în comuna Răchitoasa, judeţul Ialomiţa, pentru că Iacob Temciuc
fusese, între anii 193 5-193 8 membru al Partidului Naţional Creştin şi, o perioadă,
inspector regional în judeţul Hotin. La greutăţile şi necazurile de până atunci s-au
adăugat altele: lipsa unei locuinţe în plin Bărăgan (au trebuit să-i facă iniţial un
bordei), statutul dat de stabilirea domiciliului forţat, posibilităţi reduse de
asigurare a celor necesare traiului. Aşa se face că încă de la 11-12 ani copilul
Sandu Temciuc, deşi se ducea regulat la şcoală, muncea ca zilier la lAS Giurgeni
pentru a contribui, după puterile sale,
la aducerea unui venit familiei spre a
putea trăi. Peste ani povestea că
dintre toţi lucrătorii din Arhive, era
singurul care sernnase statul de plată
de la 11 ani. Dureros. Dar poate
tocmai aceste greutăţi 1-au fortificat.
Pentru cele pătirnite acea perioadă de
timp,
prin
Decizia
nr.
1703/24.10.2002 Comisia pentru
Constatarea calităţii de Luptător în
Rezistenţa Comunistă a stabilit să i se
acorde lui Alexandru Temciuc
calitatea de luptător în rezistenţa
,.=~ =61-.nlt(J.......

,.

anticomunistă.

În anul 1955 autorităţile au
aprobat familiei Temciuc să se mute
în satul Câmpineanca, lângă Focşani,
sat în al cărui cimitir a ales să-şi
Dllill'llbtnrll:
găsească odihna veşnică. Nou stabiliţi
c
\
în Câmpineanca, cu posibilităţi
materiale precare, tatăl muncitor
necalificat, s-a angajat ca ziler la lAS Odobeşti, unde îşi îndeplinea bine sarcinile
~ i ·~ r

f · :"
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profesionale, fiind apreciat ca un muncitor conştiincios, punctual şi corect în
cadrul colectivului. În paralel, între 1955-1959 a urmat cursurile seralc ale
Liceului "Unirea" din Focşani, obţinând Diploma de Maturitate.
După absolvirea liceului a lucrat ca profesor suplinitor la Şcoala
Elementară Faraoanelc, iar în vara anului 1961 a susţinut examenul de admitere la
Facultatea de Istoric-Filosofie a Universităţii "ALI. Cuza" Iaşi, secţia "Istoria
României", pe care a abso Ivit-o în anul 1966, când a susţinut şi promovat
examenul de stat cu media 8,50. În facultate a fost între studenţii apreciaţi atât
pentru calităţile intelectuale, cât şi pentru cele morale. Aici 1-a cunoscut şi s-a
împrietenit cu un alt viitor merituos slujitor al Arhivelor- Florin Alexandru Duţă
Pentru rezultatele bune la învăţătură şi activităţile obşteşti, în ultimul an Sandu
Temciuc a fost primit în partid. O recompensă deosebită dacă avem în vedere
"antecedentele" de familie.
Cu licenţa în buzunar, a fost repartizat profesor de istorie la Şcoala
generală Tuluccşti, judeţul Galaţi, unde a funcţionat doi ani, perioadă în care a
făcut naveta, între alţii, cu cea care avea să facă o bună carieră de arhivist la
Galaţi, Viorica Solomon 2 . În septembrie 1968, Sandu s-a transferat la Muzeul de
Istoric şi Etnografic Focşani, unde s-a remarcat prin buna pregătire profesională.
Acolo a fost remarcat de şeful Filialei Arhivelor Statului judeţul Vrancea,
Constantin Gonceariu, care i-a propus să se transfere la instituţia pc care o
conducea, fapt materializat la 1 octombrie 1970. În acelaşi an 1970 s-a căsătorit cu
jurista Maria (Lidia) Moraru, iar în anul 1972 s-a născut unicul lor fiu, Bogdan.
Ca lucrător în Arhivele Statului, devenite, din anul 1996, Arhivele
Naţionale, Alexandru Temciuc s-a implicat în toată gama de activităţi specifice
instituţiei - preluarea de fonduri arhivistice şi documente, prelucrarea acestora şi a
celor aflate deja în depozite, îndrumare şi control la creatorii de arhivă din judeţ,
valorificarea ştiinţifică a informaţiilor din documente prin organizarea de expoziţii
tematice, publicarea de studii şi articole. Deşi Constantin Gonccariu, datorită
calităţilor profesionale şi umane, îl vedea succesorul său la conducerea instituţiei,
după pensionarea sa organele locale de partid au impus o altă persoană - Victor
Nămoloşanu. Sandu Temciuc, deşi oarecum afectat de acest fapt, a avut puterea să
treacă momentul şi a avut o foarte bună colaborare profesională cu şeful filialei
până la pensionarea acestuia- 1994. La 1 august 1994, Alexandru Temciuc a fost
numit director al Arhivelor vrâncene, funcţie pe care a îndeplinit-o până în
decembrie 2002, când, în timpul unui simpozion, a suferit un accident vascular
destul de serios, care a făcut ca viaţa să-i atâme de un fir de păr. La câteva zile
după accidentul vascular l-am vizitat la spital, la Bucureşti. Starea sa era destul de
I-am solicitat doamnei Viorica Solomon să-mi trimită câteva rânduri despre Sandu pentru a le
introduce în acest omagiu, la care mi-a replicat, după câteva săptămâni, că, deşi este şi un om de
condei, nu este în stare să lege două cuvinte în scris despre admirabilul om care a fost Alexandru
Temciuc, pentru că atunci când încearcă să scrie i se pune un nod în gât şi ochii i se împăicnjăncsc;
nu poate încă să accepte gândul că Sandu nu mai este printre noi.
2
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critică şi

cu toate că vorbisem cu el, la următoarea întâlnire nu-şi mai amintea. A
avut însă o voinţă ieşită din comun: într-un timp destul de scurt a început să
recupereze, a rcînccput să înveţe să scrie, să-şi recapete abilităţile. Simţindu-se
rcfăcut aproape integral, pc 7 aprilie 2003 s-a reîntors la serviciu, dar după trei
zile, considcrând că activitatea era prea solicitantă şi având deja vârsta de
pensionarc, a cerut conducerii Arhivelor Naţionale să i se închidă carnetul de
muncă începând cu data de 1 mai 2003 pentru ca apoi să poată perfecta dosarul de
pcns10narc.
S-a încheiat astfel o frumoasă şi bogată carieră profesională a arhivistului
Alexandru Temciuc, cel care s-a făcut remarcat de colegi, şi nu numai, prin
profesionalism, seriozitate, rigurozitate, promptitudine, profunzime în gândire,
optimism, colegialitate, dar, mai ales, prin nobleţea sufletească rar întâlnită. Într-o
discuţie cu colega Eugenia Mărioara Mihalcea, prin anul 2000, am întrebat-o cam
cine crede că ar fi "gcntlemanul" Arhivelor din Moldova, iar dumneaei mi-a
răspuns, după o clipă de gândire: "Domnul Temciuc de la Focşani".
Din activitatea de scoatere la lumină, prin tipar, a informaţiilor din arhivă
se remarcă unele volume şi studii, dintre care:
- 130 de ani de activitate teatrală la Focşani, 1980, Focşani;
- Arhivele Statului Vrancea- Micromonografie, Focşani, 1982;
- Focşanii şi Unirea de la 1859, ediţie de documente sub egida D.G.A.S.,
Bucureşti, 1989;
- Focşanii în lupta pentru Unire, în "Revista Arhivelor", nr. 111979;
- Impulsionarea activităţii de îndrumare şi control la organizaţiile
socialiste şi celelalte organizaţii, în ,,Revista Arhivelor", nr. 2/1988.
La acestea se adaugă mai multe zeci de articole de istorie locală publicate
în cotidianul ,,Milcovul" şi în Anuarul Muzeului Judeţean de Istorie şi Etnografic
Vrancea.
De Sandu Tcmciuc mă leagă o sumedenie de întâmplări, fapte, întâlniri,
gânduri. Primele vorbe despre el le-am auzit, în anul1976, de la doamna Alexenia
Andone, pc atunci şcfa Serviciului Arhive Feudale şi Administrative din Direcţia
Generală a Arhivelor Statului, serviciu în cadrul căruia lucram. Fusese la un
control de fond la F.A.S. Vrancea şi aprecia, între altele, că în micul colectiv al
filialei (şeful, un arhivist, un arhivar, secretara şi îngrijitoarea) era un profesionist:
Temciuc. În noiembrie 1977 m-am transferat la Arhivele din Bacău şi în aceeaşi
lună, la un cerc profesional, l-am cunoscut personal pe "profesionistul" de la
Focşani, de care m-am apropiat sufleteşte din primele momente. Treptat legăturile
dintre noi s-au strâns şi am devenit foarte buni prieteni. Ne consultam în diferite
probleme profesionale, ne susţineam ideile ori dădeam dreptate celuilalt. Am
apreciat că întotdeauna trata cu seriozitate orice problemă legată de serviciu,
familie ori altceva. Avea şi un umor fin şi ştia să şfichiuiască având zâmbetul pe
buze. La multe convocări profesionale de după 1996 mergeam împreună cu
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aceeaşi maşină şi

aveam timp să tăifăsuim, dar şi să ne punem la punct cu anumite
chestiuni de specialitate.
În decembrie 1996, împreună cu încă trei persoane din Bacău, am fost
invitat de Vladimir, mitropolitul Kievului, la festivităţile şi slujba de sanctificare a
lui Petru Movilă. S-a întâmplat să vorbim imediat la telefon şi Sandu mi-a spus că
un asemenea drum cu maşina era destul de riscant şi că el nu-mi recomandă să mă
aventurez (era perioada când acţionau aşa numiţii ,,rakeţi"). A doua zi unul dintre
cei invitaţi a renunţat la deplasarea respectivă, iar atunci, ştiind că Sandu era bun
cunoscător de limbă rusă şi, mai ales, ucraineană, l-am sunat şi i-am propus să ne
însoţească. A răspuns că nu avea paşaport, dar după două zile eram deja îmbarcaţi
în maşină (unde a descoperit că proprietarul acesteia, Viorel Savin, îi fusese coleg
de facultate) şi ne îndreptam spre Kiev, iar "aventura" celor şapte zile a cuprins
momente ce nu pot fi descrise, ci doar trăite. Cert este că Sandu ne-a scos din
câteva încurcături datorită cunoştinţelor de limbă ucraineană, eu ştiind doar rusa,
în timp ce Viorel Savin şi Elena Baran nu ştiau nici rusa. A fost unul din cele mai
frumoase momente petrecute împreună.
Cu Sandu ne vizitam atunci când treceam prin Focşani în drum spre sau de
la Bucureşti, ori avea vreun drum la Bacău, iar la telefon vorbeam foarte des şi
înainte şi după pensionare. Un aspect deosebit care trebuie remarcat: după
pensionare, având "la activ" acel accident vascular, Sandu şi Lidia Temciuc au
efectuat, din 2004 până în 201 O excursii de câte 10-15 zile în multe ţări din
Europa de vest şi centrală, precum şi în Israel, Iordania şi Egipt. Îi plăcea mult să
călătorească, avea o voinţă ieşită din comun să-şi demonstreze sieşi că a trecut de
marea cumpănă a vieţii. Dar a venit vara anului 20 11, când a început să dea semne
de oboseală, să nu mai aibă acea forţă care îl caracteriza, dar nu si-a pierdut
optimismul până cu puţin înainte de a pleca în marea şi ultima călătorie.

Sandu - 1970

Şt. Cervatiuc, Vilică Munteanu,
Al. Temciuc, FI. Duţă, Şt. Ceauşu şi Vasile Pop
la un cerc profesional - Iaşi, 1984
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Sandu - 1984

Sandu - 1988

Sandu, Bogdan şi Lidia Temciuc - Revelion 1994
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Cu colegii de serviciu - 2002
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În continuare vom reda câteva gânduri aştemute pe hârtie de foşti colegi şi
prieteni.
Prof. univ. dr. Corneliu Mihail LUNGU, fost arhivist, şef al mai multor
servicii din aparatul central, director şi director general al Arhivelor Naţionale ale
României:
Trebuie să recunosc că am încercat în mai multe rânduri să aştern pe
hârtie câteva gânduri pentru a evoca personalitatea arhivistului Alexandru
TEMCIUC, dar, de fiecare dată am găsit un motiv să amân demersul. Cauza este
una singură şi ar putea fi pusă pe seama stării noastre emoţionale produsă, la
rândul ei, de gândurile greu de acceptat că Sandu nu mai este printre noi.
Amăgirea că ar mai fi printre noi este alimentată de capacitatea lui de a fi trecut
cu bine peste toate momentele critice pe care soarta i le-a rezervat de-a lungul
vieţii sale.
Îmi amintesc că în urmă cu mai bine de zece ani a suferit un atac cerebral,
care îl adusese în starea de "a fi
ori a nu fi". Când l-am vizitat la
spital şi am văzut în ce situaţie se
afla, nu credeam că avea să mai
fie recuperat. Spre surprinderea
tuturor, într-un timp record,
dovedind o voinţă ce poate fi
întâlnită
numai la oamenii
extrem de puternici, a revenit în
activitate de parcă nimic nu s-ar
fi întâmplat. Grăitor este faptul
că cei ce nu ştiau de accidentul
suferit nici nu realizau că trecuse
prin clipe groaznice. Mai mult
decât atât, în anii ce au urmat a
cutreierat Europa în lung şi în
lat, parcă pentru a recupera
timpul scurs în perioada de tristă
amintire, când nu te puteai
deplasa în străinătate după voia
şi dorinţa ta, dacă nu îndeplineai
anumite conditii.
În mod cert, de Sandu
Temciuc m-am ataşat pentru că,
fiind de generaţii apropiate şi
venind în acelaşi an - 1970 - la
Arhive, am urmat cam aceeaşi
Soţii Lidia şi Sandu Temciuc în Gibralta
traiectorie profesională.
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Timp de aproape trei decenii a parcurs toate treptele arhivistice, de la
simplu lucrător până la funcţia de şef al Filialei Arhivelor Statului, iar după
1996, de director al Direcţiei Judeţene Vrancea a Arhivelor Naţionale
Modestia, principala calitate, 1-a determinat să se simtă şi să rămână
mereu arhivistul specialist care şi-a pus întreaga capacitate în slujba
documentelor de arhivă, pe care a ştiut să le preţuiască, să le prelucreze, să le
conserve şi să le pună în valoare, în egală măsură, în scopuri ştiinţifice şi
practice. Ca specialist de prim rang, atât prin scris, cât şi cu prilejul convocărilor
profesionale, a contribuit la completarea teoriei şi practicii arhivistice româneşti.
Aşa se explică pentru ce Sandu Temciuc era apreciat nu numai de
confraţii din Moldova, dar, în egală măsură, de toţi arhiviştii din ţară şi de către
cercetătorii care studiau documentele de arhivă.
În pofida faptului că părea un om sobru, deosebit de serios, sufletul său
era cald, deschis şi primitor, gata oricând să împărtăşească din experienţa sa, în
special, celor tineri, dornici să descopere tainele muncii cu documentele de
arhivă. Temeinica pregătire, experienţa dobândită ca muzeograf şi arhivist,
continua preocupare pentru perfecţionarea profesională i-au permis să conducă
activitatea Arhivelor vrâncene, timp de un deceniu, cu rezultate notabile, care au
propulsat Direcţia judeţeană între colectivele fruntaşe ale sistemului naţional al
Arhivelor.
Chiar dacă evocarea noastră pare a fi succintă, faptele şi, mai cu seamă,
rezultatele îndelungatei activităţi arhivistice, de peste trei decenii, pot demonstra
regretul şi, îndeosebi, golul lăsat în breasla arhiviştilor români prin plecarea în
eternitate a lui SANDU TEMCIUC.
Constanţa TĂNASE, fostă arhivistă şi directoare a Arhivelor buzoiene:

Pe Alexandru (Sandu) Temciuc l-am cunoscut în toamna anului 1977, la
un cerc profesional organizat la Focşani. Era prima întâlnire profesională la care
participam, fiind angajată la Filiala Arhivelor Statului judeţul Buzău la 15 august
1977, iar Sandu Temciuc, alături de un alt arhivist care ne-a părăsit înainte de
vreme, Alexandru (Florin) Duţă, m-au impresionat prin cunoştinţele din domeniul
arhivistic şi al ştiinţelor speciale ale istoriei, dar şi prin modul cum reuşeau să le
transmită celor mai tineri.
Ne-am împrietenit mult mai târziu, după 1990. Pentru mine a fost un
adevărat prieten şi coleg, de la care am avut întotdeauna un sfat bun, care m-a
învăţat şi mi-a transmis multe din cunoştinţele lui dobândite în activitatea
practică în arhive. Nu a existat situaţie la care să nu aibă o părere, să nu-şi spună
punctul de vedere pe care să-! susţină cu argumente, dar avea, în acelaşi timp şi
puterea să recunoască dacă a greşit într-o problemă profesională ori s-a înşelat
asupra caracterului unei persoane. Am fost cu el în două controale la Arhivele
din Iaşi şi Brăila, iar aceste controale au fost pentru mine un prilej de a-l
cunoaşte pe adevăratul arhivist Sandu Temciuc, de la care am avut ce prelua,
cunoştinţele dobândire folosindu-le apoi în activitatea de acordare a asistenţei de
specialitate la creatorii şi deţinătorii de arhive din judeţul în care-mi desfăşuram
activitatea.
Am fost alături de el împreună cu un alt bun coleg şi prieten, Vilică
Munteanu, când a avut o gravă problemă de sănătate, l-am încurajat, i-am
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să lupte, aşa cum şi el a fost alături de mine în alte situaţii; o
vorbă românească spune că "prietenul/a nevoie se cunoaşte".
După ce s-a pensionat, mă suna de câteva ori pe an, se interesa de familie,

insuflat putere

de fiul meu, pe care l-a cunoscut. Îmi amintesc o întâmplare: mă întorceam de la
de la o convocare profesională şi l-am luat şi pe fiul meu cu noi, era
student în anul IV la Medicină, dar tot timpul în maşină nu a vorbit decât despre
calculatoare, la un moment dat Sandu m-a întrebat: "Băiatul tău este student la
Medicină sau Informatică?" De câte ori îl văd pe fiul meu la calculator, acum
medic, dar pasionat în continuare de informatică, şi cred că ar sta toată ziua dacă
ar avea timp în faţa unui computer, îmi aduc aminte cu nostalgie de cuvintele lui
Sandu Temciuc.
Sunt anumite momente în viaţă care te marchează, care te determină să-ţi
aminteşti de cei care nu mai sunt, să-ţi aminteşti întâmplări şi cuvinte care astăzi
înseamnă mult pentru că nu mai poţi să le împărtăşeşti împreună.
Am fost şi sunt alături de familie, de soţie, de băiat, pentru greaua
pierdere suferită. Ştiu cât de grea este despărţirea de cei dragi: simţi că pleacă,
odată cu ei, şi ceva din tine, care nu mai poate fi înlocuit de nimeni şi nimic.
Regret nespus că nu am reuşit să-I văd înainte de a ne părăsi, să-i spun
că-I respect şi-! stimez pentru că a fost un coleg şi prieten adevărat şi un arhivist
destoinic şi pasionat.
Bucureşti,

Petru OBODARIU, arhivist şi director al Arhivelor Naţionale Vrancea
Pe Alexandru Temciuc l-am cunoscut odată cu intrarea mea în arhive, în
anul 1992. Era un om devotat Arhivelor şi pasionat al istoriei locurilor vrâncene.
Serios, profesionist, plin de umor, avea mereu un zâmbet şi o vorbă de încurajare
pentru cine avea nevoie. Dumnealui m-a învăţat primele taine ale meseriei şi mai
târziu, când am înţeles de ce era aşa de exigent cu mine, colegul său de birou, l-am
apreciat şi mai mult. Parafrazându-1 pe Gabriel Liiceanu aş zice că îmi e greu
acum să aleg din mulţimea de amintiri ceva care să.:.l evoce, neştiind dacă să mă
opresc " ... la gesturile acestuia? La intonaria vocii lui? La cele spuse? La
mimică? Pesemne că în chip spontan la toate laolaltă pentru că altminteri cum
s-ar alcătui în noi imaginea aceea cu care despicăm apoi timpul şi îl împiedicăm
să se aşeze, cu nerăbdarea şi uitarea lui, peste personajul real?" Gabriel
Liiceanu - Declaraţie de iubire
Şi, pe deasupra, eu m-aş opri şi la munca lui, căreia i s-a dedicat cu
pasiune până la ieşirea la pensie, lăsând în urmă imaginea unui director exigent,
dar corect, dar mai ales a unui coleg pe care te puteai baza la nevoie.
Dumnezeu să-I odihnească!

În puţine cuvinte, mult prea puţine pentru a putea creiona în întregime
chipul sufletesc al lui Sandu, am încercat să aducem un pios omagiu celui pe care
cu toţii l-am preţuit şi respectat. Plecarea sa ne-a lăsat mai săraci, a lăsat o familie
care nu poate acoperi lipsa stâlpului, dar a lăsat o sumedenie de amintiri frumoase,
în urma faptelor sale.
Închei cu mesajul pe care l-am transmis la înmormântare:
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Dragul meu

SA..~DU,

Luna aceasta sunt 34 de ani de când ne-am întâlnit prima oară şi când,
zile, parcă ne cunoşteam de foarte mult timp. Ne-am împrietenit din
primul moment aproape. Probabil sufletele noastre aveau aceeaşi lungime de
undă, iar prieteni buni am rămas până alaltăieri, ziua în care nobila şi generoasa
ta inimă a încetat să mai bată, iar acum a venit ceasul despărţirii. Din păcate, şi
îmi pare nespus de rău, nu sunt fizic lângă tine pe ultimul tău drum, dar te
însoţesc cu gândul şi sunt sigur că mă simţi. Astăzi, odată cu plecarea ta spre
Cer, se rupe şi o bucată din sufletul meu. Pleacă unul dintre cei mai buni prieteni
- al meu, al lui Cornel, al lui Fănică, al lui Gavrilă, al lui Florin, Mitu şi Costică
-ultimi trei plecaţi şi ei la Domnul. Pleacă unul dintre cei mai stimaţi şi apreciaţi
slujitori ai Arhivelor Naţionale din Moldova: un DOMN, totdeauna deschis,
apropiat1 optimist şi deosebit de modest.
In preajma ta totdeauna mă simţeam bine, am colaborat excelent pc linie
profesională - tu fiind un foarte bunt profesionist, iar după pensionare legăturile
s-au mentinut la fel - ne vizitam, vorbeam deseori la telefon. Erai încântat de
ceea ce faceai. Şi făceai cu drag şi pasiune. În ultimii ani ai fost, împreună cu
devotata ta soţie, Lidia, în mai multe excursii peste graniţă şi de fiecare dată noi,
cei care te cunoşteam bine, te apreciam mult pentru curajul, voinţa şi puterea că,
după ce ai trecut prin clipe grele cu sănătatea, să te aventurezi la aşa călătorii,
ceea ce demonstra nespusa ta poftă de viaţă, viaţă pe care ai trăit-o din plin, dar
care a fost prea scurtă pentru tine.
Ştiu că încă din fragedă copilărie ai avut multe de înfruntat - refugiul din
Basarabia în 1944, deportarea din Banat în Bărăgan la începutul anilor '50 ai
veacului trecut, faptul că ai început să munceşti, şi este înscris în cartea ta de
muncă de la 11-12 ani, dar cu toate acestea nu ai neglijat şcoala, ba chiar ai avut
drag de carte şi ai făcut tot ce ţi-a stat în putinţă să te realizezi în viaţă: să termini
Facultatea, să ai o meserie frumoasă, să fii respectat, să ai o familie închegată. Şi
după două

ţi-au reuşit.

Ai avut câteva momente de cumpănă cu sănătatea, dar, de fiecare dată,
ta de viaţă şi optimismul, dublate de sprijinul direct al familiei şi cel
moral al prietenilor şi apropiaţilor, au învins. Cu toate acestea, cu două zile în
urmă, trupul tău atât de încercat, al unui învingător, nu a mai rezistat.
Pleacă dintre noi trupul tău, dar spiritul îţi va rămâne mereu alături de
cei care te-am apreciat, înţeles, stimat şi iubit. Pleacă dintre noi cel pe care mulţi
îl consideram gentelmanul Arhivelor Naţionale, cel puţin din Moldova.
Rămâne în urmă un gol care nu poate fi acoperit, atât pentru noi,
prietenii şi colegii tăi, dar, mai ales, pentru iubitoarea şi neconsolata ta soţie,
Lidia şi pentru unicul şi iubitul vostru fiu, Bogdan.
La toţi ne vei lipsi. Vorbele sunt de prisos ...
Dumnezeu să te ierte şi să te aibă în pază, nobile şi curat suflet!
O lacrimă pe ţărâna care-ţi va acoperi mormântul!
Al tău prieten şi coleg,
Vilică Munteanu, Bacău
14 noiembrie 2011
dorinţa
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INMEMORIAM
PROFESOR DOCTOR ÎN ISTORIE IOAN MURARIU,
!LUSTRU CERCETĂTOR ÎN ALE ISTORIEI ŞI ARHIVELOR
Dr. Ioan CIUTĂ
Ioan Murariu, PhD, complex illustrious profcssor
and rcsearcher in local and national history
Summary

Born in Damileni-Cristinesti, Botosani county, he was assigned assistant,
then lecturer at "Vasile Alecsandri" University, becoming later professor teaching
at Pedagogica! College " Ştefan cel Mare" Bacau. He researched numerous
archives and libraries, drawing and publishing monographic works including the
one of his native village. Contributor to specialiyed magazines, Ioan Murariu
manifested with rigour in the research and preparation of this work. He died
incognito, leaving valuable papers to the posterity.
Keywords: Ioan Murariu, personality, professor, researcher of archives.
Spaţiul
de
etnogeneză
şi
convieţuire românească, în special cel din
nordul ţării, reprezintă acea zonă
mioritică, care, pe lângă dezvo ltarca
economica-socială,
este
purtătoarea
filonului neaoş strămoşesc ce se identifică
cu însăşi fiinţa noastră. Din acea zonă au
răsărit şi strălucit fiinţele care ne-au
aureolat simţirea şi gândirea străbună.
Ţinuturile şi apoi judeţele Cernăuţi,
Storojineţ, Hotin, Tighina, Baia, Suceava,
Herţa, Dorohoi, Botoşani au zămislit şi au
oferit românilor şi lumii titanii culturii
noastre naţionale Gheorghe Asachi,

Mihai Eminescu, George Enescu, Grigore
Antipa, Nicolae Iorga, George Sion,
Ciprian Porumbescu, Eugen Lovinescu,
Petriceicu-Haşdeu,
Ştefan
Bogdan
Luchian,
Constantin
Gane,
Artur
Gorovei, Alexandru Zub etc., enumerarea
fiind in9ompletă.
In
această
zonă
fertilă
spiritualiceşte s-a născut, la 20 ianuarie
1937, eminentul profesor şi cercetător, fiul unui dămileştcan-cristineştean IOAN
MURARIU. Şcolit mai întâi, în satul natal, a urmat apoi cursurile liceale ale Şcolii
Medii Tehnice şi Statistică şi Economie Botoşani, unde funcţiona la acea dată şi
prof transilvănean Vasile Cepar, care şi-a apreciat elevul, "ca pe un copil silitor şi
disciplinat". Ulterior absolvirii, Ioan Murariu, efectuează stagiul militar de trei
ani, pentru ca în 1962 să fi susţinut şi reuşit la examenul de admitere la Facultatea
de Istorie-Filosofie a Universităţii "ALI. Cuza" Iaşi, în compania colegilor Mihai
537
https://biblioteca-digitala.ro

Iacobcscu, Vasile Baciuc, Ioan Solcanu, care-i admirau perseverenţa la învăţătură.
Student întreprinzător, aprofundcază sistematic disciplinele istorice şi cele
adiacente, absolvind facultatea cu rezultate notabile, pentru care a primit repartiţia
guvernamentală ca asistent universitar, devenind apoi lector, la Institutul
Pedagogic de 3 ani Bacău, azi Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, unde
a cunoscu;-o şi pc distinsa doamnă Elena, profesoară de franceză, cu care s-a şi
căsătorit. In calitate de cadru universitar şi-a întocmit cursurile de predare-învăţare
într-o manieră cât mai accesibilă studenţilor, îndeosebi din istoria medievală pe
care a aprofundat-o cu asiduitatc. A contribuit, în colectiv, la aprovizionarea
Bibliotecii Institutului cu cărţi şi documente de specialitate, făcându-se apreciat de
conducerea Institutului, de colegi şi studenţi. După restructurarea Institutului
Pedagogic Bacău, a continuat să profeseze un număr de ani la Şcoala Specială, ca
apoi să ocupe catedra de istoric de la Liceul Pedagogic "Ştefan cel Mare" Bacău
până la pensie.
Activitatea de cercetare ştiinţifică, a fost o constantă a profesorului dr.
Ioan Murariu, abordând succesiv subiecte cu tcmatici de istorie locală şi naţională
pe care le-a prezentat la reuniuni ştiinţifice, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice,
publicând lucrările întocmite cu acribie şi acuratcţă ştiinţifică în reviste de istorie
ca: Revista "Carpica" a Muzeului Judeţean de Istoric Bacău, Revista de Istoric
"Hicrasus" din Botoşani, unde a promovat strânse legături cu d-na directoare
Maria Bucătaru şi prietenul muzcograf, Ionel Bcjcnaru, Revista Muzeului de
Istoric Focşani, Vrancea, "Memoria Antiquitatis" Piatra-Neamţ, "Anuarul"
Institutului de Istorie şi Arheologic "A.D. Xenopol" Iaşi, "Acta Meridionalis"
Vaslui, Revista de cultură ,,Atcncu" Bacău etc.
Domeniul predilect al cercetărilor ştiinţifice s-a axat pe latura relaţiilor
cconomico-comerciale şi ale organizării teritorial-administrative ale ţinuturilor şi
judeţelor Botoşani, Dorohoi, Bacău, Neamţ, Putna, Vaslui, Fălciu. De remarcat în
activitatea profesorului Ioan Murariu, atât pentru studenţii, cât şi pentru elevii pe
care i-a instruit şi educat, întocmirea şi oferirea unor instrumente de învăţare a
istoriei, pentru accesibilizarea acesteia ca: dicţionare explicative, dicţionare
publicate în culegeri privind cxplicitarea cxpcrsiilor arhaice şi a unor termeni
istorici pentru uşurarea învăţării conştientizate şi evitarea memorării unor date şi
fapte nesemnificative.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice întreprinse de prof Ioan Murariu au fost
în mare parte, canalizate spre întocmirea şi susţinerea, la 6 martie 1979, a tezei de
doctorat cu privire la "Comerţul intern al Moldovei la sfărşitul scolului al XVIIIlea şi începutul secolului al XIX-lea", în urma căreia a fost declarat doctor în
istorie, iar apoi studierii şi cunoaşterii ţinutului Herţa şi pregătirii lucrării
monografice privind comuna natală, Cristineşti, Botoşani, care a văzut lumina
tiparului în anul 20 11.
Din multitudinea lucrărilor întocmite şi publicate de profesorul doctor Ioan
Murariu selectăm:
A) Lucrări cu caracatcr istoric de nuanţă politico-socială, cum ar fi:
1. Politica domnilor Ţării Româneşti (Muntenia) de sprijinire a

negustorilor cu Transilvania;
2. Raporturile economice între Moldova şi Imperiul Otoman în perioada
1774-1829;
3. Rezervafeudală şi mărimea clăcii pe moşia Cristeşti (Dorohoi) în 1833;
4. Aspecte ideologice în Principatele Române în feudalismul târziu până
în anul 1832;
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5. Onomastica feminină în Moldova sec. al XVIII-lea;
6. Ajutorinţa de iarnă în Moldova anului 1794;
7. Ţinutul Bacău în secolele XV-XIX";
8. Ţinuturile Botoşani şi Dorohoi între anii 1794-1835;
9. Organizarea administrativă-teritorială a ţinuturilor Tutova şi Bacău în
sec. 18-19;
10. Harta administrativă a Moldovei în anul1816;
11. Un vechi arbore genealogie al familiei Tăutu;
12. Din istoria ţinutului Herţa, până în anul1940.
B) Lucrări cu caracter cconomico-comcrcial:
1. Unele aspecte privind industria şi meşteşugurile în Ţinutul Bacăului, în
sec. al. XIX-lea;
2. Veniturile şi cheltuielile moşiei Fântânele din Ţinutul Bacăului în
perioada 1803-1804;
3. Istoricul Fabricii de Spirt Răcăciuni, ţinutul Bacăului;
4. Zaherelele către turci din Moldova şi Ţara Românească;
5. Dezvoltarea negustorilor din Moldova între 1774-1829;
6. Preţurile unor măifuri în Moldova sec. XVIII-XIX;
7. Producţia şi comerţul cu bere în Moldova sec. XVIII-XIX;
8. Factorii care au frânat comerţul Moldovei în sec. XVIII-XIX;
9. Iarmaroace şi târguri săptămânale în Moldova între 1774-1832;
1O. Consideraţii privind dezvoltarea comercială a unor oraşe din Moldova
în perioada 1774-1832;
11. Activitatea comercială a comisului botoşănean Ionică Tăutu;
12. Pomicultura şi Legumicultura în Moldova sec. XVIII-XIX;
13. Veniturile şi cheltuielile moşiilor Beteşti (Bacău) şi Vadurile (Neamţ);
14. Statistica dughenilor şi atelierelor meşteşugăreşti urbane în Moldova
anului 1830;
15. Din exploatarea pădurilor desprinse din cercetarea unor documente şi
cronici în perioada 1774-1832.
Profesorul dr. Ioan Murariu a activat neîntrerupt în cadrul catedrei
profesorilor de istoric din municipiul Bacău, contribuind cu intervenţii oportune şi
pertinente. A ţinut lecţii de istoric model, demonstrative, a participat activ la
activitatea Filialei Bacău a Societăţii de Ştiinţe Istorice (SSI) cu referate şi
comunicări interesante. De asemenea, în cadrul Filialei Societăţii de Istorie şi
Retrologic Agrară a participat susţinut la reuniunile ştiinţifice zonale de la
Botoşani, Piatra Neamţ, Focşani, Vaslui, la simpozioanele ştiinţifice ale SIRARului cu caracter naţional de la Craiova, Arad, Tulcea, Deva contribuind de ficare
dată cu informaţii ştiinţifice, documentate pe baza cercetărilor inedite, fiind un
cercetător fidel al Arhivelor botoşănene, colaborator cu dna Stela Giosan
directoarea Arhivelor Naţionale Botoşani, cu prof. Vilică Munteanu, directorul
Arhivelor Nationale Bacău etc. Cercetător consacrat al bibliotecilor din Moldova
şi din principalele oraşe ale ţării, rcalizând schimburi de comunicări de
instrumente arhivisticc şi articole de specialitate, aşa cum obişnuia să întreţină
legături cu prof. ing. Octav Vitcu de la Dorohoi, cu Dumitru Vitcu de la Iaşi, cu
colegii şi profesorii de la Facultatea de Istorie-Filozofie Iaşi şi cu multe institute
de profil din ţară.
Animator cultural şi întreţinător de relaţii ştiinţifice loiale mai cu seamă cu
cei din zona de Nord şi Centrală a Moldovei, a iniţiat şi organizat reuniuni
ştiinţifice şi cultural-artistice de tip, "Fii Satului" din Cristineşti, Botoşani ani la
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rând (1970, 1975, 1990 şi ulterior) prin adunări publice cu concursul organelor
locale şi judeţene, îndeosebi al primarului comunei Cristincşti - Marincl Stredie om luminat şi al celor 13 consilieri comunali. La Bacău, a omagiat cu consecvenţă
croii neamului, cu precădere pc eroul de la Hcrţa, împuşcat de sovietici în 1944 căpitanul Ioan Boroş, care a îndrăznit a se fi împotrivit valurilor bolşevice de
invadatori ai teritoiului românesc din străvechea aşezare Herţa.
Osemintele eroului Boroş au fost înhumate la Bacău, unde a fost invitată şi
fiica acestuia, Ioniţa, pentru a fi depus o coroană de flori pc mormântul tatălui
necunoscut încă. La fel omagia şi pc maiorul băcăuan Constantin Enc, erou căzut
în luptele de la Rahova din 1877, insuflând studenţilor şi elevilor dragostea de glie
şi respectul pentru croii neamului.
Profesorul dr. Ioan Murariu s-a preocupat permanent de strângcrea datelor
şi informaţiilor despre satele Dămileni, Cristincşti, Dragalina şi, din 1968, şi
despre Fundul Hcrţci, Baranca şi Poiana în vederea întocmirii şi publicării unei
Monografii complete a comunei sale natale, Cristineşti. Spre sfărşitul vieţii la care
nu se aştepta, cu o preocupare demnă de un fiu credincios dămileştean
cristineştean şi-a unit eforturile cu ale doamnei profesor dr. Angela Pavcliuc
Olariu, ctnografă consacrată, al cărei şoţ este tot cristineştean şi au realizat
dorinţele şi visele de mult gândite şi trăite, Monografia comunei Cristineşti,
judeţul Botoşani. Monografia realizată, partea I-a Istoria comunei Cristincşti,
aparţinând profesorului dr. Ioan Murariu şi partea a II-a comuna Cristincşti- studiu
etnografic, a dnei profesoarc dr. Angela Paveliuc-Olariu, reprezintă o încununare
ştiinţifice-culturală de anvergură a cercetării ştiinţifice botoşănene şi voinţei şi
pcrseverenţci, dăruirii unor adevăraţi fii ai satului Cristincşti. Cinste lor şi celor
care i-au sprijinit moral şi material în eforturile făcute. Lucrarea respectă cu
prisosinţă rigorile ştiinţifice preconizate de marele sociolog Dimitrie Gusti (aparat
critic, bibliografic edită şi inedită, imagini, glosare explicative), încât recunoştinţa
edililor cristineşteni, prin atribuirea patronimicului Şcolii din Cristineşti cu
numele profesorului doctor în istoric Ioan Murariu este pe deplin îndreptăţită, ca
şi construirea soclului şi bustului acestuia în faţa şcolii. Aceste secvenţe
memorialistice rămân ca o emblemă a spiritului de creaţie şi dăruire strămoşească
românească, perpetuând în viitor exemplele unor adevăraţi fii cristincşteni.
Nouă, băcăuanilor, Monografia localităţii natalc, Cristineşti, a profesorului
dr. Ioan Murariu ne-a fost prezentată dezinvolt şi cu mare satisfacţie de însuşi
autorul, în cadrul Simpozionului Naţional "Vasile Pârvan" la Complexul Muzcal
"Iulian Antonescu" Bacău în 2011, doar cu câteva zile înainte de despărţirea
defmitivă din lumea în care a trăit şi muncit autorul prestigioasei lucrări de
rcferintă.

'Numele şcolii din Cristineşti, figura marelui OM şi faptele sale să
peste veacuri ca simboluri nepreţuite ale gândirii şi muncii semenilor

dăinuiască
noştri!
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DUMITRU LECCA,
CRONICA UNEI MARI FAMILII BĂCĂUANE. BOIERII LECCA,
114 p., Oneşti, Editura Magic Print, 2012
Maria TURBATU
Recent a apărut o carte
interesantă şi rară, dacă facem aprecierea
cel puţin din punct de vedere tematic.
Cronica unei mari familii băcăuane.
Boierii Lecca este în acelaşi timp o carte
documentară
valoroasă,
pe măsura
demersului meritoriu al autorului, dl
Dumitru Lecca, acela de a reconstitui, cu
multă trudă şi din puţinele surse
documentare rămase după înlăturarea
perioadei comuniste din România,
genealogia
acestei
vechi
familii
băcăuane, al cărei descendent este.
Adresându-se şi cititorilor mai
tineri, cărora le reamintim că "lupta de
clasă" dusă de regimul comunist a avut
ca obiectiv principal eliminarea "claselor
exploatatoare" (burghezia şi moşierimea)
nu numai fizic, ci, inclusiv, din paginile
cărţilor de istorie, ceea ce explică faptul
că documentele şi probele materiale
privind familiile boiereşti din România
au fost în mare parte distruse sau risipite. Acestei crude şi distructive perioade
istorice îi cade victimă şi familia boierească Lecca, o familie cu rădăcini adânci în
istorie şi care a jucat un rol important în v~aţa socială, economică, culturală şi
politică, atât la nivel băcăuan, cât şi naţional. In plus, faptul că perioada comunistă
a României a reprezentat o discontinuitate majoră în studierea şi ilustrarea rolului
esenţial pe care familiile boiereşti 1-au avut în dcvenirea statelor româneşti şi mai
apoi a României (practic acest subiect a fost acceptat numai sub aspectul
evidenţierii rolului negativ avut de boieri, prezentaţi ca exponenţi ai "clasei
exploatatoare ultraconservatoare"), a făcut ca lucrările de referinţă în acest
domeniu să fie puţine, iar multe surse documentare importante - memorii, jurnale
personale, corespondentă, cărţi vechi, fotografii - existente încă în fonduri
arhivistice şi colecţii particulare să rămână nevalorificate.
Dacă la nivelul general este încetăţenită, pentru exprimarea patriotismului,
sintagma "conştiinţa de neam şi de ţară", cu siguranţă, autorul, dl. Dumitru Lecca,
o exprimă cu prisosinţă pe aceea a conştiinţei de familie. Este adevărat că face
parte dintr-o familie ilustră, care, împreună cu alte familii boiereşti celebre
(Sturza, Rosetti, Kogălniceanu, Negruzi şi altele), au făcut istorie în Moldova încă
din timpuri medievale.
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Decizia şi sensul demersului de a scrie această carte sunt exprimate de
autor în "Cuvânt înainte", ca un adevărat jurământ de credinţă: "Cu convingerea,
sădită de o educaţie căreia îi port respect, că o ţară fără valori şi fără trecut nu
poate avea viitor, am pornit pc un drum anevoios ce readuce în memoria colectivă
viaţa unor oameni din familia mea care, cu trudă şi inteligenţă, şi-au servit cu
onoare patria şi poporul ... cred cu tărie că sensul mesajului merită orice efort şi
am speranţa că România va redeveni o ţară în care valorile adevărate îşi vor găsi
locul lor şi o vor ajuta să-şi recâştigc locul ci".
Nu s-a demonstrat printr-o analiză ştiinţifică, dar este destul de evident că,
spre deosebire de alte popoare, în zona teritoriilor locuite de români obiceiul de a
se face şi de a se menţine genealogii de familie, a existat într-o măsură destul de
mică. Este cu atât mai de apreciat efortul de cercetare făcut de autor pentru a
descurca frrcle încurcate ale trecutului, mărturie fiind bogata bibliografie
mentionată.

' În ceea ce priveşte conţinutul propriu-zis al lucrării, a relua prezentarea,
chiar selectiv şi sintetic, a înaintaşilor Lecca, identificaţi şi portretizaţi cu multă
decenţă şi onestitate de autor, ar însemna rescrierea în mare măsură a acestei cărţi,
ceea ce nu este cazul. Lăsăm deci la latitudinea cititorilor să pătrundă într-o lume
nebănuită, asigurându-i că nu vor regreta, pentru că, practic, fiecare personaj care
vine din istorie aduce în actualitate tot atâtea clişee rare din timpurile trecute.
Tot în legătură cu conţinutul lucrării, vrem să remarcăm, plecând de la
exemplul familiei Lccca, doar câteva aspecte cu caracter de generalitate pentru
familiile boiereşti româneşti, pc care le considerăm interesante. Mai întâi, este de
remarcat tradiţia boierilor de a-şi trimite copiii, în special băieţii, aspect de înţeles
dacă ne gândim la poziţia femeilor în societate în perioada aceea, la cele mai
renumite şcoli din Europa. In familia Lecca, începând cu paharnicul Gheorghe
Lecca, care şi-a făcut studiile în Polonia, majoritatea desccndenţilor pe linie
bărbătească şi-au desăvârşit studiile în Franţa şi Germania, unde au urmat, unii
dintre ci, şcoli militare (Ioan Gh. Lccca, Gheorghe Gh. Lecca Dimitrie Gh.
Lecca), alţii - ştiinţele umaniste (George Alexandru Lecca, Ion M. Lecca ş.a.),
primind o educaţie solidă. Compatibilitatea culturală, limbile străine însuşite (Ioan
<Enachc> Gh. Lccca cunoştea foarte bine greaca, franceza, germana şi engleza),
precum şi prieteniile/legăturile stabilite între colegi reprezentau punţi esenţiale de
comunicare cu Occidentul, dcmonstrând, o dată în plus, vocaţia europeană
tradiţională a poporului român, întreruptă temporar, dar cu daune considerabile, de
perioada comunistă. In al doilea rând este de remarcat educaţia profund religioasă
cultivată în familie, demonstrată şi prin bisericile ctitorite de unii membri
marcanţi ai familiei Lccca: Biserica din Dealu Mare (localitate înglobată în satul
Botcşti, corn. Lecca, în prezent Ungureni), Biserica din Bogdăneşti - Traian,
Biserica din Gioseni, ctitorii de familie şi, totodată, locuri de veşnică odihnă
pentru aceştia. Putem continua cu componenţa politică, aproape toţi membrii
familiei Lccca au făcut politică liberală, fiind înscrişi în Partidul Naţional Liberal,
mulţi dintre ci fiind deputaţi sau senatori în Parlamentul României, ocupând înalte
demnităţi publice şi făcând cariere importante în administraţia statului român din perioada medievală remarcăm demnităţi şi funcţii ca pârcălab, logofăt, spătar,
serdar, postelnic, paharnic, iar mai apoi, după Revoluţia de la 1848 ofiţeri
superiori, prefecţi (o mare parte a descendcnţilor familiei Lccca prezentaţi în
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această carte au ocupat funcţia de prefect al judeţului Bacău), miniştri (Gheorghe
Gh. Lecca - ministru de finanţe, Dimitrie Gh. Lecca- ministru de război, Radu D.
Lccca - ministru în guvernul Ion Antonescu), diplomaţi (George Alexandru l.
Lccca), într-o continuitate remarcată plastic şi direct de Nicolae Iorga, prin
nccrologul întocmit la decesul unui membru al familiei Lecca: " ... luniu Lecca
era dintr-una din acele familii care stăpâneau ereditar, ca şefii de clan din Albania,
un jude! întreg".
Intr-o comuniune social-culturală destul de exclusivistă, inclusiv în ceea ce
priveşte legarea căsătoriilor, de regulă, în acelaşi cerc restrâns al familiilor mari
boiereşti, marii boieri din Moldova decideau practic soarta în teritoriu, fiind de
remarcat şi preocuparea pentru bunăstarea locuitorilor, în folosul cărora au ridicat
şcoli şi spitale, nu de puţine ori, pe bani proprii (Gheorghe Gh. Lecca înfiinţează
în anul 1867, împreună cu alţi parteneri, o societate pe acţiuni şi cumpără prima
tipografie din Bacău şi tot în acelaşi an înfiinţează primul gimnaziu, iar în anul
1870 scoate ziarul "Gazeta de Bacău", înfiinţează prima societate culturală din
Bacău "Societatea pentru învăţătura poporului român", construieşte din fonduri
proprii un spital, o şcoală, ctitoreşte bisericile din Ungureni şi Viforeni; Dimitrie
l. Lccca, în perioada cât este primar în comuna Gioseni construieşte, din fonduri
proprii, o şcoală primară şi o baie comunală pentru săteni).
Putem observa că, probabil şi sub efectul educaţiei occidentale, a coexistat
şi o componentă progresistă importantă. Participarea tinerilor boieri la Revoluţia
de la 1948 (Ioan <Enache> Gh. Lecca a participat la Revoluţia de la 1848 alături
de Vasile Sturza, Costache Rosetti Teţcanu, Petrachi Brăescu, după acest
eveniment fiind nevoit să stea 5 ani în exil la Paris), forţarea abdicării
domnitorului Cuza (Dimitrie Gh. Lecca, ofiţer de carieră, participă la înlăturarea
prinţului Cuza) şi progresul pe linia modernizării constituţionale sunt doar câteva
exemple în acest sens. Patriotismul de care erau animaţi vechii boieri, transpare cu
claritate din cartea dlui Dumitru Lecca, ceea ce este destul de firesc, pentru că
aceştia aveau ce apăra: moşii considerabile, conace, familii stabile şi înstărite,
demnităţi importante, dar şi blazonul de familie, în cazul Lecca având ca
simboluri heraldice pe scut doi lei care susţin crucea creştină, iar deasupra scutului
coroana domnitorului (vezi coperta IV).
Este de remarcat faptul că, în marea lor majoritate, conacele boiereşti nu
arătau nici pc departe a castele, ci, de regulă, erau nişte case mai mari şi mai
spaţioase, cu acareturi şi curţi pe măsură (conacul familiei Lecca din Ungureni
construit de Gheorghe Gh. Lecca, este relevant din acest punct de vedere - avea
apă curentă, un parc cu sere de flori şi bazine de apă).
Din carte transpare rolul deosebit jucat de marii boieri la nivelul vieţii
politice şi în zona factorului decizional, întâlnindu-i la nivelul cel mai înalt în
toate evenimentele istorice importante: abdicarea lui Al. Ioan Cuza, aducerea la
tron a regelui Carol!, Războiul de Independenţă, căderea regimului Antonescu şi
altele. Trebuie să menţionăm faptul că, pe lângă membrii familiei Lecca, colateral,
autorul prezintă, pe scurt, crâmpeie din biografia unor mari personalităţi politice
(Mihail Kogălniceanu), ştiinţifice (Henri Coandă - constructorul primului avion
cu propulsie reactivă), militare (generalul Gheorghe Athanasescu- comandant de
regiment în Primul Război Mondial, aghiotantul Reginei Maria), devenite rude
prin alianţă cu această familie. Educaţia de familie se baza pe cultivarea
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responsabilităţii, demnităţii,

cinstei şi onoarei, fiind evidenţiată prin expresia
frecvent repetată în familia Lecca: "Cel mai important lucru în viaţă este să te poţi
uita în ochii oricui fără ruşine".
Cu privire la originile familiei băcăuane/moldovene Lecca, deşi se fac
conexiuni şi trimiteri care duc până la personalităţi purtătoare ale numelui Lecca
(Leca, Laeca, Lecca) încă din antichitatea Imperiului Roman, din acestea nu se
poate trage o concluzie categorică în privinţa descendenţei familiei băcăuane
Lecca, având în vedere şi apartenenţa religioasă creştină diferită. Până la noi date,
un lucru este clar: genealogia sigur documentată a familiei băcăuane Lecca începe
cu Gheorghe Lecca (1800-1835). Autorul nu este singurul membru din familie
preocupat de genealogia familiei sale. Contribuţii în acest sens a avut şi Octav G.
Lecca (1881-1957), magistrat şi doctor în filosofie şi drept, care a făcut cercetări
de istorie, genealogie, sociologie şi antropologie, scriind mai multe lucrări,
relevante fiind Familia Lecca (1897) şi Familiile boiereşti române - istorie şi
genealogie după izvoare autentice.
Deşi cartea este rodul, mai curând al unui demers de interes personal, ea
reprezintă un material de importanţă istoriografică remarcabilă, uşor de citit, mai
ales că prin "umanizarea" informaţiei istorice, aceasta devine mult mai atractivă.
Desigur că istoricii ar putea reproşa autorului că putea găsi mai multe informaţii
relevante despre activitatea şi rolul înaintaşilor săi, dar trebuie să avem în vedere
că dl Dumitru Lecca nu aparţine acestei categorii de cercetători şi că nu şi-a
propus să realizeze un studiu istoric (se poate constata acest lucru din conţinutul
concret al lucrării, din forma de prezentare). Cu toate acestea, a reuşit să scoată o
lucrare "în domeniu", nu voluminoasă (112 pagini), dar densă în informaţii, care
lasă spaţiu pentru dezvoltări ulterioare şi care incită la subiecte noi de cercetare,
oferind un ghid excelent pentru istorici şi viitorii cercetători. Nu trebuie să lăsăm
fără un cuvânt de apreciere rolul de pionierat în scrierea acestei cărţi, referindu-ne
la faptul că autorul a abordat o tematică până de curând considerată tabu.
Analizând-o în ansamblu, chiar la prima vedere şi răsfoire, constatăm că este o
carte cu o imagine "nobilă" la propriu, pe care ne-am dori-o în biblioteca
personală: are o copertă elegantă, cu o estetică impecabilă, o prefaţă atent
elaborată de prof Vilică Munteanu, un conţinut bine structurat, captivant şi multe
fotografii de epocă, aducând cu ele parfumul şi nostalgia vremurilor aristocratice
trecute, amintind de Trecute vieţi de doamne şi domniţe a lui Constantin Gane şi
La Medeleni a lui Ionel Teodoreanu.
Cartea excede cu mult problematica unei "afaceri" de familie. Este de
necontestat şi de apreciat valoarea documentar-istorică, rod al unei laborioase
activităţi d~ cercetare şi, în acelaşi timp, valoarea cultural-educativă, în sensul cel
mai bun. In această familie, ca un corolar al mediului social reprezentat (mediul
boieresc) educaţia, religia, demnitatea şi conştiinţa de neam nu sunt demagogie,
cum tot mai des vedem în zilele noastre. Felul cum se transmiteau la familia
Lecca, din generaţie în generaţie, aceste valori morale şi spirituale constituie un
exemplu care trebuie revalorificat în beneficiul viitoarelor generaţii, atât de
expuse falselor valori promovate tot mai insistent în "lumea modernă".
Felicităm autorul şi recomandăm cu căldură această carte publicului larg,
iubitor de cultură şi istorie românească.

546
https://biblioteca-digitala.ro

MIRCEA RADU IACOBAN, ZECE ANI DE FOC- O
CRONICĂ A BASARABIEI, laşi, Editura Junimea, 2012, 732 p.
Angela OANEA
Când lumea aproape a uitat de
trăirile profunde şi aspiraţiile pricinuite
MIRCEA RADU IACOBAN
de evenimentele din Basarabia anilor
1990-2000, iată a apărut recent un
volum al excelentului cronicar Mircea
Radu Iacoban cu titlul Zece ani de foc .
Este interesant să revezi şi să analizezi
trecutul nu prea îndepărtat cu ochii de
acum. Avem în faţă o carte "scrisă din
mers" care adună la un loc foarte multă
informaţie, rod al observaţiilor făcute cu
ocazia participării directe a autorului, în
calitate de trimis al ziarului "Românul",
la evenimente unele documentări
temeinice. Acesta lămureşte pe deplin
cititorul, încă din primele două pagini
ale cărţii, asupra a ceea ce urmează.
Textele adunate aici reuşesc, cum
sugerează şi mottoul ales din Tudor
Arghezi, să fie "o stare sufletească, un
aspect, un summum, o văpaie a
personalităţii complete".
A vând în vedere dimensiunile
volumului (738 pagini), fineţea detaliilor şi intervalul de timp acoperit, în urma
unei prime citiri a cărţii rămânem mai mult cu un bagaj de sentimente. Autorul
relatează totul într-o manieră obiectivă, fără însă să îi lipsească ironia şi umorul,
dar în acelaşi timp interpretează, polemizează, analizează faptele relatate căutând
înţelesul profund al lucrurilor. Structurată pe capitole, cartea abordează cele mai
importante momente (şi nu au fost puţine în această perioadă) ale vieţii politice,
sociale, economice şi nu numai, a românilor din Basarabia. Privită pe ansamblu,
putem identifica trei perioade având câte un eveniment central: Podul de flori,
conflictul din Transnistria, lupta pentru putere.
,,Podul de flori" este punctul iniţial al cărţii Zece Ani de Foc, este scânteia
de la care pornesc flăcările în întreg cuprinsul ei. Capitolul surprinde un tablou
uriaş în care evocă nu personalităţi, discursuri etc., ci o stare de spirit generală.
Emoţia şi bucuria revederii, a eliminării barierelor par să cuprindă marea parte a
protagoniştilor, portretul lui Eminescu este ţinut ca o icoană la un capăt de pod.
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Remarcăm şi reţinem

citatul din Bălcescu: "Dumnezeu a lăsat libertatea pentru
popoare şi cel ce se luptă pentru libertate se luptă pentru Dumnezeu", dar şi cifrele
prezente în carte 2.794.700 de români în Moldova şi alte 619.000 răspândiţi prin
fosta URSS în "Siberii de gheaţă".
După acest moment, istoria începe să curgă în faţa ochilor cititorului lent
şi parcă chinuitor, încet-încet se dezvăluie miza uriaşă şi lupta crâncenă pc care au
dus-o elitele intelectualilor din Basarabia şi care s-a propagat, uneori, în toate
păturile societăţii.
Războiul din Transnistria este clipa dureroasă în care românii şi-au adus
tributul de sânge în mod nemeritat, sub "oblăduirea" directă a clasei politice de la
Moscova, tributară vechilor concepţii imperialist-comuniste. Această parte a cărţii
ne aruncă într-o lume brutală greu de imaginat în care indivizii trebuie să facă
alegeri sau să susţină o cauză de multe ori sub ameninţare. Fiind scrisă la persoana
întâi, timpul prezent, evenimentele capătă mai multă veridicitate, trccându-se
astfel graniţele istoriografice şi făcând să apară o lume vie, tragică sau comică în
funcţie de situaţie.
Privite de pe malul drept al Prutului, declararea independenţei, trecerea la
grafia latină, adoptarea limbii române ca limbă oficială, războiul din Transnistria
par fapte depărtate surprinse în câteva fraze de programele de ştiri ale
televiziunilor, dar unnările acestor acte vor fi simţite mult timp de aici încolo.
Scriitorul transmite emoţia, starea de spirit care se cuvine să o aibă un
român atunci când citeşte despre istoria neamului, reuşind să ia pulsul vieţii reale,
combinând viaţa politică cu necazurile şi destinile oamenilor simpli. Cartea
solicită foarte mult atenţia pentru că frazele scurte, uneori telegrafice, trecute
câteodată la "cronică măruntă", surprind drame umane, frământări uriaşe. De
multe ori, modul de vorbire specific basarabenilor, plin de arhaisme şi rusisme,
are un farmec aparte şi este redat fidel. "Scriitorul înţelege mai mult din ceea ce se
petrece în jur şi îşi cunoaşte în profunzime semenii". El este omul care spune
"vorbe temeinice" şi are puncte de vedere "ferme care nu se clatină după cum bate
vântul", pentru că "menirea adevărată a oamenilor scrisului este să «mângâie>>
viaţa, să o trezească atunci când doarme şi să o adoarmă atunci când clocoteşte".
Putem spune că generaţia de intelectuali a podului de flori şi-a făcut
datoria, dar dacă privim la evoluţia relaţiilor politice dintre România şi Republica
Moldova suntem de acord cu autorul că o mare infirmitate a poporului român este
aceea că "orgoliile şi interesele personale prevalează adesea asupra marilor
comandamente naţionale".
Pornind de la faptul că Mircea Radu Iacoban, deşi din altă generaţie, este
contemporan cu noi, prindem curaj şi îndrăznim să credem că noi, cei mai tineri
actori ai evoluţiei tehnologice şi ai conceptului de globalizare, vom reuşi să
păstrăm, să conservăm moştenirea primită de la strămoşii noştri, să o îmbogăţim şi
să o transmitem generaţiilor viitoare împreună cu lecţiile învăţate din istoria
acestor ani.
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CORNELIU STOICA, VALEA TROTUŞULUL GHID TURISTIC
VIZUAL, 320 p., Oneşti, Editura Magic Print, 2012
Dr. Ioan DĂNILĂ
Este cea mai recentă
lucrare a istoricului Corneliu
Stoica, apărută în condiţii
grafice de excepţie la Editura
"Magic Print" din Oneşti, după
Istoria oraşului Târgu-Ocna,
din cele mai vechi timpuri până
la 1918 (1995, 1999) şi Istoria
ilustrată a oraşului TârguOcna, din cele mai vechi
timpuri până la 1918 (2003,
2009). Celelalte lucrări ale
profesorului
târgocnean
Dicţionarul
istoric
al
localităţilor trotuşene ( 1997,
1998, 2002), Valea Trotuşului.
Enciclopedie (2006, 2008),
Valea Trotuşului. Bibliografie
(20 11) - trebuie puse în relaţie
cu tipăritura din 2012, pentru
că,
după
cum mărturisesc
titlurile, extind arealul oraşului
la întreaga vale a râului care
deţine
cu
adevărat
o
geografică
personalitate
semnificativă. În deschidere,
harta
regiunii
delimitează
punctele îndepărtate ale zonei
străbătute de această apă curgătoare : dinspre Miercurea-Ciuc Uudeţul Harghita),
Tazlău Uudeţul Neamţ) şi Adjud Uudeţul Vrancea), cu depresiunile Coşnea,
Ciobănuş, Uzului, Ceangăi, Slănic, Hârja-Poiana Sărată, Lunea, Ghimeş-Palanca
şi Ferăstrău-Oituz. Îl însoţesc ca apoi să se verse în albia lui Tazlăul, Caşinul,
Oituzul ş.a., iar dincolo de Adjud îşi uneşte apele cu Siretul.
După cum se deduce, Corneliu Stoica nu este doar un vrednic slujitor al
istoriei, ci şi un geograf competent, iar dacă luăm în calcul multitudinea
informaţiilor din domeniul turismului cultura~ ecleziastic şi balnear, ni se arată ca
un foarte bun cunoscător al reliefurilor locale.
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Merită

reprodus sumarul, pentru a ne face o imagine a cuprinderii lucrării:
indicaţii de utilizare a ghidului, urmate de o legendă a simbolurilor şi de hărţile
zonei (geografică, administrativă, arheologică şi a monumentelor istorice). Partea
a doua, "Să descoperim Valea Trotuşului", prezintă bazinul hidrografic (de la
izvoare - în Munţii Ciucului, din jud. Harghita -, până la vărsare, lângă localitatea
vrânceană Domneşti-Sat), cu reperele cele mai importante din punct de vedere
turistic: peisaje, rezervaţii, păduri şi parcuri, situri arheologice, biserici, mănăstiri
şi schituri, monumente comemorative, clădiri reprezentative, muzee şi case
memoriale, staţiuni balneoclimaterice, personalităţi ale locului. Partea a treia,
"Invitaţie la călătorie", cuprinde referiri la natura locurilor, unnate de cele
istorice, demografice şi economice şi încheiate cu date despre căile de
comunicaţie, cultură, artă şi tradiţii populare.
Secvenţa cea mai amplă a ghidului (pp. 122-275) este rezervată locurilor şi
localităţilor, cuprinzând date despre satele, comunele şi localităţile urbane din
regiune, combinate cu informaţii despre unităţile geografice (depresiuni, munţi,
văi etc.). Ca un ghid exemplar cum este, lucrarea ne aduce "Informaţii utile" (pp.
276-280) despre momentul cel mai potrivit pentru a vizita Valea, despre starea
vremii, transport, servicii şi calendarul evenimentelor locale. Bibliografia, indexul
şi sursele iconografice (ilustrate din colecţiile lui Vasile Alexa, Ioan Catană,
Mihai Ceucă, Aurel Stanciu şi ale autorului) încheie ghidul, nu înainte de a oferi
cititorului o sinteză în 17 file de hartă, sub genericul "Atlas turistic - Valea
Trotuşului".

În ansamblu, lucrarea lui Corneliu Stoica este realmente un model de
alcătuire a unui ghid turistic. Atrag atenţia bogăţia informativă, organizarea
materialului documentar, iconografia extrem de amplă, dar mai ales realizarea
tipografică. Editura ,,Magic Print" din Oneşti (coordonator, Maria Dohotaru) şi-a
demonstrat, încă o dată, calităţile profesionale exemplare. Aproape că nici nu mai
prezintă importanţă cele câteva abateri de la normele ortografice promovate de
Academia Română în ceea ce priveşte toponimele (Târgu-Ocna, nu Târgu Ocna,
Adjudul Vechi, nu Adjudu Vechi sau Adjudu- Vechi) ori hidronimele (Izvorul Alb,
Uzul, Trotuşul, deci cu articol, după modelul Dunărea, nu Dunăre). La o nouă
ediţie, vor mai fi corectate câte un pleonasm ("startul de pornire", p. 279), o literă
nemotivată (Floreşzi", p. 4) ori lipsa iniţialei tatălui (p. 46), pentru a-1 deosebi pe
criticul literar Nicolae Manolescu de inginerul adjudean Nicolae 1. Manolescu (p.
124).
Valea Trotuşului. Ghid turistic vizual este cartea de vizită a unei regiuni
româneşti reprezentative pentru comorile sale naturale, economice şi umane, care,
prin acest instrument informativ, se deschid generos către publicul larg de aici şi
de oriunde.
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LAURENŢIU ŞTEFAN

SZEMKOVICS, MATRICE SIGILARE
APARŢINÂND MINISTERULUI DE INTERNE ŞI UNOR
STRUCTURI POLIŢIENEŞTI (1831-1931), 216 p.,
Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2012
Roxana Ramona FILIP

Szernkovics, cu o amplă experienţă
pe acest domeniu al sigilografiei, autorul unei serii de
lucrări şi pertinente studii în periodice de specialitate, a avut posibilitatea
cunoaşterii treptate a variatelor matrice sigilare din bogatul tezaur arhivistic
Pasionatul

cercetător Laurenţiu-Ştefan

naţională şi internaţională

naţional.

Structura cărţii arc în compunere ,Jntroducerea", în care se precizează ce
lucrarea şi sunt explicate modalităţile de descriere ale matricelor sigilare
analizate, în conformitate cu recomandările Comitetului Internaţional de
Sigilografie, organism creat în 1959 în cadrul Consiliului Internaţional al
Arhivelor (pp. 5-6).
În continuare sunt prezentate siglele - prescurtările specifice (p. 7),
abrevierile bibliografice (pp. 8-17), lista lucrărilor în domeniul respectiv,
elaborate de înaintaşi. După aceste pagini premergătoare şi pregătitoare ale
cititorului în privinţa contribuţiei autorului la tratarea temei enunţate, primul
capitol al studiului tratează importanţa matricelor sigilare aparţinând
Ministerului de Interne şi unor structuri poliţieneşti (1831-1931), punând în
evidenţă faptul că aceste piese provin de la Arhivele Naţionale Centrale din
Bucureşti şi de la Muzeul Naţional al Poliţiei Române din Târgovişte, menţionând
judeţele din care au făcut parte structurile care le-au deţinut în trecut (pp. 18-19).
Următorul capitol este dedicat analizării matricelor sigilare cu stema
heraldică a Ţării Româneşti evocând reprezentarea acvilei cu crucea în cioc şi
analiza celorlalte elemente din această stemă (pp. 20-22). Urmează capitolul care
tratează matricele sigilare cu stema heraldică a Moldovei evocând capul de bour
sau de zimbru şi celelalte elemente din această stemă (pp. 23-25). Capitolul
matrice sigilare cu stema unită face referinţă la îmbinarea elementelor din Ţara
Românească cu cele din Moldova, adică la acvila cruciată şi, de la caz la caz,
capul de bour sau de zimbru (pp. 26-29). Capitolul dedicat matricei sigilare
incluzând, în emblemă, alături de stema ţării; şi armele familiei domnitorului se
referă la piesa în care stema heraldică a Moldovei este combinată cu un element
din stema familiei Sturdza, formulă devenită la modă pentru a evidenţia obârşia
respectivei familii (pp. 30-31 ). Capitolul matrice sigilare cuprinzând stemele unor
judeţe face referire la cele trei piese care au în emblemă stemele judeţelor
Rârnnicu-Sărat, Dâmboviţa şi Roman (p. 32). Următorul capitolul tratează
tratează
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cuprinzând însemnul

Direcţiei

Generale

a

Paştelor,

Coperta I oferă anticipativ informaţii despre şase matrice sigilare având în emblemă stema
a Ţării Româneşti, stema heraldică a Moldovei, stema unită, stema României de la 1867,
stema României de la 1872 şi stema de la 1872 cu modificările ulterioare.
Coperta a IV -a prezintă reproducerea stemei mari a României de la 1921.

heraldică

O analiză semnificativă a întreprins-o autorul în capitolele matrice sigilare
cu stema României de la 1867, (pp. 33-34), matrice sigilare cu stema României
de la 1872 (pp. 35-38) şi matrice sigilare cu stema României de la 1921 (pp. 3942), în care, pe lângă analiza elementelor ce intră în compunerea acestor steme,
redă Legea din 1867 pentru fixarea şi stabilirea armelor României, Legea din
1872 pentru modificarea armelor ţării şi Legea din 1921 pentru fixarea stemei
Regatului României.
Un capitol special este dedicat conţinutului inscripţiilor şi legendelor
matricelor sigilare, prilej pentru autor să facă referire la limba folosită, conţinutul
legendei, grafia, sistemul de prescurtări, precum şi locul pe care-1 ocupă în
emblema pieselor (pp. 42-46).
În capitolul care tratează forma şi dimensiunile matrice/ar sigilarefolosite
de Ministerul de Interne şi de unele din structurile sale (1831-1931) sunt analizate
cele şapte forme ale acestor piese cu dimensiunile minimale şi maximale aferente
(p. 47).
Cel mai amplu este capitolul dedicat descrierii matrice/ar sigilare, prilej
de trecere în revistă a evoluţiei acestui emblematic simbol, începând cu cel folosit
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din anul 1831 de Poliţiile oraşelor Tumu şi Craiova, prezentarea încheindu-se la
poziţia CCLVIII, cu cel al Eforieijudeţene de păşune Dolj (pp. 48-143).

{ l \\ 1

Pagină

cu ilustrarea unor sigilii
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Autorul a inclus un glosar explicativ al cuvintelor ce constituie, în special,
termeni din domeniile sigilografiei şi heraldicii (pp. 144-161 ).
Urmează bibliografia folosită la elaborarea lucrării (pp. 162-168), iar la
fmalul cărţii (pp. 169-216) sunt peste 260 reproduceri color redând matricele
sigilare analizate şi majoritatea stemelor ţării folosite în emblemele acestora.
Parcurgerea paginilor acestei cărţi prilejuieşte o frrească concluzie în
privinţa celor formulate de autor. Este un valoros îndrumător oferind celor
interesaţi posibilitatea de a compara şi integra mărturia avută în cercetare în
rândul celor care completează actuala cunoaştere a acestui gen de izvoare. Este,
totodată, un prilej de a constata modul exemplar de lucru, autorul considerându-se
continuatorul a ceea ce au întreprins înaintaşii pe care îi citează de fiecare dată.
Această carte ar trebui să stea permanent în preajma celor care se dedică
atentei analize a tezaurului sfragistic deţinut de patrimoniul arhivistic din
România. Considerăm că o asemenea lucrare va contribui la înmulţirea numărului
de viitori pasionaţi cercetători în acest domeniu, care, aşa cum menţiona şi
cunoscutul cercetător Virgiliu Z. Teodorescu, prin cantitate şi valoare
informaţională, vor oferi în anii care vin noi şi interesante referiri la trecutul
instituţiilor şi neamului românesc.
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O CARTE NECESARĂ PENTRU ISTORIA INSTITUTIEI
'
ARHIVELOR NAŢIONALE ARHIVIŞTII - OAMENI Al
TIMPULUI LOR, DE VASILE ARIMIA, TG. JIU, 2011
Dr. Ioan LĂCĂ TUŞU
Parte integrantă a sistemului instituţional românesc, instituţia Arhivelor
Naţionale a cunoscut aceleaşi suişur i ş i coborâşuri, aceleaşi perioade mai bune,
sau, dimpotrivă, ani de restrişte, ca majoritatea instituţiilor publice româneşti din
perioada modemă şi contemporană. Ambivalenţa funcţională a instituţiei, statutul
său de instituţie aparţinând deopotrivă administraţiei publice cât şi domeniului
culturii, a determinat schimbarea subordonării sale de la Ministerul Trebilor
Dinlăuntru, la Ministerul Educaţiei Naţionale (Instrucţiunii), la Ministerul de
Interne şi, în final, la Ministerul Administraţiei şi Internelor.
În cele patru mari perioade istorice distincte ale existenţei sale
instituţionale: până în 1918,
între anii 1919-1950, între
1950-1989 şi in perioada
postdecembristă, au existat
legi şi acte nonnative care
conţineau prevederi ce au
asigurat
continuitatea
activităţii
de
păstrare,
prelucrare şi gestionarea
şi
documentelor,
dar
reglementări
specifice
regimurilor politice, în mod
deosebit,
in
perioada
regimului comunist. Evoluţia
structurii
teritoriale
a
Naţionale
a
Arhivelor
cunoscut perioade de relativă
stabilitate, cât şi numeroase
schimbări, până la reforma
administrativ-teritorială din
1968, când au fost înfiinţate
actualele judete.
În pofida greutăţilor,
din fiecare perioadă istorică,
a lipsei cronice a resurselor
financiare şi logistice. şi a
celorlalte consecinţe negative provenite din faptul că niciodată, în perioada la care
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ne referim, Arhivele nu s-au aflat printre priorităţile societăţii româneşti. institutia
Arhivelor Naţionale şi-a îndeplinit importantele sale functiuni, datorită muncii
anonime şi plină de dămire a arhivarilor şi arhiviştilor, din toate timpurile, şi
prestaţiei manageriale a unor cunoscute personalităţi ale ştiinţei şi culturii
româneşti care au condus destinele Arhivelor româneşti, în diferite perioade
istorice.
Din perspectivă sistemică şi istorică, funcţionarea instituţiei Arhivelor
Naţionale în regimul comunist nu putea constitui o excepţie faţă de funcţionarea
ansamblului instituţional românesc. La fel ca toate celelalte instituţii similare şi, în
unele cazuri, mai mult ca acestea, Arhivele au ,.beneficiat" din plin de toate
,.binefacerile" regimului comunist: ingerinţa politicului şi a stmcturilor sale
coercitive, în mod deosebit a Securităţii, prezenţa cenzurii, lipsa transparenţei prin
exacerbarea secretomaniei, primatul criteriilor politice in detrimentul celor
profesionale, la încadrarea personalului ş.a.
În acelaşi timp, în această perioadă istorică au avut loc o serie de realizări
care, la orice analiză onestă, nu pot fi eludate şi nici minimalizate. Raportându-ne
critic la disfuncţionalităţile cau:zate de practicile specifice regimului comunist, de
multe ori uităm "să dăm Cezarului ce este a Cezarului" şi să menţionăm cu
obiectivitate ceea ce s-a realizat în regimul trecut. Odată cu apa murdară din cadă.
suntem tentaţi să aruncăm şi copilul. Este un mod păgubos de raportare la istoria
instituţiei Arhivelor Naţionale şi, de ce nu, o lipsă de respect pentru truda atâtor
generaţii de arhivişti şi arhivari, care, în condiţii extrem de vitrege, au asigurat
funcţionarea instituţiei şi transmiterea către generaţiile viitoare a documentelor din
Patrimoniul Arhivistic Naţional.
În anul 20 Il, la editura Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, din Tg. Jiu, a părut o cru1e necesară pentru
istoria instituţiei Arhivelor Naţionale intitulată Arhiviştii- oameni ai timpului lor.
Autorul lucrării este Vasile Arimia (n. 1 aprilie 1925 ), unul din "seniorii"
arhivisticii româneşti, fost director general adjunct al Arhivelor Statului ale
României, între anii 1962-1964 şi director al Arhivelor Centrale, în perioada
1964-1985, autor a numeroase studii şi lucrări de istorie şi arhivistică. Bun
cunoscător al instituţiei Arhivelor Naţionale, în conducerea căreia s-a aflat
aproape un sfert de secol, Vasile Arimia redă, într-o formă sintetică, inforn1aţii
valoroase despre "generaţia de arhivişti, îndeosebi şefii noilor instituţii create în
perioada 1950-1990". Lucrarea cuprinde următoarele capitole: Arhivele Statului,
scurt istoric ( 1950-1990), Arhiviştii- oameni ai timpului lor; Arhivele fntr-o nouă
etapă istorică, Preocupări pentru construirea de noi localuri de arhive, Noi
reglementări pe linie de arhive, Ion Rus şi colegii lui de filiale, Alte preocupări.
Arhiviştii I'n imagini.
Scrupulos, autorul ţine să menţioneze: ,Jnchin aceste pagini celor ce au
pus bazele actualei reţele de instituţii ale Arhivelor Statului în care se află Fondul
Arhivistic Naţional şi se păstrează izvoarele şi baza istoriei României şi a
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poporului român. Sper că se vor găsi arhivişti mai harnici, cu posibilităţi mai
mari, să scrie şi despre "sarea pământului", adică despre lumea arhiviştilor care
a dus şi duce greul muncii în arhive. Eu m-am ocupat mai ales de şefii instituţiilor
de arhivă. Fotografiile lor vor arăta generaţiilor viitoare şi cum au fost
predecesorii, care au constituit şi direcţionat ceea ce se află astăzi în depozitele
Arhivelor Naţionale".
Din cele 100 de pagini ale cărţii, apărută în condiţii grafice deosebite, 50
de pagini sunt dedicate imaginilor despre arhiviştii din perioada de referinţă. De
fapt, acest album constituie "punctul forte" al lucrării, autorul mulţumind tuturor
celor care 1-au sprijinit în realizarea lui.
Din cuprinsul celorlalte capitole am reţinut câteva date sintetice care pun
în evidenţă aspecte pozitive ale "bilanţului" arhivisticii româneşti, din perioada
celor patru decenii analizate (1950-1990).
Astfel, în aceşti ani s-au pus bazele actualei structuri teritoriale a Arhivelor
Naţionale; numărul instituţiilor arhivistice a crescut de la 7 în anul 1938, la 70
după 1951 (prin înfiinţarea unităţilor raionale) şi apoi a ajuns la 39, după 1968,
prin înfiinţarea în fiecare reşedinţă de judeţ a filialelor teritoriale.
Numărul salariaţilor din sistemul Arhivelor Naţionale a crescut de aproape
1O ori (de la 60-70, înainte de 1950, la 500-600, în anii 1980-1990); aspectele
cantitative au fost însoţite de întregul complex de activităţi de recrutare, formare şi
perfecţionare profesională a arhiviştilor şi arhivarilor.
În perioada 1960-1990 au fost construite 25 de localuri noi ale Arhivelor
judeţene.

Cantitatea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale a sporit, în
perioada 1950-1990, cu 12 milioane unităţi arhivistice; în această perioadă, prin
munca plină de responsabilitate şi dăruie a unor arhivişti au fost salvate de la
distrugere documente de o valoare deosebită.
Între anii 1970-1980, anual plecau în străinătatea cea. 20-25 de arhivişti,
pentru cercetarea documentelor referitoare la istoria naţională şi aducerea de
microfilme, pc baza acordurilor pc linie de arhive încheiate cu diferite state.
Valorificarea ştiinţifică a documentelor de către arhiviştii din sistemul
Arhivelor Naţionale s-a materializate în redactarea unor valoroase apariţii
editoriale: îndrumătoare în arhive, cataloage de documente, indici cronologiei,
inventare, albume, ediţii de documente, în studii şi articole de istorie şi arhivistică
publicate în "Revista Arhivelor".
La acelaşi capitol al realizărilor sunt menţionate: organizarea cursurilor cu
"tinerii arhivişti" şi a celor de pregătire în paleografie şi limbi străine, participarea
la cercurile profesionale, organizarea sesiunilor de comunicări, simpozioane,
vizite de documentare, întărirea sentimentului de apartenenţă la comunitatea
arhivistică. Este pusă în evidenţă contribuţia arhivelor regionale: de la Cluj
(conduse de cunoscutul arhivist Ioan Mărcuş) şi cele de la Iaşi (conduse la fel de
cunoscutul Gheorghe Ungureanu). De asemenea, sunt evidenţiaţi arhiviştii cu
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performanţe

profesionale deosebite, din teritoriu şi din Bucureşti, dar şi cei
cunoscuţi şi apreciaţi pentru "devotamentul lor pentru instituţie". Sunt prezentate
eforturile pentru salvarea unor documente transportate, în unele cazuri, cu căruţa
sau cu sacul de către slujitorii arhivelor, sau modul de gestionare a unor momente
când Arhivele Statului au fost "asaltatc" de sute de mii de cereri (precum
momentul întocmirii cărţilor de muncă, în anul1951) ş.a.
De remarcat discursul concis, echilibrat folosit de autor şi neocolirea
grcutăţilor cu care s-au confruntat instituţia Arhivelor şi personalul său, greutăţi
din rândul cărora menţionăm: numărul redus al personalului (3 -6 persoane la o
filială, cu excepţia direcţiilor regionale unde existau 12-18 salariaţi); condiţiile
grele de păstrare a documentelor şi, implicit, de muncă pentru arhiviştii şi
arhivarii de la Deva, Oradea, Giurgiu, Covasna, Suceava, Brăila ş.a.; lista şefilor
de filiale propuşi a fi "scoşi din funcţii", pc criterii politice; controlul excesiv al
"centrului" ş.a.
De reţinut şi câteva semnale de alarmă, de mare actualitate pentru
prezentul şi viitorul instituţiei Arhivelor Naţionale, precum scăderea numărului
specialiştilor în limbi străine şi paleografii şi diminuarea activităţii asociaţiilor
profesionale ale arhiviştilor.
Volumul Arhiviştii- oameni ai timpului lor constituie un îndemn pentru
reluarea unor proiecte începute, cu câţiva ani în urmă şi, din păcate, abandonate:
reactivarea asociaţiilor arhiviştilor şi a Federaţiei Arhiviştilor din România,
redactarea Dicţionarului Arhiviştilor din România, continuarea editării unor
lucrări monografice ale unor arhive judeţene şi a unor volume ornagialc dedicate
unor arhivişti români ş.a.
Se cuvine să adresăm sincere mulţumiri distinsului autor Vasile Arimia,
să-l asigurăm de respectul şi preţuirea noastră pentru acest "dar de preţ" oferit
arhiviştilor români de ieri, de astăzi şi de mâine.
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ELENA UNGUREANU,
EROINA ELENA CANCICOV ŞI GENEALOGIA NEAMULUI SĂU,
152 p., Bacău, Editura Corgal Press, 2012
Cristina TANASĂ
Profesoara
Elena
Ungureanu
inspectoare şi directoare de instituţii de
învăţământ - ne aduce în atenţie, o nouă carte:
Eroina Elena Cancicov şi genealogia
neamului său, apărută la Editura Corgal Press
Bacău, 2012. Este o carte, rod al unor ani buni
de cercetare şi documentare în Arhivele
Naţionale Bucureşti, Bacău şi Iaşi, precum şi la
Biblioteca Academiei Române, unde a
descoperit o carte unicat, cu titlul Memoriei
Distinsei Profesoare Elena Cancicov (Soră de
caritate în timpul războiului) , scrisă de Dr.
Anton D. Velcu, publicată în ,,Biblioteca
Sufletul Românesc" nr. 2/1936, Bucureşti,
valorificând şi mărturii despre neamul
Cancicov ale unor persoane care i-au cunoscut
pe cei prezentaţi, în care ne prezintă biografia
remarcabilei profesoare a învăţământului
românesc, Elena Cancicov - o personalitate
băcăuană, fiica lui Theodor Cancicov, secretar al Primăriei Bacău, soră a
cunoscutului liberal băcăuan, Mircea Cancicov - fost ministru în mai multe
guverne şi membru al Academiei Române, profesoară care şi-a dedicat viaţa
învăţământului românesc şi ţării prin înrolarea sa de bunăvoie ca soră de caritate a
Societăţii Crucea Roşie Română, patronată de M.S. Regina Maria.
Lucrarea, tipărită cu sprijinul Primăriei Bacău, începe cu un Cuvânt
înainte unde sunt prezentate mesajele transmise de către ing. Romeo Stavarache,
primarul Municipiului Bacău, praf. Carmen Cioltan, preşedintele Biroului
Municipal al Organizaţiei Femeilor Liberale din Bacău şi col. (r) George
Gheorghiu, secretarul Filialei "Col. Corneliu Chirieş" Bacău a Asociaţiei
Naţionale "Cultul Eroilor", apoi urmează un Argument şi Introducere. Cartea are
şapte capitole cu informaţii inedite despre neamul Cancicov, având ca figură
centrală profesoara Elena Cancicov, locul unde s-a născut, studiile şi activitatea
profesională, implicarea sa în Primul Război Mondial prin participarea sa ca soră
de caritate. În primele două capitole I. Înaintaşii Elenei Cancicov şi II. Elena
Cancicov - o eroină a oraşului Bacău din Primul Război Mondial sunt prezentate
evenimente din viaţa personală a Elenei Cancicov, este descrisă biografia acesteia,
urmată de activitatea profesională ca profesoară, inspectoare, dar şi activitatea sa
ca soră de caritate desfăşurată în cadrul Societăţii Naţionale de Crucea Roşie
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Română

în Primul Război Mondial, la Spitalul Militar de Răniţi Nr. 360, condus
de Clotilda General A vcrcscu. Sunt relatate momente istorice dramatice din
timpul Primului Război Mondial din 1916-1918, presărate cu descrieri ale
oraşului Bacău. În cap. III. Fraţii Elenei Th. Cancicov, cap. IV. Verişorii Elenei
Th. Cancicov şi cap. V. Alţi descendenţi cu filiaţie necunoscută sunt prezentate
evenimente cu incursiuni în viaţa de epocă a unei familii de patrioţi români, având
ca figură centrală pc marele ministru al Bacăului, Mircea Cancicov, într-o
perioadă zbuciumată a istoriei României, în care acesta a avut ca prioritate
modernizarea urbei natale. În cap. VI. Anexe, găsim prezentat Arborele genealogie
la familiei Cancicov, realizat de autoare după documente depistate în Arhivele
Naţionale Bucureşti, Bacău şi Iaşi, dar şi după surse private sau monumente
funerare, copii după certificate de naştere, căsătorie şi deces - din registre de stare
civilă păstrate de Arhivele Naţionale Bacău, Iaşi şi Rârnnicu Sărat, fotografii de
familie din arhiva personală a autoarei, cărţi poştale din ţări europene ce cuprind
corespondenţa familiei Cancicov, precum şi imaginea unor edificii construite sau
rcnovate în timpul lui Mircea Cancicov. De asemenea, anexele cuprind şi
publicaţia "Viaţa băcăuană" -- pro memoria Mircea şi Gcorgeta Cancicov, iar cap.
VII., Surse documentare, cuprinde o listă cu peste 100 de lucrări privitoare la
neamul Cancicov. Sunt prezentate distincţiile care i-au fost acordate profcsoarci
Elena Cancicov atât în timpul vieţii, cât şi post-mortem şi şcoala din cartierul
Câmpul Poştei din Bacău, construită între anii 1936-1938, care a primit, la
inaugurare, numele "Grupul Şcolar Primar Nr. 4 Profesoara Elena Cancicov".
Această denumire a fost păstrată până în anul 1945, când rcputatul ministru
Mircea Cancicov a fost pe nedrept judecat şi condamnat, iar din anul 1995, şcoala
poartă numele Georgeta şi Mircea Cancicov.
Lucrarea se încheie cu o Postfaţă a autoarei, ce speră ca numele Eroinei
sale să rămână "în locul bincmcritat în galeria eroilor băcăuani", sugcrând
autorităţilor locale să aibă în vedere aducerea osemintelor Elenei Cancicov din
Cimitirul "Eternitatea" din Iaşi la Bacău, oraşul ci natal, în Cimitirul Central
Bacău, pentru a fi un loc de pelerinaj şi de comemorare a croinei băcăuane.
Cartea Eroina Cancicov şi genealogia neamului său se doreşte o "candelă
aprinsă" în galeria eroilor băcăuani, în care Elena Cancicov reprezintă figura
dârză şi neînfricată a femeii române - mamă, soţie, soră sau prietenă a ostaşilor
români- care, ignorând riscul îmbolnăvirii de tifos exantematic prin contaminare,
a îngrijit şi a încurajat ostaşii răniţi şi bolnavi, cu devotament şi cu o dăruire
sufletească nemaipomenite, sacrificându-şi chiar propria-i viaţă.
Volumul este un omagiu adus Elenei Cancicov la 140 de ani de la naşterea
sa, 29 septembrie 1872, şi comemorarea a 95 de ani de la moartea sa, spre a cinsti
numele unei croine din Primul Război Mondial, oferind un exemplu pentru
generaţiile viitoare. Astfel, luăm de exemplu cuvintele autorului Anton D. Velicu
despre Elena Cancicov, care considera că "numele ei va rămâne comoară cinstei
naţionale din care izvorăsc puterile de viaţă ale viitorului, iar faptele ci vor fi pildă
vie în sufletul generaţiilor prezente şi viitoare. Oraşul Bacău se mândreşte în faţa
ţării că a fost leagănul marii româncc, Elena Cancicov".
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COLONEL (rtg.) GHEORGHE PAVEL, CRONICA SATULUI
PÂRÂU BOGHII ŞI A BISERICII CU HRAMUL "SFÂNTUL
DUMITRU", Editura Magic Print, Oneşti, 2012
Dr. Ioan MITREA
Preocupările
unor
Colonl'l (rtg.) t.lfEORLftF P.\\ El
intelectuali locali - învăţători,
profesori şi preoţi în primul rând
- dar şi din alte categorii socioprofesionale, apropiaţi de muza
Clio, pentru realizarea unor
monografii de sate şi comune
este destul de veche şi la noi.
Importanţa
unor
asemenea
lucrări
nu
mat
trebuie
demonstrată,
preocupările
de
acest fel se înscriu în ceea ce
numim, cu o formulă consacrată,
"localismul creator".
Asemenea monografii de
sate şi comune se redactau şi
înainte de 1989, dar autorii
focalizau demersul lor, conform
"orientărilor"
Impuse
doar
asupra "epocii socialismului
luminos". Erau, în fapt, lucrări
propagandistice, apărute, în
special, cu prilejul alegerilor
locale sau pentru aniversarea
unor date cronologice rotunde
din "istoria contemporană".
Majoritatea unor asemenea încropiri au rămas în manuscris, multe au dispărut,
cele puţine, păstrate întâmplător, sunt, în mare măsură, inutilizabile azi.
După 1989, dispărând celebra "cenzură", preocupările de a reconstitui şi
consemna istoria unor comunităţi locale (sate şi comune) s-au intensificat, de
regulă documentaţia unor asemenea lucrări s-a îmbogăţit cu date arheologice
pentru trecutul mai îndepărtat şi frecvent recurgerea la mai multe documente
scrise aflate în arhivele judeţene sau naţionale şi, nu în ultimul rând, la informaţii
venite din "istoria orală".
În elaborarea unor asemenea lucrări prima grijă a "autorilor amatori", la
această categorie ne referim acum şi aici, şi nu la autorii profesionişti, este de a ne
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oferi date cât mai bogate, dar şi cât mai exacte, altfel demersul lor rămâne
marginal, fiind doar unul sentimental, ci fiind mulţumiţi că au povestit despre
satul sau comuna lor, că au consemnat unele date mai puţin cunoscute de cei în
mijlocul cărora s-au născut. Ei nu trebuie să uite că lucrările lor, informaţiile
aduse pot constitui "cărămizi" ale unor edificii mai complexe de istoric regională
sau chiar de istorie generală.
Cu aceste gânduri am deschis lucrarea intitulată Cronica satului Pârâu
Boghii şi a bisericii cu hramul "Sfântul Dumitru", cu subtitlul Carte pentru
urmaşii mei, având ca autor pc Colonel (rtg.) Gheorghe Pavel, tipărită la Editura
Magic Print din Oneşti, 2012, 94 p.
Autorul, fiu al satului Pârâu Boghii, comuna Pârgărcşti, jud. Bacău, este
un iubitor de istorie, care a făcut o carieră militară, parcurgând treptele ierarhiei
militare până la gradul de colonel şi comandant de Regiment Mecanizat. În ultimii
ani a strâns o bogată documentaţie care stă la baza demersului său, demers izvorât
nu numai din dragostea faţă de istorie, dar şi din ataşamentul remarcabil faţă de
satul natal, faţă de străbunii săi şi toţi cei care au trăit cu "bune şi cu rele" în
această comunitate din minunata Vale a Trotuşului.
După un Cuvânt înainte al autorului în care motivează demersul său, cu
gândulla viitor, când "vreunul din fiii satului s-ar învrcdnici să realizeze un studiu
monografie asupra istorici satului nostru", informaţiile aduse acum, îndeosebi cele
de istoric orală, să-i fie de folos.
Tot în paginile de început se află câteva rânduri scrise de praf. Corneliu
Stoica, istoricul cel mai autorizat al Văii Trotuşului, în care evidenţiază
importanţa capitolului privind Cronica parohiei "Sf Dumitru" - "sufletul" micii
comunităţi săteşti ortodoxe din satul Pârâu Boghii, precum şi cele scrise de col.
(r.) Dumitru Ţântaru, fiu al satului Pârâu Boghii, în care salută demersul autorului,
adică al consateanului său.
Cele cinci capitole ale Cronicii... prezintă, destul de succint, istoria
satului, a bisericii şi şcolii, dar şi casele, portul, tradiţiile şi obiceiurile, precum şi
oamenii de seamă ai satului Pârâu Boghii. Date mai interesante avem în capitolele
consacrate istorici satului şi bisericii, dar şi în celelalte capitole sunt consemnate
informaţii demne de reţinut, care te provoacă la o cunoaştere mai bogată. Departe
de noi gândul de a povesti conţinutul cărţii. Ca orice altă carte şi această
Cronică ... se citeşte, nu se povesteşte.
În Cuvântul de încheiere, autorul ne mărturiseşte că "a scris această carte
mai mult cu sufletul. Ea nu este un studiu ştiinţific ... ", nu răspunde "cerinţelor
unei monografii".
Dar autorul poate continua munca sa, poate adânci documentarea,
respectarea "tipare lor unei monografii", poate cerc ajutorul unor specialişti şi
redacta un text mai consistent, mai îngrijit etc. O nouă ediţie a lucrării, în fapt
realizarea unei adevarate monografii a localităţii Pârâu Boghii se impune. Noi îi
dorim autorului mult succes!
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Note

PROFESORUL DUMITRU MĂRTINAŞ
ÎN DOCUMENTELE SECURITĂTII
'

Dr. Ioan LĂCĂ TUŞU
La Editura Risoprint
din Cluj-Napoca, în anul
2012, a apărut un volum de
documente (876 pagm1,
format A4), editor Bartos
Zoltan, documente create de
structurile teritoriale ale
Ministerului
Afacerilor
Interne,
respectiv
ale
Ministerului
Securităţii
Statului
şi
Consiliului
Securităţii
Statului,
şi
anume: Direcţia Regională
M.A.I. Mureş (1951-1952),
Direcţia

Regională

Autonomă Maghiară

1960),

Direcţia

Mureş-Autonornă

(1952-

Regională
Maghiară

( 1960-1968), Inspectoratul
de Securitate al judeţului
Mureş (1968).
Prin
publicarea
acestui volum - ţine să
precizeze editorul
în
Cuvântul editorului - ne-am
propus realizarea unui corpus de documente cu przvzre multidimensională şi
integratoare asupra unei structuri teritoriale a Ministerului Afacerilor Interne.
( ..) În selecţionarea documentelor efortul principal a vizat nu ineditul cu orice
preţ, ci prezentarea unei imagini cât mai complexe, cuprinzătoare şi, mai ales,
veridice asupra activităţii Direcţiei Regionale MA.!. Mureş/Direcţiei Regionale
Autonome Maghiare (1952-1960), Direcţiei Regionale Mureş-Autonomă
Maghiară.

Printre sutele de documente editate în volumul menţionat se află şi Nota
Direcţiei
Regionale Mureş-Autonomă Maghiară a
Ministerului Afacerilor Interne, de către agentul "Horia" din Iaşi, la data de 20
informativă transmisă
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septembrie 1961, despre discuţiile purtate cu profesorul Dumitru Mărtinaş din
Târgu-Mureş, aflat în vizită la Iaşi.
Studii şi articole despre viaţa şi activitatea profesorului Dumitru Mărtinaş
(1897-1979) şi opera sa de-o viaţă dedicată romana-catolicilor din Moldova au
fost publicate în "Acta Bacoviensia" - Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău (nr.
112006-Vl/20 11), în Buletinul Asociaţiei Romana-Catolicilor din Moldova
,,Dumitru Mărtinaş" şi în publicaţiile editate de Episcopia Romana-Catolică de
Iaşi, Centrul European de Studii Covasna-Harghita ş.a.
Deoarece Nota informativă enunţată este încă o mărturie convingătoare
despre ceea ce a însemnat pentru profesorul Dumitru Mărtinaş studiul său de
referinţă intitulat Contribuţii la problema originii româneşti a ceangăilor din
Moldova, studiu la care a lucrat toată viaţa şi care a văzut lumina tiparului cu titlul
Originea ceangăilor din Moldova abia în anul1985, la câţiva ani de la trecerea lui
în eternitate, prin grija profesorului Ioan Coja şi despre cauzele care au determinat
apariţia postumă a lucrării, redăm integral Nota informativă aşa cum aceasta este
publicată în volumul editat de Bartos Zoltan: În ziua de 13 sept. 1961 afost la Iaşi
prof pensionar DUMITRU MĂRTINAŞ, din Tg. Mureş, Str. Markos, Nr. 1. Acesta
este originar din Butea, Tg. Frumos, laşi şi este frate cu păr. MĂRTINAŞ IOAN,
fost paroh de Sberăeşti (Gherăeşti- n.n.), Roman şi profesor la seminarul catolic
din laşi, condamnat în prezent la 15 ani închisoare. Prof D. MĂRTINAŞ a fost şi
încă este un publicist în domeniul limbii române. El a venit în Moldova şi a stat
câteva zile la laşi, de unde a plecat la Butea. Cât a stat la Iaşi a locuit la Parohia
Catolică şi, deşi nu mă cunoştea, mi-a făcut o vizită acasă. În discuţii el îmi
spunea: "Eu am făcut şi încă fac studii asupra limbii ceangăilor noştri din
Moldova, pentru ca să cercetez, cu ajutorul limbii, originea lor. Toate cercetările
mele duc spre concluzia că ei sunt români veniţi din Ardeal de prin părţile
secuilor, care însă au fost maghiarizaţi numai în ceea ce priveşte religia, însă au
rămas români ca limbă, obiceiuri şi port. Ceangăii din Moldova au fost
persecutaţi de toate regimurile trecute şi în prezent regimul comunist a încercat
prin fel şi chip să-i maghiarizeze cu adevărat, dar n-au reuşit. În prezent, politica
partidului îi va asimila cu totul cu ceilalţi ţărani din Moldova. Ei îşi vor pierde
vechiul grai, îşi pierd minunatul lor port, pe care nu mai au posibilitatea
materială de a şi-1 lua în casă şi, împreună cu acesta, vechile lor obiceiuri. Eu
am un manuscris, un studiu amănunţit asupra graiului lor, însă nu pot să-I
public, căci ungurii din Ardeal m-ar distruge, eu susţin pe bază de probe că
ceangăii noştri n-au fost niciodată unguri, au voit să-i maghiarizeze dar n-au
reuşit. Intenţionez să mă mut din Ardeal la Buzău şi de aici îl voi putea
publica" (subl. n.).
În legătură cu contrarevoluţia din Ungaria, îmi spunea: .. Ungurii au voit
să scape de jugul comunist şi au luptat cu îndârjire pentru aceasta, dar n-au
reuşit căci ruşii au înăbuşit mişcarea lor prin forţa tancurilor. Ungurii îs mândri
însă că prin lupta lor au fost cunoscuţi în întreaga lume şi ei nădăjduiesc că după
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prăbuşirea

regimurilor comuniste să devină un popor puternic în Europa şi,
ajutaţi de nemţi, să ocupe pentru totdeauna Ardealul. În Ardeal, deşi au toate
drepturile, ei au rămas cei mai reacţionari şi de un crud antiromânism. Urăsc pe
români şi-i consideră venetici".
În legătură cu fratele său care e condamnat -păr. IOAN MĂRTINAŞ- el
îmi spunea: "În ceea ce priveşte pe fratele meu, care cum ştiţi e închis, revoluţia
din Ungaria ne-a adus mare rău. Căci până la aceasta i se îndulcise traiul în
închisoare. Avea drept la vorbitor, la pachete şi chiar la scrisori. Revoluţia din
Ungaria a schimbat radical regimul deţinuţilor politici. Nu mai au voie să mai
dea nici un semn de viaţă. De atunci nu mai ştiu nimic despre dânsul. Am auzit
că-i sănătos şi lucrează la stuf undeva pe Dunăre".
În legătură cu situaţia internaţională îmi spunea: "De la o vreme asistăm
la o încordare internaţională cum n-a mai fost de la război încoace. Şi numai
ruşii sunt vinovaţi de aceasta. llruşciov se dedă în ultima vreme la ameninţări
îndrăzneţe şi nu e exclus ca tot el să aprindă scânteia unui război de măcelărirea
omenirii. Dar să nu uite că are o răfuială grea cu nemţii, care, sprijiniţi de astă
dată de întreaga omenire, nu se vor lăsa bătuţi". "Horia", 15 septembrie 1961.
Nota se bate într-un singur exemplar care se trimite la Tg. Mureş. Cpt. A/dea
Mihai Mircea.

Arhivele Naţionale Mureş, fond Direcţia Regională M.A.I. Mureş-Autonomă Maghiară (inv.l272),
d. nr. 215, f. 33-34, în Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Securităţii Statului, Consiliul
Securităţii Statului. Direcţia Regională MA.! Mureş (1951-1952), Direcţia Regională Autonomă
Maghiară
(1952-1960), Direcţia Regională Mureş-Autonomă Maghiară (1960-1968),
Inspectoratul de Securitate al Judeţului Mureş (1968), Editura RISOPRDJ'T, C1uj-::--.rapoca, 2012,
pp. 500-501.

Dintr-o Notă, de data aceasta întocmită de agentul ,,Pădureanu" din Tg.
în 20 aprilie 1960, aflăm alte informaţii despre greutăţile traiului cotidian
al profesorului Dumitru Mărtinaş, despre prudenţa în purtarea corespondenţei cu
deţinuţii politici şi despre dezamăgirea sa pricinuită de întârzierea mult aşteptatei
veniri a americanilor. Dar, iată conţinutul documentului menţionat: 20 aprilie
1960. Agent "Pădureanu ", Strict secret. Cpt. Dumbravă V. Notă. În ziua de 16
IV. a.c., pe la orele 10.30, sursa a stat de vorbă în spatele catedralei ortodoxe cu
profesorul pensionar MĂRTINAŞ DUMITRU, cu care a stat mai mult timp de
vorbă. Întrebându-1 cum o mai duce a spus că în primele trei săptămâni din lună
mai uşor, apoi în ultima greu deoarece se cam termină banii. Sursa l-a întrebat
apoi ce mai ştie despre profesorul JANET, la care a răspuns că nimic şi cu greu îi
vine să creadă că ar mai putea suporta cei 4 ani de închisoare, deoarece era tot
bolnăvicios. În continuare a spus apoi că abia nu de mult s-a trezit din clipele
prin care a trecut şi numai cu greu a scăpat, deşi nu ştia de acele scrisori ce le-a
scris, deoarece nu i-a spus niciodată de ele, dar era bănuit că ştie din faptul că au
fost prieteni şi s-au vizitat unii pe alţii. ( ..) În orice caz, a spus că a învăţat mult
Mureş,
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din acest lucru şi de atunci nu mai merge la nimeni şi îşi vede de treabă, pentru
că tare uşor poţi să ajungi la necaz şi, mai ales cum e şi dânsul, acum la
bătrâneţe, când anii ce-i mai are vrea să-i trăiască în linişte. "Dacă nu pot ei,
americanii, să schimbe lucrurile, apoi degeaba încercăm noi pentru că nu faci
altceva decât să te expui şi apoi să suporţi consecinţele, aşa că trebuie să gândim
bine fiecare ce facem, ce vorbim şi cu cine stăm de vorbă". N.B. În legătură cu
cele semnalate nu s-au trasat sarcini agentului.
Arhivele Naţionale Murcş, fond Direcţia Regională M.A.I. Murcş-Autonomă Maghiară (inv.l272),
d. nr. 215, f. 35, în Ministerol Afacerilor Interne, Ministerol Securităţii Statului, Consiliul
Securităţii

Statului, Direcţia Regională MA./. Mureş (1951-1952), Direcţia Regională Autonomă
(1952-1960), Direcţia Regională Mureş-Autonomă Maghiară (1960-1968),
Inspectoratul de Securitate al Judeţului Mureş (1968), Editura RISOPRDrT, Cluj-~apoca, 2012,
Maghiară

p. 472.

Sunt vorbele unui profesor pensionar, cu un frate preot în închisoare,
despre care nu ştia nimic de peste patru ani şi cu alţi prieteni aflaţi în aceeaşi
dramatică situaţie, aşa cum era profesorul Janet, condamnaţi Ia ani grei de detenţie
pentru că nu au fost atenţi, într-o anumită împrejurare, "ce au vorbit şi cu cine au
vorbit".
După cum este cunoscut din biografia sa, profesorul Dumitru Mărtinaş s-a
stabilit la Buzău, unde a locuit până Ia trecerea Ia cele veşnice, la 3 februarie
1979, împreună cu fiica sa. În toţi aceşti ani a rămas strâns legat sufleteşte de
foştii săi colegi şi elevi din Tg. Mureş şi a continuat cercetările la opera sa de o
viaţă, operă închinată relevării adevărului istoric despre moşii şi strămoşii săi, şi
care demonstrează- sine ira et studio- originea românească a rornano-catolicilor
din Moldova.

566
https://biblioteca-digitala.ro

LISTĂ AUTORI
Amăriuţci

Mihai Cristian, doctor în istorie, Iaşi, mihai.amariutei@grnail.com
Ari mia Vasile, doctor în istorie, Bucureşti, tel. 021313 641 O
Bacumcnco Pîrnău Ludmila, doctor în istoric, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi,
ludrnila_ bacumenco@yahoo. corn
Boar Liviu, doctor în istorie, director, Arhivele Naţionale Murcş,
liviuboar@yahoo. com
Boldur Dimitrie Ovidiu, doctor în istorie, Complexul Muzeal "Iulian
Antonescu" Bacău, oboldur@yahoo.com
Botoşineanu Cătălin, doctor în istoric, consilier principal, Arhivele Naţionale
Iaşi, catalin_ botosineanu@yohoo. com
Boţoghină Iulian, doctor în istorie, expert arhivist, Centrul de Studii şi Păstrare a
Arhivelor Militare Istorice, botoghinaiulian@yahoo.com
Catană Roxana Emanuela, inspector principal, Arhivele Naţionale Bacău,
roxi2cat@yahoo. com
Ccrvatiuc Ştefan, arhivist, Botoşani, tel. 0741055114
Chiaburu Elena, bibliotecar, Biblioteca Facultăţii de Economic şi Administrarea
Afacerilor a Universităţii "ALI. Cuza" Iaşi, elena.chiaburu@feea.uaic.ro
Chelaru Mihaela,
inspector principal,
Arhivele Naţionale Neamţ,
mihaelachelaru 76yahoo. com
Chirilă Ina, inspector principal, Arhivele Naţionale Iaşi, inachirilă@yahoo.com
Ciută Jcan, doctor în istorie, Bacău, tel. 0234-523703
Coman Virgil, doctor în istorie, director, Arhivele Naţionale Constanţa,
arhgelu@yahoo. corn
Coşa Anton, doctor în istoric, muzcograf, Complexul Muzcal "Iulian Antonescu"
Bacău, ablcosa@yahoo.corn
Cucu Cornclia, profesoară, Bacău, cornelia. cucu@yahoo. corn, tel. 07 49-790 190
Dănilă Ioan, conf univ. dr., Facultatea de Litere a Universităţii "Vasile
Alecsandri" din Bacău, dan ila. ioan@gmail. corn
Dimitriu
Oana,
bibliografă
la
Biblioteca
Academiei
Române,
o ana_dimitriu@yahoo.fr
Filip Roxana Ramona, rrfilip@yahoo. corn
Fudulu Cătălin, doctor în istorie, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Bucureşti, catalinfudulu@yahoo. com
Grigoruţă
Sorin, asistent cercetare, Institutul "A.D. Xcnopol" Iaşi,
soringrigoruta@yahoo. corn
Haşegan Ştefan Dumitru, şef departament Serviciul Arhivarc Electronică din
cadrul SC Stcfadina Cornserv SRL Bucureşti, haseganstefan@grnail.com
Iftimi Rodica, consilier superior, Arhivele Naţionale Iaşi, ifrodi006@yahoo.com
Iftimi Sorin, doctor în istoric, muzcograf Muzeul de Istorie a Moldovei,
sorin _iftimi@yahoo. com
567
https://biblioteca-digitala.ro

Irimescu Gavril, arhivist, Suceava, tel. 0742-795781
Isac Virginia, arhivist, Iaşi, tel. 0232-267359
Jumară Dan, doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Muzeul Literaturii Române
Iaşi, documentis__gen@yahoo.corn
Lăcătuşu Ioan, doctor în sociologic, director, Centrul European de Studii
Covasna-I Iarghita, ioan.lacatusu@yahoo. corn
Lungu Corneliu Mihail, profesor universitar doctor, Universitatea "llypcrion"
Bucureşti, cornelmlunngu@grnail. corn
Nicolae Mihai, manager general, SC Stefadina Comserv SRL Bucureşti,
givlea 18@gmail. corn
Mitrea Ioan, doctor în istoric, preşedintele Filialei Bacău a Societăţii de Ştiinţe
Istorice din România, tel. 0743-037160
Munteanu Mihaela, expert-consultant Şcoala Naţională de Perfecţionare
Arhivistică "Aurclian Saccrdoţeanu", elia_rnunteanu@yahoo. corn
Munteanu
Vilică,
director,
Arhivele
Naţionale
Bacău,
vilica. munteanu@yahoo. corn
l\'iţu
Ionela,
consilier
supenor
Arhivele
Naţionale
Vâlcea,
nituionelaO 1@yahoo. corn
Oanea
Angela,
inspector
supenor,
Arhivele
Naţionale
Bacău,
bacau. an@rnai.gov. ro
Olariu Livia, profesoară, Şcoala Gimnazială de Arte "N.N. Tonitza" Bârlad,
olariulivia@yahoo. corn
Pintilie Dan, doctor în istoric, director, Arhivele Naţionale Argeş,
arges. an@rnai.gov. ro
Pop Vasile, profesor, Iaşi, tel. 0747-298060
Pricop Vlad Adrian, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi" laşi,
vlad_adrian _pricop@yahoo. corn
Romandaş F. Bogdan, profesor, Colegiul Sportiv "Nadia Cornăneci" Oneşti,
brornandas@yahoo. corn
Rusu Sebastian, ziarist, Târgoviştc, rusu_sebastian@yahoo.com
Stancu Vasile: profesor, Centrul European de Studii Covasna-Harghita,
bebestancu67@gmail. corn
Stavarache Dumitru, col. (r), Comisia Română de Istoric Militară,
avispuiu@yahoo. corn
Spânu Alin, doctor în istoric, Centrul de Studii Euro-Atlantice Bucureşti,
alinspanu@yahoo. corn
Szemkovics Laurenţiu Ştefan: consilier superior, Arhivele Naţionale Bucureşti,
laurszern@gmail. cam
Tanasă
Cristina,
consilier
supcnor,
Arhivele
Naţionale
Bacău,
bacau. an@rnai.gov. ro
Teleman Florenţa, expert, Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică
"Aurelian Sacerdoţcanu", jlorentamititelu@yahoo. corn
568
https://biblioteca-digitala.ro

Tofan Constantin, profesor, Colegiul Tehnic "Dumitru Mangcron" Bacău,
tofan. castel@yahaa. corn
Trofin Liliana, lector universitar droctor Universitatea Creştină ,,Dimitrie
Cantemir", Bucureşti. Facultatea de Istoric, liana_ema ___2006@yahaa.cam
Turbatu
Maria,
consilier
supcnor,
Arhivele
Naţionale
Bacău,
rnarussia5 4@yahaa. corn
Ţiripan ~icolae, director, Arhivele Naţionale Călăraşi, calarasi.an@mai.gav.ra
Ţuscanu
Florin, doctor în teologic, protopot, Protopopiatul Roman,
tuscanu65mai@yahaa. cam
Ungureanu Elena, profesoară, Bacău, tel. 0234-511779
Ungureanu Ioan, muzeograf, Bacău, tel. 0234-511779
Varga Marcel, inspector principal arhivele Naţionale Botoşani, tel. 0744482784,
vargamarcel@yahaa. ca. uk
Văcaru
Silviu, doctor în istoric, Institutul "A.D. Xenopol" Iaşi,
silviuvacaru. is@gmail. cam
Zaharia Maria, profesoară, Şcoala cu clasele 1-VlTl nr. 8 Bârlad

569
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

