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STRUCTURI MITICO-RELIGIOASE ÎN CREDINŢELE
COMUNITĂŢILOR MEDIE VALE
Dr. Liliana TROFIN
Mythical and Religious Structures in Beliefs of the Medieval Communities
Abstract
For the religious man any manifestation ofthe sacred is important, as he
enters into communion with a divine intelligence able to listen to him, to help
him and to offer him protection in both the real world and in the underworld.
Within the traditional communities, the difference between the sacred and the
real is infmitesimal and unnoticed. Besides, because oftheir creative aspect, the
myths offered man models connected with ali the spheres of creative activities.
They have also granted men the chance to defme their identity as against the
members belonging to other groups. Events have been periodically and
repeatedly updated by the influence ofrites. The mythical heroes were taken for
models, influencing man's life, thinking and behaviour. This cosmic approach
influences his personal identity, integrating him not only in the community he
belonged to, but in a unique spiritual universe, as well.
Key words: homo religious, mythical heroes, mythical and religious structures,
community, beliefs.
Se poate discuta la nesfărşit despre importanţa credinţelor religioase în
omului şi a colectivităţii, fără ca să se poată ajunge la vreo părere unanim
împărtăşită de toată lumea. Nu poate fi negat însă faptul că în absenţa acestora
creaţia culturală ar fi limitată şi lipsită de profunzime, iar oamenii incapabili să
sesizeze menirea ei. Într-un sens metaforic, putem spune că orice demers creativ
al omului ar exprima doar vocaţia "faustică" şi "prometeică". Această realitate a
fost într-un fel sau altul sesizată de comunităţile arhaice, care au căutat
răspunsuri la întrebările legate de existenţa omului, sursa complexităţii lui,
soarta comunităţii sau destinaţia post-mortem. Aşa au apărut miturile, liant al
constituirii comunităţii şi totodată instrument capabil să înglobeze,
standardizeze şi să stocheze experienţa comunităţilor care le-au generat şi
valorizat. Şi tot miturile le-au oferit oamenilor şansa să-şi definească
identitatea în raport cu membrii altor grupuri. Putem vorbi astfel de o
1
relaţionare identitară între membrii unor comunităţi diferite • " Ceea ce
viaţa

1

Geoffrey Stephen Kirk, Myth: lts Meaning and Functions in Ancient and Others Cultures,
University of California Press, 1973, pp. 8-14 şi passim; Radcliffe Guest Edmonds, Myths of
the Underwor/d Joumey: Plata, Aristophanes, and the 'Orphic' Go/d Tablets, Cambridge
University Press, 2004, p. 13; Graham Galer, Betty Sue Flowers (coautor), The Mythical
https://biblioteca-digitala.ro
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reprezintă

istoria pentru omul modern este timpul mitic, şi deci, reversibil, al
omului primitiv. Reversibil, deoarece evenimentele mitice petrecute ab origine
nu sunt doar rememorate, ci şi reactualizate periodic, repetate prin forta
riturilor, ele înscriindu-se prescurtat în structura mitului ca modele de
comportament. Cunoaşterea mitică este o cunoaştere esoterică, adică secretă,
se transmite prin intermediul unor inifieri şi e însofită de o forfă magicareligioasă " 2.
Fireşte, nu putem omite faptul că încă mai există teme mitice în lumea
modernă. Acestea însă cu greu pot fi recunoscute, deoarece suportă "un proces
de desacralizare a vieţii şi Cosmosului" 3 • De aceea, eforturile specialiştilor se
îndreaptă spre recuperarea acelor structuri mitico-religioase, care se mai
păstrează în literatura veche şi producţia folclorică, în special, după
încreştinarea lor de către Biserică şi refuzul acesteia de a-1 identifica pe Iisus cu
un personaj mitic 4 . Explicaţia constă în faptul că Iisus Hristos (Figura 1) este
"un personaj istoric, iar nu unul mitic, născându-se nu ca om în general, ci ca
Persoană aparte"5 .
Plecând de la această constatare, ne vom mărgini în cele ce urmează să
aducem în discuţie impactul tradiţiei (sinonimă cu "legendă", "datină", "eres")
asupra "prezentului" omului medieval în spaţiul românesc 6 • Astfel, în epoca de
tranziţie de la Antichitatea clasică la Evul Mediu, obştile săteşti teritoriale de la
Dunărea de Jos au preluat funcţiile statului după retragerea aureliană, pentru a
putea face faţă noilor realităţi. Deşi ne lovim de o tăcere apăsătoare a izvoarelor
în această perioadă, instituţiile acestor obşti teritoriale sunt sugerate de un
document hagiografic de o mare valoare, redactat în anul 374. Este vorba de
Actul Martiric al Sfântului Sava GotuF. Importanţa acestui document constă în
Organisation, Triarchy Press Limited, 2008, pp. 9-1 O (notele 8, 11 ); Al. Tănase, Cultura şi
religia, Editura Politică, Bucureşti, 1973, pp. 12-21 şi passim; William G. Doty, Myth: A
Handbook, Greenwood Publishing Group, 2004, pp. 11-13; Robert L. Winzeler, Anthropology
and Religion: What We Know, Think, and Question, Rowman Altamira, 2008, p. 121.
2
Al. Tănase, op. cit., p. 16.
3
Adrian Boldişor, Raportul dintre homo religiosus şi omul creştin în gândirea lui Mircea
Eliade, în An. Inst. de Ist. "G. Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, tom. VIII, 2010,
pp. 235-250 (în special p. 239), http://www. humanistica.ro/anuare/20 1O/Continut/
art 16Boldisor.pdf, accesat online 15.06.2013.
4
Ibidem, p. 240.
5
Ibidem, p. 239.
6
Cf Ioan Viorel Boldureanu, Cultură tradi_tională orală. Teme, concepte, categorii, Editura
Marineasa,
Timişoara,
2006,
pp.
40-41,
http://www.bjt.ro/bv/ScritoriBanateni/
BOLDUREANU Ioan-Viorel/Boldureanu.Cultura.pdf, accesat online 15.06.2013.
7
Ştefan Olteanu~ Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI. Structuri demoeconomice şi social politice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997, passim; H.
Delehaye, Saint de Thrace et de Mesie, în Analecta Bollandiana, XXXI (1912), pp. 273-291;
idem, Les passions des martyrs el les genres litteraires, Bruxelles, 1921, pp. 145-150; cf
Liliana Trofin, Romanitate şi creştinism la Dunărea de Jos în secolele IV-VIII, Editura
Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, pp. 86-88 şi passim.
https://biblioteca-digitala.ro
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faptul că este veridic, fiind redactat de un martor ocular, bun cunoscător al
locului şi al doctrinei Bisericii. Fără teama de a greşi, putem spune că fără acest
document viaţa comunităţilor rurale din stânga Dunării ar fi fost acoperită în
continuare sub vălul misterului.
Nu vom analiza cu de-amănuntul actul martiric, ci dorim numai să
evidenţiem solidaritatea de care dădeau dovadă membrii obştii lui Sava (în
timpul persecuţiilor anticreştine ale goţilor) şi atmosfera de toleranţă religioasă
care domina relaţiile dintre păgâni şi creştini (unii dintre ei fiind chiar rude).
Este o realitate care nu poate fi trecută cu vederea aşa uşor, mai ales că ne ajută
să înţelegem felul în care unele structuri arhaice mitice au pătruns în religia
creştinilor din zona râului Mousaios (Moucraioc;). Discuţiile polemice de natură
religioasă purtate de Sava cu păgânii şi reducerea acestora la tăcere sugerează
că avem de-a face cu un membru al clerului inferior (citeţ) care avea solide
cunoştinţe de teologie (Figura 2). Dar asta nu înseamnă că ceilalţi fraţi de
credinţă erau la fel de pricepuţi sau îi urmau cumva exemplul. Dovadă în acest
sens este chiar compromisul religios la care aceştia au ajuns cu păgânii, scopul
urmărit fiind acela al inducerii în eroare a goţilor şi protejarea comunităţii
creştine în ansamblul ei 8 • Trecem peste aspectele sociale ale obştii lui Sava şi
relaţiile autohtonilor cu migratorii, deoarece au fost evidenţiate cu mult timp
înainte de specialişti 9 . Dincolo de acestea, suntem conştienţi că obştea lui Sava
nu ne oferă toate răspunsurile pe care ni le dorim cu privire la viaţa religioasă a
locuitorilor din mediul rural în epoca marilor migraţii.
Se pare că obştile săteşti erau caracterizate "printr-un sentiment deosebit
al solidarităţii rurale, un consens şi o acceptare a hotărârilor bătrânilor satului,
derivând din ideea descendenţei comune a tuturor locuitorilor dintr-un singur
strămoş. Valabil din punct de vedere socio-cultural,- arată Mihaela Chioreanprincipiul nu îşi găseşte totuşi o justificare din punctul de vedere al istoriei, al
realităţilor concrete. Memoria comunităţii reţine relativ puţine informaţii care să
10
meargă dincolo de istoria străbunicilor" • Observaţia autoarei este corectă.
Dacă ne raportăm însă la epoca migraţiilor, ne lovim iarăşi de vidul informativ.
În atari condiţii, ideea existenţei unor strămoşi comuni, întemeietori de sate,
rămâne încă la stadiul de ipoteză de lucru.
Nu întâmplător aducem în discuţie dreptul nescris românesc, definit ca
"un sistem juridic de sat", la baza căruia se aflau dreptul de stăpânire, folosinţă
11
şi responsabilitatea colectivă . Necesităţile comunităţii rurale au condus la
apariţia unor instituţii de judecată, care "au fost alese după anumite reguli, s-au

Martiriul Sfântului Sava Gatul II-III, în AM, 1997, pp. 320 -321 şi passim.
Ştefan 01teanu, op. cit,. loc. cit.
10
Mihaela Chiorean, BătrânefEa - semnifica_tii etnologice ale vârstei, p. 11,
http://www. unibuc.ro/ studies/index. php?path= Doctorate20 12Ianuarie%2FChiorean+Mihae1a++Batranetea-semnificatii +etnologice+ale+varstei/, accesat online 15.06.2013.
11
Cf Liliana Trofin, op. cit., p. 88, notele 30-31.

8
9
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instituit dări şi pedepse, toate acestea fiind concepute după o datină proprie" 12 .
Acest drept nescris va coexista cu cel scris după apariţia statelor medievale
româneşti. Cantemir ne arată în lucrarea sa Descriptio Moldaviae că "în divanul
domnesc se aplicau două feluri de judecată: ,jus non scriptum", o lege nescrisă
şi "jus scriptum ", o leşe scrisă, scoasă din legiuirile greceşti şi din canoanele
soboarelor bisericeşti " 3 •
Deosebit de utilă analizei noastre este transmiterea prin moştenire,
instituţie străveche autohtonă, pe care datinile poporului român au conservat-o
şi au transmis-o mai departe viitoarelor generaţii 1 . Este de notorietate faptul că
civilizaţia romană care s-a suprapus peste cea a autohtonilor a venit cu o viziune
juridică proprie, promovând "lipsa diferenţierii între normele religioase, fas, şi
cele juridice, jus, fiind o consecinţă a unei concepţii după care legea era jus
divinum" 15 . Cum au receptat geto-dacii acest lucru, nu ştim. Doar Iordanes ne
informează că învăţăturile lui Deceneu au fost la un moment dat fixate în scris
(belagines) 16 • În schimb, avem o dovadă că în secolul IV erau persoane care se
ocupau cu judecata membrilor, având o mare influenţă în cadrul obştilor.
Documentul hagiografic menţionat mai sus sugerează acest lucru atunci când
aminteşte episodul excluderii şi reprimirii lui Sava în sat. Nu toată obştea a
"votat" această măsură extremă, ci doar unii membri ai ei, investiţi se pare cu
putere. Gruparea a fost asimilată faimosului sfat al bătrâni/ar, instituţie care
apare mai târziu în documentele medievale. Pe lângă acest sfat al bătrâni/ar,
întâlnim şi vechea instituţie a jurătorilor, a probei cu martori, existentă în epoca
romană, pe care o vedem că face faţă cu succes situaţiei politice de la Dunărea
de Jos, menţinându-se în epoca etnogenezei românilor, pentru ca mai apoi să o
întâlnim în documentele cancelariilor domneşti 17 .
Ţinând cont de realităţile timpului, ne întrebăm ce influenţa a avut
dreptul canonic asupra celui cutumiar în primul mileniu. În condiţiile în care
progresul creştinismului la Dunărea de Jos nu poate fi contestat, este frresc să
ne gândim şi la procedura de judecată în cadrul comunităţilor creştine. Sursele
istorice sugerează că iniţial "normele de conduită în Biserică au fost de natură
religioasă şi morală, abia cu timpul au apărut şi cele de natură juridică, fără să
prevaleze însă asupra celor dintâi" 18 . Mai mult, în epoca primară nici un izvor nu
atestă existenţa unor foruri de judecată bisericească în cadrul comunităţilor sau
12

Ibidem.

13

Dragoş Şesan, De la obiceiul pământului la pravilele împărăteşti în documentele din Ţara

Românească,

pp. 80-89 (în special p. 81), http://www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/
2007 /hrisoV'/o202007 /hrisov.pdf, accesat online 26.06.2013.
14
Mihaela Chiorean, op. cit., p. 11.
15
Ibidem, p. 12.
16
Iordanes, Getica, 69, în FHDR, II, 1970, pp. 416-417.
17
Ştefan Olteanu, op. cit. loc. cit.; Li1iana Trofin, op. cit., p. 87 şi notele 25-28; Martiriul
Sfântului Sava Gatul, III, 3-4, în AM, 1997, pp. 317, 320 şi passim.
1
Liliana Trofin, op. cit., p. 158.
https://biblioteca-digitala.ro
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bisericilor locale. Pentru aceste comunităţi importantă era recomandarea făcută
de apostolul Pavel creştinilor din Corint de a găsi o modalitate proprie de
rezolvare a neînţelegerilor dintre ei, fără a mai face apel la instanţele statului 19 •
Aşa se va ajunge la acea judecată frăţească care urmărea stingerea conflictului
şi împăcarea părţilor. Într-un anume sens, se poate spune că fiecare creştin era
judecătorul fratelui său 20 •
De la judecata frăţească s-a trecut mai apoi la instanţa formată din doi
sau trei creştini care judecau litişiul, considerată de teologi "prima instanţă
2
publică de judecată creştinească" . Următorul pas a fost apariţia unei instanţe
care cuprindea întreaga obşte locală 22 . Pentru diferite pricini creştinii apelau la
judecata duhovnicului, episcopului sau presbiterului 23 . Mai exista şi o altă cale
superioară de apel, care le permitea împricinaţilor să-şi exprime nemulţumirile
fie înaintea slujitorilor bisericii fie înaintea bisericii locale. Reţinem că în acest
caz vorbim de "forma cea mai înaltă a instanţei de judecată pentru creştinii care
aparţineau unei comunităţi locale" 24 .
Rămâne de văzut dacă au existat sau nu astfel de instanţe şi la nordul
Dunării de Jos înainte de Edictul de la Milan. În absenţa surselor, nu se poate
vorbi despre acest lucru. Dar posibilitatea nu poate fi exclusă în condiţiile în
care vorbim de comunităţi creştine (în adevăratul sens al cuvântului) încă din
secolul al III-lea. Pătimirea Sfinţilor Epictet şi Astion de la Halmyris indică
clar prezenţa unor structuri ecleziastice superioare: presbyter şi episcop 25 .
După retragerea aureliană şi emiterea edictului de la Milan lucrurile sunt
la fel de neclare. Ar fi poate utilă rediscutarea vechii teorii referitoare la
răspândirea "unitară" a canoanelor în sud-estul european prin Codex canonum
ecclesiasticorum Dionysii Exigui (secolul V1) 26 • În prezent, nu ştim nimic
despre interpretarea şi aplicarea tradiţiei şi a canoanelor, disciplina clerului,
calendarul bisericesc sau nivelul de pregătire al clerului de la Dunărea de Jos.
În acest prim mileniu al coexistenţei creştinismului cu păgânismul a luat
naştere o spiritualitate populară, care era în mare măsură străină dogmelor

19

1 Corinteni VI, 4-7; cf Liliana Trofin, op. cit, p. 158.
Liliana Trofin, op. cit, p. 158.
21
,,De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-/ pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta,
ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statomicească tot
cuvântuf'- Matei XVIII, 15-16; cf Liliana Trofin, op. cit, p. 158.
22
Liliana Trofin, op. cit, p. 158.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Nestor Vomicescu, Una dintre primele scrieri ale literaturii române stravechi: ,,Pătimirea
Sfintilor Epictet şi Astion" (de la cumpăna secolelor III-IV), Craiova, 1990, pp. 105,108-109.
2
Cf Pandele Olteanu, Codicele ,,Dionysiana" şi "Nomocanonuf' lui Metodie în dezvoltarea
literaturii canonice din secolele VI şi XV//, http://dacoromanica.wordpress.com/studiiclasicelpandele-olteanu-codicele-%E2%800/o9Edionysiana-si-%E2o/o80%9Enomocanonul-luimet odie-in-dezvoltarea-literaturii-canonice-din-secolele-vi-si-xvii/, accesat online 02.09.2013.
20
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Bisericii, fenomen atestat de altfel în toată Europa27 • De aceea, legitatea mitică
nu trebuie omisă din analiză, deoarece mult timp a modelat mentalul colectiv,
fiind fixată prin povestiri sau mituri care evidenţiau intervenţia divinităţii. Doar
bătrânilor înţelepţi divinitatea le comunica tot ceea ce era util ordinii sociale şi
morale. S-a vorbit chiar de transmiterea unui model divin prin intermediul
acestor înţelepţi, care erau deo:Rotrivă "dătători de legi şi datini", "întemeietori
de obşte/neam" şi "legiuitori" . Ar fi interesant de ştiut cum au interacţionat
aceşti înţelepţi cu creştinismul care le nega rolul de intercesori între comunitate
şi adevăratul dumnezeu.
Şi dacă tot am adus în discuţie sfera justiţiei, trebuie să precizăm că era
firesc ca "o mărturie credibilă să îmbrace şi forma jurământului în faţa
divinităţii, întrucât oamenii credincioşi au fost educaţi în spiritul "fricii de
Dumnezeu", adică a principiului jus divinum positivum nonscriptum" 29 . În
fond, Hristos este Judecătorul Suprem, iar ucenicii lui sunt cei care împart
dreptatea divină pe pământ 30 • Ceea ce nu ştim noi priveşte modalitatea de
derulare a unui proces juridic la sate, deoarece avem de-a face cu o justiţie fără
acte scrise (P.P. Panaitescu) 31 •
Pe lângă informaţiile oferite de documentele oficiale mai avem şi unele
care vin pe fi li eră etnografică, pasibile însă de interpretare şi reinterpretare 32 •
Au dreptate cei care afirmă că "Folclorul juridic reflectă o modalitate
particulară a unei colectivităţi de a se autoconduce după propriile legi
economico-culturale, prin consemnarea cutumelor şi tradiţiilor normative, a
concepţiei şi instituţiilor juridice populare, fără amestecul autorităţilor
statale" 33 .
O notă aparte în peisajul juridic autohton o reprezintă judecata satirică,
care nu atrăgea automat după sine o sentinţă, ci doar îi punea la stâlpul infamiei
pe cei găsiţi vinovaţi, "ştiut fiind faptul că în mentalitatea arhaică tradiţională a
colectivităţii săteşti, să te faci de ruşine în faţa satului este o osândă mult mai
grea decât oricare din pedepsele materiale. "Gura satului nici cu ţărână n-o
astupi" spune o veche cugetare românească, iar pata morală poate fi un stigmat
purtat şi dincolo de mormânt, cum stau mărturie originalele versete satirice ale
lui Stan Pătraş imortalizate pe crucile răposaţilor consăteni din ineditul "Cimitir
vesel" din Săpânţa Maramureşului" 34 .
Peter Brown, Întemeierea creştinismului occidental - Triumf şi diversitate, 200 - 1000 d. Hr.,
trad. rom. de Hans Neumann, Polirom, 2002, passim.
28
Alexandru Stănciulescu, Contribulii privind dezvoltarea dreptului la români, Editura Sitech,
Craiova, 2007, p. 4, http://bibliotecaonline2.files. wordpress.com/2007 /08/justitia-si-proverbulro manesc.pdf, accesat online 02.09.2013.
29
Dragoş Şesan, op. cit., p. 84.
30
Ibidem.
31
Ibidem, p. 86.
32
Ibidem.
33
Ibidem, p. 88.
34
Ibidem.
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În cadrul acestei analize nu pot fi trecute cu vederea proverbele care
de "cântec", ,,zicători" şi "strigături" au purtat şi păstrat elemente de
drept cutumiar 35 . Ele sunt o oglindă fidelă a vieţii sociale: "Cine spune dreptul,
loc nu-şi mai găseşte"; "dreptatea umblă cu capul spart"; "dreptatea iese la
lumină ca untdelemnul deasupra apei"; "dreptatea e scrisă la fiecare în vârful
nasului" etc36 . Totuşi, nu poate fi negată evidenţa. ,,Legile şi pravilele sunt
respectate, dacă oamenii au educaţia necesară, dacă au ruşine şi cuget nepătat.
Legea este asemenea doctoriilor. Ea vindecă şi însănătoşeşte sufletul, pe când
doctoriile însănătoşesc trupul" 37 • În caz contrar, com~ortamentul şi voinţa
oamenilor vor fi tributare unor valori morale negative 8 . Observaţiile de pe
teren mai indică faptul că "în afara funcţiei de garant al normelor şi cutumelor
juridice, consacrată masculinului vârstnic, se detaşează funcţia de management
ritual al vieţii de familie, consacrată, de data aceasta, fernininului vârstnic. Trei
sunt funcţiile consacrate acestei categorii: ( 1) Vrăjitoare, fermecătoare,
descântătoare, (2) Moaşa de neam. Bunica, (3) Grupul Zoritoarelor" 39 .
Nu poate fi negat rolul avut de acele credinţe referitoare la ,,zămislirea
femeii din coastă sau coadă de drac, contactul şi consubstanţialitatea ei, ca fire,
cu Diavolul", care nu fac decât să evidenţieze "potenţialul malefic al
40
reprezentărilor feminine, babele cumulând şi accentuând acest potenţial" . Nu-i
un secret faptul că aceste "specialiste" administrau sacrul, dar nu în altar, ci în
locuri numai de ele ştiute, departe de ochii curioşilor, dar mai ales de cei ai
slujitorilor altarului. Când situaţia o impunea le vedem active în momentele
importante ale vieţii de familie, momente profund ritualizate (naştere, căsătorie,
moarte). Până şi bolilor sufletului sau ale inimii le găseau leac, apelând la
ajutorul "actelor de magie erotică sau tărnăduitoare" 41 • Din rândul acestor
"specialiste" se detaşau clar babele satului, care erau preţuite şi temute în egală
42
măsură de oameni şi de draci , deoarece erau atotcunoscătoare, aveau calităţi
clarvizionare şi comunicau lesne cu lumea de dincolo, fiind deţinătoarele unor
secrete inaccesibile muritorilor de rând 43 . Poreclele pe care le primeau reflectă
nu doar nivelul lor de răutate ("Tălpoi", "Talpa iadului", "Tălpăşiţa dracului",
alături

35

Alexandru Stănciulescu, op. cit., pp. 6-7.

36

Ibidem, p. 8.
Ibidem, pp. -1 O.
Ibidem, p. 1O.

37
38
39
40
41

42

Mihaela Chiorean, op. cit., p. 12.
Ibidem, p. 20.
Ibidem, p. 12.
Doina Gabriela Vasile, Diavolul în cultura populară românească, http://www.unibuc.ro/stu

dies/Doctorate2012IanuarieNasile%20Doina%20Gabriela%20-20Diavolul%20in%20cultura%
20populara%20romaneasca!Td-rez. pdf, accesat online 21.06.2013
43
Mihaela Chiorean, op. cit., p. 22.
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,,Idoliţă") , ci "marchează dimensiunea demonică a acestora şi le aşează mitic
chiar la temelia Iadului" 45 .
Tot în această zonă a feminităţii întâlnim şi daemonologia feminină.
Reţinem în acest context doar aspectul justiţiar întâlnit la Vâlvele din mitologia
românească. Pentru început facem precizarea că aceste fiinţe fabuloase,
aparţinând domeniului rezervat sacrului, aveau capacitatea de a se metamorfoza,
46
apărând în faţa oamenilor doar în anumite momente cosmice . Ele puteau fi
pentru oameni benefice sau malefice, caracterul lor fiind evidenţiat de simbolistica culorilor
(albe sau negre), cel puţin asta sugerează legendele care le înconjoară. Astfe~ Vâlvele negre
îi pedepseau pe cei care încălcau lege nescrise ale minei sau aveau un COJ11X.>rtamen1:
imoral (le luau minţile sau îi poceau) . Aşa stau lucnnile şi în cazul aproprierii oamenilor
,,impuri" de cormri, imprudenţă care nu rămânea nepedepsită, întrucât duhurile erau
,,gardienii'' acestora48 . Există, totuşi, nuanfe pe care specialiştii le-au evidenţiat.
Antoaneta 0/teanu, de pildă, atrage atenţia~ originii cormrilor care condiţionează
COJ11X.>rtamentul duhurilor. Să-i dăm cuvântul: ,,În funcţie de explicaţiile ce se dau
originii comorilor, ele pot fi personificări ale dărniciei strămoşilor, apărând deci
în postura spiritelor protectoare ale casei, aducătoare de bogăţii. În acelaşi timp,
tot în calitate de lari, ele constituiau şi o modalitate sui-generis de moştenire,
trimisă urmaşilor pe cale ocolită, probabil din cauza nesocotirii voinţei
posesorilor de către urmaşii direcţi. Pentru că moştenirea era transmisă unei
persoane anume, indicată expres de acest spirit al comorii (duh al caseistrămoş protector) în varianta terifiantă a statiei, apare ideea predestinării, a
ursirii: "şi când îngropa comoara, dacă nu o lăsa la noroc, să o găsească cui i-a
fi dat, atunci o ursea. Comoara se ursea aşa, că zicea s-o găsească după atâţia şi
atâţia ani, să o găsească cutare sau cutare, să fie băiat ori fată, să fie om mare
44

Doina Gabriela Vasile, op. cit,. loc. cit.
/bidem.
46
De pildă, în zona Apusenilor Vâlva "a fost receptată ca un simbol al puterilor telurice, care
însumează atribuţiile mai multor reprezentări mitice feminine din panteonul românesc, fiind
prezentă pretutindeni: în mine (vâlva băilor), în păduri şi în arbori (vâlva pădurii, sinonimă cu
fata pădurii şi muma pădurii), în animale (vâlva lupilor), în ape (vâlva apelor, sinonimă cu ştima
apei, fata de apă), pe holde (vâlva bucatelor), păzeşte comorile (vâlva comorilor, vâlva banilor,
sinonimă cu ştima comorilor), este patroană a zilelor săptămânii (vâlva zilelor, sinonimă cu Sf.
Vineri, Sf. Duminică etc.). Este, de regulă, antropomorfă (fecioară, femeie frumoasă, om bătrân,
pitic etc.), dar poate lua şi înfăţişare zoomorfă (pisică, iepure, berbec, vrăbiuţă, miel, pasăre)"
vezi Annemarie Sorescu-Marinkovic, Mitologia minieră a bufanilor din Timoc, p. 198,
http://www.academia.edu/1135809/Mitologia_miniera_a_bufanilor_din_Timoc_ The_ mining_m
~hology_of_the_Bufans_in_North-Eastem_Serbia_, accesat online 21.06.2013.
7
Mircea Vulcănescu, Mitologia românească, Editura Academiei Republicii Socialiste
România,
Bucureşti,
1987,
pp.
566-568,
http://www.filehost.ro/1680361/
33634921_Mitologie_Romana_Romulus_Vulcanescu_pdfi', accesat online 09.09.2013.
48
Antoaneta Olteanu, Metamoifozele sacrului. DicJionar de mitologie populară, Editura
Paideia, Bucureşti, 1998, pp. 62-63, http://193.230.235.141/carti/Beletristica/Carti%
20Literatura%20Romana%20%28Autori%20Rornanio/o29/Antoaneta%200lteanu/Metamorfozel
e%20Sacrului.pdf, accesat online 21.06.2013.
45
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ori bl\trân, ori sl\ fie neam, că mai ales se ursea să se găseascl\ din neamuri. Şi
aşa o ursea, adiel\ îi spunea că atunci să joace, când va fi ori o rudl\, ori un
11
11"49
nepot, on cme vrea s~11 o s~seasc~
.
Nu doar Vâ/vele băii erau mânate de porniri distructive sau malefice.
/elele/Rusaliile se dovedeau la fel de periculoase, de aceea era nevoie de un ritual special ca
o

o

să-1 dezvrăjească

pe cel posedat de ele. Salvarea însă se află în relaţie strânsă cu dansul
Căluşarilor, remediu eficace
cunoscut în popo~ 0 ' fiind pus in evidenţă de Dimitrie
Cantemir in Descriptio Moldaviae, adevărată lucrare de pionierat în folcloristică şi
etnografie, în opinia unor specialişti 51 .
Profităm de ocazie şi spunem că atracţia eruditului donm fuţă de creaţiile
folclorice reiese şi din alte lucrări. Reţinem doar fuimoasa eleghie a Inorogului despre
care s-a spus că are la bază un model folck>ric, mxlel care 1-a inspirat se pare şi pe Cantemir.
Cel puţin aceasta sugerează Gheorghe Chivu care susţine că ,Jnorogul, rămas fără
prieteni şi fără orice sprijin ("Ce mângâiare i-au rămas? Nici una. Ce sprijeneală
i-au rămas? Nici una. Ce priietin i-au rămas? Nici unul."), prins, fără nicio
speranţă de salvare, în "măiestriile" întinse de Hameleon, putea numai să
"bocească", cerând lumii întregi, părtaşă anterior la bucuriile sale, să se
întristeze. La fel de bine, putea însă, în "eleghia" din care am citat, să încerce o
salvare prin descântec. Iar structura fragmentului anterior reprodus (invocaţia
iniţială, de adresare, partea mediană, narativă şi apoi hortativă, şi partea finală,
imperativă) se aseamănă până la identificare cu aceea a unui descântec de
boală"52 . Închidem paranteza.
Alte documente folclorice atestă tema pocirii de către lele/Fnonuşele,
asimilate vânturi/ar rele. Tema apare şi în cazul femeilor care încălcau interdicţiile
privitoare la tors, fiind pedepsite "prin strâmbarea mâinilor şi a picioarelor: "Ea
vine mintenaş la femei, le strâmba la mânuri, la picioare, dacă torceau când nu
trebuia ... ori, dacă cosei seara, când nu trebuia, iarăşi venea, de nu trebuia să
53
coşi în ziua aceea" . Pe lângă lele mai întâlnim două figuri mitice, Joimăriţa şi
Marfolea, care "patronează ritmul de muncă al femeilor, paznici năpraznici ai
rânduielilor casnice, reprezentări monstruoase feminine vârstnice. Cele două
reprezentări amintite au timpul lor sacru de dominaţie, au putere de acţiune

marte

49

Ibidem, p. 63.
Ibidem, pp. 47-49.
51
Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, traducere după originalul latin de Gh. Guţu,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1973, passim; Gheorghe Chivu,
Modele stilistice de origine folclorică În Istoria ieroglifică, În AUT, XLVIII, 2010, pp. 135-144
(în
special
p.
138),
http://www.litere.uvt.ro/vechi/documente_pdflstiintefilologice/
2010_integral.pdf, accesat online 26.06.2013.
52
Ibidem, pp. 140-141 şi passim.
53
Bogdan Neagotă, Daemono/ogii folclorice, Între ritua/itate şi narativitate. O perspectivă
istorica-religioasă, în Onna. Review of Ethnological and Historicai-Religious Studies, No 4,
2005, p. 92 şi passim, http://ro.scribd.com /doc/78076004/DAEMONOLOGII-FOLCLORICEINTRE-RITUALITATE-SI-NARATIVITATE, accesat online 21.06.2013.
50
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asupra ritmurilor muncii femeii, asupra spaţiului casnic feminin, constituindu-se
în simboluri ale autorităţii. Fiecare dintre aceste reprezentări ale senectuţii are
propriul său domeniu concret de acţiune, domeniul temporal, dar şi propriul set
de pedeRse. Înspăimântătorul reprezintă unul din atributele importante ale
sacrului" 54 . Nu mai insistăm asupra detaliilor şi personajelor. Tratarea acestui
subiect nefiind exhaustivă, ne oprim aici.
Din cele expuse până acum reiese că sacrul şi profanul sunt cele două
planuri în funcţie de care se configurează viaţa comunităţilor tradiţionale 55 . În
acest cadru spaţio-temporal al identităţii şi alterităţii, structurile mitice capătă
valenţe nebănuite, dovedind o perenitate remarcabilă.
La Dunărea de Jos disoluţia structurilor statale, ruralizarea vieţii
economice, contactele cu politeismul, toleranţa religioasă, incultura,
analfabetismul crescut şi absenţa unei legislaţii ostile practicilor eterodoxe şi
superstiţiilor au contribuit la naşterea unei religiozităţi care va da multe bătăi de
cap autorităţilor bisericeşti de-a lungul timpului.

Figura 1. Frescă - Pogorârea la iad a

Mântilltorului, mânăstirea Clocociov

57

Figura 2. Stăntul Mucenic Sava Gotul

54

56

lbidem.
Cf Mihaela Chiorean, op. cit., passim.
56
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfantul-sava-la-buzau/sfantul-mucenic-sava-la-buzau~o tul-68292.html, accesat online 15.06.2013.
http://theologhia. fi les.wordpress.corn/20 10/04/invierea-domnului-clocociov-2 .jpg, accesat
online 26.06.2013.
55
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UNELE RELAŢII PARTICULARE DINTRE
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
ŞI DREGĂTORII OTOMANI DE LA SUDUL DUNĂRII
Vilică

MUNTEANU

Constantin Brâncoveanu's Private Relationship with the Ottoman
Dignitaries from the South of the Danube
Abstract
Between the end of the 17th and the beginning of the 18th century the
history of Walachia was marked by the personality and political presence of its
ruler, Constantin Brâncoveanu. For more than a quarter of a century,
Brâncoveanu managed to keep the throne mainly due to skillful political
strategies, sometimes having to use more or less "orthodox" approaches. The
official connection and the obligations towards the Turkish Empire and the
Turkish forts at the South of the Danube consisted primarily in the annual
tribute.
However there was also a private side to the relationship between the
two parties, which were crucial in a political and economical sense. This private
aspect of the relationship between the two consisted in mutual presents during
either traditional festivities, or just occasionally. Brâncoveanu would gift the
Turkish dignitaries - money, objects, precious furs, food etc. and he would also
receive gifts from them, which were all written down in the Book of Income
and Expenses of Walachia (1694-1704), but also in other documents of the
time. AU ofthe above are the subject ofthe present article, highlighting aspects
more or less known on Brâncoveanu's foreign affairs and intemal politics.
Key Words: Constantin Brâncoveanu, Walachia, Turkish forts/citadels,
Danube, imposed obligations, gifts (presents, peşkeş), foreign affairs.
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea,
istoria Ţării Româneşti a fost dominată de personalitatea domnitorului acesteia,
Constantin Brâncoveanu. Timp de mai bine de un sfert de secol, în condiţiile
accentuării decăderii Imperiului Otoman şi al unor sângeroase războaie între
marile imperii vecine, Brâncoveanu a reuşit să se menţină în scaunul domnesc,
mai ales datorită unei politici foarte ahile.
În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, Imperiul Otoman intră
într-o fază de declin, marcată, mai ales, de înfrângerea suferită de turci în anul
La

sfărşitul
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1683, cdnd aceştia au asediat Viena, înfrângere pe care cronicarii contemporani
o caracterizau ca fiind fhrli precedent de la apariţia statului otoman 1•
Dezastrul de la Viena îşi are cauzele în însăţi societatea otoman!, în
dăinuirea

rânduielilor medievale, într-o vreme în care multe state europene se
aflau într-o continuă ascensiune economică şi politică. Confruntarea militară
dintre 2 lumi cu sisteme sociale şi politice diferenţiate a dat câştig de cauză
noului în faţa vechiului. Eşecul de la Viena, a declanşat un întreg şir de revolte
ţărăneşti şi ostăşeşti, care au zdruncinat puternic Imperiul Otoman, contribuind
într-o măsură considerabilă la înfrângerile militare, care la rândul lor adânceau
şi mai mult tulburările interne 2 .
În perioada următoare asediului Vienei, turcii au suferit o serie de
înfrângeri în Ungaria, în Transilvania, ca şi Moreea, pierzând, rând pe rând,
cetăţile cele mai importante din acele părţi. Imperiul Otoman se vedea astfel
silit să cedeze poziţii însemnate în favoarea ţărilor membre ale "Ligii sfinte",
care şi-au unit forţele în vederea obţinerii unor avantaje economice şi politice.
În urma întregii evoluţii politico-militare de după asediu] Vienei,
Austria devine hegemonă asupra Ungariei şi Transilvaniei, cu efecte puternice
asupra celorlalte principate române, iar Rusia lui Petru cel Mare forţează
Azovul, cetate care a trebuit să cedeze în 1696, deschizând perspective pentru
consolidarea influenţei Rusiei pe litoralul Mării Negre.
Alianţa ofensivă dintre Leopold 1, Petru cel Mare, veneţieni şi noul
rege al Poloniei- August al II-lea, reînnoită la începutul anului 1697, a marcat
etapa finală a conflictului oriental din această perioadă. Înfrângerea oştilor
otomane de la Zenta, în vara aceluiaşi an, a pus capăt războiului. Acest
eveniment a rămas în Analele istoriei otomane sub numele de "Anul Zentei"
(Zenta Senesi) 3 . În aceste condiţii se impunea tot mai mult trecerea la negocieri
şi încheierea unui tratat de pace între părţile beligerante. Se ajunge astfel la
pacea cunoscută sub numele de pacea de la Carlowitz ( 1699). Preliminariile
păcii fuseseră stabilite încă din prima parte a anului 1698 cu condiţia respectării
4
"stării de fapt", adică fiecare parte să-şi păstreze cuceririle de până atunci •
Una din condiţiile care a dominat negocierile de la Carlowitz a fost
respectarea principiului "uti possidetis" 5 , pe care Poarta Otomană o acceptase
de la început ca bază de discuţii. Cu toate acestea, pe parcurs s-au făcut unele
devieri de la formula acceptată de părţile în cauză. Tratativele de la Carlowitz sau desfăşurat paralel şi prin discuţii bilaterale între delegaţii Porţii şi
reprezentanţii fiecărei ţări din coaliţie, dregătorii otomani străduindu-se să nu
Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 236.
Ibidem, p. 237.
3
Ibidem, p. 240.
4
Ibidem, p. 242.
5
Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. XVI, p. 371.
1

2
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condiţioneze pacea unei ţări cu a celorlalte ţări, membre ale coaliţiei, pentru a
evita în viitor motivele de intervenţie în cazul unor conflicte cu una sau alta din
ele. Caracterul bilateral al negocierilor de la Carlowitz arată de fapt gradul în
care se descompuse se "Liga sfăntă".
Faţă de austrieci, delegaţii turci au adoptat în general o atitudine de
concesii, încercând, dar fără rezultat, să obţină, cel mult, o soluţie de
compromis în problema Transilvaniei peste formula "uti possidetis" 6 • În
schimbul extinderii stăpânirii asupra unei părţi a Ucrainei şi Podoliei, inclusiv
Cameniţa, Polonia a trebuit să renunţe definitiv la orice pretenţie asupra
Moldovei. Referindu-se tocmai la acest moment istoric, Karl Marx, scria că:
"Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta Otomană n-a fost
niciodată suverană asupra Ţărilor Române. Poarta însăşi recunoscuse acest
lucru, când la Carlowitz, presată de poloni să le cedeze Moldo-Valachia, ea
răspunse că nu are dreptul de a face vreo concesiune teritorială, deoarece
7
capitulaţiile nu-i confereau decât un drept de suzeranitate • Pacea de la
Carlowitz a însemnat legiferarea pe scară internaţională a uneia din primele
mari lovituri date puterii otomane. Ea s-a concretizat prin desfiinţarea
suzeranităţii turceşti asupra Ungariei şi Transilvaniei, în favoarea împăratului
de la Viena, ca şi suspendarea influenţei otomane asupra unor teritorii întinse
din Polonia şi Ucraina, pe lângă pierderea Moreei şi a altor regiuni dinspre
Mediterana. În măsura în care tratatul de la Carlowitz a însemnat limitarea
tendinţei de expansiune otomană în Europa, în aceeaşi măsură el a marcat
consolidarea treptată a Austriei şi Rusiei, nu numai la hotarele Imperiului
Otoman, ci şi în interiorul acestuia, prin creşterea influenţei lor în mersul
societăţii otomane. Tocmai de aceea se spune că tratatul de la Carlowitz "a fost
o proclamare a decadenţei Imperiului Otoman" 8 . Raportul de forţe trecuse
definitiv de partea Europei. Poarta Otomană, însă, va căuta necontenit
împrejurări favorabile care să-i permită să modifice din nou raportul de forţe în
folosul ei, intrând, astfel, din ce în ce mai direct în "concertul statelor
europene". De altfel, ea dovedise realism şi flexibilitate, chiar şi cu prilejul
tratativelor de la Carlowitz, reuşind să se adapteze noilor condiţii istorice pentru
a se auto perpetua. 9
După pacea de la Carlowitz, politica otomană se orientează în special
pentru abolirea condiţiilor acesteia, lucru pe care turcii reuşesc să-I obţină într-o
oarecare măsură, mai ales dacă avem în vedere clauzele tratatului de la
Passarovitz (1718). Tocmai în acest context politic, în Ţara Românească, ţară
6

Ibidem, p. 370.
Karl Marx, Însemnări despre români (Manuscrise inedite) publicate de acad, A. Oţetea şi S.
Schwann, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1964, p. 106.
8
Mustafa A. Mehmed, op. cit., p. 245.
9
Ibidem.
7
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care constituia un factor deosebit de important în evoluţia istoriei întregii
Europe, fiind aflată la punctul de confluenţă a forţelor ce se găseau în conflict,
domnitor era Constantin Brâncoveanu. Domnul Ţării Româneşti, în cei peste 25
de ani cât a fost la cârma ţării, a căutat şi a reuşit, să întreţină bune relaţii atât cu
turcii, sub dominaţia cărora se afla ţara, cât şi cu creştinii, respectiv cu austriecii
şi cu ruşii. Cum era însă şi firesc, cele mai multe legături le-a avut Constantin
Brâncoveanu cu Imperiul Otoman, acestea manifestându-se într-o multitudine
de forme, atât cu Poarta, cât şi cu dregătorii turci din restul imperiului. Un loc
deosebit de important îl ocupă în cadrul acestor relaţii, cele pe care le-a avut
Brâncoveanu cu dregătorii otomani din cetăţile de pe dreapta Dunării.
Principalele izvoare care au stat la baza întocmirii lucrării de faţă au
fost documentele vremii respective (condici, cronici), lucrări de sinteză,
monografii, precum şi studii şi articole referitoare la epoca lui Constantin
Brâncoveanu.
Condica de venituri şi cheltuieli a vistieriei, în care sunt înregistrate
10
încasările şi plăţile pe anii 1694- 1704 constituie un foarte important izvor de
informare asupra fiscalităţii în perioada acelor ani, arătând în acelaşi timp şi
modul cum erau folosiţi banii vistieriei. Condica de venituri şi cheltuieli a
vistieriei lui Constantin Brâncoveanu este cea mai veche lucrare de acest gen pe
care o avem în ţară.
O altă importantă condică, întocmită tot de slujbaşii vistieriei este
Anatefterul. Publicat parţial de N. Iorga în 1903, Anatefterul a fost tipărit
complet în 1962 într-o ediţie ştiinţifică datorată lui Dinu C. Giurescu 11 •
O categorie însemnată de izvoare privitoare la perioada lui Constantin
Brâncoveanu o constituie cronicile şi anume: Cronica lui Radu Greceanu 12 , care
a fost scrisă din porunca voievodului, fiind cronica oficială a domniei lui,
Cronica lui Radu Popescu 13 , cu un conţinut subiectiv, pătimaş, adversară
domnului Cronica anonimă despre Brâncoveanu 14 , lucrare atribuită marelui
spătar Preda Brâncoveanu. Datorită caracterului subiectiv, părtinitor, cronicile

° Condica de venituri şi cheltuieli de la leatul 7202-72I2 (1694-1704) a lui Constantin
Brîncoveanu (în continuare Condica de venituri şi cheltuieli), editată de C.D. Aricescu, în
"Revista istorică a Arhivelor României", Bucureşti, 1873. Originalul se află la Arhivele
Naţionale Bucureşti, colecţia Manuscrise, nr. 126.
11
Dinu C. Giurescu, Anatefterul, Condica de porunci a vistieriei lui Constantin Brincoveanu (în
continuare Anatefterul), în "Studii şi material de istorie medie", voi. 1, Ed. Academiei,
Bucureşti, 1962, pp. 353-490.
12
Radu Logofăt Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brincoveanu (1688-17I4),
ediţie critică de Aurora Ilieş, Bucureşti, 1970.
13
Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, în "Cronicari munteni", 1, Bucureşti, 1961.
14
Istoria Ţării Româneşti de la octombrie I 688 până În martie I 717 (Cronica anonimă despre
Brîncoveanu), în "Cronicari munteni", II, Bucureşti, 1961.
1
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respective trebuie analizate cu foarte mult discernământ, pentru a nu ajunge la
unele constatări greşite.
Dintre lucrările de sinteză şi monografiile referitoare la Constantin
Brâncoveanu, se remarcă în mod deosebit cele ale lui Nicolae Iorga 15 , precum şi
volumul semnat de St. Ionescu şi Panait 1. Panait 16 , lucrări care analizează viaţa
şi domnia lui Constantin Brâncoveanu, precum şi situaţia ţării sub toate
aspectele. O altă categorie de izvoare, o constituie cronicile 17 şi documentele
18
turceşti , în care găsim o serie de referiri şi la ţările române, respectiv la
perioada lui Constantin Brâncoveanu. Acestea au apărut publicate în limba
română datorită eforturilor depuse de unii cercetători ca M. Guboglu, Mustafa
Ali Mehmet etc.
Pe lângă relaţiile impuse Ţării Româneşti faţă de Imperiul Otoman
19
datorită raportului de suzeranitate , Constantin Brâncoveanu avea cu dregătorii
otomani şi o serie de relaţii particulare, manifestate printr-o serie de daruri
făcute acestora. Peşcheşurile pe care le dădea domnul Ţării Româneşti turcilor
erau făcute fie în mod regulat, unele, fie datorită unor împrejurări de moment,
împrejurări din cele mai diferite: schimbarea dregătorilor, venirea în ţară a unor
dregători, fie pentru aducerea unor porunci, fie în alte scopuri, mergerea
domnului Constantin Brâncoveanu în imperiu etc. Darurile anuale se expediau
odată cu trimiterea haraciului, sau, şi aceasta este o caracteristică a celei de a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, se trimiteau cu ocazia marii sărbători
islamice a Bairamului, ceea ce face să fie înregistrate în Condica vistieriei când
sub numele de "plocoanele haraciului" când sub acela de "plocoanele
Bairamului" 20 . Plocoanele Bairamului constau în bani, blănuri de samur şi de
râs, postavuri şi altele. Unele daruri apar în cifre invariabile, iar altele în cifre
diferite. La valoare totală, darurile date de domnitor turcilor ajungeau, în
vremea lui Brâncoveanu, să reprezinte cam 25-30% din haraci 21 (haraciul de
până în 1703 când a fost mărit).
A vând în vedere faptul că cetăţile sud-dunărene se aflau în imediata
vecinătate a Ţării Româneşti şi că unii dregători din aceste cetăţi aveau mare
N. Iorga, Viaţa şi domnia lui Constantin Vodă Brîncoveanu, Bucureşti, 1944. ldem, Valoarea
a lui Constantin Brîncoveanu, Vălenii de Munte, 1914.
6
St. Ionescu, Panait 1. Panait, Constantin Vodă Brîncoveanu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.
17
Cronici Turceşti privind Ţările Române, Il, volum întocmit de M. Guboglu, Ed.Academiei
R.S.R., Bucureşti, 1974.
18
Mustafa A. Mehmed, Documente turceşti privind istoria României, voi. I, Bucureşti, 1976;
M. Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, voi. I, Bucureşti, 1969, voi. Il, Bucureşti, 1965
19
Vezi Vilică Munteanu, Relaţiile dintre Constantin Brâncoveanu şi oficialităţile turceşti suddunărene În perioada 1694-1704, în volumul Corneliu-Mihail Lungu la 70 de ani, Colecţia
"Profesioniştii noştri" nr. 1O, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013, pp. 217-238.
2
°Condica de venituri şi cheltuieli, pp. 29, 109, 466, 438, 602.
21
Istoria României, III, Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1964, p. 17
15
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influenţă la Poartă- Constantin Brâncoveanu a întreţinut permanent bune relaţii
cu aceste cetăţi. Aceste bune relaţii au fost susţinute în permanenţă cu
substanţiale daruri pe care le făcea domnul român dregătorilor respectivi.

Daruri după obicei.
Dintre dregătorii cetăţilor sud-dunărene, cel care avea cea mai mare
putere şi influenţă era seraschierul de la Babadag Mustafa paşa, iar apoi Yusuf
paşa, fapt pe care-I constatăm prin aceea că la instalarea sa ca domn, Constantin
Brâncoveanu a trimis o solie seraschierului pentru a-l susţine la Poartă.
Seraschierului de la Babadag, fiind unul din cei mai influenţi dregători otomani
din această parte a imperiului, i se trimiteau cele mai numeroase şi mai
substanţiale daruri, faţă de ceea ce li se dădea altor dregători otomani din
cetăţile sud-dunărene. Darurile pe care le făcea Brâncoveanu seraschierului de
la Babadag, ca de altfel şi celorlalţi dregători otomani, erau atât în bani, cât şi în
diverse mărfuri materiale.
În anul 1694 spre seraschierul de la Babadag au mers daruri în valoare
de 3141 de taleri dintre care 2000 de taleri seraschierului, iar restul de 1141 de
taleri la oamenii lui 22 . Iată de altfel, cum notează Condica vistieriei unul din
darurile obişnuite date acestui dregător: ,,2442 de taleri s-au dat serachierului de
la Baba precum aratu în jos anume, bani gata tal. 1500 şi la silihtarullui tal. 250
şi la vechilul chehaialii tal. 50 şi pe uă pacea de samur dată silihtarului tai. 100
şi tal. 60 pe două postave şi două atlaze, unul silihtarului, unul vechiului
chehaialii, tal. 70 la două postave şi patru feldi date la oamenii paşii ce au venit
aicea cu silihtarul tai. 200, cheltuiala căruţii paşii tal. 160, la patru cai de la
căruţă; tal. 40 lui Anastase de cheltuială, tal. 12 la doi slujitori şi un vizitiu ce
au mers cu Anastase" 23 .
Aproape în fiecare an, din cele ce se dădeau plocon seraschierului de la
Baba, făcea parte şi câte un cojoc din spinări de samur 24 , a căror valoare oscila
între 1250 de taleri şi 1500 de taleri. De asemenea, dintre mărfurile ce intrau de
obicei în componenţa ploconului, mai erau blăni de vulpe albă de "Moscu",
postavuri, atlaze, pacele samur etc. Tot sub formă de dar Condica vistieriei
menţionează şi trimiterea la seraschier a 200 de oi şi 30 de vaci în februarie
169725 , a patru cai pentru cuc ia care îi fusese făcută, de asemenea, dar26 în 1699
precum şi pentru altă cucie complet echipată, făcută în 1701 27 . Un plocon
deosebit, dat seraschierului de la Baba, îl constituie un ceasornic, pe care i 1-a
Condica de venituri şi cheltuieli, p. 23, 38
Ibidem, p. 182.
24
Ibidem, pp. 276, 362, 530, 593, 641, 742.
25
Ibidem, p. 280.
26
Ibidem, pp. 452, 490.
27
Ibidem, pp. 623, 631.
22

23
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tnm1s Constantin Brâncoveanu în noiembrie 1700. Oamenilor seraschierului,
domnul muntean obişnuia să le trimită o serie de daruri şi separat, adică altă
dată decât seraschierului. Trimitea daruri în special silihtarului şi chehaialii
seraschierului 28 , precum şi fiului acestuia 29 . În cei zece ani care îi cuprinde
Condica vistieriei, 1694-1704, valoarea totală a darurilor făcute de Constantin
Brâncoveanu seraschierului de la Baba, precum şi oamenilor lui, se ridică la
aproximativ 30.500 de taleri.
Un alt dregător important dintre cei la care ne referim şi pe care
Brâncoveanu a ştiut foarte bine cum să şi-1 apropie, a fost capudanul Dunării.
Către acesta mergeau aproape regulat daruri expediate de domnul muntean,
daruri fie sub formă de bani, fie sub forma unor obiecte cum ar fi cojoc din
30
blană de vulpe albă de Moscu, postavuri, atlaze, piei de samur . De asemenea, i
s-au mai făcut dar, în anii 1696 şi 1698, câte o cucie com~let echipată 31 , iar în
februarie 1697 i s-au trimis, în afara obligaţiilor, 200 de oi 3 .
Darurile lui Constantin Brâncoveanu se îndreptau către toate cetăţile
turceşti, mai ales cele de pe malurile Dunării. În cetatea Dirstor (Silistra)
darurile erau trimise atât paşei, cât şi muselimului cadiului, sirdalâcului şi
mubaegiului. Cele mai multe dintre aceste daruri mergeau către paşă, însă nici
celelalte nu sunt de neglijat. În anul 1965 s-au dat 860 de taleri "poclonu paşii
ot Dirstor după obiceiu, bani gata, marfă, precum scris anume în foiţa cea
pecetluită" 33 • Acest "poclon" al paşei de la Dirstor este menţionat de Condica
vistieriei aproape în fiecare an, ca de altfel şi de Anatefter34 . Pe lângă ploconul
după obicei se mai făceau şi daruri suplimentare, cum ar fi cucia cu ~atru cai
sineţi pe care i-a dat-o Brâncoveanu paşei de la Silistra în mai 1697 5 • Tot o
cucie i-a dat Brâncoveanu în dar şi cadiului de la Silistra în mai 1699 36 .
De asemenea, muselinului de la Silistra i s-au mai făcut daruri în
decembrie 170 1 şi în mai 1702 în valoare de 665 de taleri, din care "bani gata
taleri 300", iar de restul diverse obiecte scumpe, în special îmbrăcăminte 37 .
O altă cetate dunăreană spre care se îndreptau importante daruri era
Belgradul. Atât AnatefteruP 8 cât şi Condica vistieriei, menţionează darurile
către paşa de la Belgrad, ca fiind "poclonu după obiceiu". Acest "poclon" putea
28

Ibidem, pp. 215, 292,485, 644, 661.
Ibidem, p. 728.
30
Ibidem, pp. 200, 287, 386.
31
Ibidem, pp. 253, 396.
32
Ibidem, p. 280.
33
Ibidem, p. 91.
34
Anatefterul, p. 239.
35
Condica de venituri şi cheltuieli, p. 307.
36
Ibidem, p. 490.
37
Ibidem, pp. 651, 671.
38
Antefterul, p. 240.
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să fie un valoros cojoc din spinări de samur 39 ori bani împreună cu alte mărfuri
de lux care se obişnuia să se trimită cu asemenea ocazii 40 • Nu era trecut cu
vederea nici darul chehaialii paşei de la Belgrad 41 • Tot la Belgrad, importante

daruri se trimiteau şi seraschierului de acolo. Numai în două rânduri, spre
exemplu, s-au trimis acestuia daruri însumând un total de 3370 de taleri 42 .
Uneori însă darul era şi ceva mai mic, precum cel din august 1702, când a fost
de 194 de taleri 43 .
De asemenea, însemnate daruri din Ţara Românească luau drumul
cetăţii Nicopole pentru a ajunge la dregătorii turci de acolo.
După cum consemnează Condica vistieriei, darurile pentru paşa de la
Nicopole variau între 250 şi 550 taleri 44 , date în bani şi mărfuri scumpe
(blănuri, atlaze etc.). Pentru anul 1698 Condica vistieriei menţionează: "996 Yz
taleri s-au trimis la Căpitanul de margine pentru 20 de cară ce s-au dat paşii de
la Nicopole 80 de boi şi cu 600 oboroce de făină, care aceste cară i s-au dat în
locul poclonului ce are obiceiu de ia" 45 . Altă dată, în 1701, în loc de darul
46
obişnuit, i s-au trimis paşei de la Nicopole 100 de oca de unt şi 30 de berbeci .
Mumbaegiului de la Nicopole Brâncoveanu i-a dat dar, în 1698, "uă hătaia cu
flori de firu, un postavu şain şi un atlazu" 47 , iar anul următor i-a trimis o cucie
cu doi cai 48 . O altă serie de daruri mergeau în cetatea Rusciuc, la cadiu 49 sau
vreun om al cadiului 50 de acolo, ori la mataragiu, daruri constând în special din
obiecte scumpe de îmbrăcăminte, sau bani. Feciorului mataragiului 51 de la
Rusciuc, "care a fost copil de casă la împărăţie", domnul Ţării Româneşti îi
trimite în dar, în 1699, o blană de samur, un postav şi un atlaz 52 , iar anul
următor îi face dar o cucie cu doi cai. 53 Un consistent plocon este trimis, în
170 1, paşei de la Rusciuc, dar care valora 1165 de taleri, "încă bani gata taleri
54
1000 i uă pacea de samur, taleri 90 i două postavuri, două atlaze, taleri 75 .

Condica de venituri şi cheltuieli, p. 139.
Ibidem, pp. 174, 377.
41
Ibidem, p. 370.
42
Ibidem, p. 275, 742.
43
Ibidem, p. 680.
44
Ibidem, pp. 23, 173, 526, 680.
45
Ibidem, p. 387.
46
Ibidem, p. 616.
47
Ibidem, p. 453.
48
Ibidem, p. 490.
49
Ibidem, p. 525.
50
Ibidem, p. 469.
51
Ibidem, p. 603.
52
Ibidem, p. 516.
53
Ibidem, p. 556.
54
Ibidem, p. 651.
39
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În sfărşit, un alt dregător turc din cetăţile sud-dunărene căruia se
a i se trimite daruri, era paşa de la Diiu. Darul către acesta cunoaşte o
fluctuaţie deosebită de la 1288 1/2 taleri cât i s-au trimis în 1695, acesta scade
la 11 O taleri în 1699.
Toate aceste daruri, "după obicei" menţionate mai sus, aveau ca scop
menţinerea neamestecului turcilor în treburile interne ale Ţării Româneşti,
constituiau un mijloc de menţinere a lui Brâncoveanu în scaunul domniei şi
oglindeau, în mare măsură, relaţiile dintre domnul Ţării Româneşti şi turci.
obişnuia

Daruri ocazionale
În afară de darurile menţionate mai sus, pe care Constantin
Brâncoveanu obişnuia să le facă diferiţilor dregători turci, mai mult sau mai
puţin regulat, se mai făceau acestora şi oamenilor lor şi alte daruri prilejuite de
diverse ocazii. Cele mai multe din acestea se dădeau în ţară celor care aduceau
porunci de la împărăţie ori de la alţi mari dregători. Aceste daruri împărţite în
ţară devin din ce în ce mai numeroase, cu cât legăturile cu Imperiul capătă un
caracter mai complet şi mai permanent. Ştiind că purtătorul oricărei porunci
adusă la curtea munteană primea anumite avantaje, este de înţeles de ce "agalele
se luau la întrecere, folosind şi împingând pe patronii şi protectorii lor spre a
merge să ducă vreun ordin al Porţii în Ţara Românească, de unde apoi plecau cu
un dar bun, în bani şi în alte lucruri" 55 • Astfel, atunci când feciorul capudanului
Dunării a adus "teschereaua" (chitanţa de primire) pentru cheresteaua dată de
voievodul muntean, capudanului Dunării, i s-a dat un dar de 491 Y2 taleri
reprezentând "un rând de haine ce i s-a făcut", plus ce s-a dat oamenilor care au
venit cu dânsul 56 .
Lui Mehmet aga, care a venit cu poruncă scrisă la Curtea domnească,
pentru ca domnul să participe la lucrările de refacere a cetăţii Cladova, i s-au
dat 370 de taleri 57 , darul său fiind numai în bani.
În iulie 1695, s-au dat însemnate daruri lui Ali aga, lui Geafer paşa şi
lui lbrahim aga al vizirului, când a venit cu poruncă pentru trimiterea carelor la
Belgrad, precum şi lui Mustafa aga al seraschierului de la Baba, trimis de acesta
cu poruncă pentru trimiterea zaherelei la Cameniţa 58 , iar în toamna aceluiaşi an
s-a dat în dar lui Haş,i-Ali de la Belgrad "un contesu cu pacele de samuru" când
au venit la domnie" 9 .

De! Chiaro, Revoluţiile Valahiei, tradusă deS. Cristian, Iaşi, 1929, p. 136.
Condica de venituri şi cheltuieli, p. 79.
57
Ibidem, p. 91.
58
Ibidem, p. 139.
59
Ibidem, p. 165.
55

56
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De asemenea, în primăvara anului următor "s-au dat lui Ismail-aga
voevoda ot Siştov, uă pacea de samuru, un post şain i unu atlazu şi două
tabinuri (şaluri) şi patru felendrişi, daru când au venit aici" 60 •
La trecerea prin ţară a musilinului de la Nicopole în drum spre vizir,
care atunci, în mai 1697, se afla cu oastea otomană în Transilvania, i s-a dat şi
acestuia un dar în valoare de 100 de taleri 61 •
Silihtarului seraschierului de la Baba, i s-a dat un substanţial dar în
bani şi mărfuri scumpe când a venit cu un sebepi tahrir, prin care stăpânul său
cerea domnului muntean importanta sumă de 1O150 de taleri, achitată de
visteria Ţării Româneşti în martie 1698 62 . Tot atunci, s-a dat un dar, mai mic de
astă dată (80 de taleri), silihtarului capudanului Dunării, care a adus în ţară
frrmanurile cuprinzând ceea ce trebuia să se dea capudanului 63 . Silihtarului
seraschierului de la Baba, domnul Ţării Româneşti i-a mai dat, în 1701 şi în
1702, încă două substanţiale daruri în ţară, când venea cu câte o poruncă de la
Yusuf-paşa 64 •
Daruri consistente le-au fost date şi lui Hagi Ali, căpitanul de la
Belgrad 65 , precum şi agăi seraschierului de la Belgrad 66 , veniţi la curtea
domnească cu diverse porunci.
Constantin Brâncoveanu, în continua sa politică de a avea bune relaţii
cu dregătorii otomani vecini, le dădea acestora diverse daruri chiar şi atunci
când veneau la domnie şi fără a aduce cu ei vreo poruncă scrisă ori alt ordin. În
67
această categorie se înscriu darurile făcute fiului mataragiului din Rusciuc , lui
68
69
Mustafa-bei de la Cladova , ori Nazârului de la Diiu , sau celui de la Dirstor70 ,
veniţi în Ţara Românească cu diverse scopuri, prilej cu care au trecut şi pe la
domnie.
Uneori, poruncile pe care le aduceau oamenii dregătorilor turci se
refereau şi la alte aspecte decât cele economice. Ne referim aici la unele porunci
cu caracter militar, care ordonau domnului punerea la dispoziţia respectivilor a
unor efective militare. Astfel, la începutul anului 1703, an în care Imperiul
Otoman a cunoscut puternice frământări, ducând până la înlocuirea sultanului,
Yusuf-paşa, seraschierul de la Baba, a trimis două porunci cu caracter militar
60

Ibidem,
Ibidem,
62
Ibidem,
63
Ibidem,
64
Ibidem,
65
Ibidem,
66
Ibidem,
67
Ibidem,
68
Ibidem,
69
Ibidem,
70
Ibidem,
61

p. 200.
p. 312.
p. 386.
p. 388.
pp. 593, 650.
p. 443.
p. 560.
p. 671.
p. 694.
p. 615.
p. 743.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacovicnsia VIII/20 13

29

lui Constantin Brâncoveanu. Una din ele, adusă la curte de cl\tre Ali-aga
71
porunceşte domnului ,,să rltdice oştile sa mearga acolo la paşa'' , referindu-se
la oştile domneşti, iar în cealalU1 porunca adusa de Yusuf, aga seraschierului de
la Baba, se prevede s! ,,r!dice oastea de la margine" 72 •
După cum era obiceiul cei doi aducători de porunci au plecat cu
substanţiale daruri de la curtea Ţării Româneşti în valoare totală de peste 11 00
de taleri. De asemenea, se putea întâmpla ca darul pe care domnul îl trimitea în
mod obişnuit vreunui dregător turc, să fie dat în ţară, atunci când acesta venea
cu diverse probleme. Condica vistieriei notează în acest sens faptul că două din
darurile date de Brâncoveanu lui Ali-paşa, capudanul Dunării, s-au dat în ţară
"când a venit de s-a împreunat cu domnia" în decembrie 1694 73 , unul, iar
celălalt cu ocazia altei întâlnirii dintre el şi Brâncoveanu, la Cerneţi, în iulie
1695 74 .
Constantin Brâncoveanu, dând aceste daruri dregătorilor turci, precum
şi oamenilor acestora, căuta să-i ţină pe aceştia cât mai aproape de dânsul, să-şi
asigure o influenţă cât mai mare în rândullor, pentru ca aceştia la rândullor să-I
sprijine în menţiunea şi consolidarea domniei. Darurile lui Constantin
Brâncoveanu mai aveau uneori menirea de a scuti ţara de o parte din obligaţiile
ce le avea faţă de turci, în anumite împrejurări. Astfel, în 1694, Constantin
Brâncoveanu obţine, cu ajutorul unui dar de 5000 de taleri dat marelui vizir, o
reducere cu 20000 de taleri, datorită stricăciunilor pe care le făcuseră oştile
75
turceşti în Ţara Românească atunci când au trecut în Transilvania .
Tot datorită, în bună măsură, darurile pe care le făcea Brâncoveanu
turcilor, haraciul Ţării Româneşti a cunoscut în timpul lui o singură majorare,
însă aceea destul de substanţială. De asemenea, unii dregători turci luau lui
Brâncoveanu darul obişnuit mai mic decât altor domnitori 76 , aceasta fiind o
urmare a bunei reputaţii ce o avea.

Daruri primite de Constantin Brâncoveanu de la dregătorii
otomani din cetăţile de pe dreapta Dunării
Pe lângă cele arătate mai sus, istoria relaţiilor dintre Constantin
Brâncoveanu, domnul Ţării Româneşti şi dregătorii otomani din cetăţile de pe
dreapta Dunării cunoaşte şi un alt aspect, şi anume faptul că Brâncoveanu poate
fi găsit şi în postura de primitor al unor daruri venite de la turci. Evident
darurile primite erau, din punct de vedere valoric, mult mai mici decât cele pe
71

Ibidem,
Ibidem,
73
Ibidem,
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Ibidem,
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care le trimite el, însă existenţa acestora confirmă încă o dată bunele relaţii
dintre domnul Ţării Româneşti şi dregătorii respectivi, ca de altfel şi prestigiul
de care se bucura Brâncoveanu.
În general, după cum menţionează atât Condica vistieriei, cât şi
Anatefterul, Constantin Brâncoveanu primea în dar câte un cal vânat dobrogean.
Cele mai multe menţiuni privind darurile făcute lui Constantin Brâncoveanu se
referă la paşa de la Nico~ole, care trimitea domnului muntean în fiecare an câte
"un cal dar după obicei" 7 . Anatefterul menţionează, de asemenea, trimiterea de
78
către cadiul de la Nicopole, "mării sale lui Vodă un cal" , în timp ce Condica
vistieriei îl notează şi pe nazarul de la Diiu, "care au trimis un cal la măria sa
vodă, daru" 79 . De fiecare dată ce domnul Constantin Brâncoveanu primea acest
dar, avea grijă să dea un substanţial dar celui care i-1 adusese, precum şi să
trimită celui de la care venea darul, o însemnată sumă de bani, sau un plocon
constând în special din blănuri, postavuri, atlaze scumpe.
Astfel acestea apar ca un schimb de daruri între domnitor şi dregătorii
respectivi, unele din aceste schimburi devenind "un obicei" după cum notează
Condica vistieriei.
Relaţii ostile
Cu toate bunele relaţii ce existau în general între Constantin
Brâncoveanu şi dregătorii turci, relaţii menţinute atât prin achitarea oricărei
obligaţii a domnului faţă de turci, ori prin darurile pe care obişnuia domnul să le
facă între domnul Ţării Româneşti şi dregătorii otomani apar şi unele conflicte
datorită în special abuzurile turcilor, făcând în felul acesta ca relaţiile dintre cele
două părţi să cunoască unele momente de tensiune.
Unul din astfel de momente a fost provocat de musulmanii din cetatea
Tilordiu, de lângă Vidin, care în primăvara anului 1699, "trecând cu arme pe
pământul Ţării Româneşti, au ridicat cu sila câteva raiale, cu familiile şi cu
lucrurile şi cu vitele lor din satul numit ... , care face parte din satele Ţării
80
Româneşti şi, trecându-le în partea Vidinului, au pricinuit multe tulburări" .
81
Datorită acestui fapt, sultanul Mustafa al II -lea a dat în iunie 1699 un frrman
către muhafâzul şi cadiul de Vidin, poruncindu-le să cerceteze cazul
respectivilor musulmani care tulburaseră liniştea Ţării Româneşti, fapt pentru
care făcuse arz domnul Ţării Româneşti.
O altă cauză a înăspririi relaţiilor dintre Constantin Brâncoveanu şi
unii dregători turci, o constituiau abuzurile pe care le făceau aceştia din urmă,

Condica de venituri şi cheltuieli, pp. 388, 450, 549, 631; Anatefternl, p. 244.
Anatefternl, p. 245.
79
Condica de venituri şi cheltuieli, p. 496.
80
M. Guboglu, Documente turceşti .. .1, pp. 200-201.
81
Ibidem.
77
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profitând de funcţia pe care o aveau. Astfel, un "arz" al domnitorului
Constantin Brâncoveanu, datat la 24 decembrie 1701, so Ii cită de la Poartă
emiterea unei porunci pentru ca intendenţii din schela Turtucaia să nu cerceteze
căruţele ce transportă banii de haraci şi alte daruri, trimise de domnie şi să nu
perceapă de la oameni alte dări decât taxa de trecere, toate aceste abuzuri fiind
contrare "obiceiului vechi" 82 . Această cerere a lui Brâncoveanu este susţinută
de defterdarul (contabilul, vistierul) Porţii printr-un "telhis" 83 , în care cere
marelui vizir să aprobe arzul domnului Ţării Româneşti, Constantin
Brâncoveanu.
Chiar dacă, în general, se poate vorbi de bunele relaţii existente între
Constantin Brâncoveanu şi dregătorii otomani sud-dunăreni, unele divergenţe
dintre aceştia vin să confirme faptul că turcii nu respectau întotdeauna
înţelegerile cu supuşii, trecând uneori şi peste poruncile venite de la sublima
Poartă. Incidentele ivite între cele două părţi nu sunt însă decât cu totul izolate,
ele fiind destul de repede rezolvate, neafectând în principal bunele relaţii dintre
ele, relaţii care conveneau atât turcilor cât şi lui Brâncoveanu.
Concluzii
În urma analizei datelor cuprinse atât în Condica de venituri şi
cheltuieli, cât şi în Anatefter, se desprind o serie de concluzii importante prin
aceea că ele contribuie la formarea unei imagini relativ complete referitoare la
politica economică a lui Constantin Brâncoveanu, punând, totodată, în lumină
un important aspect, cuprins în lucrarea de faţă, şi anume relaţiile lui Constantin
Brâncoveanu cu dregătorii otomani sud-dunăreni. Legăturile respective
existente între domnul Ţării Româneşti şi turcii de pe dreapta Dunării prezintă o
importanţă deosebită atât pentru istoria Ţării Româneşti cât şi pentru acea a
Imperiului otoman.
Obligaţiile Ţării Româneşti faţă de turcii sud-dunăreni, suportate de
vistierie, îngreunau într-o bună măsură situaţia maselor populare, producătoare
de bunuri din ţară. Aceste obligaţii, fie ele în bani, ori în diferite alte produse,
de cele mai multe ori nu erau determinate de dregătorii otomani de la Dunăre, ci
făceau parte din obligaţiile generale impune Ţării Româneşti de către Imperiul
Otoman sau erau stabilite, în anumite împrejurări, prin porunci scrise, emise de
la Sublima Poartă. Cetăţile turceşti pe dreapta Dunării, fiind cele mai apropiate
cetăţi ale Imperiului Otoman de Ţara Românească, obligaţiile faţă de acestea
erau mai uşoare, privite mai ales prin prisma obligaţiei de a asigura transportul
produselor către turci. Distanţa pe care trebuiau să meargă produsele spre
cetăţile respective fiind scurtă, costul cheltuielilor de transport erau mai mici
82
83

Ibidem, pp. 205-206.
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faţl\ de obligaţia respectiva pentru alte cetăţi (Cameniţa, Bugeac, Tighina,
Odriiu), iar un alt avantaj il constituia transportul marfurilor pe Dunl\re, care era
mai avantajos. DatoritA obligaţiilor pe care trebuia sl\ le suporte ţara faţA de

turci, dezvoltarea economic! a ŢArii Româneşti, dupA cum este oglinditA în
Condica vistieriei, a fost mult frântă. Această dezvoltare ar fi cunoscut un ritm
superior fără existenţa obligaţiilor impuse de turci faţă de ei.
În acelaşi timp, cu preţul îndeplinirii acestor obligaţii, Ţara
Românească, precum şi Moldova şi-au putut păstra existenţa de state de sine
stătătoare, cu deplină autonomie internă, deoarece Imperiul Otoman, în ciuda
înfrângerilor sale, a reuşit să apere cele două ţări române de tendinţele
acaparatoare ale puternicilor vecini, în primul rând ale Imperiului habsburgic.
Referitor la obligaţiile impuse Ţării Româneşti, Constantin
Brâncoveanu nu putea proceda altfel datorită, în primul rând, puterii ce o
reprezenta Imperiul Otoman, putere de care ţara sa nu se putea desprinde în
contextul relaţiilor internaţionale existente atunci.
Îndeplinirea obligaţiilor faţă de turci şi a relaţiilor de prietenie cu
aceştia, denotă înţelepciunea politicii lui Constantin Brâncoveanu, poziţia sa
realistă faţă de problemele ce frământau atunci politica sud-estului Europei.
Brâncoveanu avea acea isteţime politică ce respingea net riscurile unei politici
în folosul altora mai puternici, care să se poată întoarce împotriva sa. Domnul
Ţării Româneşti a judecat cum judecă naţiunea întotdeauna: nu unde este
impozitul mai mic, unde este regim politica-administrativ mai perfecţionat, ci,
pentru acea vreme, unde e steagul autonomiei, dacă nu steagul liber al ţării.
Un rol destul de important îl au relaţiile analizate în lucrarea de faţă şi
pentru Imperiul otoman. Îndeplinirea îndatoririlor Ţării Româneşti faţă de turci
a facilitat menţinerea sistemului de fortificaţii de pe linia Dunării, care devenise
hotarul cel mai ameninţat după pacea de la Carlovitz, Constantin Brâncoveanu
contribuind în acest felia prelungirea existenţei Imperiului Otoman.
Cu toate că au existat unele mici incidente între Constantin
Brâncoveanu şi unii dregători turci de la Dunăre, puţine la număr de altfel,
precumpănitoare au fost relaţiile amicale dintre cele două părţi. Aceste relaţii,
precum şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de turci, au contribuit, într-o
mare măsură, la menţinerea timp de mai bine de un sfert de secol în scaunul
Ţării Româneşti a lui Constantin Brâncoveanu, pe care Nicolae Iorga îl aprecia
ca fiind "prea chibzuit în toate faptele sale ca să grăbească ceasul lucrărilor care
vin când vreau ele, iar nu când vrem noi" 84 •

84

N. Iorga, Valoarea politică a lui Constantin Brîncoveanu, Conferinţă ţinută la Ateneul
român, ViUenii de Munte, 1914, p. 27.
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"PORTRETELE DOAMNELOR ROMÂNE".
ANA RACOVIŢĂ, DOAMNA LUI MIHAI RACOVIŢĂ
VODĂ

1

MihaiMÂRZA

Ana

"Portraits of Romanian Princesses".
Princess of Mihai Racoviţă Voivode
Abstract

Racoviţă,

The author conducts a monographic study upon the 1ife and activities of
Princess Ana, the wife of Mihai Racoviţă Voivode, Prince of Moldavia (17031705, 1707-1709, 1716-1726) and of Wallachia (1731, 1741-1744). The
approach of the study is made in a prosopographical manner.
Princess Ana was the daughter of Dediu the sword bearer, a merchant
from Galaţi who became a boyar due to his diplomatic abilities and his kinship
to both Dosoftei, the scholar metropolitan bishop, and to Ruxanda. Princess
Ana was bom around 1680, she married the sword bearer Mihai Racoviţă in
1698, and she died around 1750. Mihai Racoviţă's wedding is the subject of
irony in Dimitrie Cantemir's allegorical novel Historia hieroglyphica. Mihai
Racoviţă is the Ostrich-Camel, a hybrid animal, lacking grace and intelligence,
while Ana is Helga (the Weasel), bride to the Ostrich-Camel, an exceedingly
beautiful, intelligent and graceful wornan, but frivolous at the same time.
Faithful and merciful, Ana Racoviţă has founded and repaired churches
and monasteries, and has been involved in charitable activities to help the needy
and to get the underprivileged girls married. Y et, when the interests of her
family had to be defended, Princess Ana entered herself the politica! intrigues
of the Phanar, more often than not attracting the enmity of her husband's
supporters and of the Ottoman officials.
Keywords: Princess, Phanar, Mihai Racoviţă, the Ostrich-Camel, Helga,
Historia hieroglyphica, Mihai Racoviţă, Moldavia, Wallachia.
Argument
de cercetare cu tradiţie în cultura istorică occidentală, istoria
femeilor rămâne, în continuare, o temă puţin explorată în istoriografia
românească, chiar dacă publicul cititor a manifestat un interes constant pentru
astfel de istorie. Singurele lucrări accesibile publicului larg, privitoare la istoria
femeilor din trecutul medieval al românilor, au fost şi rămân în continuare
lucrările lui Constantin Gane, dedicate doamnelor, dornniţelor, jupâneselor şi
Direcţie

1

Expresia aparţine lui N. Iorga, vezi infra nota 3.
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cucoanelor2 • Acestea prezintă toate calităţile şi scăderi le unor opere de
popularizare, în care istoria se împleteşte foarte bine cu fanteziile literare de
factură romantică ale autorului. Sub raportul documentării, biografiile femeilor
din societatea înaltă a Ţărilor Române, elaborate de Constantin Gane, nu sunt
remarcabile, dar au constituit şi constituie un moment de împlinire a
istoriografiei noastre.
Din punctul de vedere al istoriei savante, N. Iorga rămâne, în schimb, şi
în acest domeniu un deschizător de drumuri, prin lucrările sale publicate în
primele decenii ale secolului trecut 3 • După N. Iorga şi alţi istorici au abordat
problematici privitoare la rolul jucat de femei în societate românească revolută;
cele mai multe dintre acestea fiind studii de mici dimensiuni, repede uitate chiar
şi de cititorii avizaţi. Acestea privesc, de regulă, dreptul de moştenire al
femeilor, poziţia acestora în raport cu instituţia căsătoriei, locul lor în
ceremonialul curţii domneşti ori rolul politic jucat de unele reprezentante ale
"sexului frumos" în anumite conjuncturi politice. Totuşi, progresul nu trebuie
negat. În ultimii ani s-au înmulţit preocupările pentru cercetarea unor teme
circumscrise istoriei femeilor, apărând şi unele lucrări de certă valoare, care
s-au bucurat şi de o popularizare mulţumitoare. Micile biografii au fost şi
continuă să fie, prin excelenţă, modelul de abordare istoriografică atât la noi cât
4
şi în alte istoriografii . În ultima sută de ani, istoria femeilor a fost scrisă adesea
în manieră militantă ori propagandistică, supradimensionându-se importanţa
socială a femeilor în Evul Mediu sau rolul unor personalităţi feminine în diverse
conjuncturi politice. Plecând de la fapte istorice concrete, scriitorii romantici au
adus în atenţia publicului femei din trecutul naţional; toate soţii, mame, ori fiice
C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, voi. I-11, 1935; Idem, Amărâte şi vesele vieţi de
jupânese şi cucoane. Boieroaicele din Moldova şi Ţara Românească din veacurile XVI-XIX,
Ediţie îngrijită de Viorel Gh. Speteanu, Editura Fundaţiei Culturale Gheorghe Marin Speteanu,
Bucureşti, 2006.
3
N. Iorga, Viaţa femeilor În trecutul românesc, Bucureşti, 1910, lucrare pe care autorul a
îmbunătăţit-o şi publicat-o în anul următor cu titlul: Femeile În viaţa neamului nostru. Chipuri,
datine, fapte, mărturii, Vălenii de Munte, 1911. De asemenea, în volumul: Portretele
doamnelor române, apărut la Bucureşti, în 1937, N. Iorga publica reproduceri fotografice ale
portretelor doamnelor din Evul Mediu, după portretele votive de pe pereţii vechilor biserici ale
mănăstirilor din Moldova şi Muntenia. N. Iorga publicase cu şapte ani în urmă un album similar
de portrete ale domnilor (Domnii români după portrete şi fresce contemporane, Bucureşti,
1930).
4
Pentru o viziune teoretică asupra locului pe care 1-a avut sau îl are istoria de gen în
istoriografia românească, cu realizări şi neîmpliniri, dar şi cu identificarea unor noi direcţii de
cercetare, vezi volumul apărut sub egida Colegiului Noua Europă: Direcţii şi teme de cercetare
în studiile de gen din România, volum coordonat de Ionela Băluţă şi Ioana Crâstocea, Colegiul
Noua Europă, Bucureşti, 2003 (în continuare: Direcţii de cercetare ... ), volum disponibil în
instituţiei
citate,
la
adresa:
format
electronic
pe
pagina
Web
a
http://www.nec.ro/fundatia!nec/publications/dir_teme.pdf. Pentru această referinţă, vezi mai
ales studiul semnat de Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Evul mediu românesc şi istoria femeii
(secolele XVII-XVIII), p. 27-60 în "ibidem".
2
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ale unor voievozi, cărora li s-au atribuit virtuţi excepţionale. Mama lui Ştefan
cel Mare, Doamna Chiajna, Doamna Clara şi Ruxandra Lăpuşneanu sunt femei
prin ale căror virtuţi era promovată istoria glorioasă a neamului, pusă în slujba
idealurilor patriotice ale vremii 5 . Propaganda comunistă a impus o schimbare
semnificativă de paradigmă, istoriografia perioadei comuniste punând accent
atât pe femeile eroine, amintite mai sus, la care s-au adăugat femeile energice,
exponente ale idealurilor revoluţionare, precum Ana Ipătescu 6 •
După 80 de ani de la apariţia primului volum al operei lui C. Gane,
Trecute vieţi de doamne şi domniţe, istoriografia românească nu se poate lăuda
decât cu câteva lucrări temeinice, dedicate istoriei femeilor din trecutul
medieval şi premodern al ţărilor noastre 7 • S-a argumentat, adesea, că abordarea
monografică a istoriei femeilor din evul mediu este o întreprindere
istoriografică greu, dacă nu imposibil, de realizat, sărăcia surselor constituind
un baraj de cele mai multe ori de netrecut. Fiind vorba de un ev prin excelenţă
"masculin", după cum în chip fericit l-a caracterizat Georges Dubl,
documentele înregistrează mai cu seamă faptele celor care făceau istoria bărbaţii. Totuşi, cu cât ne apropiem de zilele noastre, femeile devin din ce în ce
mai prezente în documente, unele dintre ele lăsând urme suficient de numeroase
pentru a le creiona, chiar şi în câteva fraze, un portret mulţumitor. Cercetarea
noastră este o dovadă- una în plus -că biografiile femeilor reprezentative din
trecutul medieval al ţărilor noastre, în special ale doamnelor ţării, sunt abordări
istoriografice posibile.
Paginile care urmează sunt rezervate reconstituirii mai mult din
perspectivă prosopografică, decât din perspectivă biografică, a vieţii şi
activităţii unei femei, care, chiar dacă nu s-a remarcat prin fapte deosebite,
ieşite din comun, care să atragă atenţia istoricilor, a lăsat urme în documente, în
cronici şi în inscripţii, care vorbesc frumos despre faptele şi chipul ei. Evident
5
6

Direcţii de cercetare ... , passim.
1. M. Ştefan, V. Firoiu, Sub semnul Minervei. Femei de seamă din trecutul românesc, Editura

Politică, Bucureşti,

1975; 1. M. Ştefan, Ana Ipătescu, Ed. Militară, Bucureşti, 1975.
Amintim câteva lucrări, dintr-o bibliografie totuşi destul de amplă: Sorin Iftimi, Curtea
doamnei (!). Dregători şi slujitori ai doamnelor Moldovei, Extras din ,,Anuarul Institutului de
Istorie «A. D. Xenopol» Iaşi", Iaşi, 1995; idem, Sigiliile doamnelor din Ţara Românească
(secolele XVI-XVIII), în ,,Arhiva Genealogică", V(X), 1998, 1-2, p. 329-344; idem, Curtea
doamnei (II). Anturajul feminin al doamnelor Moldovei şi ale Ţării Româneşti (sec. XV-XVIII),
Extras din ,,Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iaşi", Iaşi, 2000; Dan-Horia Mazilu,
Văduvele sau Despre istorie la feminin, Ed. Polirom, laşi, 2008; Maria-Magdalena Szekely,
Femei-ctitor în Moldova medievală, în ,,Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iaşi",
XXXII, 1995, p. 441-457; eadem, Ştefan S. Gorovei, Maria Asanina Paleologhina. O prinţesă
bizantină pe tronul Moldovei, Stanta Mănăstire Putna, 2006; Constanta Vintilă-Ghiţulescu, În
şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al
XVIII-lea, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004; eadem, Focul amorului. Despre dragoste şi
sexualitate în societatea românească (1750-1830), Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006.
8
Georges Duby, Evul mediu masculin. Despre dragoste şi alte eseuri, Traducere de Constanţa
şi Stelian Oancea, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972.
7
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materialul documentar aflat la îndemâna istoricului este puţin şi sărac, iar orice
reconstituire istoriografică de acest fel este fatalmente parţială, subiectivă şi
supusă necontenit unor completări şi îmbunătăţiri în lumina izvoarelor
documentare necunoscute autorului sau neluate în seamă de acesta la momentul
redactării lucrării 9 .
"Guziul Orb". Părinţii, fraţii şi alte rude ale doamnei Ana
Despre familia doamnei Ana şi locul de origine al membrilor acesteia a
scris, în urmă cu aproape două decenii, regretatul genealogist şi istoric gălăţean
Paul Păltănea. Studiul acestuia intitulat Familia doamnei Ana, soţia lui Mihai
Racoviţă vine să corecteze unele erori şi să completeze informaţia istorică
existentă la acel moment cu privire la acest subiect 10 • Părinţii doamnei Ana erau
spătarul Dediu de la Galaţi şi Ruxanda, fiica postelnicului Dumitraşcu Cârnul,
un boiernaş obscur de la marginea ţării 11 • Tatăl Anei provenea dintr-o familie de
negustori gălăţeni cu origini brăilene; tatăl acestuia, Şerbu Brăileanul, fusese
negustor, trăindu-şi mare parte a vieţii la Galaţi, unde îl întâlnim adesea în
documente şi unde, împreună cu fratele său Dia şi cu un gălăţean înstărit,
Constantin, fiul lui Teodor, probabil tot negustor, cândva înainte de 1650, au
ridicat o mănăstire cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" - Precista "biserica Oii", cum o numeşte Miron Costin 12 , pe care au închinat-o la Muntele
Athos - la Mănăstirea Vatoped 13 . Şerbu Brăileanu avea legături comerciale
destul de strânse cu negustorii din Şargorod, care ajungeau în această parte a
ţării, printre aceştia numărându-se şi un anume Rustea, în compania căruia îl
întâlnim adesea în documente 14 • Într-o mărturie din februarie 1714, numele lui
Şerbu este însoţit şi de dregătoria de postelnic, fapt care arată că acesta a avut şi

Pentru o perspectivă teoretică asupra acestei categorii recomandăm articolul lui Pierre
Burdieu, L 'Ilussion biograjique, în ,,Actes de la recherche en sciences sociales", voi. 62-63, iun.
1986, p. 69-72.
10
Apărut în ,,Arhiva Genealogică", I (IV), 1994, 3-4, p. 133-144.
11
Biblioteca Academiei Române, Documente istorice, CCLXI/16; La 24 octombrie 1736,
Dumitraşcu Câmul hotărnicea partea de moşie a lui Iorga cămăraşul din Mărceşti (C. Solomon,
C. A. Stoide, Documente tecucene, voi. I (sec. XVII-XIX), Bârlad, 1938, p. 15, nr. XIX). La
întoarcerea (primeneala) lui Vasile vodă Lupu la Iaşi, în timpul conflictului din primăvara-vara
anului 1753, Dumitraşcu Câmul, pe atunci mare postelnic, a mers "la Mănăstirea Golia de au
jăcuit negustorii ş-au luat zapisele lor" (Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, IV, p. 123;
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. II Acte interne (!66I-I690), editate de Ioan
Caproşu, Iaşi, Editura "Dosoftei", 2000, p. 332-333, nr. 358 (în continuare: 1. Caproşu,
Documente Iaşi, II). Jaful lui Dumitraşcu Câmul de la Mănăstirea Golia nu este, până în
f:rezent, confirmat de alte surse.
2
Miron Costin, Opere, Ediţie critică deP. P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 267.
13
Melchisedec, Notiţe istorice şi arheologice adunate de la 48 de mănăstiri şi biserici din
Moldova, Bucureşti, 1885, p. 311-316; Paul Păltănea, op. cit., p, 134-135.
14
C. A. Stoide, Negustorii din Şarhorod în Moldova, în "Revista Istorică Română", V-VI,
1935-1936, p. 386; Arhivele Naţionale Iaşi, M-rea Brazi, XXV/10; CDM, II, nr. 2120.
9
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ranguri boiereşti 15 . Şerbu nu rămâne în istorie numai în calitatea sa de bunic al
Doamnei Ana, ci şi în calitatea sa de rudă apropiată a mitropolitului cărturar
Dosoftei, fiind căsătorit cu sora înaltului prelat, Fesa. După tipărirea Psaltirei în
versuri, 1673, învăţatul frate dăruieşte Fesei şi soţului ei un exemplar al cărţii,
cu dedicaţia: "cumnatului Şerbului şi Fesii, surora mea, cu sănătate şi
blagoslovenie" 16 . Şerbu şi Fesa au avut patru copii: o fată, Safta, căsătorită cu
Manolache, fiul lui Toderaşco Tuduri, pârcălab de Galaţi 17 şi trei feciori: Dediu,
18
Gheorghiţă şi Ranete •
Dintre feciorii lui Şerbu numai Dediu, tatăl Doamnei Ana, s-a remarcat
printr-o importantă carieră administrativă, ocupând dregătorii la Curtea
Domnească, ceilalţi doi au avut dregătorii mărunte, trăind în anonimat şi
bucurându-se o viaţă întreagă de statutul de fraţi ai lui Dediu, după cum, de
altminteri, sunt şi menţionaţi în documente 19 • Din documentele citate, dar şi din
altele, transpare destul de clar că doi dintre feciorii lui Şerbu s-au mutat la Iaşi,
unde şi-au cumpărat case şi pivniţe de piatră20 • Este greu de explicat cum
odrasla unui simplu negustor, precum Dediu, a ajuns să ocupe o poziţie
administrativă importantă, începându-şi cariera din tinereţe şi ajungând socrul
unuia dintre boierii reprezentativi ai ţării, care, ulterior, a avut norocul să urce
pe tronul ţării. Poate că mitropolitul Dosoftei nu este chiar străin de ascensiunea
nepotului său. Mult timp Dediu a fost confundat de istorici cu un alt personaj
omonim contemporan cu el, dar mai în vârstă, Dediul spătarul arbănaş, amândoi
menţionaţi de cronicile vremii. Privitor la persoana lui Dediu persistă în
istoriografie o altă confuzie, anume aceea a apartenenţei sale la familia
Codreanu, fiind amintit de mulţi istorici cu numele de Dediu Codreanu, deşi el
nu apare în nici o sursă cu acest nume şi nici nu figurează printre descendenţii
acestei familii în nici un document 21 •
Acelaşi Paul Păltănea consideră că părinţii lui Dediu erau români
brăileni, deşi îndeletnicirile familiei şi numele membrilor acesteia ne fac să
credem că originea lor era sud-dunăreană. Potrivit lui N. Stoicescu, Dediu şi-a
început cariera în timpul domniei lui Ştefan Petriceicu, când a ocupat funcţia de
căpitan de dorobanţi. Ascensiunea sa continuă când Antonie Ruset devine
Paul Păltănea, op. cit., p. 136-137.
Melchisedec, Cronica Romanului şi a episcopiei de Romanii compusă dupre documente
nafionli-romăne şi streine, edite şi inedite, voi. I, Bucureşti, 1875, p. 279.
17
Arhivele Naţionale Iaşi. Episcopia Roman, XV2, CDM, III, nr. 2474.
18
Paul Păltănea, op. cit., loc. cit.
19
Biblioteca Academiei Române, Documente istorice, CCXIX/13; Paul Mihail, Contributii
documentare la istoria oraşului Iaşi, în ,,Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D.
Xenopol» Iaşi", XXIV, 1987, 1, p. 432; Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. III
Acte interne (1691-1725), editate de Ioan Caproşu, Editura "Dosoftei", Iaşi, 2000, p. 183-184,
nr. 213 (în continuare: 1. Caproşu, Documente Iaşi, III).
20
Vezi supra nota 17.
21
În studiul citat, Paul Păltănea identifică sursa erorii şi demonstrează netemeinicia acestei
confuzii.
15

16
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Succesorii acestui din

urmă

domn,

acordă

lui Dediu

dregătoriile

de mare

şetrar, pârcălab de Galaţi şi mare medelnicer. În această din urmă dregătorie, îl

regăsim pe Dediu la 5 ianuarie 1688. La începutul celei de-a doua domnii,
Constantin Duca (1693-1695,1701-1703) i-a încredinţat funcţia de staroste al
ţinutului Putna. Unii istorici, printre care şi Paul Păltănea, consideră că Dediu a
avut şi funcţia de serdar, în timpul celei de-a treia domnii a lui Gheorghe Duca
( 1678-1683 ), fapt totuşi puţin probabit2 2 . Ajuns domn, Mihai Racoviţă, ginerele
său, îl va confrrma pe Dediu în dregătoria de mare medelnicer, pentru ca în
1707, la revenirea în scaunul Moldovei cu a doua domnie, acesta să-1 numească
într-una dintre dregătoriile cele mai înalte ale ţării, cea de mare spătar. Cronicile
timpului şi documentele ne arată că Dediu a fost aproape în permanenţă în
atenţia domnilor Moldovei, începând de la Ştefan Petriceicu şi până la prima
mazilire a ginerelui său din scaunul Moldovei, în 1705. După aceast moment,
numai în timpul domniilor ginerelui său, Dediu s-a bucurat de răgaz, în rest a
mâncat pâinea amară a exilului. În timpul celei de-a treia domnii a lui Mihai
Racoviţă, nu ştim de ce, Dediu spătarul nu a mai ocupat nici o dregătorie. La 23
iulie 1723, era încă în viaţă23 , iar la 27 octombrie 1724 este menţionat ca
decedat 24 , fapt care ne face să credem că sănătatea precară este motivul pentru
care Mihai Racoviţă nu 1-a mai pus în vreo dregătorie.
Împreună cu Ruxanda, Dediu spătarul a avut două fete, Ana şi Maria şi
doi fii, Ioan şi Mihait2 5 . Despre feciori nu ştim nimic, probabil au murit de
tineri; despre cea de-a doua fiică, Maria, ştim numai că a fost căsătorită de două
ori, mai întâi cu Constantin Aldea, iar apoi cu un negustor din Ţara Leşească al
26
cărui nume nu ne este cunoscut • După mazilirea lui Mihai Racoviţă, din
octombrie 1709, Dediu spătarul a trăit mulţi ani în exil1 în Polonia (1709-1715),
probabil în apropierea locuinţei fiicei sale, la Sniatin. In decembrie 1709, făcea
o danie la Mănăstirea Ugornicki. În semn de mulţumire călugării 1-au trecut în
. 27
pome 1mc .

N. Stoicescu, op. cit., p. 394. Cariera acestor doi se întrepătrunde în aceşti ani, iar din
documente nu transpare prea clar care dintre cei doi purtători ai numelui Dediu a ocupat
dregătoria de serdar. Vârsta şi cariera de până atunci ne fac să credem că serdar era totuşi
Dediul arbănaşul, care va mare spătar înaintea omonimului său de la Galaţi.
23
Biblioteca Academiei Române, Documente istorice, CLXI/122; Documente istorice tecucene,
voi. II, secolul al XVIII-lea, Identificare, selecţie, transcriere, cuvânt înainte şi indice de Ştefan
Andronache, Biblioteca Municipală Tecuci, Tecuci, 2001, p. 49-50, nr. 40 (în continuare:
Documente istorice tecucene ... ).
24
Documente istorice tecucene... , loc. cit.
25
N. Iorga susţine că Dediu ar fi avut patru feciori: Constantin, Şerban şi cei doi amintiţi mai
sus, fără a aduce în sprijinul acestei opinii vreo dovadă documentară (Carol al XII-lea, Petru cel
Mare şi Ţerile Noastre (/709-1714), Extras din ,,Analele Academiei Române. Memoriile
Secţiunii Istorice", seria II, tom XXXIII, p. 12).
26
Paul Păltănea, op. cit., p. 144; Radu Rosetti, Cronica Vascanilor, în ARMSI, s. II, t. XXIX,
1907, p. 136.
27
Alături de Dediu au fost consemnate şi numele soţiei sale şi ale celor doi fii amintiţi mai sus.
Surprinzător numele Mariei nu figurează în acest pomelnic (P. P. Panaitescu, Fundaţiuni
22
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Helga şi Struţocămila. Căsătoria Anei cu spătarul Mihai Racoviţă
În cronica sa, Ion Neculce relatează că la "scurtă vreme" după urcarea
lui Antioh Cantemir în scaunul Moldovei, în ianuarie 1696, Safta, sora acestuia
şi prima soţie a spătarului Mihalache Racoviţă, a decedat pe neaşteptate.
Continuând, Ion Neculce remarcă surprins că, după decesul Saftei, fratele
acesteia nu 1-a mazilit pe fostul său cumnat din boieria pe care i-o acordase,
aceea de mare spătar, ba încă "i-a dat voie de s-au şi însurat în dzileli lui, de au
luat o altă fată de boier, anume a medelnicerului Dedul de la Gălaţii" 28 . Data
celebrării căsătoriei nu ne este cunoscută, dar din succesiunea evenimentelor
relatate de Ion Neculce putem deduce că evenimentul s-a petrecut, cel mai
probabil, în anull698.
Urcarea lui Mihai Racoviţă în scaunul Moldovei, în septembrie 1703, cu
sprijinul lui Constantin Brâncoveanu, în detrimentul lui Antioh Cantemir,
candidat şi el la aceeaşi demnitate, a provocat o duşmănie ireconciliabilă între
Cantemireşti şi Mihai Racoviţă. Cantemireştii au acceptat cu greu înfrângerea,
iar Dimitrie Cantermir, fratele lui Antioh, şi-a folosit talentul literar în slujba
cauzei familiei sale. Din această frustrare s-a născut cunoscutul roman satiric
cantemirian, Istoria ieroglifică, în care este persiflată adunarea boierilor
moldoveni de la Arnăut Chioi, din august 1703, care, sfătuiţi de Iordache Ruset
vornicul şi de Constantin Brâncoveanu, 1-au ales domn al Moldovei pe Mihai
Racoviţă. Personajele romanului alegoric cantemirian sunt tot soiul de animale
fantastice, care întruchipează pe Mihai Racoviţă, pe apropiaţii şi pe susţinătorii
săi, cărora voievodul cărturar le atribuie cele mai respingătoare defecte. Dorind
să-şi ridiculizeze adversarii, în fapt, Dimitrie Cantemir nu face altceva decât să
exagereze până la paroxism defectele acestora, unele dintre ele cunoscute şi din
alte surse. Aceste caracteristici fac din Istoria ieroglifică o sursă istorică de
neocolit, unică în felul ei 29 •
Printre situaţiile satirizate de Dimitrie Cantemir în Istoria ieroglifică
regăsim şi nunta lui Mihai Racoviţă cu Ana, eveniment care în realitate nu a
avut nici o legătură cu evenimentele petrecute lunile iunie-septembrie 1703.
Aceasta s-a petrecut, după cum am amintit, cel mai probabil cu câţiva ani
înainte, în 1698. Mihai Racoviţă este Struţocămila, un animal alegoric jumătate
religioase româneşti În Galiţia, în "Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", XXII, 1929,
~· 17).
8
Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, Ediţie critică şi studiu
introductiv de Gabriel Ştrempel, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982, p. 380. În ceea ce priveşte
căsătoria lui Mihai Racoviţă cu Safta, Ion Neculce crede că moartea Saftei era o pedeapsă
divină, fiindcă la data oficierii acestui eveniment, Constantin Cantemir, domnul Moldovei şi
tatăl Saftei şi vomicul Ion Racoviţă, tatăl lui Mihai erau rude spirituale: "Căce Cantemir vodă
era cumătru cu cuscru-său Ion Racoviţă, că-i botezasă Cantemir vodă un copil lui Ion Racoviţă,
mai mic decât ginere-său Mihalache. Căce poate n-au răbdat Durnnedzău" (ibidem, p. 340).
29
Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, voi. I-II, Ediţie îngrijită, note şi glosar de Ion Verdeş şi
P. P. Panaitescu. Prefaţă şi table chronologic de Alexandru Duţu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1978,
p. 148.
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struţ şi jumătate cămilă, dizgraţios şi respingător

prin defectele fizice şi prostia
care-I caracterizau. Căutând să-I ridiculizeze şi mai mult pe adversarul
său, Dimitrie Cantemir pune în contrast urâţenia mirelui Struţocămila cu
frumuseţea incomparabilă, delicateţea şi formele voluptoase ale miresei Helga
(Nevăstuica), personaj care încama pe Ana. Diatribele lui Dimitrie Cantemir se
revarsă ca şuvoiul unei cascade într-un limbaj injurios, fără precedent în
literatura română. Iată un fragment din pamfletul voievodului cărturar: "0,
dreptate sfăntă, puneţi îndreptariul şi vedzi strâmbe şi cârjoabe lucrurile
norocului, ghibul, gâtui, flocos pieptul, botioase genunchele, cătălige picioarele,
dinţoasă fălcile, ciute urechile, puchinoşi ochii, suciţi muşchii, întinse vinele,
30
lăboase copitele Cămilei , suleget trupul, cu albă pieliţa, cu negrii şi mângâioşi
ochii, cu supţiri degeţelele, cu roşioare unghişoarele, cu molceluţe vinişoarele,
cu iscusit mijlocelul şi cu rătungior grămăgiorul Helgii, ce potrivire, ce
asemănare şi ce alăturare are?". Această însoţire este rodul norocului "orb şi
surd", "tiran nemilostiv şi păgân fără lege" 31 • Şi pentru ca meniul să fie
complet, voievodul cărturar recurge şi la versuri, folosind o întreagă paletă de
invective, insinuări calomnioase şi blesteme, ascunse cu meşteşug într-un
limbaj codat, care sugerează cititorului că Helga (Ana) era o femeie cu
moravuri uşoare, însărcinată în şase luni la data oficierii nunţii. Cităm un
fragment din opera catemiriană: ,,Prundul Evratului mărgăritariu naşte/ Cămila
din iarbă cele scumpe paşte./ Mâna Afroditii cunună împleteşte/ Evratul Evropii
nou lucru scorneşte./ Din cele cu solzi Helgile iveşte/ Norocul ce va toate
biruieşte./ Cununa împletită norocul o tinde,/ Capul fără creieri cu mâna o
prinde./ O, Helge fecioră, frumoasă navastă,/ Nevastă ficioară, ficioară nevastă,/
Cămila să ragă, tâlcul nu-nţăleagă,/ Margă la Athina ce ieste s-aleagă./ Ficioară
nevastă, nevastă ficioară, Peste şase vremi roada să-i coboară,/ Fulgerul, fierul,
focul mistuiască./ Patul nevăpsit să nu mai slăvască" 32 • Potrivit lui Dimitrie
Cantemir, Struţocămila era un personaj lipsit până şi de inteligenţa elementară,
nepricepând că mireasa nu era fecioară, deşi sarcina era destul de avansată,
meritându-şi astfel dezonoarea 33 •
găunoasă

30

Dimitrie Cantemir foloseşte în cuprinsul operei sale, pentru Struţocămilă şi denumirea de

Cămilă.
31

Ibidem, voi. 1, p. 149.
Dimitrie Cantemir insinuează că Mihai Racoviţă culege în mod nemerit "mărgăritarul", adică
pe Ana, graţie norocului şi nu calităţilor sale, el fiind lipsit de inteligenţă "capul fără creieri".
Ana era o femeie de moravuri uşoare, însărcinată în şase luni, iar Struţocămila este atât de obtuz
încât nu înţelege un lucru evident ca acesta. În final, Dimitrie Cantemir blestemă patul conjuga!
al celor doi "să nu mai slăvască", adică să nu mai ,,rodească" (Ibidem, p. 150-151 ). N.
Manolescu consideră că acestea "sunt primele noastre versuri în cod (şi, desigur, cu cheie), în
maniera G6ngora-Marino (Istoria critică a literaturii române. Cinci secole de literatură,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2008, p. 81) .
33
Într-un studiu recent, Bogdan Creţu consideră că Dimitrie Cantemir nu şi-a ales la întâmplare
personajele animaliere din Istoria ieroglifică, ci, la alegerea lor, a avut în vedere şi simbolistica
atribuită unora dintre ele în bestiariile antice, preluate şi adaptate de cultura creştină medievală
32
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Ana era frumoasă nu avem motive de îndoială, în schimb urâţenia
lui Mihai Racoviţă şi socrului său sunt simple licenţe literare,
neconfirmate de documente. Despre Dediu, în Cronica anonimă întâlnim
34
cuvinte laudative, precum că "era om viteaz şi de treabă" , nicidecum "orb şi
slut", cum îl caracterizează Dimitrie Cantemir în pamfletul său. Reţinem, de
asemenea, de la Dimitrie Cantemir că frumuseţea Anei i-a adus tatălui ei,
Dediu, alias Guziul Orb ( cârtiţa), multe avantaje, fiindcă aceasta "în dragostea
multor jiganii intrasă" şi multe minţi "de frumuseţea ei să nebunisă" 35 .
Chiar dacă era o femeie frumoasă, Ana era fiica unui negustor boierit,
având la origine o condiţie socială modestă, inferioară lui Mihai Racoviţă, mare
spătar, boier falnic şi înstărit, agreat la Curtea Domnească, cu fumuri de
domnie, fost ginere şi cumnat de domn, descendentul unor familii de prim rang
din Moldova: Racoviţă şi Cantacuzino, rudă de sânge cu domnul Ţării
Româneşti, Constantin Brâncoveanu, şi înrudit cu numeroase familii din
"protipendada" de atunci a Moldovei. Este, aşadar, greu de elucidat cum Mihai
Racoviţă a ajuns să coboare din poziţia sa socială şi să încheie o căsătorie cu
fata unui boier mărunt ca Dediu, descendentul unui negustor gălăţean, ajuns în
funcţii boiereşti printr-un concurs favorabil de împrejurări. Să fi fost frumuseţea
Anei un argument hotărâtor s-au Dediu medelniceul, tatăl Anei, era suficient de
înstărit, încât putea oferi fetei sale o zestre atractivă, astfel încât Ana să
constituie o partidă râvnită de feciorii marilor boieri moldoveni?
atribuită

Ctitoriile

şi

milosteniile doamnei Ana

Racoviţă

În societatea medievală femeile aveau o viaţă modestă, orizontul
acestora fiind aproape în exclusivitate limitat la activităţile casnice, iar în
câmpul relaţiilor sociale nu treceau dincolo de contactele obişnuite cu rudele şi
cu persoanele care formau aşa-numita vecinătate. Conjunctural, unele femei îşi
occidentală. În opinia sa, nevăstuica a fost aleasă tocmai pentru că simbolizează în cultura
populară medievală predispoziţia spre dezmăţ şi practici sexuale necuviincioase, scriitorul
dorind să sugereze ipso factum, că Ana era o femeie impură (Bestiarul lui Cantemir: între
simbolul medieval şi viziunea modernă, în "Revista de istorie socială", XIII-XV, 2008-2010, p.
51-60).
34
Cronica anonimă a Moldovei, 1661-1729 (Pseudo-Amiras), Studiu şi ediţie critică de Dan
Simonescu, Bucureşti, 1975, p. 54.
35
Ibidem, p. 147. C. Gane scrie în micromonografia dedicată acestei Doamne că Dimitrie
Cantemir era, la rândul său, unul dintre amorezi, şi că pamfletul său la adresa Anei ar avea două
cauze, ura neîmpăcată pe care pamfletarul o avea faţă de adversarul său politic, Mihai Racoviţă
şi dragostea neîmpărtăşită faţă de Ana. Considerăm că este puţin probabil ca Dimitrie Cantemir
să fi fost îndrăgostit de Ana, opinia lui C. Gane nefiind altceva decât o simplă fantezie literară
(Trecute vieţi de doamne şi domniţe, voi. 1, ediţia a IV-a, Bucureşti, 1941, p. 422). Dimitrie
Cantemir obişnuia să-şi atace adversarii cu pamflete şi mistificări calomnioase, pe care le
regăsim în lucrările sale (Alexandru G. Mavrocordat, Despre origina Mavrocordaţi/or.
Observaţii asupra Istoriei Românilor a d-lui A. D. Xenopol, în ,,Arhiva. Organul societăţii
ştiinţifice şi literare din Iaşi", V, 1894, 3-4, p. 170-188).
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depăşeau condiţia participând la viaţa politică. Acţiunile lor erau însă
întotdeauna legitimate de statutul pe care îl aveau în raport cu bărbaţii (soţi, fii,
fraţi) ale căror interese le reprezentau. Doamnele ţării aveau ocazia de a
participa la ceremonii publice şi ocazional se implicau în diverse activităţi cu
caracter social. Asistenta socială, sprijinirea şi repararea unor biserici şi
mănăstiri sunt câteva dintre activităţile pe care doamnele ţării le desfăşurau în
mod curent. Ar fi o greşeală dacă am considera că femeile din viaţa bărbaţilor
cu putere de decizie din această perioadă istorică erau lipsite de vreo autoritate
în viaţa politică, când ştim că de nenumărate ori cererile lor nu rămâneau fără
ecou, reuşind, adesea prin capacitatea lor de persuasiune, să influenţeze
deciziile luate de bărbaţi. Femeile din trecut nu aveau aşadar o viaţă insipidă,
lipsită de posibilităţi de afrrmare socială, dar, totuşi, trebuie remarcat faptul că
posibilităţile lor de acţiune variau în raport cu rangul pe care îl aveau bărbaţii,
în numele cărora ele vorbeau, acţionau sau chiar luau decizii. Din activitatea
doamnei Ana, pe care voi încerca să o creionez în rândurile care urmează, vom
vedea în ce măsură consideraţiile teoretice arătate mai sus se confirmă sau se

infrrmă.

Cu privire la activitatea doamnei lui Mihai Racoviţă, Ion Neculce
notează următoarele: "Doamna lui [Mihai Rac oviţă n. ns.] era foarte milo stivă.
Multe biserici şi mănăstiri stricate au acoperit şi le-au tocmit. Şi (pe) oamenii
scăpătaţi îi miluia, şi pe fete sărace le grijiia şi le mărita". Documentele care
conţineau informaţii privitoare la milosteniile doamnei, câte vor fi fost, s-au
pierdut, în schimb s-au păstrat câteva dintre documentele care privesc
activitatea ei ctitoricească. Despre aceasta vom vorbi mai pe larg în
continuare 36 . Potrivit cronicarilor, în timpul primei domnii a soţului ei (17031705), Doamna Ana este cea care a reparat biserica Mitropoliei "ce(a) vechi",
abandonată din cauza stării de ruină în care decăzuse. Potrivit lui Nicolai Muste
gestul ctitoricesc al Doamnei a constat în repararea zidurilor şi acoperirea
bisericii, înnoirea catapetesmei şi înzestrarea lăcaşului de cult cu cele necesare
cultului 37 . Este vorba de vechea bisericuţă de lângă Uliţa Mare, pe locul căreia
mai tîrziu mitropolitul Gavril Calimah a construit biserica Sf Gheorghe, din
actualul complex mitropolitan de la Iaşi 38 . În apropierea acesteia, Anastasia,
36

Ion Neculce, op. cit., p. 687.
Cunoscut pentru simpatia lui faţă de Mihai Racoviţă, acest cronicar consemnează, exagerând
desigur, că biserica, înaintea intervenţiei Doamnei Ana, decăzuse atât de mult: "că era de atâta
vreme pustie (Mitropolia Veche subl. ns.), încât să ţinea crâşmă subt biserică, şi fecendu-se
locaşu de beţie şi de curvărie, ce toate acestea le-au stricatu Doamna, şi au rămasu biserica iar
în cinstea sa ca un lucru sfinţitu a lui Dumnedzeu, după cum grăesce singuru Hristosu la
Evanghelie către Farisei: «Casa mea, Casa rugei se va chiema, eră voi o faceţi peşcerea
tâlharilom (Pseudo-Neculai Muste, diac de divan, Letopiseţul Ţerei Moldovei de la domnia lui
Istrati Dabija vv. până la a treia domnie a lui Mihai Racoviţă ( 1662-1729), în "Cronicele
României seu Letopiseţele Moldovei şi Valahiei", ediţia a II-a, editate de Mihail Kogălniceanu,
voi. III, Bucureşti, 1874, p. 31 ).
38
Scarlat Porcescu, Catedrala Mitropolitană din Iaşi, Iaşi, 1977, p. 10-12.
37

https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

43

Doamna lui Gheorghe Duca, a construit, în 1682, biserica Stratenia
(Întâmpinarea Domnului), pe locul unei biserici mai vechi - numită în epocă
Biserica Albă. Lăcaşul de închinăciune ridicat de Doamna Anastasia a fost
folosit ca Mitropolie până după 1770, când devine paraclis al Academiei
domneşte 9 . Mihai Racoviţă şi doamna sa nu sunt menţionaţi în pomelnicul
ctitorilor Mitropoliei, rescris, în 1754, la iniţiativa lui Iacov Putneanul 40 , deşi
gestul lor ctitoricesc trebuia recompensat. Aceasta este, consider, o dovadă că
Ana Racoviţă nu a efectuat reparaţii la Stratenia, ci la altă biserică, dispărută la
mijlocul secolului al XVIII-lea41 •
Primele două domnii ale lui Mihai Racoviţă au fost scurte şi agitate
(1703-1705, 1707-1709), neexistând astfel timp pentru realizări importante.
Revenită la Iaşi, în februarie 1716, când acesta a căpătat tronul Moldovei pentru
a treia oară, de data aceasta pentru un timp mai îndelungat 42 , Ana Racoviţă şi-a
continuat preocupările caritabile şi ctitoriceşti, atât de mult lăudate de Ion
Neculce. Bisericile din Botoşani s-au bucurat acum de o atenţie specială din
partea ei şi a lui Mihai Racoviţă, amândoi figurând în calitate de ctitori la
bisericile Adormirea Maicii Domnului (Ospenia) şi Sf. Nicolae Popăuţi, pe care
le-au înnoit, dar şi la biserica Sf. Gheorghe, unde au construit un turn clopotniţă
şi unde au executat unele reparaţii 43 . Explicaţia atenţiei deosebite acordate de
Ana Racoviţă lăcaşurilor de cult din Botoşani credem că rezidă pe de o parte în
statutul juridic al acestui târg, acela de apanaj al doamnei 44 , iar pe de altă parte
Biserica Stratenia a fost ridicată în timpul celei de-a doua domnii a lui Gheorghe Duca (16781683) (C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a catedralei mitropolitane din
laşi, Bucureşti, 1888, p. XLIV-XLV, în continuare: C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei
Moldovei ... ). Am considerat că nu poate fi vorba de altă biserică întrucât pe la 1740, când
Neculce îşi scrie cronica, biserica Stratenia nu devenise încă Mitropolia Veche, iar dacă Ana
Racoviţă ar fi reparat biserica Sf Nicolae Domnesc, care servise la rândul ei ca Mitropolie,
înainte de construirea Strateniei, atunci Ion Neculce ar fi spus acest lucru mai explicit. Pentru
informaţii suplimentare pot fi consultate unele documente din epocă (1. Caproşu, Documente
laşi, III, p. 64, nr. 81, p. 65-66, nr. 83, 75-78, nr. 97, p. 124, nr. 145). Vezi şi opinia lui Scarlat
Porcescu din op. cit., loc. cit.
40
C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei ... , p. LIV.
41
C. Erbiceanu susţine că biserica Stratenia a fost ridicată pe locul Bisericii Albe (op. cit., loc.
cit.).
42
Această domnie a lui Mihai Racoviţă a durat puţin peste un deceniu (1715-1726). Pentru alte
informaţii privind domniile lui Mihai Racoviţă, vezi studiul monografie semnat de Matei D.
Vlad, Unpământeanprintrefanarioţi: Mihai Racoviţă, în "Revista de istorie", 42 (1989), 9, p.
889-909 sau vocea Mihai Racoviţă Cehan din lucrarea lui Mihai Ţipău, Domnii fanarioţi în
Ţările Române (1 711-1821 ). Mică enciclopedie, Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită, Ed. Omonia,
Bucureşti, 2008, p. 155-160.
43
N. Iorga, Inscripţii botoşănene, cu o prefaţă despre istoria Botoşani/ar, Bucureşti, 1905, 33 p
44
Veniturile acestui târg erau apanajul Doamnelor Moldovei. Aceste venituri erau administrate
în mod independent de Doamnele în exerciţiu şi rezervate, încă de pe vremea lui Petru Rareş,
pentru întreţinerea fastului lor (Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, coordonatori
Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu, Ed. Academiei, Bucureşti, 1983, vocea: Doamnă; Sorin
Iftimi, Apanaje şi surse de venit ale doamnelor din Moldova şi Ţara Românească, în "Istorie şi
39
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credem că în starea deplorabilă de conservare a acestor biserici, care la acea
vreme necesitau intervenţii urgente. Din documentele păstrate putem observa că
Doamna lui Mihai Racoviţă este una din puţinele Doamne care s-au preocupat
de starea în care se găseau lăcaşurile de rugăciune din acest oraş.
Despre reparaţiile pe care le-a susţinut Ana Racoviţă asupra bisericii
curţii domneşti din Botoşani, cu hramul Sf. Nicolae Popăuţi, ctitoria lui Ştefan
cel Mare, nu avem decât mărturii indirecte din surse târzii. Intr-un hrisov dat de
Matei Ghica, la 2 septembrie 1753, se menţionează că biserica "ce au fost zădită
de luminatul răposat Domn Ştefan Voievod cel bun la tărgul Botoşanii, care
după trecire vremilor rămâind descoperită şi surpată de zidiurile ei au înnoit-o
de iznoavă răpoosata maica Domnii Sale (Constantin Racoviţă subl. ns.) ;i au
împodobit-o cu veşminte şi cărge şi alte odoară argintării bisericeşti ... " 4 • Nu
ştim cu precizie când au fost executate aceste reparaţii, dar bănuim că în
perioada 1720-1724 şi nici nu ştim care a fost amploarea exactă a lor. Din
evaluările efectuate până acum, de mai mulţi arhitecţi şi istorici, printre care şi
N. Iorga, a rezultat că reparaţiile efectuate de Doamna lui Mihai Racoviţă au
constat în consolidarea zidurilor, refacerea acoperişului şi a catapetesmei. De
asemenea, din motive necunoscute, se pare, tot acum este îndepărtat peretele
care separa naosul de pronaos. Păstrarea picturii interioare originale 46 şi a
arhitecturii originale a bisericii sunt indicii suficient de clare că reparaţiile
executate acum nu au fost de mare amploare, biserica nefiind înnoită "de
iznoavă" aşa cum arată documentul citat. Potrivit preotului Al. H. Simionescu,
la 1790, din motive necunoscute, biserica nu mai păstra "decât prea puţin din
ceea ce i-au lăsat Constantin Racoviţă şi alţi domnitori". La începutul secolului
al XX -lea, dintre donaţii le Doamnei Ana se mai păstrau numai câteva veşminte
47
şi câteva fragmente din catapeteasmă •

societate", voi. II, coord. Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Horia Dumitrescu, Ed. Mica Valahie,
Bucureşti, 2005, p. 88 sqq.).
45
Data propusă de N. Iorga, editorul documentului, este eronată, întrucât la 2 septembrie 1752
domn al Moldovei era Constantin Racoviţă, fiul cel mare al Doamnei despre care facem vorbire
în prezentul studiu. Matei Ghica îşi începe domnia în vara anului 1753. Prin urmare anul
emiterii nu poate fi decât 1753, Matei Ghica întărind, prin hrisovul său, privilegiile acordate de
predecesorul său. Pentru textul documentului citat, vezi: N. Iorga, Studii şi documente cu
privire la istoria românilor, V/1, Cărţi domneşti, zapise şi răvaşe, Bucureşti, 1903, p. 247-248.
6
" Carmen Cecilia Solomonea, Prima decoraţie a bisericii .. Sf Nicolae" din Popăuţi-Botoşani.
Concept şi reconstituire digitală, date noi despre imaginea monumentului, în ,,Monumentul",
IX, 2008, Iaşi, 553-571.
47
Icon. Stavrofor Al. H. Simionescu (parohul bisericei, protoiereu), Mănăstirea Popouţi în
prezent biserica parohială .. Sf Nicolae" .. Popouţi" din Botoşani, Botoşani, 1912, p. 40.
Concluziile preotului Simionescu sunt reluate într-o broşură recentă realizată în parteneriat de
Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Botoşani şi de Muzeul Judeţean Botoşani. Textul este
semnat de Paul Şandurschi (muzeograf), Elena lbănescu (inginer) şi Nicolae Comea
(muzeograf) (Biserica domnească .. Sf Nicolae Făcătorul de Minuni" Popăuţi-Botoşani. 500 de
ani de existenţă (1496-1996), Editura Axa, Botoşani, f.a., 21 p.). Pentru alte informaţii, vezi şi
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Atent faţă de ctitorii1e părinţilor săi, Constantin Racoviţă reface şi el
biserica Sf. Nicolae Popăuţi, după care, în cursul anului 1751, o transformă în
48
mănăstire, închinând-o, în acelaşi an, la patriarhia Antiohiei . Respectându-şi
obligaţiile care-i reveneau în calitatea sa de ctitor, fiul Anei înzestrează noua
mănăstire cu odoare scumpe, cărţi de cult, moşii şi ţigani. Printr-un hrisov
solemn, emis în iunie 1751, Constantin Racoviţă confirmă mănăstirii Popăuţi
stăpânirea asupra moşiilor pe care tocmai i le dăruise - Tătăraşi şi Popăuţi.
Totodată, îi mai dăruieşte 24 de sălaşe de ţigani şi îi acordă unele privilegii,
printre care acela de a beneficia de 100 de lei din vama domnească şi dreptul de
a strânge dijma din "tot hotarul târgului Botoşani" 49 .
Dintr-un alt document emis de Constantin Racoviţă rezultă că Doamna
Ana era ctitor şi la biserica Sf. Arhanghel Mihail de la Soroca. În acest
document, dat la 10 ianuarie 1757, fiul Anei recunoaşte că episcopul Inochentie
al Huşului i-a atras atenţia asupra acestei biserici: "cum că este făcută [ ... ] de
răposata preiubita maica noastră" şi că este lipsită de veniturile necesare
supraveţuirii "unui sv(î)ntu dumnezeiascu lăcaş". Drept urmare, pentru a se
chivernisi biserica "cu preoţi nelipsiţi şi alte trebuinţe ce va mai ave ca să să
afle de a purure biserica deschisă şi să să păzască cu orânduiala sa", Constantin
Racoviţă îi acordă o bucată de moşie din hotarul târgului Soroca şi o pune direct
sub "purtarea de grijă" a episcopului Ionochentie şi a celorlaţi "ce după vremi
să vor alege a fi episcopi la aceasta svântă episcopie" 50 .

G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, cu un rezumat în limba franceză, Bucureşti, 1926, p. 4648.
48
Manolache Drăghici se înşeală atunci când consideră că gestul ctitoricesc al lui
Constantin Racoviţă s-ar fi făcut pentru pomenirea soţiei sale, Sultana Sulgearoglu, moartă în
ianuarie 1753. Cronologia faptelor arată că biserica Sf. Nicolae Popăuţi a fost refăcută,
transformată în mănăstire, înzestrată şi închinată înaintea decesului soţiei sale. Atenţia acordată
acestei biserici de Constantin Racoviţă s-a făcut mai degrabă pentru pomenirea mamei sale, care
a decedat, după cât se pare, în jurul anului 1750. Tot Drăghici afirmă că vodă Constantin
Racoviţă a dăruit mănăstirii Popăuţi moşiile tatălui său. Nici această informaţie nu este reală,
acest domn a dăruit într-adevăr toate moşiile tatălui său, însă nu Mănăstirii Popăuţi, ci
Mănăstirii Precista Mare din Roman (Manolache Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 de
ani, până în zilele noastre, voi. Il, laşi, 1857, p. 162. Cronica lui Manolache Drăghici a fost
reeditată cu numeroase greşeli de transcriere, omisiuni şi comentarii eronate de Constantin
Mihăiescu-Guiu, Manolache Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani, până în zilele
noastre, Transpunere în litera şi graiul zilei de azi, comentarii de Constantin Mihăiescu-Gruiu,
Gruparea Culturală "Europa în România", Bucureşti, 1999, p. 195-196 ).
49
N. Iorga, Studii şi documente, XVII, p. 246-247, nr. 117. La începutul secolului trecut, dintre
odoarele dăruite de Constantin Racoviţă se mai păstrau numai patru icoane mari, o cruce, o
Evanghelie, imprimată la Bucureşti, în 1693 (Al. H. Simionescu, op. cit., p. 28-29, 33, 36).
50
Până în prezent nu am reuşit să identific ctitoria Anei Racoviţă de la Soroca, este posibil ca ea
să nu mai existe (Ioan Caproşu, Două documente inedite din secolul al XVIII-lea, în AIIA!,
1976, XIV, p. 563-565).
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Crâmpeie din viaţa Doamnei ...
Semnificativ pentru viaţa modestă şi patriarhală în care trăiau femeile
din înalta societate a Moldovei medievale este un fragment din Arhondologia ...
paharnicului Costandin Sion privitor la un episod anecdotic din viaţa doamnei
lui Mihai Racoviţă. Bârfitorul autor al Arhondologiei ... relatează că în 1705
(sic.), când: ,,Mihai Racoviţă [ ... ] după ce s-au făcut domn au trimis cu
fermanul şi capiolanul împărătesc pe Tiron, care, în treceri la Iaşi, s-au abătut
pe la moşia Olăşeni din ţinutul Vasluiului, unde era aşezarea domnului, ca să
vestească doamnei, pe care au găsit-o afară pe prispă cu mai multe femei,
ţigance şi moldovence, răvilând cânepă; de care ruşinându-să ţiganul, au poftit
în casă pe turc şi apoi ieşid afară la stăpână-sa i-au vestit că-i doamnă şi să se
îmbrace că să primească pe turc" 51 • Dacă întâmplarea este reală, atunci ea s-a
petrecut cu siguranţă în toamna anului 1703, singura dată când Ana se putea
afla în Moldova la înscăunarea soţului ei.
Ştim sigur că Doamna Ana a locuit în primii ani de căsătorie la Olăşeni,
în ţinutul Vasluiului, satul în care soţul său îşi avea Curtea şi unde a construit o
biserică de curte, astăzi în ruină 52 . Stând câţiva ani aici, Doamna a avut timp să
cunoască bine hotarele moşiei, încât să reţină toate semnele de hotar şi să le
indice boierilor hotarnici cu prilejul hotărniciilor efectuate în timpul domniilor
soţului ei 53 • Evident, ca oricare altă doamnă, şi Ana Racoviţă a participat la
ceremoniile publice specifice statutului pe care îl avea, soţie de mare boier sau
doamnă 54 . Neavând informaţii documentare directe care să ateste participarea ei
la asemenea ceremonii nu vom insista asupra acestui capitol din viaţa soţiilor
marilor boieri ori a doamnelor ţării.
Ana Racoviţă a cunoscut îndeaproape măririle şi decăderile soţului ei,
acestea din urmă fiind însoţite de multe ori de emoţii neplăcute şi teamă pentru
întreaga familie, viaţa lui Mihai Racoviţă atârnând uneori de hazardul
întâmplărilor şi de sumele de bani cu care era răscumpărată bunăvoinţa înalţilor
funcţionari otomani. Dintre aceste momente - nu puţine în viaţa lui Mihai
Racoviţă - ne oprim asupra mazilirii din 1709, când acesta a fost dus la
51
Credem că întâmplarea povestită de Costandin Sion este fantezistă, acesta pune în pagină
probabil vreo legendă de familie fără temei documentar (Paharnicul Costandin Sion,
Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contimporane. Boierii moldoveni, Text ales şi stabilit,
glosar şi indice de Rodica Rotaru. Prefaţă de Mircea Anghelescu. Postfaţă, note şi comentarii de
~tefan S. Gorovei, Editura Minerva, Bucureşti, 1973, p. 287.
2
N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumente/ar medievale din
Moldova, Bucureşti, 1974, p. 614; Lucian-Valeriu Lefter, 0/ăneştii.· ctitoria lui Mihai vodă
Racoviţă (comuna Zăpodeni,judeţul Vaslui), în "Monumentul", VI, 2005, laşi, p. 79-85.
53
Arhivele Naţionale laşi, Fond Ministerul Justiţiei. Anaforale nr. 20, f. 188 r.
54
Privitor la prezenţa doamnei la ceremoniile şi spectacolele publice vezi lucrarea semnată de
Sorin lftimi, Ceremoniile Curţii domneşti la Crăciun, Anul Nou şi Bobotează (secolele XVIIXIX), în "Spectacolul public între tradiţie şi modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje şi
suplicii", coord. Constanta Vintilă-Ghiţulescu şi Maria Pakucs Willcocks, Institutul Cultural
Român, Bucureşti, 2007, p. 43-77.
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Constantinopol sub escortă, fiind considerat domn trădător, sultanul având
informaţii sigure despre colaborarea sa cu ruşii, împotriva puterii suzerane şi
împotriva regelui Carol al XII-lea, aliatul Porţii, retras la Tighina după
înfrângerea catastrofală de la Poltava 55 . Mazilirea lui Mihai Racoviţă a
impresionat pe contemporani, unul dintre ei, cronicarul Ion Neculce
consemnând următoarele: "De ce turcei cu mare strajă şi groază 1-au luat (pe
Mihai Racoviţă n. ns.) de 1-au pornit la Tighinea şi de la Tighinea la Ţarigrad,
de 1-au închis la Edicula cu mare, mare urgie, care nime nu mai dzice c-a vide
lumea". Tatăl Anei, trimis în nordul ţării să pregătească fuga ginerelui său în
Rusia, informat de mazilirea acestuia, fuge în Polonia 56 , unde a stat până la
revenirea acestuia în scaunul Moldovei, în primele zile ale anului 1716. Privitor
la mazilirea lui Mihai Racoviţă, în Cronica paralelă se arată că Iusuf paşa,
ofiţerul otoman trimis cu firmanul de mazilire, 1-a ridicat pe domn direct din
biserica Mănăstirii Trei Ierarhi, unde acesta se afla la Sf. Liturghie, care se
oficia în ziua praznicului Cuvioasei Parascheva, în ziua de 14 octombrie.
Potrivit aceleiaşi cronici, în ciuda tulburării produse de plecarea neaşteptată a
domnului, "Doamna cu jupânesele au şezut până la sfărşitul Sfintei Litu~hii",
după care şi "Doamna au mers la curte", pregătindu-se să părăsească Iaşul .
Printr-o întâmplare similară Mihai Racoviţă şi familia sa a trecut şi în
1731, când acesta a fost mazilit, după ce obţinuse domnia Ţării Româneşti cu
sprijinul rebelilor stambulioţi conduşi de Patrona Khalil. Considerat la rândul
lui rebel, soţul Anei şi-a răscumpărat viaţa destul de scump şi a pierdut pentru
mult timp şansa obţinerii unei alte domnii.
Pline de tensiune şi pericole nu au fost numai căderile în dizgraţia
stăpânirii otomane şi mazilirile, ci uneori şi vremurile tulburi pe care le-a avut
de înfruntat familia lui Mihai Racoviţă, chiar în timpul domniilor acestuia. Prin
astfel de vremuri au trecut în lunile noiembrie-decembrie 1716 şi în primele
luni ale anului următor, când stolnicul Vasile Ceaurul şi bandele sale de
,,rocoşălnici", sprijiniţi de trupele habsburgice conduse de căpitanul Fran~ţois
Ernaut (căpitanul Ferenţ), au ocupat Cetatea Neamţului şi mănăstirile fortificate
din ţinuturile Neamţ şi Bacău, jefuind târgurile, conacele boiereşti şi
58
mănăstirile • Cronicarii timpului relatează că Mihai Racoviţă mai "stăpâniia
Veniamin Ciobanu, Implicaţii româneşti ale bătăliei de la Poltava, în "Istorie şi societate în
est carpatic: sec. XIII-XX. Omagiu profesorului Alexandru Zub", voi. editat de Dumitru
lvănescu, Marius Chelcu, p. 83 sq.
56
Ion Neculce, op. cit., p. 489; Radu logofătul Greceanu, Istoria domniei lui Constantin
Basarab Brîncoveanu voievod (1688-1714), Studiu introductiv şi ediţie critică întocmite de
Autora Ilieş, Ed. Academiei, Bucureşti, 1970, p. 174-175.
57
<Axinte Uricariul>, Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, voi. Il, Ediţie critică
de Gabriel Ştrempel, Editura Minerva, Bucureşti, 1994, p. 214.
58
N. Iorga, Lupta lui Mihai Racoviţă cu boierii rebeli, după un act nou, în "Revista istorică",
VII, 1921, 1-3; Adrian Timofti, Mihai Racoviţă şi războiul austro-turc (1716-1718), în "Ioan
Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nouă)", VIII-IX, 2002-2003, p. 25-35;
55

spaţiul
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numai pre lângă Iaşi şi la Orheiu puţintel" 59 , iar de frica rebelilor noaptea nu
dormea la curte, "ce numai dzua să afla în curte, ca să chivernisască trebile sale,
iar noaptea fugiia în pădure şi uneori mânea pen păduri, alteori în Cetăţuie şi
alteori la Prut şi iar viniia dimineţile" 60 . Sora domnului, Maria, soţia stolnicului
Constantin Costandache, aflată la moşia ei din ţinutul Covurlui, este luată
prizonieră de Vasile Ceaurul, necinstită şi trimisă ca trofeu de război
generalului von Tige, la Braşov 61 • În aceste condiţii de nesiguranţă şi teamă,
domnul şi-a trimis soţia şi copiii la Hotin, de unde au revenit la Iaşi abia la
finalul anului 1717, când revolta era stinsă, iar Vasile Ceaurul şi complicii săi
alungaţi din ţară 62 •
Doamna Ana Racoviţă şi familia a trăit ei zile îmbelşugate, dar şi zile
grele, când datoriile se adunau zi de zi, fără speranţa de a se împuţina, creditorii
băteau zi de zi la uşa ei, iar şansele soţului ei de a mai recăpăta tronul erau
aproape nule.
Cât timp Mihai Racoviţă era domn mazil, întreaga sa familie locuia
împreună cu elia Constantinopol, unde avea şi o casă, la Arnăut Chioi. În acest
timp, doamna Ana se întreţinea cu soţiile clienţilor şi susţinătorilor fanarioţi ai
soţului ei, cu care dezvolta largi sociabilităţi şi cu care purta, se pare, o vie
corespondenţă, în perioada cât soţul ei ocupa tronul, care nu privea numai
chestiuni strict femeieşti, ci şi unele necesităţi ale familiei ori ale curţii
domneşti. Scrisorile cunoscute stau mărturie în această privinţă. La 16 ianuarie
1708, o găsim pe Doamna Ana în febra pregătirilor pentru nunta cumnatei sale,
Catrina, care se căsătorea cu Iordache Cantacuzino Deleanu, viitorul mare
logofăt 63 . În scrisoarea pe care o trimite la Istanbul, la data indicată, Victoriei,
soţia lui Scarlatache Ruset, unul dintre susţinătorii fanarioţi ai soţului ei 64 ,
Silviu Văcaru, Istoria unui monument uitat: Crncea lui Ferenţ, în "Monumentul", V, 2003, Iaşi,
p..105-114;
9
Ion Neculce, op. cit." p. 658.
6
Cronica anonimă a Moldovei ... , p. 77.
61
Th. Codrescu, Uricariul, voi. IV, Iaşi, 1857, p. 317; voi. IX, Iaşi, 1887, p. 156; voi. XI, Iaşi,
1889, p. 221; Ioan Tanoviceanu, Un document istoric, în "Arhiva. Organul societăţii ştiinţifice
~i literare din Iaşi", 3-4, 1893, p. 349.
2
La 28 decembrie 1717, Iordache Cantacuzino Deleanu scria lui Ioan Ciocârlie, un slujitor deal său, să pregătească cele necesare, pentru că doamna vine de la Hotin şi trece pe la curtea sa
de la Deleni, ţin. Hârlău (Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, CLXXIV/110). Documentul este
publicat sub data de 28 decembrie 1718. Considerăm că Ana Racoviţă şi suita ei s-au întors de
la Hotin cu un an mai devreme, adică în decembrie 1717, pacea în Moldova era restabilită încă
din primăvară (Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIJJ-lea, voi. II Moldova,
editate de Vasile Mihordea (redactor responsabil), Ioana Constantinescu, Corneliu Istrati, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1966, p. 137-138, nr. 60).
63
General M. Racoviţă-Cehan, Familia Racoviţă-Cehan. Genealogie şi istoric, Bucureşti, 1942,
p. 28; Genealogia Cantacuzinilor de banul Mihai Cantacuzino, publicată şi adnotată de N.
Iorga, Bucureşti, 1902, p. 45.
64
Era fratele marelui vomic Iordache Ruset "Matca tuturor răutăţilor" şi a lui Manolache, şi el
mare vomic în Moldova; la acea dată era capuchehaia şi principalul susţinător al lui Mihai
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Doamna Ana comandă bijuterii şi articole vestimentare luxoase, pentru a-şi
completa toaleta de nuntă. Peste un an şi câteva luni, la 10 aprilie 1709, Ana
scrie din nou Victoriei, de data aceasta pentru a-şi cere iertare pentru
neachitarea la timp a toaletelor primite de la Istanbul, dar şi pentru a-i mulţumi
acesteia pentru produsele exotice pe care i le trimisese cu câteva zile în urmă:
sămânţă de anghinare, bob, stridii şi migdale verzi. De asemenea, scrie Victoriei
că pergamentele trimise nu erau bune pentru necesităţile curţii, unde era
neapărată nevoie de pergamente pentru hrisoave. Drept pentru care - scrie Ana
- "le trimitem îndărăt ca să le daţi aceluia care le-a cumpărat, ca să ne ia altele
bune, căci ne trebuie pentru hrisoave şi acestea nu sânt bune". Doamna Ana îşi
încheia fiecare scrisoare cu expresii de salut şi alte amabilităţi la adresa familiei
Victoriei: "salutăm cu drag pe cumnatul arhon Scarlatache", "salutăm pe
preaiubita doamna Zoiţa, sora dumitale ... " 65 ş.a.m.d.
Cât timp locuia la Constantinopol, doamna Ana era, la rândul ei,
implicată în nenumăratele intrigi care se ţeseau în Fanar şi care aveau acelaşi
numitor comun: obţinerea domniei ori păstrarea acesteia. Înaintând în vârstă,
doamna lui Mihai Racoviţă se pare că nu a mai părăsit Constantinopolul. Chiar
dacă, la adâncă senectute, soţul ei - avea peste 80 de ani - a obţinut o nouă
domnie- a cincea- în 1741, de această dată în Ţara Românească, ea nu 1-a
66
însoţit la Bucureşti . Potrivit unui fanariot apropiat lui Constantin
Mavrocordat, în noiembrie 1742, soţia lui Mihai Racoviţă avea relaţii tensionate
cu fosta sa cuscră, doamna Zoe, soţia lui Grigore Ghica, care "spunea multe"
împotriva ei 67 • Potrivit aceleiaşi surse, la Doamna Ana a venit o femeie din
Fanar, vecină cu Grigore Ghica, care i-a povestit ce văzuse şi auzise la casa
acestuia. Îngrijorătoare erau ştirile aduse de aceasta precum că Grigore Ghica
lupta din răsputeri pentru a recăpăta tronul Ţării Româneşti, ocupat atunci de
Mihai Racoviţă. Pentru a face front comun împotriva lui Grigore Ghica, Ana
trimite pe acea femeie să povestească cele auzite şi apropiaţilor lui Constantin
Mavrocordat, domnul de atunci al Moldovei 68 . Ana se duşmănea cu Zoe încă
din luna iunie, când cele două Doamne încetaseră a se mai vizita. Conflictul era
de asemenea amplitudine încât apropiaţii celor două părţi nu se mai vizitau şi nu
mai frecventau aceeaşi biserică. Familia şi oamenii lui Grigore Ghica nu mai
Racoviţă, alături de fratele său Mihalache (Generalul R. Rosetti, Familia Rosetti 1, Coborâtorii
moldoveni ai lui Lascaris Rousaitos, Bucureşti, 1938, p. 34, 46).
65
Demostene Ruso, Din corespondenţa Doamnei Ana Racoviţă (1 708-1 709). Gătea/a de nuntă
a unei elegante din sec. 18, Extras din "Convorbiri literare", XLV, 1911, Bucureşti, 18 p.
66
În noiembrie 1742 era la Constantinopol. În aprilie acelaşi an, pregătită fiind de drum, a
renunţat să plece din capitala sultanilor din cauza schimbării din funcţie a marelui vizir
(Reprezentanta diplomatică a Moldovei la Constantinopol (30 august 1741 -decembrie 1742).
Rapoartele inedite ale agenţilor lui Constantin Mavrocordat, Traducerea textului grecesc,
studiu introductive, note şi comentarii, glosar şi indice de Ariadna Camariano-Cioran, Editura
Academiei, Bucureşti, 1985, p. 146, 274).
67
Ibidem, p. 248, 262.
68
Ibidem, p. 248.
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frecventau ca până atunci biserica în a cărei parohie se găsea casa lui Mihai
Racoviţă 69 • Doamna Ana Racoviţă era implicată atât în intrigi de familie,
70
plănuind încheierea ori ruperea unor alianţe matrimoniale , dar şi în comploturi
cu implicaţii politice, amestecându-se în treaba capuchehaielelor şi a fiului său
cel mare, Constantin, reprezentanţii intereselor soţului ei pe lângă Înalta Poartă.
Unul dintre înalţii funcţionari otomani, Bosnevi Mustafa-efendi, nemulţumit de
amestecul ei în această ţesătură de intrigi şi comploturi, "spunea multe vorbe
mari şi mincinoase" la adresa ei şi a soţului ei. Din sursele pe care le cunoaştem
putem observa că doamna lui Mihai Racoviţă nu era singura femeie care
participa la gâlceava necontenită dintre marile familii fanariote pentru scaunele
domneşti de la Bucureşti şi Iaşi. În acest mediu femeia avea un rol activ,
plănuind şi susţinând alianţe matrimoniale, iniţiind şi colportând intrigi şi bârfe,
împreună cu antura~ul ei feminin, care aveau adesea repercusiuni asupra
7
acţiunilor bărbaţilor .
În timpul celei de-a doua domnii din Ţara Românească, fiind înaintat în
vârstă şi destul de bolnav, Mihai Racoviţă îşi pierduse vigoarea şi nu mai avea
autoritate asupra fiilor săi. Profitând de slăbiciunea tatălui lor, trei dintre
aceştia, Ioniţă, Mihai şi Ştefan, cei care I-au însoţit la Bucureşti în 1741,
susţinuţi de unele partide boiereşti şi de simpatizanţii lor fanarioţi, au influenţat
negativ deciziile tatălui lor. Cu timpul, preponderenta acestora la curte a devenit
din ce în ce mai apăsătoare, mai ales după ce beizadea Mihai începuse
literalmente a-i lua locul tatălui său. Concurenţa pentru putere între cei trei
feciori ai lui Mihai Racoviţă şi capriciile ginerelui său, Grigore, au degenerat în
felurite excese, care au grăbit mazilirea bătrânului domn în iulie 1744, pe
fondul crizei sociale şi economice în care intrase ţara, din cauza exigenţelor
fiscale exagerate practicate de apropiaţii săi, care au provocat exodul satelor şi
ruinarea ţării.
Domnii fanarioţi aveau obiceiul să vină în ţară cu o suită numeroasă de
rude şi de slujitori, pe care-i recompensau cu slujbe şi privilegii. Unii dintre
aceştia erau rude cu doamnele. Unul dintre slujitorii credincioşi casei lui Mihai
Racoviţă era Dediu Codreanu, fiul lui Lupu Codreanu, un boier mărunt din
ţinutul Bârladului. Acesta a intrat de mic în slujba casei lui Mihai Racoviţă,
fiind strănepot şi fin de botez Ruxandei, mama Anei Racoviţă. Drept
recompensă pentru ataşamentul faţă de stăpânul său, căci "s-au aflat lângă noi
slujindu-ne cu dreptate, din copilărie lui", la 19 iunie 1740, doamna Ana
dăruieşte finului de botez al mamei sale, doi copii de ţigani (Fig. 1). Credinţa
lui Dediu Codreanu a fost recompensată de stăpânii săi şi prin slujbe boiereşti.

Este vorba de biserica cu hramul Sf Ioan Botezătorul din Amăut Chioi (Ibidem, p. 168)
În această perioadă era preocupată să-i căsătorească pe doi dintre fii ei, Constantin şi Ioan şi
~e una dintre fiice, cu un pretendent din familia Vlasto (Ibidem, p. 214).
1
Ibidem, p. 274 şi passim.

69

70
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Credincios casei Racoviţeştilor, Dediu Codreanu l-a servit cu credinţă şi
pe Constantin Racoviţă, fiul lui Mihai Racoviţă, care l-a recompensat, la rândul
său, cu dregătoriile de mare pitar 72 , serdar şi ispravnic al ţinutului Tutova, dar şi
cu o moşie, Dealu Mare, cunoscută şi cu numele de Balomireşti, din apropierea
târgului Bârlad, pe care i-a dăruit-o prin hrisovul din 1 august 1752 73 •
Album de familie. Chipul doamnei
Printre alte calităţi, putem observa că Doamna Ana a fost o soţie
credincioasă şi o mamă devotată. Împreună cu Mihai Racoviţă a avut şapte
copii, patru băieţi: Constantin, Ioniţă, Ştefan şi Mihăiţă şi trei fete: Ruxanda,
Catrina şi Anastasia. Cu excepţia Ruxandrei, căsătorită de tânără cu Grigore
Costachi-Negel, poate chiar la cererea bunicii sale, părinţii soţului acesteia fiind
apropiaţi lui Dediu spătarul, ceilalţi copii ai lui Mihai Racoviţă au contractat
căsătorii în Fanar, cu odraslele celor mai influenţi fanarioţi ai timpului:
Constantin lpsilanti, Constantin Mavrocordat, Grigore Ghica 74 ş.a. Va fi avut şi
Ana un rol în contractarea acestor căsătorii, dacă avem în vedere ambiţiile
politice pe care le avea şi dârzenia cu care apăra interesele familiei sale. De
altminteri, nu credem că Ana Racoviţă a fost o mamă tocmai fericită, mai toţi
copiii ei căsătorindu-se la vârste destul de înaintate, după nesfărşite negocieri
matrimoniale şi ruperi de logodne. În funcţie de interesele politice ale lui Mihai
Racoviţă, căsătoriile copiilor trebuiau să sudeze anumite alianţe politice de
moment. Constantin s-a căsătorit după împlinirea vârstei de 40 de ani, Ioniţă la
fel, nici Anastasia nu era la o vârstă fragedă când s-a măritat cu Scarlat Ghica,
după cum nici Ştefan nu era chiar un flăcău la data căsătoriei sale cu Teodora
Ipsilanti 75 • Neîndoielnic, o femeie ca ea s-a implicat şi în educaţia copiilor,
pentru a căror învăţătură Mihai Racoviţă a plătit, după moda timpului,
preceptori greci, dintre cei mai vestiţi, unul dintre aceştia fiind ieromonahul
Nathanail Collonari din Chios, un colaborator al patriarhului Hrisant Nottara al
Ierusalimului 76 • Chiar şi Nichifor Sidis, viitorul mitropolit al Moldovei a fost, se
pare, o perioadă destul de îndelungată dascăl al co~iilor lui Mihai Racoviţă, el
fiind ales în această calitate chiar de soţia domnului 7 •
Arhivele Naţionale Iaşi. Documente, 794/31.
Preot Iacov Antonovici, op. cit., p. 11-14, nr. VIII-IX.
74
Pentru copii lui Mihai Racoviţă şi căsătoriile contractate de aceştia vezi: General Racoviţă
Cehan, op. cit., p. 29-32 şi passim.
75
Ibidem.
76
C. Erbiceanu, Atanasie Comnen Ipsilant şi chronicul seu cu privire la români, Extras din
,,Analele Academiei Române. Memoriile secţiunii istorice", secţia a 11-a, tomul XXIII, 19001901, Bucureşti, 18 p. (p. 4).
77
Preot moreot, Nichifor Sidis a căzut prizonier în mâinile otomanilor în timpul războiului
Imperiului Otoman cu veneţienii din 1715; remarcat de soţia lui Mihai Racoviţă, el a fost
răscumpărat şi numit dascăl al copiilor ei (Ştefan S. Gorovei, Semnificaţia unor documente false
din veacul al XVIII-/ea, în idem, "Intre istoria reală şi imaginar. Acţiuni politice şi culturale în
veacul al XVIII-lea", Ed. Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza", laşi, 2003, p. 165). Informaţie
72
73
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Locuind atâta timp la Constantinopol, copiii lui Mihai Racoviţă au
primit o educaţie grecească mai mult de la dascălii greci, decât din propria
familie. Neîndoielnic, toţi cunoşteau limba greacă, vorbit şi scris. Chiar şi
Ruxandra, singura dintre copiii lui Mihai Racoviţă, care făcuse o căsătorie cu
un boier pământean, moldovean din familia Costachi, se semna în limba greacă,
după cum în limba greacă se semnau şi Ioniţă, Mihăiţă şi Ştefan. Mihăiţă
dobândise o cultură destul de bună, cunoscând şi alte limbi, fapt care 1-a
recomandat pentru funcţia de mare dragoman al Porţii, -8e care a ocupat-o
câteva luni, înainte de a muri de ciumă la 6 octombrie 1770 .
Credem că Ana Racoviţă ştia să scrie şi să citească, era doar nepoata
mitropolitului cărturar Dosoftei. Ştia şi limba greacă, limbă pe care a învăţat-o
în lunga perioadă trăită în Fanar, în compania grecilor. De altminteri, Doamna
Ana este una dintre cele câteva doamne ale căror peceţi personale le cunoaştem.
În arhiva casei Codreanu, aflată la Arhivele Naţionale din Iaşi, se păstrează un
zapis pe care doamna lui Mihai Racoviţă şi-a imprimat în fum pecetea inelară
octogonală, cu dimensiunile 15/18 cm (Fig. 3). Câmpul sigilar este format din
iniţialele chirilice AB/MG/ZUg; prin întregire obţinem "A<nna> B<ojie6>
M<iloste6> G<ospojda> Z<emle> Ug<grovlahiscoif>", în traducere "Ana, cu
mila lui Dumnezeu, doamnă a Ţării Ungrovlahiei" 7 . Stema sigiliului constă
potrivit istoricului ieşean Sorin Iftimi - "într-un scut oval (specific feminin?),
ornamentat în stilul barocului polonez şi timbrat de o coroană închisă. Scutul
despicat, este mobilat astfel: în dextra capul de bour al Moldovei, iar în
senestra acvila Ţării Româneşti. Calitatea artistică a execuţiei este
remarcabilă" 80 . Amprenta sigiliului este însoţită de semnătura doamnei, cu litere
chirilice, executată cu cerneală groasă din negru de fum amestecată cu particule
fine de aur (Fig. 1).
Documentul, pe care este imprimat sigiliul doamnei, este zapisul amintit
mai sus, prin care ea acordă lui Dediu Codreanu, la 19 iunie 1740, doi ţigani, pe
care îi avea moştenire de la mama sa. Având acest reper cronologic, avem
certitudinea că sigiliul a fost confecţionat fie în Ţara Românească, în cursul
anilor 1730-1731, când soţul ei a ocupat câteva luni tronul de la Bucureşti, fie
în Fanar, în anii care au urmat acestei domnii. La data emiterii documentului,
atât Ana, cât şi Dediu Codreanu locuiau la Constantinopol (Fig. 1).
Alături de soţul şi copii ei, Doamna Ana a trăit momente fericite, dar şi
clipe nenorocite. Peste cele fericite s-a lăsat umbra uitării, cronicarii timpului
lăsându-le nemenţionate, în schimb unele nenorociri nu au scăpat condeiului
preluată şi

de Ruxandra Moaşa Nazare (Nichifor Sidis, mitropolit al Moldovei (1 740-1 750),
Iacov Putneanul, în ,,Analele Putnei", VII, 2009, p. 205-219).
8
General Racoviţă-Cehan, op. cit., p. 31.
79
Fig. 1; Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, 794/22; Th. Codrescu, Uricariul, voi. XXIII,
laşi, 1895, p. 278-279; Preotul Ioan Antonovici, op. cit., p. 6-7, nr. IV.
80
Sorin Iftimi, Sigilii ale doamnelor din Ţara Românească (secolele XVI-XVIII), în ,,Arhiva
Genealogică", V (X), 1998, 1-2, p. 329-344 (p. 336 şi figura 344).
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cronicarilor. O asemenea clipă nenorocită s-a petrecut în decembrie 1741.
Probabil martor al evenimentelor, cronicarul familiei Ghica relatează astfel
81
acest episod: "Anastasia , fiica lui Mihai vodă (Racoviţă) fiind însărcinată şi
sosind timpul să nască, după ce a născut un fiu, spre bucuria întregii curţi şi mai
ales a lui Grigore vodă (Ghica), a avut îndată o scurgere de sânge atât de
puternică şi de mare, încât orice îngrijire şi ajutor medical a fost neputincios,
căci în patru-cinci ore a pricinuit moartea zisei domniţe, în plânsetele întregii
curţi şi ale mamei sale Ana, doamna lui Mihai vodă, care rămăsese la
Constantinopol după plecare soţului ei şi se dusese la palatul lui Grigore vodă,
ca să fie de faţă când va naşte fiica sa. La început ea se bucurase de această
naştere apoi ea însă a fost greu lovită de moartea fiicei sale" 82 . Acelaşi cronicar
scrie că Grigore Ghica vodă îşi iubea mult nora "pentru însuşirile şi virtuţile ei",
iar moartea ei l-a mâhnit până în "adâncul sufletului". Mama şi socrul ei i-au
organizat "o strălucită şi domnească înmormântare", la care au luat parte doi
patriarhi, cel de Ierusalim şi cel de Constantinopol, numeroase alte feţe
bisericeşti şi toată floarea nobilimii fanariote. Remarcabilă este atitudinea
maternă a doamnei care preferă să rămână alături de fiica sa însărcinată şi să
nu-l însoţească pe soţul ei, bătrân şi slăbit, în ultima lui domnie, în Ţara
Românească. Oricum, foştii cuscrii, la scurt timp după tradiţionalele pomeniri
pe care le vor fi făcut Anastasiei, au început să se duşmănească la fel ca înainte
de a se înrudi, gâlceava fiind în toi la mijlocul verii anului 1742. Cauza:
concurenţa pentru tronul Ţării Româneşti, atunci ocupat de tatăl Anastasiei.
Atenţia pe care o acordă doamna lui Mihai Racoviţă familiei sale reiese
şi din legătura strânsă pe care a avut-o cu mama sa, Ruxanda, moartă, se spune
într-un document, departe de ţară, "în străinătate", poate la Ţarigrad 83 . Ca semn
Anastasia era soţia lui Scarlat, fiul cel mare al lui Grigore Matei Ghica, fost domn al
Moldovei şi Ţării Româneşti; la data morţii acesteia socrul ei era domn mazil şi locuia la
Constantinopol. Anastasia era mai în vârstă decât Scarlat cu aproximativ zece ani. Căsătoria lor,
încheiată în cursul anului 1738, a creat oarecare vâlvă în epocă. Ion Neculce se arăta mirat de
diferenta de vârstă între cei doi, în timp ce reprezentantul diplomatic al regelui Franţei la
Constantinopol vorbeşte despre o poveste de dragoste cu parfum shakesperian între Anastasia şi
Scarlat. Potrivit diplomatului francez, Scarlat a suferit mult din dragoste, iar dacă nu s-ar fi
realizat căsătoria cu siguranţă ar fi murit (Documente privitoare la istoria românilor, urmare la
colecfiunea lui Eudoxiu Hurmuzaki, Supliment 1, voi. 1 (1518-1780), editate de Gr. G.
Toci1escu şi A. 1. Odobescu, p. 564-565, doc. nr. DCCCXIX)
82
Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei Între anii 1695-1754, Text grecesc însoţit de
traducerea românească, cu prefaţă, introducere, glosar şi indice. Ediţie îngrijită de Nestor
Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran, Ed. Academiei, Bucureşti, 1965, p. 559. Informaţiile
oferite de această cronică sunt confirmate şi de alte surse. Amintim numai Reprezentanfa
diplomatică a Moldovei... în care se arată că Grigore Ghica vodă "plângea amarnic la
înmormântarea ei (Anastasiei subl. ns.)" (p. 89).
83
Iacov Antonovici crede că Ruxandra spătăroaia a murit în Polonia (op. cit., p. 8-9, doc. nr.
VI). La 27 octombrie 1724, Divanul Domnesc întărea Ruxandei spătăroaia stăpânirea asupra
moşiilor părinteşti Dudeşti şi Bârlădeni, ţin. Tutova. Se pare că în octombrie anul următor
Ruxandra, soţia răposatului Dediu spătar era în viaţă şi primea o altă carte de întărire, semnată
81
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de recunoştinţă faţă de mama ei, Doamna Ana îşi botează fiica cea mare cu
numele de botez al acesteia. Mai târziu, Ruxanda spătăroaia lasă, cu
consimţământul fiicei sale, moştenire nepoatei sale omonime o casă în Iaşi şi
toate moşiile pe care le avea, nepoata ei omonimă devenind singura ei
84
moştenitoare . Fiica Anei, Ruxandra, intrând în posesia moştenirii, confirmă
dania făcută de mama sa lui Dediu Codreanu, danie de care am amintit mai sus,
şi tot ea confrrmă şi stăpânirea acestuia asupra moşiei Fruntişeni, din ţinutul
Tutova; moşie pe care bunica ei maternă i-o lăsase cu limbă de moarte finului ei
de botez, Dediu Codreanu; ca unul ce purta numele de botez al soţului ei, Dediu
spătarul 85 • Pentru pomenirea bunicilor săi dinspre mamă, domniţa Ruxandra şi
soţul ei, Grigore Costachi, dăruiesc Mănăstirii Trei Ierarhi, în cimitirul căreia
erau îngropaţi aceştia, moşia Bălăneşti, din ţinutul Tutova 86 • Domniţa Ruxandra
avea o pecete inelară de formă octogonală (15118 cm.), asemănătoare cu cea a
mamei sale, singura deosebire faţă de aceea fiind legenda, formată din iniţialele
RX/DM; întregit R<u>x<andra> D<o>m<niţa>, adică Ruxandra domniţa (Fig.
2, 5)87.
Frescele care conţineau chipul Anei Racoviţă s-au pierdut între timp,
astfel încât astăzi chipul acestei doamne nu ne este cunoscut. Cu siguranţă în
biserica Mănăstirii Fâstâci, în biserica de curte de la Olăneşti 88 s-au poate în alte
biserici, ctitorite de ea, sau de soţul ei, chipul "mângâios" şi trupul "suleget" al
Anei puteau fi admirate de cei curioşi, până spre finalul secolului al XIX-lea.
Singura mărturie de epocă privitoare la înfăţişarea Doamnei lui Mihai Racoviţă
rămâne portretul alegoric al lui Dimitrie Cantemir din Istoria ieroglifică89 •
Informaţii sigure despre naşterea şi decesul doamnei lui Mihai Racoviţă
nu avem, putem doar aproxima pe baza reperelor documentare pe care le avem.
printre alţii şi de mitropolitul Gheorghe al Moldovei. Dintr-un alt document rezultă că Ruxanda
spătăroaia era îngropată în cimitirul Mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi, alături de soţul ei, Dediu
sp~tarul (1. Caproşu, Documente Iaşi, V, p. 609, nr. D).
8
Intr-un zapis din 1743, Ruxandra mărturiseşte că "răpăusata spătăreasă ne-au lăsat nouă toată
clironomia câtă au avut" (Preot Iacov Antonovici, op. cit., p. 8-9, nr. VI). Privitor la casa din
laşi vezi documentul publicat de N. Iorga (O danie a soacrei lui Mihai Racoviţă, în "Revista
istorică", XVII, 1931, 10-12, p. 298-299) şi reeditat după ediţia N. Iorga în Documente
privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. V, Acte interne (1 741-1755), editate de Ioan Caproşu,
Ed. "Dosoftei", laşi, 2001, p. 22-23, nr. 30 (în continuare: 1. Caproşu, Documente Iaşi, V).
85
1. Caproşu, Documente Iaşi, V, doc. cit. Venit în scaunul Moldovei, fratele Ruxandei,
Constantin întăreşte dania bunicii sale materne şi zapisul de confirmare al surorii sale, domniţa
Ruxandra, prin hrisovul din 7 mai 1751 (ibidem, p. 1O, doc. nr. VII; Arhivele Naţionale laşi,
Documente, 611/33).
86
1. Caproşu, Documente Iaşi, V, p. 609, nr. D.
87
Arhivele Naţionale laşi, Documente, 794/34; Preot Iacov Antonovici, op. cit., p. 8-9, doc. nr.
VII. Pentru descrierea sigiliului, vezi şi Sorin Iftimi, Sigi/ii/e doamnelor din Ţara Românească,
loc. cit. şi fig. 12.
88
Lucian-Valeriu Lefter, op. cit., loc. cit.; Maria Popa, Doina Rotaru, Mănăstirea Fâstâci din
judeţul Vaslui, ctitoriei a familiei Cehan-Racoviţă, în "Monumentul", XIII, 2012, 269-322.
89
Vezi supra.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

55

După câte putem bănui, la data căsătoriei, Ana era destul de tânără, probabil
avea sub 20 de ani, astfel încât putem presupune că s-a născut cândva în jurul
anului 1680. Diferenţa de vârstă între ea şi Mihai Racoviţă era una destul de
mare probabil în jur de 20 de ani, poate chiar câţiva ani peste această cifră.
Chiar şi aşa, soţul i-a supraveţuit, pentru că ştim cu siguranţă că Ana era
decedată la începutul lunii septembrie a anului 1753, în timp ce Mihai Racoviţă
moare spre finele anului 1755 90 , la o vârstă venerabilă, în jur de 95 de ani. Prin
urmare, decesul Anei Racoviţă a survenit cândva după 31 decembrie 1742, dar
înaintea datei de 2 septembrie 1753, când este menţionată decedată.

Concluzii
Acestea sunt cele câteva informaţii pnv1toare la viaţa şi activitatea
Doamnei Ana, soţia lui Mihai Racoviţă vodă, pe care le-am identificat în
documente şi în cronici; este adevărat destul de puţine. Fără a ne hazarda, totuşi
credem că nu greşim prea mult, dacă afirmăm că Doamna lui Mihai Racoviţă se
înfăţişează în faţa istoriei drept o femeie cu virtuţi alese. Milostivă şi cucernică
ea a refăcut, după cât a putut, câteva lăcaşuri de cult şi i-a ajutat pe cei în
nevoie; soţie credincioasă, mamă devotată şi fiică ascultătoare, Doamna Ana
s-a preocupat de bunul mers al gospodăriei, de nevoile copiilor şi ale părinţilor
săi. A stat o viaţă întreagă în umbra soţului ei, pe care l-a însoţit la bine şi la
greu, s-a bucurat şi a suferit alături de copiii ei şi a luptat pentru interesele
familiei sale ori de câte ori a fost nevoie.

90
Ştim acest amănunt dintr-o scrisoare a ambasadorului francez de la Sublima Poartă, cavalerul
de Vergennes, datată 19 ianuarie 1756, prin care acesta transmitea condoleanţe lui Constantin
vodă Racoviţă, pentru pierderea părintelui său (Lettres et extraits concernant les relations des
Principautes roumaines avec la France (1728- 1810), publicate de Ioan C. Filitti, Bucureşti,
1915, p. 383-384, nr. CCCLXVIII. Referitor la decesul lui Mihai Racoviţă, vezi: Vasile
Mihordea, Politica orientală franceză şi Ţările române în secolul al XVIII-lea 1749-1760. După
corespondenţa de la .,Secret du roi", Bucureşti, 1937, p. 68 (vezi şi nota 1) şi N. Iorga, care
crede că acesta a decedat după 1744 şi înainte de 1749 (Documente privitoare la istoria familie
Callimachi, p. LXVIII şi LXXIV).
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Figura 1.
1740 (7248) iunie 19. Zapisul Anei Racoviţă, prin care dăruieşte lui
Dediu Codreanu doi ţigani (Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, 794/22).
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Figura 2.
1743 (7251) mai 10. Zapisul Domniţei Ruxandra, fiica lui Mihai
Racoviţă, prin care confirmă lui Dediu Codreanu stăpânirea asupra a doi ţigani,
dăruiţi acestuia de mama sa (Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, 794/24).
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Sigiliul Anei

Racoviţă.

Figura 3.
Detaliu (Arhivele Naţionale

Iaşi,

Documente, 794/22).

Figura 4.
Sigiliul lui Grigore Costachi, soţul Domniţei Ruxandra. Detaliu
(Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, 794/24).

Figura 5.
Sigiliul Domniţei Ruxandra. Detaliu (Arhivele Naţionale
794/24).
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DESPRE ORIGINEA ŞI NUMELE MITROPOLITULUI
GAVRIIL BĂNULESCU BODONI (11) 1
Dr. Elena CHIABURU
About the Metropolitan Gavriil

Bănulescu

Bodoni's Origine and Name

Abstract
Two centuries after the establishment of the eparchy of Chisinau, there
is no clear evidence that its founder, Gabriel Bănulescu Bodoni, was Romanian.
The investigation is made in a historical, geographical and religious context,
and it detects differences and corrects the errors which appeared as time went
by. The conclusion we proposed is the possibility that Gavriil might be of
Russian origin, from Galicia, bordering Transylvania and Bukovina. In Galicia
there are two rivers called Bistrita, which come together after the Ukrainian city
of lvano-Frankovsk and flow into Nistru river, so that the confusion with
Bistrita in Transylvania might be possible. The analogy with the Callimachi
family with which Gabriel claimed to be related, originary from the Russian
Campulung on Ceremuş river, is another argument. The collaborators who
wished to complete the post-mortem biography have confused the Bistrita in
Transylvania to Bistrita in Galicia. The family name should be only Bodoni, as
his contemporaries mentioned it. For the appreciation of the life and work of
Gavriil, ali the historical ballast added along ali the epochs is no longer needed
and the activity of nationalist 'recovery' is harmful.
Key words: Gabriel Bănulescu Bodoni, metropolitan, Chisinau
La împlinirea a două secole de la înfiinţarea mitropoliei Chişinăului
sunt îndemnaţi să înnoiască informaţiile privitoare la viaţa şi
activitatea lui Gavriil Bănulescu Bodoni. Primenirea se poate obţine printr-o
atentă scrutare a materialului documentar, a cărui examinare relevă faptul că
nici unul din elementele lui biografice, pînă la numirea sa ca mitropolit al Ţării
Moldovei de autorităţile ruse de ocupaţie, în anul 1792, nu este limpede.
Întreprinderea este cu atît mai necesară, cu cât, din cauza condiţiilor
politice, subiectul a fost ocultat decenii de-a rândul. De aceea, vom analiza
datele privitoare la locul de origine şi numele acestui însemnat şi controversat
personaj, plasând investigaţia în context istoric, geografic şi religios, pentru a
cercetătorii

O variantă mai scurtă a acestui studiu a fost prezentată la Simpozionul ştiinţific internaţional
Biserica ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1 813-201 3), desfăşurat la Chişinău între 14 şi
15 octombrie 2013 şi publicată în volumul cu acelaşi titlu, coordonat de pr. dr. Octavian Moşin
şi conf. univ. dr. Ion Gumenâi, Chişinău, Editura Cuvântul- ABC, 2013, pp. 28-40.
1
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depista diferenţele şi erorile săvârşite în timp. Analiza va fi făcută în mod
cronologic, iar temeiul documentar include lucrări de istorie a românilor, a
bisericii, sigilografie, genealogie, drept canonic, culegeri de documente,
corespondenţă diplomatică, dicţionare, enciclopedii, cataloage de expoziţie,
pagini web, fără a putea pretinde, fireşte, că am epuizat tot materialul publicat
referitor la Gavriil Bănulescu Bodoni şi care este diferit ca formă, limbă şi
valoare ştiinţifică. Scopul urmărit este îndreptarea greşelilor generate de
necunoaşterea unor concepte şi mecanisme de istorie, teologie, geografie sau de
folosirea necritică şi fără discemământ a materialului cu care s-a operat.
Monografia de referinţă despre Gavriil Bănulescu Bodoni a fost
alcătuită de Axentie Stadniţchi în anul 1894, în limba rusă, într-o perioadă în
care ţarismul îşi intensificase politica de rusificare rapidă a românilor
basarabeni, şi reflectă din plin această politică. Pentru întocmirea acestui studiu
am folosit ediţia tradusă în limba română la Chişinău în anul 2004, de Angela
Matei, chiar dacă, aşa cum au dovedit specialiştii 2, are multe greşeli. Am
procedat astfel din cauză că ea este folosită de autorii contemporani de pe
ambele maluri ale Prutului. Pentru a nu încărca inutil aparatul critic, vom face
trimiterile la această ediţie, menţionându-i pe numeroşii autori cu lucrări de mai
mică întindere şi de valoare relativă care o folosesc doar în cazul unor greşeli ce
trebuie neapărat corectate.
În ciuda faptului că inscripţia de pe mormântul de la mănăstirea
Căpriana, pusă după moartea lui Gavril spune că "s-a născut în Transilvania, în
vestita circumscripţie Bistriţa" 3 , iar în stânga Prutului bibliografia care îl
priveşte este bogată, chiar redundantă, originea lui Gavriil Bănulescu-Bodoni
nu este limpede şi nici numele său de mirean nu are o explicaţie sigură. Pornind
de la această inscripţie postumă, cei mai mulţi autori cred că Gavriil era român,
născut în Transilvania, la Bistriţa, sau în Bucovina, la Câmpulung
Moldovenesc. Izvoarele contemporane afirmă însă că era rus; un istoric român
din perioada interbelică îl numea doar mitropolitul Gavriil al Il-lea, fără
patronim; altul, la mijlocul anilor '90 ai secolului al XX-lea, presupunea că
biografia acestui ierarh a fost alterată de istoricii ruşi astfel încât să i se justifice
ascensiunea pe scaunul mitropolitan de la Iaşi.

2
Maria Danilov, Axentie Stadniţchi, Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni (Sau cum nu trebuie
editate cărţile noastre vechi), în "Tyragetia", Serie Nouă, Voi. 1, nr. 2, pp. 353-358; Nicolae
Fuştei, Bănulescu- Bodoni: Filorus sau antiotoman?, în ,,ProMemoria. Revista Institutului de
Istorie Socială", Chişinău, 2011, voi. I, nr. 1-2, p. 246, nota 2.
3
Andrei Eşanu (coord.), Mănăstirea Căpriana (sec. XV-XX). Studiu istoric, documente, cărţi,
inscripţii şi alte materiale, Chişinău, Editura Pontos, 2003, 428 (în continuare: Eşanu, M-rea

Căpriana).
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Ipoteza originii transilvănene
Dintre autorii din dreapta Prutului, cel dintîi care a alcătuit o schiţă a
vieţii lui Gavriil a fost Filaret Scriban. În anul 1871, profesorul şi directorul
Seminarului Teologic "Veniamin Costachi" de la Iaşi menţiona într-un curs de
istorie a bisericii că mitropolitul Gavriil Bănulescu ~a se observa patronimul
unic) a fost român din Transilvania, din oraşul Bistriţa , întemeindu-se, desigur,
pe inscripţia funerară, dar fără să precizeze acest lucru. În timp, autorii care şi
au întemeiat scrierile pe textul lui Axentie Stadniţchi menţionat anterior, afirmă
la fel: că Gavriil s-a născut în Transilvania, la Bistriţa 5 •
Din cauză că Bistriţa face parte din ţinutul istoric al Năsăudului, în care
există şi localitatea Năsăud, iar astăzi oraşul Bistriţa este municipiul de
reşedinţă al judeţului Bistriţa-Năsăud, unii autori confundă noJiunile. De
pildă, s-a afirmat că Gavriil s-ar fi născut la Bistriţa-Năsăud , localitate
inexistentă, deoarece sintagma denumeşte unitatea administrativă în care sunt
cuprinse astăzi oraşele Bistriţa şi Năsăud. În anul 2006, cu prilejul aniversării a
260 de ani de la naşterea mitropolitului Gavriil, în Catalogul expoziţiei "Gavriil
Bănulescu Bodoni" de la Chişinău, s-a scris că acesta s-ar fi născut la "Bistriţa,
jud. Cluj" 7 ! Grigore Costin pare a crede că Bistriţa nu ar fi în Transilvania,
scriind că Gavriil "a urmat şcoala elementară în Bistriţa sau Şapte-sate, apoi
8
pleacă în Ardeal la un unchi, pentru a urma Şcoala Normală" .
4
Filaret Scriban, Istoria bisericească a Românilor, Iaşi, 1871, p. 171; (în continuare: Scriban,
Istoria bisericească).
5
Axentie Stadniţchi, Gavriil Bănulescu-Bodoni: exarh al Moldovei şi Valahiei (1808-1812),
mitropolit al Chişinăului (1813 - 1821), Chişinău, 2004, p. 16 (în continuare: Stadniţchi,
Gavriil Bănulescu-Bodoni); Gh. Gheorghiu, Gavriil Bănulescu (Bodoni), mitropolit al Moldovei, Exarh al Valahiei şi Basarabiei (1746-1821), Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti,
1899, p. 8 [în continuare: Gheorghiu, Gavriil Bănulescu (Bodoni)]; Lucian Predescu,
Enciclopedia României, Cugetarea, Editura Cugetarea - Georgescu Delafras, 1940, Ediţie
anastatică, Bucureşti, Editura Saeculum 1. O; Editura Vestala, 1999, p. 343 sub voce (în
continuare: Enciclopedia României); Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Ediţia a
doua, revăzută şi întregită, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, p. 42, sub voce (în
continuare: Dicţionarul teologilor); Nicolae Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii
religioase a românilor, voi. II, Bucureşti, Editura Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice,
1932, p, 190 (în continuare: Iorga, Istoria Bisericii româneşti); Ştefan Ciobanu, Basarabia.
Monografie, Chişinău, lmprimeriile Statului, 1926, p. 307 (în continuare: Ciobanu, Basarabia).
6
Antonie (Plămădeală), mitropolitul Ardealului, Biserica Basarabiei. Problema jurisdicţiei
canonice în trecut şi astăzi, în voi. îngrijit de Nestor Vomicescu, Adevărul despre Mitropolia
Basarabiei, Bucureşti, Editura Instit. Biblic şi de Misiune al Bis. Ort. Rom., 1993, pp. 119-120.
7
Catalogul expoziţiei-eveniment "Gavriil Bănulescu Bodoni ", dedicată aniversării a 260 de ani
de la naşterea mitropolitului, Chişinău, 2006, dir. gen. Alexe Rău, alcătuitori: Raisa Melnic şi
Viorica Guţanu, p. 3; (în continuare: Catalogul expoziţiei" Gavriil Bănulescu Bodoni ").
8
Grigore Costin, Un reprezentant de frunte al clerului românesc basarabean: mitropolitul
Gavriil Bănulescu-Bodoni (17 46-182 1), disponibil la http://www.dacoromania-alba. ro/nr49/un
reprezentant. htm, accesat la 10.08.2013 (în continuare: Costin, Un reprezentant de frunte).
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Biografia alcătuită de Axentie Stadniţchi la finele secolului al XIX-lea
este însuşită mecanic de diverşi autori care săvârşesc nişte greşeli neaşteptate
pentru mediul vorbitorilor de limbă rusă. Mulţi dintre ei repetă că Gavriil, copil
fiind, a fost trimis de un unchi (necunoscut şi nenumit) "la Sedmigrad, la şcoala
normală" 9 • Din cauza lipsei cunoştinţelor de lingvistică şi de terminologie
istorică, autorii au transformat denumirea Sedmigrad (Semigrad la Boris Olaru),
dintr-o ţară/provincie istorică, într-o localitate în care era o şcoală! Or,
Semigrad (Semigradie) este denumirea rusească veche a Transilvaniei, aşa cum
nemţii spun Siebenbiirgen, iar ungurii Erdely 10 • Eroarea este reluată fără discernământ în formă românească în Catalogul expoziţiei amintite, unde alcătuitorii
au scris că Gavriil şi-a făcut studiile la "şcoala normală din Ardeal" 11 , ca şi
cum în Ardealul epocii ar fi fost o singură şcoală şi acolo a învăţat Gavriil!
Tot cu referire la instrucţia timpurie a mitropolitului Gavriil, autori din
deosebite epoci şi cu pregătiri diferite au preluat tale-ruale textul lui Axentie
1
Stadniţchi privitor la "şcoala din Năsăud (Şapte sate)" • În realitate, Şapte sate
a fost denumirea administrativă a unei zone geografice, nu a unei localităţi, din
Ţara Bârsei şi nu din Năsăud (formată din şapte sate care astăzi fac parte din
municipiul Săcele Uud. Braşov): Baciu, Turcheş, Cematu, Satulung şi comuna
13
Tărlungeni - Tărlungeni, Zizin şi Purcăreni , adică în altă parte a Transilvaniei.
Dacă greşelile enumerate mai sus pornesc de la o denumire geografică
folosită inadecvat, în schimb, în aceeaşi ediţie a lui Axentie Stadniţichi din anul
2004, dintr-o notă ce relatează căutarea rudelor lui Gavriil care ar fi trebuit să-i
Stadniţchi, Gavriil Bănulescu-Bodoni, p. 17; Boris Buzilă, Din istoria vieţii bisericeşti din
Basarabia, Bucureşti, Editura FwHlaţiei culturale române; Chişinău, Editura Ştiinţa, 1996, p. 24
(în continuare: Buzilă, Basarabia); Gheorghiu, Gavriil Bănulescu (Bodoni), p. 9; Nicolae
Băciuţ, Un mitropolit bistritean, în "Mesagerul bistriţean" din 16 şi 17.09.2008, disponibil la
http:l/css.mesageru/.ro/2008/09/16/un-mitropolit-bistritean-i, accesat la 14.09.2013; Filaret, arhimandritul, 185 de ani de la trecerea la cele veşnice a mitropolitului Gavriil Banulescu-Bodoni,
disponibil la http://ww.mdn.md/index.php?view=viewarticle& articleid=2589, accesat la 10. 08.
2013; Boris Olaru, La baştina preşedintelui V. Voronin va fi ridicat monumentul mitropolitului
Gavriil Bănulescu-Bodoni, disponibil la http://178-17-162-150.static-host.net/index.php? View=
viewarticle&articleid=3890, accesat la 10.08.2013.
1O Encic/opedia României, p. 860, sub voce; Gh. Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi
Nistru, voi. II, Bucureşti, Monitorul Oficial, 1943, p. 149, 294 şi 296; TpaucHJibBaHHH, dispo~
nibil la http://ru.wikipedia.org/wiki/~A~f'I~~M~~~A~Ei~A~EiA~M~~~A~Ei~
A~EiEi~M~~U~A~Ei~~A~Ei~A~EiA~A~Ei~~M~~«D. accesat la 10. 08.2013.
11 Catalogul expoziţiei "Gavriil Bănulescu Bodoni ", p. 3.
12 Stadniţchi, op. cit., p. 110- 111, nota 33; Gheorghiu, Gavriil Bănulescu (Bodoni), p. 8-9;
Alexe Mateevici, Mitropolitul Gavriil (Bănulesco-Bodoni), în Opere, Ediţie critică de Ion Nuţă,
Efim Levit, Sava Pânzaru, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1993, voi. 1, p. 395 (în continuare:
Mateevici, Mitropolitul Gavriil); Buzilă, Basarabia, p. 24; Ghenadie (episcopul Râmnicului),
Exarhul Gavriil: 1746-1828, în "Revista nouă", nr. 10, 1888, p. 394 (în continuare: Ghenadie,
Exarhul Gavriil); Encic/opedia României, p. 343, sub voce; Ciobanu, Basarabia, p. 276.
13
Vezi SAPTE SATE, la http://ro.wikipedia.org/wiki/SapteSate, accesat la 10.08. 2013.
9
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moştenească averea rămasă după moarte, cercetătorul află că tatăl viitorului
mitropolit "s-a născut în Vindau, care se află în vestita circumscripţie Bistriţa";
că o soră vitregă, Arşinica, era "înmormântată în colonia militară Monosfalva",
iar alta dreaptă, Marfa sau Maria, trăia "în colonia militară Morosorosfali" 14 •
Vinda este denumirea maghiară a satului Ghinda, azi suburbie a oraşului
Bistriţa 15 . Monosfalva ar putea fi denumirea maghiară Monosfalu a satului
Morăreni, azi în comuna Ruşii Munţi, în vreme ce Morosorosfali ar putea fi
forma coruptă a Marosoroszfalu, adică satul Ruşii Munţi din ţinutul Mureşului.
Dacă identificarea satului Vindau cu Ghinda este corectă, atunci ipoteza
că Gavriil s-a născut aici, ca fiu al unui grănicer şi că a mers la şcoala normală
din Năsăud, generează semne de întrebare şi mai mari în legătură cu originea
lui. Satul Ghinda nu a făcut parte din cele 44 de comune arondate Regimentului
II român de graniţă Nr. 17 cu sediul la Năsăud, din care se recrutau grănicerii.
Regimentul de grăniceri s-a înfiinţat mult după 1746, data la care se consideră
că s-a născut Gavriil: în anul 1763 s-a instituit graniţa militară a Imperiului
Habsburgic cu Ţările Române iar organizarea administrativă a Regimentului II a
durat până în 1766 16 . Prin urmare, dacă Grigore (Bănulescu sau Bodoni)- tatăl,
a fost într-adevăr grănicer, atunci ar fi trebuit să se înroleze la o vârstă destul de
înaintată, când fiul său Grigore devenit ca monah Gavriil, era deja matur.
În ce priveşte Şcoala normală din Năsăud, data înfiinţării nu se cunoaşte
sigur, din cauză că arhiva ei a ars în timpul revoluţei de la 1848 17 , dar fiind o
instituţie întreţinută de comunele Regimentului pentru învăţătura copiilor de
grăniceri, s-a produs, fireşte, după anul 1766. Datele presupuse sunt cuprinse
între 1770, când împărăteasa Austriei Maria Tereza a emis rescriptul de
înfiinţare şi 1777, de când datează cel dintâi raport cunoscut de inspecţie al
generalului baron Cristian Rall şi al comisarului belic Gottfried G. Obst, care,
fiind trimişi să inspecteze regimentele de graniţă din Transilvania, amintesc şi
de şcoala normală de la Năsăud. Se cunosc regulamentele de funcţionare,
disciplinele studiate, numele profesorilor şi al elevilor. În anul 1913, Virgil
Şotropa şi Nicolae Drăganu au alcătuit listele elevilor şi a profesorilor şcolii
normale din Năsăud, menţionându-i în mod special pe absolvenţii care au avut
cariere strălucite. Putem admite faptul că autorilor le-a scăpat poate cel mai
remarcabil dintre absolvenţi, care a devenit primul mitropolit al Chişinăului, dar
analiza contextului în care a funcţionat această şcoală arată că Gavriil nu a putut
fi nici elevul şi nici profesorul acesteia. Potrivit regulamentului întocmit de
împărăteasa Maria Tereza, la şcoala normală din Năsăud puteau fi admişi copiii
14

15

Stadniţchi, Gavriil Bănulescu-Bodoni, p. 111, nota 35.
C. Martinovici, N. lstrate, Dicţionarul Transilvaniei şi celorlalte ţinuturi, Cluj, Institutul de

Arte Grafice ,,Ardealul", 1921, p. 114 şi 167, sub voce).
16
Virgil Şotropa, Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor năsăudene, Năsăud, Tipografia cu motor
G. Matheiu, 1913, pp. 5-6 (în continuare: Istoria şcoalelor năsăudene ).
17
Ibidem, p. 20.
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români cu vârste cuprinse între 9 şi 12 ani şi doar în mod
la 15, ceea ce îl exclude pe Gavriil, care în anul 1770, ar fi
avut 24 de ani. Un aspect mult mai important decât vârsta de şcolarizare este
însă caracterul confesional pe care I-au avut şcolile grănicereşti din Transilvania
până în anul 1885. Până în anul 1885, şcoala normală de la Năsăud s-a aflat sub
jurisdicţia canonică a ordinariatului greco-catolic de la Gherla 18 • În tot secolul
al XVIII-lea, dreptul românilor din Transilvania de a învăţa carte, de a se înrola
în regimentele grănicereşti sau de a beneficia de unele scutiri fiscale era
19
condiţionat de apartenenţa la unirea religioasă cu Biserica Romei • Prin
urmare, atunci când se susţine că Gavriil a învăţat (sau a fost profesor) la şcoala
normală de la Năsăud, se afirmă că, de fapt, mitropolitul Kievului şi al
Moldovei, exarhul Bisericii Ruse în Ţările Române şi întemeietorul mitropoliei
Chişinăului, nu a fost ortodox, ci unit, greco-catolic! Ipoteza este imposibilă din
punctul de vedere al logicii istorice, aşa încât, în acest stadiu al cercetării
credem că abordarea corectă este renunţarea la afirmaţia că exarhul Gavriil al
Chişinăului a urmat şcoala normală din Năsăud.
Argumentaţia originii transilvane a mitropolitului Gavriil îl plasează pe
acesta în incompatibilitate şi în raport cu dreptul canonic. Axentie Stadniţchi
scria că "după moartea mitropolitului Gavriil < ... > apare problema moşteni
torilor, pentru că nu fusese lăsat nici un testament. A fost publicată în ziarele
ruseşti, moldoveneşti şi austriece o înştiinţare pentru moştenitori. Deoarece pretindeau a fi moştenitori unele persoane ale căror relaţii apropiate de
rudenie cu onoratul ierarh fuseseră puse la îndoială, preasfinţia sa Dimitrii
(Sulima) < ... > şi guvernul regional al Basarabiei obţin informaţii despre
originea lui Gavriil la locul de naştere, unde < ... > fusese alcătuit un act în
limba latină < ... > tradus în limba rusă de arhimandritul Irinei (Nesterovici),
rectorul Seminarului de la Chişinău, la 14 august 1824. < ... >Nu avem dreptul
să punem la îndoială autenticitatea respectivului document, deoarece în baza sa
a fost împărţită între rude, averea răposatului mitropolit" 20 .
Motivaţia este neaşteptată pentru nişte autori de formaţie clericală, din
cauză că dreptul canonic face o deosebire clară între averea bisericii şi averea
particulară a episcopului şi între averea personală moştenită şi cea acumulată în
timpul serviciului bisericesc (Canoanele 40 Apostolic şi 24 Antiohia). Cel care
intră în monahism trebuia să îşi rezolve problema succesiunii bunurilor, în caz
contrar averea pe care o aduce în mănăstire, rămâne mănăstirii (Canonul 6 făgăduinţa sărăciei - al Sinodului 1-11 local de la Constantinopol). Ştiind că
Gavriil provenea din altă ţară decât Moldova şi că aici nu a avut moşii şi nici
excepţional pînă

Istoria şcoalelor năsăudene, pp. 11-15, 18-19, 29, 31, 43
Nicolae Albu, Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800, Blaj,
Tipografia "Lumina", 1944, pp. 216-222.
20
Stadniţchi, Gavriil Bănulescu-Bodoni, pp. 17 şi 111, nota 35; Mateevici, Mitropolitul Gavriil,
p. 395 (parţial).
18

19
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alte bunuri mişcătoare şi nemişcătoare dobândite prin moştenire sau danie
înainte de a se călugări, astfel încât să fi fost îndreptăţit să le testeze, cu condiţia
ca persoanele cărora le-o lasă prin testament să fie ortodoxe, rezultă că averea
care i-a rămas după moarte era câştigată în urma veniturilor din serviciul
bisericesc. Or, potrivit Canonului 32 Cartagina, agoniseala după intrarea în
monahism trebuie să fie dată Bisericii, fie în timpul vieţii, fie după moartea
clericului. Asta înseamnă că o eventuală familie a mitropolitului Gavriil nu
putea să beneficieze post-mortem de averea sa. În consecinţă, afirmaţiile
privitoare la originea transilvăneană a întemeietorului eparhiei Chişinăului
trebuie privite cu multă rezervă şi îndreptăţesc interogaţiile privitoare la
temeinicia declarării lui ca român.
Ipoteza originii din Câmpulung Moldovenesc
Pentru a explica modul cum a ajuns Gavriil să stea în scaunul
mitropolitan de la Iaşi s-a acreditat ideea că deşi transilvănean, familia lui, cu o
generaţie înainte ar fi trăit în Moldova, mai exact în Bucovina. În ceea ce ne
priveşte, credem că însuşi Gavriil a fost interesat să îşi construiască o origine
românească din partea de nord a Moldovei, mai apropiată de Kievul şi
Ecaterinoslavul în care a dobândit primele ranguri eclesiastice. Scopul era
intrarea în rândul nobilimii ţariste, situaţie care i-a permis să dobândească
drepturile şi beneficiile acestei clase. În acţiunea lui, Gavriil a avut şi concursul
unor contemporani, precum episcopul Dimitrie Sulima şi viitorul scriitor
basarabean Constantin Stamati.
Axentie Stadniţchi nota că Gavriil "provenea dintr-o familie onorabilă de
moldoveni, plecaţi demult din Moldova şi stabiliţi în Transilvania" 21 , iar ideea a
fost luată maşinal de autorii care s-au întemeiat pe textul lui, indiferent de
vremea în care au scris. De pildă, Alexei Mateevici, cărturarul preot, scria în
anul 1913 aproape m6t-a-m6t că "mitropolitul Gavriil se trăgea dintr-un neam
cinstit moldovenesc mutat din Moldova în Ardeal (în Austro-Ungaria)",
completând că "strămoşii lui erau înrudiţi cu vestita familie a Călimaşilor, din
care era domnul Moldovei Ioan Călimah (1758 - 1761) şi frate-său Gavriil
Călimach (sic !), ce au fost mitropolit al Moldovei (t 1786)" 22 • Realitatea
incontestabilă este însă aceea că în spaţiul românesc emigraţia s-a desfăşurat cu
precădere din Transilvania înspre Moldova şi Ţara Românească, nicidecum
invers: din nordul Moldovei înspre o Transilvanie supusă Imperiului Austriac şi
confruntată cu numeroase impedimente confesionale. Foarte recent, în 29
august 2013, Diana Eţco, cercetător al Institutului de Istorie al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei din Chişinău, scria că mitropolitul Gavriil Callimachi era
unchiul lui Gavriil Bănulescu Bodoni, rezultând prin extensie, că exarhul a fost
21
22

Stadniţchi, Gavriil Bănulescu-Bodoni, p. 16.
Mateevici, Mitropolitul Gavriil, pp. 394-395.
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nepotul domnului Ţării Moldovei, Ioan Teodor Callimachi 23 !! Într-un domeniu
ştiinţific precum istoria, în care cunoaşterea veridică are o importanţă
fundamentală pentru evoluţia politică, economică, culturală şi religioasă a unui
popor, alcătuirea şi vehicularea fără simţ critic a unor texte trebuie sancţionată.
Contemporanul lui Axentie Stadniţchi, marele cercetător al Basarabiei
care a fost Zamfir Arbure (care ori nu i-a cunoscut cartea despre Gavriil, ori nu
a dorit să o folosească în lucrarea sa Basarabia în sec. XIX, din 1898), era de
părere că ,,răposatul I.P.S. Mitropolit Gavril Bodoni s-a născut în Bucovina şi
a fost fiul drabantului Grigorie Bodoni" 24 , fără a preciza însă, localitatea de
baştină. Observăm că dacă Filaret Scriban îl numea pe Gavriil doar Bănulescu,
Zamfir Arbure îl numea cu cel al doilea nume de familie- Bodoni.
În anul 1901, la Bucureşti, Theodor V. Stefanelli respingea afirmaţia lui
Filaret Scriban că Gavriil era originar de la Bistriţa, reproşându-i înaintaşului
său că "necunoscându-i adevărata origine, ia locul unde a studiat drept locul
naşterii sale" 25 . Teodor V. Stefanelli venea astfel în completarea lui Zamfir
Arbure, susţinând că Gavriil se născuse în Câmpulungul Moldovenesc, unde
ar mai fi avut rude la începutul secolului al XIX-lea, şi că părinţii lui ar fi
emigrat în Transilvania abia după naşterea lui. Ipoteza a fost preluată ulterior
de Nicolae Popovschi 26 , în vreme ce alţi autori amestecă datele cu totul,
rezultatul fiind o biografie fantezistă. De pildă, în Catalogul expoziţiei
ocazionate de 260 de ani de la naşterea mitropolitului, alcătuitorii I-au prezentat
pe Gavriil drept fiu al lui Grigore Bănulescu-Bodoni "şi al Nastasiei, originară
(doar ea - n.n.) din Câmpulung Moldovenesc"27 , cercetătorul puţin avizat
găsindu-se prins într-un veritabil hăţiş de enunţuri biografice contradictorii.
De aceea, în continuare vom face analiza documentelor publicate de
Teodor V. Stefanelli, care găsise la Nicolae Stamati din Fălticeni câteva acte şi
obiecte ce ar fi provenit de la Gavriil: imitaţiile unor decoraţii, capul unei cârje
arhiereşti de argint, o camilavcă albă şi un portret în miniatură ,,zugrăvit în
email pe fildeş - un giuvaier de artă" 28 . Din documentele respective rezultă că
în anul 1800, când era mitropolitul Kievului, Gavriil a trimis un emisar, Ioniţă
Diana Eţco, Mitropolitul Basarabiei - Gavriil Bănulescu-Bodoni, în "Literatura şi Arta",
joi, 29 august 2013, disponibil la http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro
&idc=3&id=4419&zidc=J, accesat la 3.09.2013.
24
Zamfir C. Arbure, Basarabia în sec. XIX, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice "Carol Gob!",
1898, p. 739 (în continuare: Arbure, Basarabia în sec. XIX).
25
Teodor V. Stefanelli, Originea Câmpulungeană a lui Gavriil mitropolitul Kievului, extras din
,,Analele Academiei Române", Seria II, Tom. XXIII, Mem. Secţ. Ist., 1901, p. 8 (în continuare:
Stefanelli, Originea Câmpulungeană).
26
Nicolae Popovschi, Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea supt ruşi, Chişinău,
Tipografia Eparhială Cartea Românească, 1931, pp. 114-115 (în continuare: Popovschi, Istoria
Bisericii din Basarabia).
27
Catalogul expoziţiei "Gavriil Bănulescu Bodoni ", p. 3.
28
Stefanelli, Originea Câmpulungeană, pp. 14-15.
23
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Unguru1, la Câmpulung cu daruri, cerând în schimb relaţii despre trei familii
care i-ar fi fost rude: Călmăşenii, Erhaneştii şi Bănuleştii. După o serie de
peripeţii în urma cărora Ioniţă Ungurul, considerat spion de autorităţile
austriece a fost arestat, el a obţinut de la un vomic şi de la protopopul
Câmpulungului o Mărturie scrisă (datată 23 august 1800), conform căreia
familiile respective sunt vechi neamuri româneşti din Câmpulung.
Teodor V. Stefanelli presupunea că tot atunci, unul dintre semnatarii
Mărturiei, diaconul Constantin Grămadă, i-a trimis şi o scrisoare particulară lui
Gavriil (nedatată), în care îl ruga să-i primească un copil la învăţătură la Kiev,
spunând că îi trimite o "însemnări că pentru cursul neamului", adică o
genealogie (care însă nu s-a găsit, după cum nu se ştie nici numele copilului).
Pe baza Mărturiei şi acelei presupuse "însemnărică", autorul conchidea că
Gavriil era originar din Câmpulung Moldovenesc, făcea parte din neamul
Bănuleştilor şi era înrudit cu Călmăşenii şi Erhăneştii; iscălitorii Gavriil
Ciupercovici (românescul Ciupârcă) protopopul Câmpulungului, preotul
Grigori Grămadă, diaconii Miron Ciupercovici şi Constantin Grămadă erau şi ei
29
înrudiţi cu Gavriil; iar familia Bănulescu a trecut din Bucovina în Ardeal •
Teodor V. Stefanelli credea că a mai găsit şi altă dovadă că Gavriil era
originar din Câmpulung, anume un autograf pe spatele unei icoane păstrate în
familia urmaşilor Mariei, soţia diaconului Constantin Grămadă şi mama
copilului presupus a fi trimis la Kiev: ,,Diaconiţii Mariii a diaconului
Constantin din Câmpulung aciastră (sic !) arhierească blagoslovenie trimitem
din Kiev. 1801 mai 23 zile. Gavriil mitropolit Kievului". Argumentând că
mitropolitul Kievului, "unei femei străine nu i-ar fi trimis această icoană cu
dedicaţie autografă", fostul judecător scria: "această înrudire a copilului cu
Bănulescu este însă mai mult după maică-sa Maria decât după tatăl său
Constantin Grămadă. Dacă adică diaconul Constantin Grămadă a fost neam cu
Gavriil Bănulescu, precum reiese din documentele publicate, nu mai puţin
adevărat este că şi soţia sa diaconiţa Maria a fost neam cu Gavriil Bănulescu",
admiţând totuşi: "cât de aproape a fost însă această înrudire nu am putut
descoperi până acum" 30 • Teodor V. Stefanelli nu a realizat că din argumentaţia
sa reiese că dacă cei doi soţi erau rude fiecare în parte cu Gavriil, atunci erau
rude şi între ei, o situaţie imposibilă din punct de vedere juridic şi religios!
Cunoscând documentele lui Teodor V. Stefanelli, Nicolae Iorga a tras, în
timp, concluzii contradictorii. Când a întocmit genealogia familiei Callimachi,
presupusă coborâtoare din trunchiul comun cu Bănuleştii, el a respins actele de
la Câmpulung. Ştiind că neamul Callimachi era originar din Orhei, de unde stră
moşul domnului Ioan Teodor şi al mitropolitului Gavriil Callimachi a ajuns
vomic de Câmpulung în prima jumătate a secolului al XVII-lea, Nicolae Iorga
29
30

Ibidem, pp. 7-11.
Ibidem, p. Il.
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aprecia astfel Mărturia menită a-i servi lui Gavriil al Kievului: "se poate însă
judeca lesne câtă încredere merită o asemenea aserţiune, în care nu se precizează nimic mai mult, faţă cu lipsa desăvârşită a Călmăşenilor în scrisorile Câmpulungului. Era, pentru o aşa înaltă faţă bisericească, o adeverinţă de
complezenţă. < ... >În această carte îngăimată în cuvinte nehotărâte se mai
spune că din sat au plecat mulţi din aceşti fruntaşi spre a-şi căta norocul în
lume: "din Bănuieşti şi din Erhăneşti la Ţara Ardealului, şi din Calmăşeşti la
Ţara Leşască". Nicolae Iorga mai preciza: "în Bucovina se află însă familii cu
numele Calmuţchi şi s-a afirmat că între Calmuţchii bucovineni şi Călrnăşenii
câmpulungeni ar fi o legătură de sânge, deşi nu s-ar putea statornici prea de
aproape. Ei bine, pentru Calmuţchii cei mai vechi, pentru singurii care au un
trecut istoric, înrudirea se dovedeşte a fi cu neputinţă. Aceştia erau în adevăr
câmpulungeni, de ceilalţi: ruseşti, din ţinutul Cernăuţului" 31 , pe Ceremuş (azi în
districtul Vijniţei din Ucraina). În alt loc, Nicolae Iorga reitera că ,~ropunerea
de identificare a familiei Callimachilor şi Calmuţchi e neadmisibilă" .
În ediţia a II-a a Istoriei Bisericii româneşti, în 1932, Nicolae Iorga scria
totuşi că Gavriil s-ar fi născut în oraşul Bistriţa din Transilvania, dar că ar fi fost
originar din Câmpulung Moldovenesc. După atâta vreme de când avusese în
mână actul, istoricul a amestecat întâmplările, scriind că Gavriil după 1812, dus
în Basarabia, "păstra şi iubirea limbii româneşti şi legăturile cu cei de acasă, din
Câmpulungullui, cari-i trimeteau câte un băiat dornic sa înveţe" 33 . Or, copilul
dornic să înveţe, dacă a existat, era la 1800.
Respingerea de către Nicolae Iorga a Mărturiei din anul 1800 a scăpat
majorităţii celor care s-au ocupat de viaţa lui Gavriil, astfel încât Ştefan
Ciobanu, Nicolae Popovschi, Ion Nistor, Gheorghe Adamescu, Mircea
34
Păcurariu (şi alţii care şi-au întemeiat scrierile pe lucrările acestor cărturari) au
acceptat teoria originii câmpulungene, indicând drept sursă tocmai Istoria
Bisericii româneşti a lui N. Iorga.
Astăzi, cunoscând toate elementele, ne putem întreba în mod justificat:
dacă trunchiului comun al familiilor în discuţie îi lipseşte o ramură, cea a
Callimachilor, în ce măsură actele publicate de Teodor V. Stefanelli exprimă
adevărul? Pentru a răspunde la întrebare, vom examina aceste acte din punct de
vedere diplomatic şi istoric şi vom stabili legătura lor cu Nicolae Stamati.
Nicolae Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi, voi. 1, Bucureşti, Editura
Minerva, 1902, p. XIX (în continuare: Iorga, Doc. Callimachi).
32
Ibidem, voi. II, p. 173, nota 1.
33
ldem, Istoria Bisericii româneşti, voi. II, pp. 190, 194 si 215.
34
Ciobanu, Basarabia, p. 137 şi 143; Popovschi, Istoria Bisericii din Basarabia, pp. 114-115;
Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Ediţie şi studiu bio-bibliografic de Ste1ian Neagoe, Bucureşti,
Editura Humanitas, 1991, pp. 226-227; Gh. Adamescu, Dicţionarul enciclopedic ilustrat
.. Cartea Românească", partea a 2-a: A- J, Bucureşti, 1931, pp. 1519-1520; Mircea Păcurariu,
Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii şi a Neamului Românesc, Bucureşti, Editura Basilica,
2012, p. 92 (în continuare: Păcurariu, Basarabia); Dicţionarul teologilor, p. 42, sub voce.
31
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Mijloacele de autentificare a oricărui act scris sunt sigilarea şi iscălitura,
iar în Bucovina, după ocupaţia din 1775, autorităţile austriece au impus
folosirea peceţilor proprii atât de către vomici, cât şi de către Biserică pentru
întărirea actelor pe care le emiteau. La prima vedere, Mărturia dată lui Gavriil
pare un act valabil. Analiza amănunţită dovedeşte însă că aprecierea lui N.
Iorga, că era un document de complezenţă, obţinut cu daruri, este potrivită, din
cauză că nu sunt respectate regulile de întocmire şi autentificare.
Referitor la semnăturile autorităţilor locale, Mărturia are doar iscălitura
unuia dintre cei doi vomici şi a unui jurat. Scrisoarea mai conţine numele a
şapte locuitori- bătrânii satului (nici unul cu numele Bănulescu ori Erhan, deşi
la 1800 Erhăneştii trăiau la Câmpulung şi ar fi trebuit să participe la o aşa de
onorantă afacere). Cercetarea documentelor de epocă îi arată pe semnatari
obişnuiţi ca martori la diverse tranzacţii încheiate invariabil cu băutul unui
adălmaş. Cu toate acestea, numai unul din cei şapte a semnat manu propria, iar
în dreptul numelui celorlalţi lipseşte semnul care arată că neştiind carte au pus
degetul, aşa cum au multe documente editate (inclusiv de Teodor V. Stefanelli,
care atunci când a găsit semnul amprentei digitale, 1-a pus), ceea ce ar însemna
că bătrânilor li s-a spus despre ce este vorba, dar neştiind carte nu au putut citi
ce au scris vomicul şi protopopul, ori din cauza bătrâneţii nici n-au fost de faţă
la facerea Mărturiei. Din partea bisericească, semna protopopul Câmpulungului, un preot şi doi diaconi înrudiţi, toate iscăliturile fiind autografe 35 .
Actul este întărit numai cu pecetea vomicului, cu inscripţia: "+ l1'14CT4H
ne'leTe KbMn~I\\{'Nr\(1\\{'H CbC(b) KpmA(4)" şi CU data "+ 1\T 3CMAV cen 4, ",
însuşi Teodor V. Stefanelli sesizând faptul că era diferită cea aflată în uz la
1800: "acest sigiliu era făcut la anul 1741 şi marca târgului era un molid ce
figurează în mijlocul sigiliului şi difere de marca de astăzi, care arată pe un
român răzimat de o secure" 36 .
Pecetea vomicului de Câmpulung pusă Mărturie a fost folosită până la
1785, când autorităţile austriece au impus modelul păstrat până în vremea lui
Teodor V. Stefanelli. Pecetea valabilă la 1800 avea o efigie ce reprezenta un om
în picioare, en face, puţin întors spre dreapta, cu o hale bardă sau secure în mâna
dreaptă; inscripţia era cu litere latine: "Moi.: Kimpolung"; avea 30 x 29 mm şi
37
până la 1800 au existat două emisiuni: 1794 şi 1796 • Prin urmare, pe Mărturie
trebuia pusă pecetea din 1794 sau 1796, nu una veche de şase decenii.

Teodor V. Stefanelli, Documente din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc, Bucureşti,
Socec, 1915, pp. 39-40, 67-68, 81, 88, 103-104, 110-111, 116, 283-284 (în
continuare: Stefanelli, Doc. Câmpulung); Idern, Originea Câmpulungeană, p. 11.
36
Ibidem, p. VIII-IX, 244- facs. şi 283-284; idem, Originea Câmpulungeană, p. 11.
37
Idem, Doc. Câmpulung., 43 şi 149; Nicolai Grămadă, Vechile peceţi săteşti bucovinene
(/783-/900), Cernăuţi, Tipografia "Glasul Bucovine", 1939, Extras din "Codrul Cosminului",
XII, Cernăuţi, p. 3, 5 şi 27, nr. 53 (în continuare: Grămadă, Vechile peceţi bucovinene).
35
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Mărturia nu are nici autentificarea completă din partea autorităţilor
austriece de la Suceava. Deşi are formulele protocolare în limba germană din
care reiese că a fost înregistrat la Tribunalul din Suceava şi semnătura
administratorului Schaiblein, actului îi lipseşte numărul de înregistrare şi viza
controlorului cancelariei. Are, în schimb, pe versa, menţiunea sindicului
Tribunalului, un român pe nume Moroşanu care scrie subiectul actului: "de
Banulesku" 38 , cu toate că nu intra în atribuţiile lui să înregistreze acte.
Elementele care lipsesc în Mărturia făcută pentru Gavriil au importanţa
lor, dovedind că a existat o complicitate în a-i oferi mitropolitului de Kiev actul
pe care îl ceruse şi pentru care trimisese daruri, poate chiar bani. În urma
cercetărilor făcute în culegerile de documente câmpulungene i-am depistat pe
unii semnatari ca fiind oameni obişnuiţi ai tranzacţiilor făcute la limita sau cu
încălcarea legilor, cum ar fi: acaparări de moşii, luarea animalelor cu forţa,
cămătărie şi chiar ai actelor măsluite în care era folosită abuziv pecetea
vomicului şi în care grupul de martori era aproximativ acelaşi. Funcţionarul
imperial care semnează, Schablein, cunoscător al limbii române, era în relaţii
strânse cu câmpulungenii, iar la 2 noiembrie 1803 cumpăra o moşie de la Gavril
39
blănar şi se stabilea în Bucovina .
Rezultă că actul care stă la baza atribuirii originii româneşti a
mitropolitului Gavriil al Kievului a fost pecetluit de vomicul cel mai bătrân din
Câmpulung, care păstrase vechea pecete a târgului, fără ştirea celui de-al doilea
vomic în funcţie şi fără folosirea peceţii oficiale, în uz.
Că documentul nu a avut caracter deschis oficial reiese şi din faptul că
deşi protopopul Câmpulungului l-a semnat în fruntea grupului de clerici locali,
pecetea bisericească lipseşte. După răpirea Bucovinei, autorităţile imperiale au
impus confecţionarea şi folosirea unei peceţi proprii de către fiecare biserică şi
protopopiat, conţinând hramul, localitatea şi anul în care a fost emisă. Prin
urmare, atât protopopul Gavriil Ciupârcă, cât şi preotul Grigore Grămadă ar fi
trebuit să aibă fiecare câte o pecete şi să o folosească. Situaţia nu este totuşi
neobişnuită, în epocă fiind frecvente abuzurile făcute cu folosirea peceţilor.
Bunul cunoscător deopotrivă al sigilografiei şi al istoriei Bucovinei care a fost
Nicolai Grămadă constata că unui vomic "mai ales în două cazuri i se oferea
ispita de a abuza de pecetea sătească: pentru eliberarea unor certificate de
naţionalitate, ilegale, pentru supuşi străini, şi pentru eliberarea în satele de
lângă hotarul ţării, de bilete ilegale pentru vite aduse prin contrabandă de peste
frontieră. Se puteau întâmpla şi cazuri de săvârşire a unui abuz cu pecetea vornicului fără ştirea lui, şi anume atunci când secretarul comunal supunea spre
iscălire şi sigilare unui vomic necunoscător al meşteşugului scrisului, un act cu

Stefanelli, Originea Câmpulungeană, p. 11; Idem, Doc. Câmpulung, p. 284.
ldem, Doc. Câmpulung, pp. 51-52, 105, 126-127, 145, 149-150, 160, 183-184, 288-289,297298,301-302, 312- 313, 345, 348-349,357-360, 375-376.

38
39
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alt cuprins decât cel voit de vomic" 40 • Observaţiile lui Nicolai Grămadă se
potrivesc şi în cazul de faţă, Mărturia fiind un certificat de naţionalitate fals.
Elemente de îndoială asupra autenticităţii se găsesc şi în scrisoarea
nedatată prin care diaconul Constantin Grămadă şi-ar fi trimis fiul la Kiev. În
primul rând, tatăl cere îngăduinţa: "să aibă voie copilul a-mi scrie câteodată
prin poştă la Eşu cum să află, ca să ne mângâiem cu scrisoare". Câmpulungul
Moldovenesc fiind în cuprinsul Imperiului Habsburgic, la 1800 ar fi trebuit să
ceară ca poşta să se trimită la Cernăuţi, oraş mai apropiat din punct de vedere
geografic şi administrativ, nicidecum la Iaşiul, pentru care trebuia trecută
graniţa (cordunul) cu un paşaportdestul de dificil de obţinut. Dorinţa exprimată
în finalul scrisorii: "nădăjduim cătră Dumnezeu că }?este scurtă vreme om vide
pe preosfinţie voastră iarăş la scaunul Moldovii" 1, naşte şi ea suspiciuni în
contextul epocii deoarece, dacă Gavriil ar mai fi ajuns o dată mitropolit în
Moldova, nu i-ar fi păstorit şi pe câmpulungenii supuşi austriecilor. Fraza
sugerează că scrisoarea a fost scrisă după anul 1800, în cercul lui Gavriil care se
pregătea să revină (sau chiar revenise deja) în scaunul mitropolitan de la Iaşi.
În anul 1800, Bucovina fiind în componenţa Imperiului Habsburgic (de
la 1 noiembrie 1786 era circumscripţie a Galiţiei), iar eclesiastic în subordinea
mitropoliei de Karlovitz, ca mitropolit al Kievului, Gavriil ar fi trebuit să se
adreseze omologului său sârb, care urma să-i dea dispoziţie protopopului de
Câmpulung să întocmească Mărturia solicitată. Numai că el a preferat să trimită
un emisar însoţit de daruri şi să ocolească ruta oficială, iar Ioniţă Ungurul a fost
considerat spion şi arestat. Neobişnuit este şi faptul că scrisorile au fost găsite
după un secol tot în locul în care au fost alcătuite, în posesia privată a unei
familii (Stamati) din oraşul Fălticeni şi nu în arhiva lui Gavriil, la Chişinău.
Ştiind că oraşul Fălticeni nu a făcut parte din zona anexată, rămânând la
graniţa Ţării Moldovei cu Imperiul austriac şi devenind prefectura noului ţinut
mutilat al Sucevei 42 şi că unele acte publicate de Teodor V. Stefanelli împreună
cu cele două analizate, sunt posterioare anului 1800 (cel mai târziu este din 14
februarie 1818), deci nu au fost trimise de Gavriil când a cerut Mărturia, am
căutat o explicaţie a felului cum au ajuns acolo la finele secolului al XIX-lea,
când oraşele Câmpulung şi Suceava (la al cărei Tribunal se presupune că a fost
înregistrată Mărturia) nu se aflau în graniţele româneşti.
Nicolae Stamati provenea din cunoscuta familie Starnati din Basarabia,
fiind fiul cel mic al scriitorului Constantin Stamati. După cum se ştie,
Constantin era fiul pahamicului Toma Stamati, care a colaborat cu Gavriil
Bănulescu cât a fost mitropolit la Iaşi: a fost ispravnicul ţinuturilor Fălciu
40
41

Grămadă, Vechile peceţi bucovinene, 12.
Stefanelli, Originea Câmpulungeană, pp. 6-7; Idem, Doc. Câmpulung, facs. XIII şi pp. 285-

286.
Marele Dicţionar Geografic al României, alcătuit de George Ioan Lahovari, voi. 3, Bucureşti,
Stabilimentul Grafic Socec, 1900, pp. 338-342, sub voce.
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( 1809), Galaţi ( 181 0), pârcălab de Hot in ( 1811) şi deputat al divanului Ţării
Moldovei pe lângă generalul Langeron, comandantul garnizoanei din Bolgrad.
În 1806 şi-a cumpărat moşii peste Prut în ţinutul Orheiului; a murit în 7 mai
1817. Fiii lui Toma, Constantin şi Gheorghe Stamati, au fost şi ei funcţionari
conştiincioşi, colaboratori ai lui Gavriil şi ai autorităţilor ruse. Încă de la Iaşi,
Constantin a intrat la cancelaria vistieriei Ţării Moldovei, iar în anul 1806, când
s-a instalat administraţia rusă, a devenit slujbaş plătit al acesteia. De remarcat
este şi faptul că atunci când s-a stabilit peste Prut, Constantin a ascuns vârsta
reală a lui şi a mamei sale, micşorând-o, pentru a crea impresia unei vechimi
mai mari a familiei. După 1812, plecat cu armata rusă, Constantin Stamati a
intrat în serviciul guvernatorului civil al Basarabiei, Scarlat Dimitrie Sturza şi a
fost mereu în apropierea mitropolitului Gavriil. După 1813, ambii fraţi Starnati
ajung în anturajul guvernatorilor Basarabiei, Bahmetiev şi Inzov. Din 1822,
Constantin Stamati a fost consilier la Tribunalul din Chişinău, având prilejul să
se ocupe cu traducerea din limba română în rusă a numeroaselor dosare ce
soseau de la judecătoriile din ţinuturi. Totodată, era în relaţii bune cu Dimitrie
Sulima, implicat şi el în obţinerea actelor doveditoare ale originii lui Gavriil 43 .
Toma Stamati nefiind de stirpe veche în Moldova, familia sa a dobândit
titluri de nobleţe peste Prut după 1821 graţie serviciilor pe care le-a făcut
administraţiei ruse. Descendenţii lui au fost priviţi cu oarecare dispreţ de vechii
boieri moldoveni, care îi considerau pe noii îmbogăţiţi în urma funcţiunilor
primite de la ruşi drept "ciocoi" sau "ciubucari". Din acest motiv, familia
Starnati a avut o preocupare permanentă să-şi construiască genealogii fanteziste,
care seamănă în mod izbitor cu cea a lui Gavriil. În vederea obţinerii titlului de
"dvorenin" în 1821, Constantin Stamati a construit o genealogie a familiei sale
prin care şi-au atribuit o imaginară înrudire directă cu mitropolitul Iacob
Starnati, un transilvănean ajuns în scaunul Ţării Moldovei (tatăl său, paharnicul
Toma ar fi fost frate sau nepot de frate, după altă variantă, cu Iacob Stamati).
Legăturile lui Constantin Stamati cu Fălticenii încep în anul 1826, prin
căsătoria cu Ecaterina, fiica căminarului Tudurache Ciurea de la Tâmpeşti, un
sat lângă Fălticeni. Cu acel prilej se pare că s-a alcătuit încă o genealogie falsă,
care i-ar fi dat dreptul lui Constantin să stăpânească nişte moşii în Basarabia.
Acea genealogie seamănă flagrant cu cea a lui Gavriil: "neamul acesta al
Ciureştilor îşi are originile în trecutul depărtat al Ardealului, primele ştiri despre
el ivindu-se pe la 1612, când unul din străbunii lui Tudurache Ciurea, Ioan
Cozma, primeşte ranguri nobile şi moşii imense de la "Gabriel, prinţul
Transilvaniei şi Valahiei peste munţi". Numele Ciurea ar fi însuşit de
strănepoţii lui Cozma abia în a V -a generaţie după el, când ultimul vlăstar al
acestei familii, Vasile Cozma, fiind înfiat de tatăl vitreg Theodor Ciurea, îşi ia
Eufrosina Dvoicenco, Vieaţa şi opera lui C. Stamati. Contribuţiuni după izvoare inedite,
Editura Cartea Românească, [anle 1939], pp. 8-9, 11, 13-14, 16, 19-21, 26, 32-33,
119 (în continuare: Dvoicenco, Vieaţa şi opera lui C. Stamati).
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numele acestuia. Vasile Cozma-Ciurea şi soţia lui, Maria (fiica lui Ursachi
Davidel) din neamul Movileştilor, erau părinţii lui Tudurache Ciurea, care a
moştenit de la părinţii săi moşii întinse în Moldova, Bucovina şi Basarabia.
Numai că din bogata foaie de zestre dată de Tudurache Ciurea fiicei sale, în
realitate Constantin Stamati nu a primit nimic, actele de posesie dovedindu-se
false. Începând un lung şir de procese pentru a obţine sechestrarea a patru moşii
presupuse a fi ale căminarului Tudurache Ciurea în Basarabia, Constantin
Stamati ajunge şi la Fălticeni, târg care aparţinea jumătate socrului său. A doua
soţie a lui Constantin, pe care luat-o în 183 7 după moartea celei dintâi, era
bucovineancă, Suzana Gafencu. Cu dânsa l-a avut pe Nicolae menţionat de
Teodor V. Stefanelli.
Având bunicii drepţi în Bucovina şi alte rude la Fălticeni, Nicolae
Stamati a fost şi în România în 1885, prilej cu care i-a cunoscut pe Vasile
Alexandri şi pe Titu Maiorescu, aducând cu sine unele documente şi obiecte
vechi rămase de la tatăl său, spre a-şi etala trecutul însemnat al familiei, între
care probabil şi pe cele văzute de Teodor V. Stefanelli şi Nicolae Iorga. Nicolae
Starnati a trăit să vadă unirea Basarabiei cu România în 1918, murind în anul
1924 la Bălţi, iar documentele privitoare la familie au rămas la Ion Pelivan,
care, împreună cu arhimandritul Visarion Puiul-a ajutat în ultimii ani de viaţă44 .
Date fiind legăturile strânse dintre familia lui Constantin Stamati şi
exarhul Gavriil, predispoziţia acestuia din urmă şi, în general, a trăitorilor în
epoca tulbure de după anul 1812, de a întocmi genealogii false în scopul
obţinerii unor beneficii materiale, precum şi obişnuinţa lui Gavriil de a alcătui
scrisori prin care deforma realitatea spre a-şi atinge ţelurile 45 , credem că ideea
originii româneşti i-a aparţinut chiar exarhului şi a fost pusă în practică în
anturajul său. Scopul iniţial a fost consolidarea statutului în rândul nobilimii
ţariste şi a avantajelor pe care apartenenţa le conferea. După cum se ştie, în
Rusia, Petru cel Mare a făcut o reformă a rangurilor nobiliare, reglementând
modul de dobândire a drepturilor şi privilegiilor şi pentru alte categorii în afară
de nobilimea de sânge: militarii, clericii şi urmaşii lor, funcţionarii imperiali,
supuşii străini etc.). După moartea lui Petru cel Mare, legislaţia a fost
modificată în câteva rânduri ca să poată fi incluse şi persoanele provenite din
teritoriile pe care Rusia le-a anexat succesiv. Unele modificări s-au făcut chiar
în timpul vieţii lui Gavriil (ucazele din 21 aprilie 1785, 2 aprilie 1801, 29
ianuarie 1805, plus legislaţia de după anul 1818 în Basarabia privitoare la
stabilirea "dvorenilor", la aplicarea căreia a participat direct).
Condiţiile prin care se putea dobândi un rang nobiliar în Imperiul ţarist
erau diverse, între acestea numărându-se şi prezentarea unor dovezi că
solicitantul a îndeplinit unele funcţii, a fost răsplătit cu un ordin cavaleresc rus,
Dvoicenco, Vieaţa şi opera lui C. Stamati, pp. 27-28, 31, 34, 55-57, 152-154, Anexa XI.
Episodul contribuţiei lui la înlăturarea din scaun a mitropolitului Veniamin Costachi în anul
1808 este binecunoscut.
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tatăl şi

bunicul au dus o viaţă nobilă, au avut o stare materială sau un serviciu
etc. Dovezile trebuiau certificate printr-un act semnat fie de cea
mai înaltă autoritate a locului respectiv, fie de cel puţin 12 martori 46 •
Urmărirea firului vieţii lui Gavriil arată că el a profitat de vremurile
tulburi din vremea războaielor ruso-austro-turce pentru a obţine favoruri şi
ranguri, iar Mărturia de la Câmpulung nu este singurul act folosit prin ocolirea
parcursului normal în epocă. La 17 ianuarie 1788, Gavriil a fost numit de
Sinodul Bisericii Ruse în cel dintâi rang eclesiastic în Rusia: arhimandrit, rector
47
şi profesor de limba greacă al Seminarului din Ecaterinoslav • Pentru aceasta a
avut concursul arhiepiscopului Ambrozie al Ecaterinoslavului, în baza unei
"gramote" date de fostul domn al Moldovei Alexandru Mavrocordat-Firaris,
stabilit la Poltava. Gavriil i s-a prezentat lui Ambrozie ca fiind un arhimandrit
din Ţara Moldovei şi i-a cerut o funcţie în eparhia lui. În edictul primit de la
Sinodul Rus, arhiepiscopului Ambrozie i se cerea să verifice dacă într-adevăr
Gavriil "a avut, aflându-se în Moldova, ca arhimandrit, şi în slujire dar şi în
odăjdii, însemne deosebitoare de ieromonahi; şi ce fel de semne exterioare sau
altceva au arhimandriţii de acolo? Să ia preasfinţia Voastră în această privinţă
legătura cu mitropolitul Moldovei Leon şi să comunice Sfăntului Sinod cele
aflate". Dacă răspunsurile erau satisfăcătoare, Ambrozie putea să-i dea postul
de profesor la seminarul din Ecaterinoslav. Ambrozie a raportat însă că pe timp
de război, mitropolitul Leon nu poate fi contactat în scris, dar că
arhimandritul Gavriil i-a prezentat "o gramotă de încuviinţare", eliberată de
fostul domn al Moldovei Alexandru Mavrocordat-Firaris, pe care o consideră
suficientă. Domnul fugar scria "pentru preacuviosul arhimandrit Gavriil, îi
asigur pe cei care au nevoie de aceasta că pe timpul domniei noastre în
Moldova, la 25 martie 1785, cu ceremonie religioasă, conform tradiţiei
bisericeşti, a fost hirotonisit în arhimandrit al mitropoliei de la Iaşi a Moldovei
de către mitropolitul chir Gavriil răposat şi a fost onorat cu semnele exterioare,
caracteristice acestui rang, şi anume cu topuz 48 după obiceiul acelui loc şi, mai
ales cu cruce, cum eu, nu o singură dată la ceremoniile religioase oficiate pe
vremea actualului mitropolit chir Leon, i-am văzut pe slujitori având aceleaşi
semne. Iar în 1786, la 25 octombrie, prin voinţa întregului Divan moldovenesc
< ... >, a fost ales ca episcop de Roman şi propus mie de către mitropolitul de
acum chir Leon, în rândul boierilor din Divan, pentru ca, conform vechiului
corespunzător

46

Bezviconi, Boierimea Moldovei, voi. 1, p. 10-17.
Mateevici, Mitropolitul Gavriil, p. 397; Paul Mihail, Mihail Zamfira, Acte În limba română
tipărite În Basarabia, voi. 1: 1812-1830, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. XIIXIII, nota 4; Popovschi, Istoria Bisericii din Basarabia, pp. 114-116; Gheorghiu, Gavriil
Bănulescu (Bodoni), p. 9; Ghenadie, Exarhul Gavriil, pp. 394-395; Arbure, Basarabia în sec.
XIX, p. 740.
48
Dacă nu este o greşeală de traducere, actul naşte semne de întrebare, din cauză că topuzul a
fost un însemn de putere al domnului, nu al unui cleric destul de mărunt cum era arhimandritul.
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obicei de acolo, alegerea lor să fie confirmată de domnitor. < ... > Convingândude viaţa cucernică şi de superioritatea sa faţă de alţii < ... >, am acceptat cu
plăcere această alegere comună < ... şi> l-am numit episcop de Roman < ... >.
Insă atunci < ... > Poarta Otomană m-a îndepărtat din scaunul de suveran al
Moldovei, iar acest arhimandrit, nu fără părere de rău din partea clerului şi a
enoriaşilor de acolo, pe nedrept şi fără nici o pricină, doar pentru că nu
demult se aflase în Rusia, a fost îndepărtat < ... > de domnitorul de acum,
Ipsilanti. < ... > Pentru mai multă încredinţare, această gramotă este confirmată
de pecetea mea şi semnătura de mână. În oraşul Poltava, anul 1788, ziua a 10.
Voievodul Alexandru Mavrocordat". Documentul (căruia îi lipseşte data lunii),
stă la originea altei legende privitoare la Gavriil: cum că ar fi fost numit episcop
de Roman după moartea rnitropolitului Gavriil Callimachi 49 •
Ulterior, pentru serviciile pe care le-a făcut Imperiului rus, în aprilie
1801 mitropolitul Gavriil a fost răsplătit de ţarul Alexandru I cu Ordinul Sf.
Andrei clasa I cu briliante 50 şi numit membru al Sinodului Bisericii Ruse. În
acest fel, a dobândit şi un rang nobiliar, cu avantajele aferente, pe lângă cel
eclesiastic deja avut, dar a trebuit să-şi prezinte documentele "de identitate".
Din această perspectivă, actele întocmite la Câmpulung Moldovenesc
întrunesc condiţiile cerute pentru dovedirea naţionalităţii şi acordarea unui rang
nobiliar în Imperiul ţarist: Mărturia este semnată de 13 martori, unii dintre ei
având responsabilităţi administrative (vornic, jurat, protopop, administrator
imperial) şi, cel puţin declarativ, a fost însoţită de o spiţă de neam. Ea se
încadrează în contextul acţiunii deliberate a lui Gavriil de a-şi întocmi o
genealogie românească onorabilă care să-i consolideze statutul deja dobândit în
Imperiul Rus. Păstrarea unei părţi a actelor doveditoare în familia apropiaţilor
lui Gavriil şi nu în arhiva personală ori a mitropoliei Chişinăului, arată că
scriitorul Constantin Stamati a fost implicat în fabricarea acestei genealogii, pe
care a folosit-o apoi ca tipar şi pentru familia sa. Similitudinile genealogiei lui
Gavriil (transilvănean emigrat din Moldova, crescut de un părinte vitreg astfel
încât a dobândit două patronime, rudă cu mitropolitul Gavriil Calimachi) cu
cele ale familiei Stamati 1 Ciurea (tot de origine transilvăneană, rude cu alt
mitropolit, Iacov Starnati, cu tată vitreg de la care au primit al doilea nume de
familie) sunt argumente în acest sens. O cercetare la Arhivele Statului din
Chişinău asupra dosarelor privitoare la familia Starnati şi la Ion Pelivan, ar
putea conduce la găsirea altor documente privitoare la exarhul Gavriil. Faptul
că cealaltă parte a documentelor genealogice a fost procurată din Transilvania
în anii 1823-1824, de alţi colaboratori ai lui Gavriil, Petru Cuniţchi, Dimitrie
mă

Stadniţchi, Gavriil Bănulescu-Bodoni, pp. 20-22; Gheorghiu, Gavriil Bănulescu (Bodoni), p.
11 -12; Ghenadie, Exarhul Gavriil, p. 394; Mateevici, Mitropolitul Gavriil, pp. 396-397.
50
Seri ban, Istoria Bisericească, p. 171; Popovschi, Istoria Bisericii din Basarabia, p. 117-118;
Păcurariu, Basarabia, p. 53; Gheorghiu, Gavriil Bănulescu (Bodoni), p. 17; Buzilă, Basarabia,
p. 27; Mateevici, Mitropolitul Gavriil, p. 402.
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Sulima şi arhimandritul Irinei Nesterovici, denotă că operaţiunea a fost începută
de ierarh, dar a fost finalizată după moartea lui.
La mijlocul anilor '90 ai sec. XX, Boris Buzilă scria că în mod deliberat
şi "din raţiuni lesne de înţeles", prin punerea în circulaţie a ideii că "Bănuleştii
ar fi fost moldoveni, descendenţi ai unei respectabile familii răzăşeşti" 51 ,
biografia lui Gavriil a fost modificată încă de la finele sec. al XIX -lea, scopul
fiind legitimarea prezenţei lui în scaunul metropolitan de la Iaşi şi Chişinău.
Ipoteza originii ruse a lui Gavriil
Câteva izvoare contemporane afrrmă că Gavriil era rus. Mitropolitul
Iona (Gruzinul), care îl şi înscăunase prima data ca mitropolit al Ţării
Moldovei, la ordinul armatei ruse în 1792, a consemnat că după încheierea păcii
"în laşi nu mai rămăsese nici un rus, în afară de con sul şi de exarhul
Gavriil Bănulescu-Bodoni. Domnul Moldovei, Alexandru Moruzi, deşi nu
intrase încă în Iaşi, i-a cerut să părăsească oraşul, spunând că aceasta este voinţa
sultanului, că un arhiereu pus de autorităţile ruse nu poate conduce un pământ
turcesc. Mitropolitul a răspuns că nu poate să se supună, adăogând că numai
ruşii pot să-I îndepărteze din scaunul său" 52 . În cea de-a doua etapă a prezenţei
lui Gavriil la conducerea bisericii româneşti, alt contemporan al său, Martin
consulul Franţei la Iaşi, îşi informa superiorii într-o corespondenţă din martie
1811 în legătură cu situaţia egumenilor mănăstirilor închinate din Moldova
aflaţi în conflict cu Gavriil, la fel, că acesta era rus: ,,Depuis les Russes, le
Metropolitain d'Yassy, Russe lui-meme, a cherche a remplacer ces superieurs
par d'autres a sa devotion. Parmi ces superieurs quelquesuns sont Ioniens et
sujets de Sa Majeste" 53 . În ciuda laconismului, trebuie să admitem că izvoarele
contemporane transmiteau o informaţie publică a vremii.
Ipoteze privitoare la numele de familie dublu.
În legătură directă cu originea nesigură a personajului se află şi numele
său. Ştim că Gavriil s-a semnat fără patronim, acesta fiindu-i atribuit după
moarte de către autorii care au scris despre el. Aceştia au folosit forme diferite
de patronim: simplu (Bănulescu ori Bodoni) sau dublu şi scris în forme variate:
Bănulescu Bodoni, Banulesco-Bodoni; Bănulescu-Bodoni; Bănulescu (Bodoni).
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Buzilă, Basarabia, pp. 23-24.
Ştefan Berechet, Informaţii noi despre activitatea arhiepiscopului Ambrozie Serebrenicov, ca

exarh, şi Gavriil Bănulescu-Bodoni, ca vicar, ajutor al lui, în Principatele române, după călă
toria mitropolitului Iona (Gruzinul) din 1791, s .. l., s. ed. <broşură cu cota IIIB-28. 716 la BCU
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Filaret Scriban îl numea pe Gavriil, pe care îl credea născut la Bistriţa,
doar Bănulescu, în vreme ce Zamfir Arbore îl ştia născut în Bucovina, dar
Bodoni. Explicaţia numelui Bodoni ar fi că viitorul exarh fusese crescut în
Transilvania de un tată vitreg care se numea Bodoni şi "a mers la şcoală cu
numele de familie Bodoni, care, fiind introdus în adeverinţă şi certificate, i-a
rămas însuşit" 54 . Nicolae Popovschi scria că în actul în limba latină "pronumele
mitropolitului era Banuleşcu-Ibodomi" 55 .
Axentie Stadniţchi atribuie colaboratorilor lui Gavriil, protoiereului
malorus Petru Cuniţchi şi Dimitrie Sulima, succesorul lui Gavriil în scaunul
mitropolitan de la Chişinău, descoperirea provenienţei patronimului Bodoni, dar
a respins ipoteza tatălui vitreg Bodoni, arătând că ,,Exarhul Gavriil a avut nu
tată vitreg, ci mama vitregă, deoarece tatăl său fusese căsătorit de trei ori şi a
doua soţie a sa, Anastasia, l-a născut pe Gavriil" 56 • Acest amănunt fusese
remarcat şi de Gheorghe Gheorghiu la fmele secolului al XIX-lea dar mai
aproape de zilele noastre, ziaristul Boris Buzilă a preluat tot povestea celor doi
colaboratori ai lui Gavriil 57 . Privirea critică asupra acestei întâmplari relevă
faptul curios că în 1823 a fost mai uşor pentru autorităţile de la Chişinău să
obţină verificarea unor rude aflate în Transilvania, dincolo de munţi în Imperiul
Habsburgic, decât să afle ceva despre o presupusă soră dreaptă a lui Gavriil care
I-ar fi urmat în Moldova când a ajuns mitropolit!
Textul lui Axentie Stadniţchi a fost însuşit tale quale de mulţi autori,
unii dintre ei adăugând alte născociri. De pildă, Alexei Mateevici scria în anul
1913: "tatăl lui <Gavriil>, Grigorie Banulesco, la numele căruia au fost
adăugită porecla Bodoni - porecla maicei lui dintr-a doua căsătorie, au fost
răzăş de neam". La distanţă de opt decenii, în anul 1993, reeditînd opera lui
Mateevici, Ion Nuţă, Efim Levit şi Sava Pânzaru scriau în studiul critic despre
Gavriil "feciorul de răzeş ardelean" 58 , adăugând acestei fabuloase biografii încă
un non sens istoric (preluat fără a fi trecut prin filtru critic şi în Catalogul
expoziţiei "Gavriil Bănulescu Bodoni" din 2006). Răzeşii au fost o categorie
socială specifică Ţării Moldovei, nici categoria socială şi nici termenul aferent
neexistând în Transilvania.
Revenind la patronim, Nicolae Iorga demonstra că în istoria
Câmpulungului Moldovenesc nu se poate dovedi că familia Callimachi ar fi
originară de aici şi preciza clar că se face confuzie cu familia cu sonoritate
apropiată, Calmuţchi, dar restul autorilor nu au sesizat diferenţa şi au perpetuat
confuzia generatoare de legendă.

Stadniţchi, Gavriil Bănulescu-Bodoni, p. 16.
Popovschi, Istoria Bisericii din Basarabia, pp. 114-115, nota 3.
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Stadniţchi, op. cit., pp. 17 şi 111, nota 35.
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Gheorghiu, Gavriil Bănulescu (Bodoni), p. 8; Buzilă, Basarabia, pp. 23-24.
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Teodor V. Stefanelli îl numea pe Gavriil doar Bănulescu şi sublinia lipsa
Bodonilor în zonă, neînţelegând de ce Zamfir Arbore îl considera pe Gavriil
născut în Bucovina, dar îi atribuia patronimul Bodoni: "nelămurită rămâne şi
porecla Bodoni pe care o adaoge dl Arbure numelui de familie Bănulescu. Două
documente aflate de mine vor aduce lumină asupra locului naşterii
mitropolitului Gavriil Bănulescu, nu însă şi asupra numelui Bodoni. În toată
Bucovina şi în tot tinutul Câmpulungului nu există numele Bodoni, şi în
sutele de documente câmf<ulungene adunate de mine, nu am aflat nicăiri
amintindu-se acest nume" 9 .
Astăzi ştim că Zamfir Arbure a folosit izvoare ruseşti contemporane cu
Gavriil. Unul a fost Descrierea Basarabiei în 1816, întocmită de funcţionarul
imperial P. P. Sviniin, trimis de la Sankt Petersburg să examineze situaţia în
timpul tulburărilor care au urmat anexării şi care la Chişinău a locuit în casa lui
Toma Stamati60 . Tot Bodoni îl numea pe Gavriil alt contemporan care 1-a
cunoscut, Dimitrie Bantâş-Kamenski, fiul comandantului şef al armatei ruse de
ocupaţie în Ţările Române între martie 181 O - martie 1811. Acesta a fost trimis
în anul 1808, de autorităţile ţariste în calitate de curier diplomatic în Serbia,
prilej cu care a trecut prin Ţările Române, 1-a însoţit pe Gavriil care tocmai
fusese numit exarh, pe drumul de la Dubăsari la Iaşi şi a participat la
înscăunarea de la mitropolia din Iaşi. La întoarcere, Bantâş-Kamenski şi-a
tipărit impresiile de călătorie sub titlul Puteşestvie v Valahii Moldavii i Serbiiu,
Moskva, Tip. Restnikova, 1810 61 • Nu poate fi pus la îndoială faptul că cei doi
au folosit în scrierile lor patronimul sub care îl ştiau pe Gavriil atât ei, cât şi
localnicii contemporani, adică Bodoni.
Necunoscând izvoarele ruseşti, Theodor V. Stefanelli admitea ipoteza
tatălui vitreg Bodoni, găsind următorul argument: "dacă a purtat mitropolitul
Bănulescu şi acest nume, atunci trebuie să şi-1 fi însuşit în Transilvania, anume
în oraşul Bistriţa, unde şi-a făcut o parte din studiile sale. Că a existat în
Ardeal numele Bodoni este lucru constatat, căci un Ştefan Bodoni împreună cu
Sava armaşul este trimis de vodă Mihai Viteazul la Bistriţa pentru a ridica de la
oraş contribuţiune în bani < ... > şi pentru a lua locuitorilor jurământul de
credinţă. Poate să fie deci că vr:..un Bodoni 1-a crescut sau 1-a ajutorat pe
Gavriil în Ardeal, din care cauză acesta a acceptat şi numele Bodoni". Teoria
lui Theodor V. Stefanelli a fost preluată de Nicolae Popovschi 62 şi de toţi cei
care ulterior i-au folosit lucrarea. Numai că Ştefan Bodoni din vremea lui Mihai
Viteazul era ungur, de confesiune catolică sau reformată. În culegerile de

Stefanelli, Originea Câmpulungeană, p. 4.
Dvoicenco, Vieaţa şi opera lui C. Stamati, p. 18.
61
Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, voi. 1 (1801-1821),
redactor responsabil Paul Cemovodeanu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2004, p. 398.
62
Stefanelli, Doc. Câmpulung, p. 4; Popovschi, Istoria Bisericii din Basarabia, pp. 114-115.
59

60
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Documente ale BistriJei editate de Nicolae Iorga63 , nu am găsit trecut nici un
Bodoni, dar azi numele este întâlnit în rândul etniei maghiare din Transilvania.
Nici numele de Bănulescu nu este cunoscut în Moldova până la
începutul sec. al XIX-lea. În urma parcurgerii atente a celor nouă volume de
documente privitoare la istoria Bucovinei adunate de Teodor Bălan, nu am găsit
menţionat nici un Bănulescu, şi nici verificarea întreprinsă în cele zece volume
de Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi (cuprinzând perioada dintre
anii 1408 şi 1800), editate de istoricul ieşean Ioan Caproşu 64 , nu s-a soldat cu
vreun rezultat. Explicaţia o găsim în Arhondologia Moldovei, întocmită de
Constantin Sion: Bănuleştii erau din Ţara Românească. Abia "pe la 1802, fiind
vomic Todiraşc Balş Bozianu < ... > au luat un fecior în casă pe un Ioniţă
Bănulescu de la Munteni< ... >; pe acel Bănulescu I-au făcut căpitan de
darabani şi I-au însurat cu o fată a văduvei Smaranda Anizoi < ... >, mai pe
urmă I-au făcut sameş la Hotin" 65 . Paharnicul Sion, obişnuit să inventeze pentru
a-şi îmbogăţi genealogiile, în acest caz este obligat să recunoască lipsa familiei
Bănulescu în Moldova până în sec. al XIX-lea. Interesant este şi faptul că deşi
nu face nici o legătură cu exarhul, oferă şi el acel amalgam regăsit la toţi
biografii lui Gavriil: copilul înfiat şi căpitanul de darabani!
Recent, Diana Eţco, pierdută în surse, scria că "marele mitropolit se
trage din ramura Bănuleştilor, una din cele mai influente familii româneşti
din Transilvania" 66 ! Din cauză că în documentele din Ţara Moldovei,
Bucovina şi Transilvania, numele de Bănulescu şi de Bodoni sunt necunoscute,
concluzia care se impune este că, în stadiul actual al cercetărilor, originea
românească şi numele real al exarhului Gavriil nu pot fi dovedite.
La şirul variantelor numelui lui Gavriil o adăugăm şi pe cea a lui Eugen
Pavlescu, care a preferat să îl numească doar Gavriil al II-lea: mitropolitul
Ambrosie la 1792 "pentru patru luni e urmat de Gavriil al II-lea, pentru ca de la
1808 să revină cu armatele ruseşti şi să înlocuiască până la 1812, pe

Nicolae Iorga, Documente româneşti din arhivele Bistriţei, partea 1-2, Bucureşti, "Socec",
1899-1900; Idem, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. 1: Socotelile
Bistriţei, idem, 1901.
64
Teodor Bălan, Documente bucovinene, Cernăuţi, Editura "Glasul Bucovinei", 1933, vol. 1-IX;
Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului laşi. Acte interne, vol. I-X, laşi, Editura
Dosoftei, 1999-2007.
65
C. Sion, Arhondologia Moldovei, cu o prefaţă de Gh. Ghibănescu, laşi, Tipografia
"Buciumului Român", 1893, p. 43.
66
Diana Eţco, Mitropolitul Basarabiei - Gavriil Bănulescu-Bodoni, disponibil la http://www.
literaturasiarta. md/pressview.php? l=ro&idc=3&id=44 19&zidc= 1, accesat la 3. 09. 2013.
63
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mitropolitul Veniamin Costache" 67 • Alţi autori cred că numele de mirean al lui
Gavriil ar fi fost Gheorghe 68 , nu Grigore, aşa cum este îndeobşte acceptat.
În fine, pentru ca ghemui nepotrivirilor să fie încâlcit definitiv, în ce
priveşte data naşterii, imensa majoritate a autorilor consideră că Gavriil s-a
născut în anul 1746, dar Lucian Predescu scria că era născut în 1750 69 , iar
privitor la moarte, petrecută la 30 martie 1821, mitropolitul primat al României,
Miron Cristea, spunea în cuvântarea rostită la instalarea lui Grurie Grosu ca
arhiepiscop al Chişinăului ~i Hotinului, în ziua de 15 mai 1921, că s-ar fi
întâmplat la 30 aprilie 1821 7 !
Gavriil neputând fi legat în mod cert şi indubitabil de spaţiul românesc,
pentru elucidarea originii şi a numelui său este utilă o privire aruncată în
vecinătatea Ţării Moldovei. Sunt cunoscute legăturile strânse dintre Ţările
Române şi Imperiul Rus întreţinute de credinţa ortodoxă comună şi faptul că
numeroşi cărturari ruşi au ajuns la noi. Îi amintim aici doar pe contemporanii lui
Gavriil, Paisie Velicicovschi, pentru care, de asemenea, au existat unele
71
încercări nereuşite de a i se atribui o fantezistă origine românească şi pe
Mihail Strelbiţchi. Ambii au venit în Moldova tot de la Poltava, unde se ştie cu
certitudine că Gavriil a dobândit cele dintâi ranguri eclesiastice. Ţinând seama
că izvoarele contemporane îl consideră rus, posibilitatea ca Gavriil să fi fost şi
el de origine malorusă nu poate fi exclusă.
Credem că este posibil ca Gavriil să provină din Galiţia învecinată cu
Transilvania şi cu Bucovina, acest fel putându-se explica şi numeroasele
confuzii şi nepotriviri biografice. Numită în vechime Pocuţia, zona de dincolo
de Ceremuş era mixtă: populată cu ruteni, ea a fost locuită încă din sec. al XIVlea şi de numeroşi români. La Liov exista o comunitate românească ce se
bucura de autonomie şi se conducea după normele dreptului moldovenesc 72 ,
astfel încât Gavriil a avut prilejul să înveţe limba şi obiceiurile.

67

Eugen Pavlescu, Economia breslelor în Moldova, Bucureşti, Fundaţia Regele Carol 1, 1939,

Fs ~~im (Nica),

Viaţa religioasă

Bucureşti,

în Transnistria,
Monitorul Oficial, 1943, p. 17; G.
Costin, Un reprezentant de frunte.
69
Enciclopedia României, p. 343, sub voce.
70
Î. P. S. Mitropolit Primat Miron (Cristea), Cuvântare rostită la instalarea lui Grurie Grosu
ca arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului în ziua de 15 mai 1921, în ,,Foaia Diecezană",
Caransebeş, 30 mai st. v. (12 iulie st.n.) 1921, p. 2.
71
1. David, Cuviosul Paisie cel Mare (Velicicovschi), un desăvârşit monah român. Noi
cercetări şi ipoteze, în ,,Biserica Ortodoxă Română", 1975, nr. 1-2; Ioan lcă, Posteritatea
românească a paisianismului şi sensul unei ediţii, în voi. Cuviosul Paisie de la Neamţ.
Autobiografia unui "Stare(', Editura Deisis, 1996; Ioan Vicovan, Istoria Bisericii Ortodoxe
Române, voi. II, Iaşi, Editura Trinitas, 2002, pp. 105-114.
72
Ion Nistor, Românii şi rutenii în Bucovina. Studiu istoric şi statistic, Bucureşti, "Socec",
1915, p. 14, 19-21,31-33,38-39,42 (în continuare: Nistor, Românii şi rutenii).
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săi, Ceremuşul

şi Ceremuşul Negru, există două ape numite Bistriţa, care se unesc după
oraşul ucrainian actual Ivano-Frankovsk şi se varsă în Nistru. Pe una din cele
două Bistriţe, Bistriţa Solotvina, în localitatea Maniava situată la sud-est de

Alb

Ivano-Frankovsk s-a aflat renumita mănăstire Schitul Mare, căreia îi era
Este bine cunoscută opera de sprijinire a
ortodoxiei galiţiene de către domnii, ierarhii şi numeroşii donatori români,
precum şi faptul că până la secularizarea austriacă din anul 1784, Schitul Mare
a posedat numeroase moşii în Moldova 73 , de pildă.
Generate de motive economice şi religioase, emigrările rutenilor în Ţara
Moldovei au devenit masive după împărţirea Poloniei în 1772, când Galiţia a
trecut în stăpânirea Austriei şi au continuat fără întrerupere în timpul
războaielor ruso-austro-turce. Împărăteasa Maria Tereza şi urmaşul său Iosif al
II-la au fost nevoiţi să emită o serie de ordine succesive de prohibiţie la 1775,
1777, 1779, 1784, 1785, 1790 pentru a opri numeroasele plecări peste cordon.
În plus, noul administrator militar al Bucovinei, generalul Ezenberg a poruncit
ca fugarii ruteni să fie prinşi şi trimişi înapoi în Galiţia. Tot el a cerut guvernului de la Iaşi extrădarea dezertorilor transilvăneni din comitatul Bistriţa
Năsăud care au fugit refuzând serviciul militar în Regimentul de grăniceri după
anul 1763, provocând grave tulburări între locuitorii de acolo. Autorităţile austriece au obţinut chiar de la Poarta Otomană un firman de restituire a fugarilor.
Agentul diplomatic al Austriei în Moldova avea dreptul de a urmări dezertorii
din provinciile împărăteşti şi de a-i restuitui autorităţilor austriece, iar guvernul
moldovenesc era îndatorat să dea ajutor la urmărirea şi extrădarea dezertorilor
în Bucovina 74 • În aceste condiţii, se poate înţelege de ce Gavriil, ajuns la Iaşi a
căutat să obţină statutul de supus rus, la care nu a renunţat nici sub presiunea
arestării de la Constantinopol, de ce a preferat să se înconjoare mereu de colaboratori ruşi şi de ce nu s-au păstrat de la dânsul acte scrise în limba română.
Analogia cu neamul Călmăşenilor cu care i s-a pretins înrudirea, dar
despre care s-a dovedit că este o confuzie generată de apropierea de nume cu
Calmuţchii care provin din Câmpulungul Rusesc de pe Ceremuş, poate fi alt
argument în sprijinul ideii ca şi Gavriil să vină din zona Bistriţei galiţiene.
Colaboratorii care i-au completat post-mortem biografia, având informaţii
insuficiente şi fragmentare, au confundat acea Bistriţă cu cea transilvăneană.
Dacă admitem ipoteza, atunci şi teoria potrivit căreia Gavriil a fost
destituit de la conducerea mitropoliei de Kiev în august 1803 pe motiv că era un
închinată şi mănăstirea Suceviţa.

ldem, Istoria fondului bisericesc din Bucovina, Cernăuţi, Editura "Glasul Bucovinei", 1921,
pp. 9-1 O; P. P. Panaitescu, Fundatiunile domnilor români în Galiţia, în ,,Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice", nr. 59, 1929, p. 19; Enciclopedia României, p. 766, sub voce.
74
Ni stor, Românii şi rutenii în Bucovina, pp. 56, 59-62, 66, 98-1 Ol.
73
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străin pentru Biserica rusă • poate fi adevărată doar parţial: el putea să fie un
străin în raport cu ruşii din Imperiul ţarist, fără să fie în mod automat român. În
secolul al XVIII-lea, din cauza războaielor şi a împărţirilor succesive ale
Poloniei, titlul de mitropolit al Kievului a fost o lungă perioadă doar onorific.
mitropolia Kievului a fost restabilită abia în 1797 din regiunile luate de Rusia
de la Polonia în urma împărţirii din 1795 (1 O judeţe din cele 12 anexate atunci
au alcătuit mitropolia Kievului reconfigurată teritorial) 76 • Prin urmare, dacă era
un malorus provenit din regiunea Galiţiei, în anul 1803, Gavriil ar fi fost
"cetăţean" rus de mai puţin de un deceniu. Dacă lucrurile stau într-adevăr aşa,
atunci patronimul lui Gavriil ar trebui să fie doar Bodoni, aşa cum I-au scris
contemporanii. Rămâne ca cercetările să verifice această presupunere.
In concluzie, cercetătorul care se apleacă asupra vieţii şi activităţii
mitropolitului şi exarhului Gavriil este obligat să folosească cu multă prudenţă
materialul bibliografic. Pentru înfăţişarea adecvată a imaginii acestei controversate personalităţi este nevoie de conjugarea eforturilor mai multor specialişti:
istorici şi teologi, cunoscători deopotrivă ai limbii române şi ai celei ruse, care
să cearnă prin sita rigorii ştiinţifice materialul documentar care îl priveşte, atât
publicat cât şi încă neinvestigat din arhive. Analiza este necesară din cauză că
nici după două secole scurse de la înfiinţarea eparhiei Chişinăului, nu se pot
prezenta dovezi certe că întemeietorul ei a fost român. Însemnătatea acestui
ierarh pentru istoria românilor şi a ruşilor nu poate fi anulată, iar descrierea
adecvată a biografiei sale trebuie eliberată de balastul istoriografic acumulat.
75

75

Mateevici, Mitropolitul Gavriil, p. 404; Popovschi, Istoria Bisericii din Basarabia p. 118;
Berechet, Ambrozie Serebrenicov şi Gavriil Bănulescu-Bodoni, pp. 3-4 şi 11-12; Gheorghiu,
Gavriil Bănulescu (Bodoni), p. 17; Arbure, Basarabia în sec. XIX, p. 740.
76
Mateevici, Mitropolitul Gavriil, p. 403; Popovschi, Istoria Bisericii din Basarabia, p. 117.
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VIAJA RELIGIOASĂ ÎN COMĂN~ŞTI
IN DOCUMENTE DE ARHIVA
Elena-Mihaela PRISACARIU
The Religious Life of Comăneşti Town Trough Archive
Abstract
No rnatter ofthe geographical are or the historical time, the religion had
a big influence on the history. In this case, the base of the religious life in the
Comăneşti town will be described by using documents from the archive of Saint
Spiridon, Lăloaia and Leorda churches. If the information linked to religion,
trough the XV-XVIII centuries is alike the rest ofthe country, in the next few
centuries a change is obvious in the parishes and in the life of the people who
lived in those. Basically the religious aspects are offered by the correspondence
between the priests of the parishes and different institutions: Ministerul
Cultelor, Patriarhia Română ( after 1925), Prefectura Bacău, Primăria
Comăneşti, Episcopia Romanului, Protoieria Trotuş, some of the schools from
Comăneşti town and the representatives of the constabulary, the police or the
economica! institutions from this area(Centrul Carbonifer). The end of the XIX
century and the beginning of the XX century had meant modemization for the
Rornanian territory; the reign of King Carol I(1866-1914) bought with it the
development of the industry and the agriculture. The documents highlight the
fact that the priests hadn't had role just in this modemization but they've also
been the spiritual guides of the communities.
The history ofthe community from Trotuş's shore can be completed by
studying the religious documents from the archive and the events which had
place here gained an important place in the national and global history, too.
Key words: religion, community, church, priests, cult heroes
De-a lungul istoriei umanităţii, componenta religioasă a avut o pondere
în viaţa comunităţilor umane, indiferent că au fost religii politeiste
sau monoteiste.
În ceea ce priveşte existenţa creştinismului în spaţiul românesc, dovezile
arheologice atestă existenţa în paralel a două procese complexe: romanizarea şi
creştinarea populaţiei, mai ales pe parcursul secolelor IV-V e.n. Cercetările de
la începutul secolului al XX-lea, atestă prezenţa creştinismului chiar pe
parcursul secolului al III-lea e.n. O dovadă de necontestat în ceea ce priveşte
existenţa creştinismului îl reprezintă şi "cuvintele din limba română privind
noţiunile fundamentale ale credinţei, care sunt, cele mai multe, de origine
deosebită
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latină" . Dintre acestea amintim: "Dumnezeu-Domine Deo, înger-angelus,
biserica-basilica, creştin-christianus, cruce-crucem, acuzativul de la crux" 2 .
Evoluţia ulterioară a vieţii religioase în spaţiul românesc este strâns
legată de Patriarhia de la Constantinopol, mai ales după 1054, ca urmare a
schismei şi formarea bisericii ortodoxe. Apropierea geografică a Moldovei şi
Ţării Româneşti de acest spaţiu determină apartenenţa la religia ortodoxă,
considerată calea dreaptă a bisericii lui Isus.
Organizarea propriu-zisă a vieţii religioase în spaţiul Moldovei se
realizează după formarea statului medieval, în condiţiile consolidării instituţiilor
fundamentale ale statului respectiv în secolele XIV -XV, mai ales în timpul lui
Alexandru cel Bun. Prima mitropolie ortodoxă din Moldova este întemeiată de
Petru I Muşat, având sediul la Suceava, în condiţiile expansiunii catolicismului,
promovat de regatul maghiar. Această instituţie se consolidează în timpul lui
Alexandru cel Bun (1400-1432), care este considerat adevăratul "întemeietor al
3
instituţiilor din Moldova" • Studiind ierarhia socială şi politică existentă în
această perioadă observăm că mitropolitul "putea prelua puterea în cazul
tronului vacant"4, fiind al doilea om în stat, după domnitor. Existenţa unei
populaţii predominant ortodoxe determină construirea unui număr mare de
lăcaşuri de cult, biserici şi mănăstiri, având elemente arhitecturale asemănătoare
spaţiului bizantin. Trebuie menţionat în acest context, numărul mare de biserici
5
şi mănăstiri construite în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504) •
Informaţiile despre viaţa religioasă sunt prezente în lucrări cu caracter
general, cum ar fi "Descrierea Moldovei" a lui D. Cantemir. Astfel, aflăm că
6
"tot poporul mărturiseşte legea creştină şi ţine de biserica răsăriteană" şi "nu
este alt pit pe care să-1 urască mai mult decât pe cel român, deşi ungurii, supuşii
lor, se ţin aproape toţi de acel cult şi-şi au episcopul lor de Bacău" 7 . Prezenţa
catolicismului în Moldova este atestată de diferite documente încă din secolul al
XV-lea, în regiunea Bacău existând un număr mare de catolici veniţi din
Transilvania 8 • Multe dintre elementele prezentate au caracter general, lipsa
documentelor referitoare exclusiv la Comăneşti, nepermiţând să alcătuim cu
exactitate un tablou al vieţii religioase în secolele anterioare secolului al XX1
Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1999, p. 49.
2
Ibidem.
3
Mihai Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, S. Papacostea, P. Teodor, Istoria României,
Bucureşti, Editura Corint, p. 146.
4
Bogdan Murgescu, Istoria românească - istorie universală (600-1800), Bucureşti, Editura
Teora, 1999, p. 73.
5
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor. Din cele mai vechi timpuri până la moartea regelui
Ferdinand, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000, p. 148.
6
Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldavie, Bucureşti, Editura Academiei, R.S.R., 1973, p. 339.
7
Ibidem.
8
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Romano-Catolică Bacău, Inventar, p. 1.
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lea. Majoritatea informaţiilor despre viaţa religioasă din Comăneşti, mai ales
pentru secolul al XX-lea, se bazează pe documentele existente în arhivă,
neexistând lucrări de specialitate apărute până în prezent. Evoluţia vieţii
religioase din Comăneşti este strâns legată şi influenţată de evoluţia bisericii
ortodoxe româneşti în ansamblu. Acest lucru a determinat o prezentare în
ansamblu a evoluţiei bisericii ortodoxe româneşti, pe parcursul secolelor XIXXX. Astfel, din timpul reorganizării societăţii româneşti din timpul lui ALI.
Cuza ( 1859-1866) datează legea bisericească din 1864, prin care se înfiinţau
două scaune mitropolitane la Iaşi şi Bucureşti, fiecare cu eparhii" 9 • Mitropoliei
de la Iaşi, îi erau subordonate eparhiile de Roma şi Huşi, inclusiv comuna
Comăneşti. Această lege a fost urmată de "Decretul organic pentru înfiinţarea
unei autorităţi sinodale centrale pentru afacerile religiei române", care prevedea
"autocefalia bisericii române, legătura cu Patriarhia de la Constantinopol
10
păstrându-se doar sub raportul dogmei" , adoptarea legii determinând plecarea
reprezentanţilor patriarhiei din Principate.
Printr-o lege din acelaşi an (1864), legea comunală se trecea "întocmirea
actelor de stare civilă în seama primarului" 11 • Divorţurile au fost luate din
competenta tribunalelor bisericeşti (dicasterii) şi trecute în seama tribunalelor
civile. După cucerirea independenţei de stat a României (1878) se intensifică
acţiunile pentru recunoaşterea autonomiei bisericii româneşti având loc mai
multe "schimburi de scrisori între mitropolitul primat Calinic şi patriarhul
ecumenic al Constantinopolului" 12 , pe această temă. Tot în acest context,
"Episcopul Melchisedec al Romanului, a fost desemnat de Sîantul Sinod să
alcătuiască un memoriu în care să sublinieze dreptul Bisericii Ortodoxe
Române la autocefalie" 13 . Răspunsul patriarhului vine pe 22 aprilie 1888,
"acordându-se autocefalia prin documentul numit <Tomosul de autocefalie>" 14 •
Anul 1918 aduce schimbări în plan teritorial, demografic "determinând
crearea României Mari şi unirea tuturor românilor, inclusiv a credincioşilor
15
ortodocşi." Creşterea numărului de credincioşi, noile probleme de organizare,
a bisericii determină reorganizarea bisericii româneşti, "sub conducerea
mitropolitului Miron Cristea, înscăunat în ianuarie 1920" 16 •

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 2, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic, 1981, p. 210.
1
Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza vodă, Chişinău, Editura Universitas, 1992, p.
338.
11
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Sibiu, 1978, p. 347.
12
Ibidem p. 354.
13
Ibidem, p. 355.
14
Ibidem.
15
Ibidem, p. 392.
16
Ibidem.
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"În anul 1925 se votează Legea şi statutul de organizare a Bisericii
ortodoxe române" 17 , care transformă prima instituţie a bisericii ortodoxe
româneşti în patriarhie, sub conducerea aceluiaşi Miron Cristea. În contextul
reorganizării bisericii româneşti, "se înfiinţează Mitropolia Moldovei şi Sucevei
care cuprindea Arhiepiscopia Iaşilor, Episcopia Romanului, a Huşilor şi a
Dunării de Jos" 18 , mitropolie care avea în subordine bisericile şi clerul din
Moldova. Clerul din Comăneşti (nu foarte numeros) a depins în această
perioadă de Episcopia Romanului şi Protoieria Bacău acest aspect fiind
evidenţiat de corespondenţa existentă în arhive.
Un alt an important în evoluţia bisericii ortodoxe române îl reprezintă
anul 1927, când are loc semnarea concordatului cu Vaticanul, prin care se
reglementează relaţiile dintre cele două biserici creştine. Votarea acestei legi, în
1929, a determinat nemulţumiri în rândul clerului ortodox din Transilvania, de
amintit fiind atitudinea mitropolitului Ardealului. Acesta într-o şedinţă a
Senatului, sublinia următoarele: "Concordatul este priveligiator exclusiv pe
cultul catolic şi cu totul nedrept faţă de Biserica ortodoxă" 19 , acordându-se
catolicilor deplina libertate de a comunica direct cu Vaticanul, fără controlul
statului, existenţa jurământului de credinţă faţă de papă şi numirea episcopilor
din rândul cetăţenilor străini" 20 •
Prezentarea evoluţiei vieţii religioase pentru secolul al XIX-lea şi al
XX-lea trebuie să cuprindă o imagine de ansamblu a lăcaşurilor de cult din
Cornăneşti, urmată de identificarea acelor aspecte ale implicării bisericii în viaţa
comunităţii şi influenţa lăcaşurilor de cult şi a clerului. Trebuie prevăzut faptul
că în ceea ce priveşte construcţia bisericilor, aspectul arhitectural, acesta este
mult diferit faţă de momentul actual, neexistând imagini ale bisericilor, aşa cum
existau la începutul secolului al XX-lea, spre exemplu. De asemenea, aspectele
cu privire la viaţa religioasă din Comăneşti sunt completate (pentru înce~utul
secolului al XX-lea) cu elementele privind existenţa catolicismului în zonă. 1
Numărul relativ mare de biserici ortodoxe de pe teritoriul Cornăneştiului
este determinat de numărul predominant de credincioşi ortodocşi, în proporţie
de 80% - 85%, aşa cum arată diferitele situaţii realizate de clerul din zonă. 22
"Cea mai veche construcţie bisericească din Comăneşti (de existenţa căreia se
23
ştie sigur) datează din anul 1689" şi era construită din lemn de stejar. Aceasta
a fost demontată şi reclădită în Vermeşti în anul 1819. Astăzi, "ea este prezentă
17

Ibidem, p. 393.
Ibidem,
19
Ibidem.
20
Ibidem, p. 394.
21
Dumitru Mărtinaş, Originea ceangăilor din Moldova, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1985, p. 13.
22
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Sf. Spiridon, Inventar.
23
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumente/ar medievale din
Moldova, Bucureşti, 1974, p. 202-203.
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în comuna Strugari din judeţul Bacău" 24 . Elementul principal al acestei
construcţii este reprezentat de piatra funerară, pe care sunt scrise cu litere
chirilice următoarele: "Să se ştie că sub această piatră este rodul lui Dumnezeu
( ... ) fecior a(l) Tomii Xisarie ( ... ) zilele lui Ion Grigore Ghika Voievod,
gospodar Zemlie Moldovei" 25 . Pentru secolul al XVIII-lea sunt menţionate
26
"două biserici din lemn" , având ca elemente distinctive "planul în cruce
27
greacă, ca majoritatea construcţiilor bisericeşti din Moldova" . Acestea se aflau
în actualele cartiere Lăloaia şi Leorda, "fiind construite începând cu anii 17501751 " 28 . Nu s-au păstrat descrieri amănunţite ale celor două construcţii şi nici
hramul celor două biserici.
În secolul al XIX-lea, în paralel cu creşterea populaţiei- 6.500 locuitori,
se construiesc noi biserici ortodoxe şi în alte părţi ale Comăneştiului, atunci
având statutul de comună. Astfel, în zona Şupan, biserica este construită
începând cu anul 1805, în timpul domniei lui Alexandru Şuţu, "de către ctitorul
Năstase Doliş" 29 care deţinea o velniţă - o fabrică de spirt, chiar pe teritoriul
Comăneştiului. Acesteia i se adaugă în anul 1815, biserica din piatră de la
poalele dealului Cetăţuia sau dealului Comăneştiului, cu hramul Sfăntul
Spiridon, "avându-1 ca şi ctitor pe căminarul Spiridon, în timpul domnitorului
Scarlat Callimachi" 30 .
Despre căminarul Spiridon ştim următoarele: "Spiridon Pandele,
căminar cu pitac din 20 martie 1826 şi ivit (în) anul 1828, născut în satul
Comăneşti, are părţi din moşiile Băsăşte (Văsăieşti) şi Dofteana şi un fănaţ în
31
ţinutul Bacăului" . Această construcţie de la începutul secolului al XIX -lea a
reprezentat baza celei mai importante biserici din Comăneşti, care păstrează şi
astăzi hramul "Sîantului Spiridon". O descriere a acestui lăcaş de cult s-a
păstrat şi datează de la începutul secolului al XX-lea, fiind realizat de unul
dintre preoţii parohi, Alexandru Gheorghe. 32 Acesta afirmă că, în general,
biserica păstrează forma iniţială, în ciuda reparaţiilor suferite de-a lungul
timpului. Astfel "biserica este construită în stil baroc, fără ornamente exterioare
excesive" 33 • Elementele care o fac să fie încadrată acestui stil, sunt următoarele:
"forma greoaie şi masivă în care este construită turla în formă de octogon, ce se
Costache S. Ciocan, Din istoria generală a oraşului Comăneşti pe Trotuş şi a împrejurimilor
sale, Bacău, Editura Plumb, 2001, p. 302.
25
Ibidem, p. 302.
26
Ibidem, p. 196.
27
N. Grigoraş, I. Caproşu, Biserici şi mănăstiri vechi din Moldova, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1971, p. 20.
28
Costache S. Ciocan, op. cit, p. 198.
29
Ibidem, p. 302.
30
Ibidem.
31
Arhiva Genealogică I (IV), 1-2, Bucureşti, Editura Academiei, 1994, p. 204.
32
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Sf. Spiridon, Inventar.
33
Ibidem, p. 2.
24
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cu o săgeată şi arcadele interioare ce despart cele trei părţi componente:
altarul, naosul şi pronaosu1" 34 . În descriere sunt prezentate şi elementele care
diferenţiază construcţia de modul de construcţie a bisericilor din timpul lui
Ştefan cel Mare (sec. XV) şi Petru Rareş (sec. XVI), cum ar fi: "multe
ornamente arhitectonice" 35 şi turlele. În ceea ce priveşte structura propriu-zisă a
bisericii ea este din "zidărie masivă, groasă de 1,20 m din piatră de râu şi
mortar din var şi ciment" 36 • Alte elemente cum ar fi "boltele despărţite între ele
prin arcade de cărămidă" 37 , dădeau bisericii o eleganţă şi o frumuseţe
arhitectonică deosebită. Acestor elemente strict arhitectonice trebuie adăugate şi
rolul de adevărată cetate de apărare a construcţiei datorită aşezării pe dealul
Comăneştiului, în diferite etape istorice.
După cum arătam la începutul prezentării, au existat diferite reparaţii ale
clădirii bisericii Sîantului Spiridon, care nu au modificat structura iniţială.
În anul 1860, în urma reparaţiilor, s-a adăugat un pridvor, acoperişul în
două ape, rotund în ~artea de răsărit, iar acoperişul turlei este ascuţit în formă
de săgeată cu tablă." 8 Reparaţiile au fost suportate de familia Ghica, arătându
se rolul important al acestei familii în Comăneşti. O descriere amănunţită cu
privire la catapeteasmă se păstrează din aceeaşi perioadă. "Aceasta era realizată
din lenm de tei, avea locurile dintre icoane ocupate de sculpturi ce reprezintă
baghete de foi, de acant şi ramuri de viţă de vie, cu frunze şi struguri" 39 .
Icoanele uşilor împărăteşti erau din lenm şi "erau alcătuite dintr-o împletitură
de ramuri de viţă de vie cu frunze de struguri, iar stâlpul din mijloc având două
buchete de flori de acant" 40 . Alte reparaţii au loc în anul 1924, de data aceasta,
capitale, în urma cărora a fost eliminat zidul care despărţea naosul de pronaus
formându-se o singură încăpere. Nu se cunosc constructorii care au participat la
reparaţiile din anii 1860 şi 1924, ultimele fiind atestate şi de documentele din
arhive. 41 În ceea ce priveşte pictura murală cu influenţă bizantină, ea a fost
realizată în anul 1936, de către pictorul Constantin Bacalu. "Până în 1936,
pictura era, după spusele bătrânilor, destul de diferită de cea care se realiza" 42 •
Incepând cu anul 1936, s-a realizat o pictură mai artistică, dar cu forme simple,
în care predominau culorile roşu şi bleu. Dintre obiectele vechi, care mai
existau în parohie, la începutul secolului al XX-lea, putem enumera
următoarele: "cruce cu picior de argint pentru Sîanta Masă, având înscrisuri în
greceşte: <Adu-ţi aminte, Doanme de robii tăi, Dimitrie şi Nicolae - 1821>,
34

35
36
37
38
39
40
41

42

Ibidem, p. 3.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 5.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 6.
Ibidem.
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Sfănta Evanghelie tipărită la Mănăstirea Neamţului în 1821, legată în argint,
policandrul cu 32 de lumânări adus de la Dresda, icoana Maicii Domnului
lucrată în argint, cele două clopote: unul din 1970 (de mari dimensiuni, având
scris cu litere latine <Sfântul Spiridon> şi unul din 1933"43 .
Dintre slujitorii bisericii s-au păstrat numele următorilor : "preotul
Eftimie (înainte de 1820), preotul Arghir (între 1820-1846), preotul Vasile
Hanganu (1846-1876), preotul Gheorghe Hanganu (între 1876 şi 1924, cu unele
întreruperi) şi Ştefan Paraschiv (între 1924-1930)'..44 . Precizăm că preotul
Gheorghe Hanganu a activat atât în Parohia Sfântul Spiridon cât şi la Parohia
Lăloaia , după ce biserica de aici a format împreună cu biserica din Şupan în
1924, Parohia Lăloaia" 45 . Construcţia bisericii "Sfântul Spiridon", a suferit mai
multe modificări, cele mai importante fiind cele de "după anul 1990, când i s-a
supraînălţat acoperişul şi turla, adăugându-se şi o casă parohială, prin grija
preotului paroh Alexandru Maxim" 46 • Tot din această perioadă datează
refacerea picturii din interior şi reparaţiile zidurilor din exterior.
O altă construcţie bisericească deosebită este reprezentată de biserica
din Şupan, având astăzi hramul "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel". De-a lungul
timpului, construcţia din lemn a fost reparată de mai multe ori. În anul 1982 cu
ocazia unei asemenea reparaţii "s-a găsit între pereţii de lemn un pomelnic pe o
foaie de hârtie, aşezată pe o scândură cu dimensiunea de 11 x 35 cm scris cu
litere chirilice" 47 • Pe respectiva foaie "s-au descifrat zece nume de bărbaţi şi
femei, nume obişnuite pe raza oraşului Comăneşti cum ar fi: Maria, Varvara,
Aniţa, Maranda, Ardeleanu, Moisă, Chiriac, Stoica, Ion" 48 . În anul 1983,
"clădirii bisericii i se adaugă un turn pentru clopote şi anexe pentru serviciile
necesare cultului creştin ortodox" 49 sub conducerea preotului paroh Matei
Cornel şi cu sprijinul enoriaşilor.
In cartierul Leorda, am amintit deja de existenţa construcţiei din secolul
50
al XVIII-lea, "realizată din lemn de ste~ar şi brad" . Aceasta "a fost mărită în
5
anul 1901 şi reparată în ultimii ani" . Forma iniţială a construcţiei era de
corabie având "pereţii tapetaţi cu scânduri atât în exterior cât şi în interior" 52 .
Catapeteasma era din lemn sculptat, vopsit şi poleit, "pictura fiind
53
realizată de pictorul Gheorghe Constantinescu, în anul 1901 " . Dintre obiectele
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Ibidem.
Ibidem, p. 7.
Ibidem.
Costache S. Ciocan, op.cit, p. 302.
Ibidem, p. 305.
Ibidem.
Ibidem.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Leorda, Inventar.
Costachi S. Ciocan, op.cit., p. 304.
Ibidem.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Leorda, Inventar, p. 3.
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de biserică, la începutul secolului al XX-lea, amintim: "sîantul potir,
Cruce, un clopot mic din 1790 având următoarea inscripţie <PER
VULNERA CRISTI TRIUMFA VITA>" 54 • Cei mai importanţi slujitori ai
lăcaşului din Leorda au fost : preoţii Gherasim Vasile şi Ardeleanu Alexandru
Uumătatea secolului al XIX-lea), preotul Han~anu (începutul secolului al XXlea) şi Ion Nistor (între 1909 şi 1948)" 55 • In prezent în apropierea vechii
biserici, se află în construcţie o nouă biserică începută în anul 1995, prin grija
preotului paroh Cucu.
O altă construcţie bisericească din Comăneşti care impresionează prin
simplitate dar masivitate este cea din cartierul Lăloaia, având hramul "Sf.
Maria", construită între anii 1908-1928. Construită prin grija preotului
Gheorghe Hanganu, această biserică "a fost realizată în două etape din cauza
izbucnirii primului război mondial" 56 , până la acoperiş începând din anul 1908
până la primul război mondial, apoi finisată şi inaugurată în 1928. Construcţie
masivă din cărămidă, această biserică se înscrie în stilul specific bisericesc
ortodox din zonă, atât în ceea ce priveşte structura cât şi ornamentele interioare
(pictura murală, icoanele). Această biserică "a îndeplinit din anul 1924 rolul de
57
biserică parohială, în condiţiile construirii Parohiei Lăloaia, prin decret regal" .
Trebuie precizată contribuţia la construirea bisericii din Lăloaia a primarului
Toma Lascăr, care a îndeplinit această funcţie atât în Comăneşti, cât şi în
Lăloaia. În incinta acestei biserici, se află un monument dedicat eroilor din
primul război mondial, construit între anii 1933-1938. 58
Mare parte din documentele existente în arhiva parohiei au fost distruse
în timpul primului război mondial, în urma unui incendiu în anul 1917. Alţi
preoţi care au slujit în această parohie au fost Gheorghe Bogoride şi Gheorghe
Grigoraş (în prima jumătate a secolului al XX -lea). Între anii 1991-1999,
clădirii bisericii din Lăloaia i s-a adăugat o casă praznicală, lucrările fiind
conduse de preoţii Acostăchioaie Vasile şi Lungu Georgel.
Un ultim monument de arhitectură bisericească este reprezentat de
biserica din Vermeşti (cartier al Comăneştiului), având hramul "Sfăntul Ilie".
Construcţia masivă din piatră şi cărămidă, îl are ca şi "ctitor pe preotul Ion
Nistor şi datează din perioada 1925-1935" 59 • Elementul distinctiv al acestei
biserici este reprezentat de pictura interioară, cu elemente specific bizantine.
Din punct de vedere ierarhic, "această biserică a fost subordonată la începutul
Sfănta

54

Ibidem.
Ibidem, p. 5.
56
Costache S. Ciocan, op.cit, p. 305.
57
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Leorda, Inventar.
58
Costache S. Ciocan, op. cit, p. 306.
59
Ibidem.
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secolului al XX-lea bisericii din Leorda" 60 şi implicit clerului de aici,
Vermeştiul fiind o aşezare cu o populaţie destul de mică.
Precizăm că alături de creştini ortodocşi au existat în Comăneşti şi
creştini catolici, stabiliţi în zonă, începând cu a doua jumătate a secolului al
XIX-lea.
Existenţa catolicilor în zonă este "atestată în statisticile catolice dintre
anii 1850-1900, care menţionează separat cele două aşezări: Comăneşti şi
Podei" 61 . În ceea ce priveşte originea catolicilor din zonă se afirmă următoarele:
"ei sunt urmaşii funcţionarilor şi ai personalului tehnico-administrativ de la
exploatările forestiere şi carbonifere, precum şi de la centrele de cale ferată de
pe Valea Trotuşului" 62 • Prima biserică catolică este menţionată în documentele
parohiei Pustiana, din 1840; "Komanest, sat ortodox, mare, pe moşia Ghiyka, la
7 ceasuri depărtare de Pustiana. Are dascăl şi acum se face bisericuţă în cinstea
63
Sfăntului Mihail Arhanghelul" . Biserica a fost "restaurată în anul 1872 de
Carolina Keminger de Lipa, soţia baronului Keminger de Lipa, coepitrop al
averii rămase de la Ana Nicu Ghyka" 64 • Nu există o descriere a acestei biserici
catolice, următoarele prezentări făcând referire la actuala biserică.
Construcţia bisericii actuale a început în perioada interbelică,
documentele precizând rolul "înaltului funcţionar Krajeswiski, reprezentant al
Societăţii Anonime, pentru exploatarea pădurilor Gotz" 65 . Construcţia masivă
din piatră, având elemente specifice stilului românesc, "a fost grav avariată în
urma cutremurului din 10 noiembrie 1940, fiind dărâmat turnul" 66 . Construcţia
bisericii s-a încheiat în anii 1960, iar în anii 1990, i s-a refăcut turnul specific
construcţiilor catolice, dărâmat în urma cutremurului din noiembrie 1940. Preot
paroh al acestei biserici a fost preotul Purcaru, care a pus bazele unei biserici
catolice şi în zona Vermeşti, după 1989. Din punct de vedere ierarhic, catolicii
din Comăneşti au depins de Parohia Moineşti, până în 1993, moment în care
existau în zonă 1552 de enoriaşi.
Prezentarea succintă a bisericilor ortodoxe din Comăneşti, existente la
începutul secolului al XX-lea trebuie completată cu informaţiile cu privire la
rolul lor şi al preoţilor în comunitate, bazate în principal pe documentele de
arhivă. Pentru parohiile Sfăntul Spiridon din Comăneşti, Lăloaia şi Leorda sunt
importante informaţiile oferite de corespondenţa dintre slujitorii parohiilor şi
Protoieria Bacău, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Episcopia
Romanului şi autorităţile civile locale, respectiv primăriile. Precizăm că
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Leorda, Inventar, p. 1.
Iosif Gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, Bacău, Editura Conexiuni,
1996, p. 76.
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informaţiile despre biserica din Şupan şi Vermeşti sunt prezente în aceleaşi
documente, alături de cele referitoare la Lăloaia şi Leorda, de care au depins din
punct de vedere ierarhic, la începutul secolului al XX-lea.
Începutul secolului al XX-lea găsea parohia Sfântul Spiridon în plin
proces de refacere şi construcţie, specific perioadei în care are loc o creştere a
rolului bisericilor în societatea românească. Astfel, în ianuarie 1906, preotul
Gheorghe Hanganu primeşte răspuns de la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice ca urmare a solicitărilor anterioare ale acestuia de a i se trimite
"planuri-tip pentru clădiri de biserici rurale" 67 . Răspunsul este negativ, datorită
numărului mare de cereri din ţară, iar documentul este semnat de şeful Casei
Bisericii, doctor C. Chiricescu. Aceste cereri ale preotului Gheorghe Hanganu
atestă faptul că se încearcă o refacere a clădirii bisericii, construită la începutul
secolului al XIX-lea, iar lipsa acestor planuri nu permitea începerea oricărei
reparaţii. În octombrie 1906, acelaşi minister trimite în teritoriu textul "legii
pentru fabricarea şi vânzarea lumânări lor de ceară" 68 , precizându-se faptul că
trebuiau organizate licitaţii, "stabilindu-se felul de lumânări ce se vor vinde, în
pangar şi preţul cu care le va vinde" 69 • Se avea în vedere faptul că epitropia,
70
după lege, nu poate fabrica lumânări spre a le vinde" , eliminându-se astfel
posibilitatea obţinerii de către biserici a unor fonduri suplimentare, considerate
ilegale. Tot cu referire la acest aspect, într-o adresă din 25 noiembrie 1906,
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice trimitea în teritoriu, deci implicit şi
parohiei Sfântul Spiridon, "Legea clerului mirean şi a seminariilor", punânduse accent pe articolul 355 care preciza următoarele: "prin veniturile parohiale se
înţeleg şi ofrandele benevole ce se aduc în biserică, fie la proscomidie, fie la
mir, fie în alt fel" 71 • De asemenea, se preciza că "aceste venituri sau o parte
trebuiau să fie împărţite către toţi slujitorii bisericii" 72 .
Ca urmare a creşterii numărului de ilegalităţi în domeniul fabricării şi
vânzării lumânărilor destinate cultului religios, Ministerul Cultelor atenţionează
prin două adrese din 25 ianuarie 1907 şi 19 februarie 1907 asupra "amenzilor
pe care le pot primi cei care nu plătesc taxele" 73 , aşa cum prevedea articolul 9
din lege. Grija permanentă a preotului paroh de a reface clădirea bisericii este se
pare, cauza diferitelor răspunsuri primite de la Ministerul Cultelor, prin Casa
Bisericii, pe parcursul lunii mai 1907. Astfel se precizează că pentru orice
lucrare trebuie să aibă la bază "un contract cu arhitecţii cunoscuţi care au
dreptul pentru refacerea bisericilor" 74 şi trebuie anunţate atât Ministerul de
67
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Interne cât şi Prefectura Bacău. De asemenea, preotul este atenţionat că atunci
"când vi se va prezenta cineva pentru contractare să comunicaţi numai decât
Prefecturii, care are ordin de la Ministerul de Interne şi numai după ce
Prefectura vă va da încunoştiinţarea [ ... ] să încheiaţi contract, iar Administraţia
Casei Bisericii, înainte de începerea lucrării, să trimiteţi copie de pe contract şi
de pe ordinul de autorizare al Prefecturii" 75 . Aceste precizări apar într-o
perioadă în care unii constructorii încercau să încheie contracte avantajoase fără
a plăti taxele aferente statului român. Ordinul respectiv era semnat de ministrul
de resort, P. Gârboviceanu. În aceeaşi corespondenţă cu Ministerul Cultelor din
perioada mai-iunie 191 O, se pune problema unui schimb de teren între primărie
76
şi parohia Sfăntul Spiridon "pentru construirea unei şcoli în zona Lăloaia" •
Anii '30 ai secolului XX găsesc parohia Lăloaia din Comăneşti în plin
proces de refacere, înnoire, chiar şi reorganizare, ţinând cont şi de faptul că în
anul 1924 prin ordin regal, se constituie ca parohie propriu-zisă. Viaţa
comunităţii din Lăloaia este în strânsă legătură cu istoria locală dar şi cu marile
evenimente de pe plan naţional şi european.
În cadrul corespondenţei din anul 1930 dintre preotul paroh, Gh.
Hanganu şi Protoieria Trotuş se regăsesc câteva apeluri la strângerea de fonduri,
atât pentru "Societatea de caritate Mircea, societate patronată de regina Maria,
care îşi propunea construirea unui spital pentru copii" 77 , cât şi pentru ajutorarea
sinistraţilor, din zona Costeşti-Argeş, care s-au confruntat cu inundaţii în
primăvara anului 1930. O altă adresă din partea Protoieriei Trotuş reamintea
preotului paroh "să nu boteze copii fără buletinul de naştere a oficiului stării
civile" 78 , încercându-se realizarea unei statistici demografice şi de către preoţi
în cadrul comunităţii.
O altă categorie de ordine venite de la Protoierie, trimise la rândullor de
la Episcopia Romanului conţin şi elemente care fac referire la viaţa politică, la
schimbările care au loc în iunie 1930, la conducerea ţării. Astfel în martie,
preoţilor li se atrăgea atenţia că le este "interzisă a face propagandă electorală în
numele partidelor politice" 79 şi că "alegerea acestora în consilii nu era posibilă
80
fără prealabila binecuvântare a Prea Sf Episcop" . Referitor la venirea la
conducere a regelui Carol al II-lea, în iunie 1930, se precizau următoarele: "la
Sf Slujbe religioase se va pomeni noul Rege după formula tipică Prea Înaltul şi
Binecredinciosul nostru rege Carol al II-lea" 81 .
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Seria ordinelor venite de la Protoierie este completată de cel cu numărul
356 din 3 septembrie, care aduce lămuriri cu privire la renovarea bisericii şi
subiectele pentru conferinţele la care urmau să participe preoţii din judeţul
Bacău: "nimeni nu poate executa reparaţii bisericilor declarate monumentele
declarate istorice, până nu are aprobarea specială din partea Comisiei
monumentelor istorice, precum şi necesitatea instalării unui aparat pentru
stingerea incendiilor în valoare de 4700 lei şi a unui rezervor de 600 lei" 8 .
În erivinţa "subiectelor pentru conferinţele generale de la Bacău se
propun <<indatoririle şi însuşirile morale ale păstorilor de suflete, Mijloace
pentru creşterea prestigiului şi autorităţii bisericii asupra societăţii
actuale»" 83 • Corespondenţa din anul 1931 aduce în actualitate comemorarea
eroilor neamului, prin două scrisori către parohia Lăloaia, una din partea
Jandarmeriei Bacău, din mai 1931 şi una din partea Protoieriei Trotuşului,
datând din luna iulie, înainte de sărbătorirea Sf. Ilie. În nota conducerii
jandarmeriei se precizau următoarele: "Ziua Eroilor coincide cu Ziua Înălţării
Domnului, 21 mai, şi va fi sărbătorită cu mult fast. În acest scop, Societatea
Cultul Eroilor ne-a trimis cocarde (... ) care prin concursul d-voastră urmează a
se vinde la preţul de 3 lei. " 84 În ordinul Protoieriei din iulie, se atrăgea atenţia
asupra zilei de "20 iulie - Sf. Ilie, ora 11, să oficiaţi cuvenitul serviciu militar de
pomenire a eroilor aviaţiei noastre pentru patrie." 85 În completarea acestei
adrese, în luna septembrie, preoţii parohi primeau un document care cuprindea
sărbătorile religioase, care cuprindea următoarele date:
" 1 ianuarie
6 ianuarie
24 ianuarie- Ziua Unirii
Sf. Paşte
10 mai
8 iunie - urcarea pe tron a regelui Caro 1 II
22 iulie - ziua MS Reginei Maria
16 octombrie- ziua naşterii M S Regelui( ... ) " 86 .
Un alt aspect al rolului preoţilor în comunităţile locale este reflectat în
telegrama trimisă de conducerea Şcolii din Lăloaia, pe 23 august 1931, în care
se face referire atât la apropiata începere a cursurilor cât şi la predarea religiei
de către preotul paroh "marţi 1 septembrie a.c. ora 9, având loc începerea
cursurilor de la această şcoală, cu onoare vă rog să binevoiţi a lua parte şi
d-voastră cu care ocazie veţi oficia şi sfmţirea apei( ... ) Veţi da pretiosul sprijin
prin predarea religiei, la aceea dată ne veţi comunica şi orele, în care veţi crede
82
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nimerit să predaţi acest obiect, pentru anul şcolar viitor" 87 . În privinţa rolului de
îndrumător al enoriaşilor, pe care trebuia să-1 îndeplinească slujitorul bisericii,
în ordinul Protoieriei din 15 iulie 1931, " preoţii trebuiau să lumineze poporul şi
să-1 îndrume să facă declaraţiile de naştere a copiilor lor în termenul legal de
1-3 zile, în vederea injecţiilor care se fac de copii imediat după naştere" 88 , la
care se adaugă şi solicitarea referitoate la asistenţa socială din luna mai, prin
care tot ei preoţii "să dea concursul operei sociale de asistenţă a copilului în
săptămâna 24-31 mai 1931 " 89 • Ca şi în anul precedent, prin intermediul
Protoieriei dar şi a Ministerului instrucţiunii publice şi a culturii, se aducea în
discuţie neimplicarea preoţilor lupta politică. Astfel, conform ordinului
Protoieriei nr.170 "se interzicea preoţilor să oficieze serviciu religios pentru
sfinţirea de steaguri, ale corporaţiilor politice, oricare ar fi ele. Se interzice de
asemenea rolul de agenţi şi propagandişti electorali. Un astfel de comportament
90
jicneşte dureros misiunea preoţească" .
Anul 1934 aduce noi aspecte în corespondenţa dintre preotul paroh şi
reprezentanţii Episcopiei sau ai Protoieriei Trotuş, păstrându-se însă şi aspectele
deja prezentate mai sus. În ordinul 126 din ianuarie 1934 de la Protoieria
Trotuş, semnat de protoiereul N. Tudorache, se fac precizări cu privire la
"colecta pt. Sf Mir, combaterea sectelor şi a tuturor curentelor subversive,
limitarea numărului de cântăreţi, dar şi abonarea la revista Misionarii, ce apare
la Chişinău, dată fiind importanţa acestei reviste pentru lupta ce o duce
împotriva sectanţilor" 91 • În completarea acestui ordin, amintim rugămintea
venită de la Episcopie, prin acelaşi protoiereu, cu privire la "abonarea la
Buletinul de pedagogie religioasă editată la Geneva, pentru toate ţările
ortodoxe, la preţul de 105 lei" 92 . Rolul de îndrumare, dar şi cultural al
reprezentanţilor bisericii ortodoxe, este precizat şi în precizarea venită de la
Episcopia Romanului, condusă în aceea perioadă de către episcopul Lucian, din
24 martie 1934.
Astfel, pornind de la ideea că "biserica este o instituţie de cultură
generatoare în toate timpurile de curentele sănătoase, alimentate de intelecte
luminoase ( ... ) în multe din bisericile, schiturile şi mănăstirile noastre zac
adesea cărţi rare( ... ) De aceea, scriem P. C. voastre a ni se trimite:
1. cărţile vechi fie că sunt complete sau nu, şi care astăzi nu le întrebuinţaţi
la serviciul religios,
2. manuscrisele şi documentele cu literă veche ori de ce fel ar fi,
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3. icoane, potire, cruci vechi" 93 •
În corespondenţa cu Episcopia Romanului şi Protoieria Trotuş se
regăsesc şi elemente referitoare la realizarea unui "pelerinaj la mormântul
Domnului, la locurile sfinte ( ... ) care ar putea costa 14-15 000 lei" 94 precum şi
anunţul conform căruia, preotul paroh era rugat "să se prezinte la Sf Episcopie
pentru a fi prohirisit în duhovnic" 95 . Din categoria acestor documente, venite de
la Episcopie, se regăsesc şi elemente care fac trimitere la evenimentele politice,
din România anilor '30. Astfel, în ianuarie 1934, trebuia "oficiat parastasul
pentru fostul prim ministru, I.Gh. Duca, rostind cuvenita cuvântare" 96 . La
aceasta se adaugă corespondenţa dintre parohie şi nou înfiinţata Ligă
antirevizionistă română, în martie 1934. Din societate făceau ~arte cei care se
"considerau buni români şi cu sentimente curate româneşti" 7, preotul paroh
fiind invitat să adere la această organizaţie, taxa de înscriere fiind de "numai" 5
lei. Printre membrii comitetului de conducere se aflau Petre G. Polter, înv.
Teodor Stoica, preotul S. Lunganu, institutorul Ioan Chiriac, doctorul
Constantin Popovici, primarul Gh. Paraschiv, înv. Alexandru Capătă. În
dosarele parohiei nu există un răspuns al preotului paroh şi nici alte elemente
despre această societate, înfiinţată în anii '30. Tot în cadrul corespondenţei cu
instituţiile religioase, amintite mai sus, respectiv Protoieria Trotuş şi Episcopia
Romanului, se fac apeluri cu privire la realizarea "colectei pentru fondul de
studii şi ajutoare << Episcopul Lucian >> creat de profesorii şi elevii de la
Seminarul Sf Gheorghe din Roman" 98 . În cadrul corespondenţei cu instituţiile
civile, respectiv Prefectura Bacău, sunt făcute precizări cu privire la implicare
preoţilor în activitatea consiliului comunal, dincolo de cea de slujitor al
altarului. În decizia nr. 468 din 23 iulie 1934, semnată de 1. Protopopescu, se
precizau următoarele "se numesc ca membru cu drept de vot deliberativ în
consiliul comunal Lăloaia, din acest judeţ, următoarele persoane preot Gh.
Bogoride şi înv. Ioan Muntean." 99 Tot cu referire la implicarea preoţilor în viaţa
comunităţii adăugăm şi rugămintea Cercului cultural Comăneşti, înv. C.
Agapie, condusă de 1. Chiriac, "de a lua parte la şezători, menite să contribuie
la ridicarea nivelului cultural al maselor populare ( ... ) Serbările au loc între
orele 2 şi 3 p.m., la următoarele date:
25 feb. la şcoala nr. 1 Lăloaia,
18 martie la şcoala din Şupan,
22 aprilie la şcoala din Lăloaia,
93
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18 mai la şcoala de fete din Comăneşti,
1O iunie la şcoala de băieţi" 100 •
În completarea ilustrării rolului preoţilor în comunitatea locală, amintim
şi nota venită în martie 1934, de la Inspectoratul şcolar al judeţului Bacău, prin
care preotul era rugat "să respecte programa analitică în ceea ce priveşte
predarea religiei în şcoala primară şi a vă da tot interesul ca aceste cursuri să-şi
01
ajungă scopul urmărit al învăţământului şi educaţiei'" • Documentele din anul
1934 cuprind şi informaţii referitoare la aspectele economice, respectiv
iluminatul electric în anii '30. Astfel, într-o notă din septembrie, Creditul
Carbonifer (societate cu un capital, conform documentului, de 110.000.000 lei)
preotul paroh era informat că "în legătură cu prevederile legii şi regulamentelor
în vigoare pentru exploatarea energiei electrice, pentru uzajul particular, suntem
obligaţi a ţine un control exact al consumului de energie electrică separat pentru
fiecare consumator. Pt. satisfacerea celor arătate mai sus, vă rugăm ca până la 1.
XI. 1934, să vă daţi consimţământul prin semnarea şi depunerea la birou a
cererii de iluminat. Vă arătăm că, costul unui contor gata montat este de 850,
102
plătibil în 3 rate. Dacă nu, la l.XI.1934, vă tăiem racordul electric" . Ca şi în
cazul altor documente, nu există un răspuns, însă documentele din alţi ani
cuprind şi alte referiri la această problemă.
Anul 1938 aduce noi elemente în viaţa politică, prin instituirea
monarhiei autoritare de către regele Carol al II-lea, eveniment reflectat şi în
corespondenţa păstrată în arhive. În cadrul corespondenţei cu Protoieria Trotuş
se regăsesc elemente cu privire atât la activitatea religioasă în cadrul parohiei,
cât şi cu privire la implicarea preoţilor în viaţa comunităţii, marcată şi de
schimbările din lumea politicului. Din prima categorie amintim notele din iulie
1938 care făceau precizări cu referire la "interzicerea coroanelor artificiale, la
formarea de comitete pentru restaurarea şi conservarea monumentelor istorice,
la fixarea unei săptămâni a curăţeniei, la iniţiativa Ministerului Sănătăţii, dar şi
asupra combaterii căsătoriilor mixte" 103 . În septembrie 1938, una din notele
venite de la Protoierie preciza că "nu se pot face reparaţii la biserica din ~upan,
4
până nu veţi avea notificare de la Comisiunea monumentelor istorice"' . Din
categoria documentelor care fac referire şi la aspectele politice, prezentăm pe
cele din luna februarie a anului 1938, având la bază ordinul telegrafic al
episcopului, redactat în urma emiterii unui ordin regal. În 22 februarie, se
anunţa că "preo\ii şi cântăreţii să demisioneze din partidele politice până la 24
februarie a.c." 10 , iar pe 4 martie, preoţii primeau un jurământ, tot din partea
100
101
102
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Protoieriei Tg.Ocna, care cuprindea următoarele: "Jur credinţă M.S. Carol II;
Jur să respect constituţiunea şi legile ţării; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare
funcţia ce-mi este încredinţată şi să păstrez secretele serviciului. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu" 106 . În încheierea notei care cuprindea jurământul, se făcea
precizarea că salariile vor fi primite de preoţi după semnarea şi depunerea
jurămintelor la Protoierie.
Tot în cadrul corespondenţei cu Protoieria Trotuş din luna martie,
găsim, ca urmare a solicitării întocmirii unui chestionar, date despre
comunitatea locală. Răspunsul preotului datează din 4 aprilie şi cuprinde
următoarele date: "în cadrul parohiei locuiau 664 de familii, 4523 de suflete toţi
ortodoc~i. Populaţia flotantă lucrătoare la mină - 80 de familii, cu 300 de
suflete" 07 . Alături de credincioşii ortodocşi în comunitatea se aflau 3
adventişti, iar în cadrul parohiei, ca şi în perioada anterioară se afla Biserica din
Şupan, ca filială. Un element de noutate îl reprezintă corespondenţa dintre
preotul paroh şi Straja Ţării, organizaţie constituită în anii '30 şi la nivelul
comunei Lăloaia. Nota din 19 ianuarie 1938 aducea următoarele precizări, care
reflectă schimbările politice, iniţiate de regele Carol al II lea "duminică 28
ianuarie 1938, ora 14, când se va forma comitetul satului prin care potrivit legii
faceţi parte şi sfinţia voastră, ca preot al comunei neparticiparea se va socoti de
către centru ca un refuz pentru promovarea acestei mari instituţii patronate de
marele străjer M.S. regele Carol II " 108 . În septembrie, reprezentanţii aceleaşi
organizaţii făceau precizări cu referire la începerea anului şcolar şi la prezenţa
preotului paroh la deschiderea cursurilor "la 20 sept. a. c. este destinată
deschiderii cursurilor şi începutul anului străjeresc, cu care ocazie vă rog să
binevoiţi a oficia sfinţirea apei la această şcoală ( ... ) se va explica versetul 6
cap. 11 din Epistola apostolului Pavel către evrei" 109 •
Aspectele economice, politice, demografice, culturale şi spirituale
prezente în documentele de arhivă întregesc istoria comunităţii comăneştene,
istorie care se integrează în istoria naţională şi o completează în vederea
cunoaşterii acesteia.
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CÂTEVA ASPECTE PRIVITOARE LA STAREA DE
SĂNĂTATE A LOCUITORILOR ŢINUTULUI BACĂU (1830)
Sorin GRIGORUŢ Ă
Some Aspects Regarding the Health Condition of the Inhabitants
of Bacau County (1830)
Abstract

At the beginning of the third decade of the nineteenth century a new
epidemie has affected Moldavia: cholera. The living memory of the plague,
which barely faded its last outbreaks and frightened by the new epidemie that
had unknown characteristics, the authorities have tried to take ali necessary
measures to prevent the spread of the scourge. These measures include
maintaining a very accurate records on the illness affecting inhabitants of the
provinces of Moldavia, so that a possible case of cholera to be reported as soon
as posible and isolated. From the reports drawn up on this occasion we observe
that the most frequent diseases were fever, typhoid fever, dysentery,
rheumatism and syphilis.
Key words: plague, cholera, diseases, Bacău
Cu toate că Bacăul s-a numărat printre ţinuturile mai puţin afectate de
epidemia de ciumă ce a lovit o mare parte a Moldovei vreme de aproape doi ani
( 1829-1830) 1, necruţătorul flagel a lăsat urme adânci la nivelul mentalului
colectiv2 . Starea de incertitudine ce a caracterizat viaţa de zi cu zi a oamenilor
în timpul epidemiei de ciumă avea să se menţină şi în cea de-a doua parte a
anului 1830, deoarece un nou flagel avea să-şi facă simţită prezenţa la graniţele
răsăritene ale Moldovei: holera 3 .
Afecţiune epidemică necunoscută în ţările europene până la începutul
secolului al XIX-lea 4 , holera s-a caracterizat prin "imprevizibilitatea propagării,
prin desfăşurarea dramatică a cursului îmbolnăvirilor, dar şi prin slaba eficienţă
Petronel Zahariuc, Sorin Grigoruţă, Un raport privitor la ciuma din Moldova (1829), în AŞUI
(serie nouă). Istorie, LIV-LV, 2008-2009, pp. 127-152; Pompei Gh. Samarian, Din
epidemiologia trecutului românesc. Ciuma, Bucureşti, 1932, pp. 495-565.
2
Sorin Grigoruţă, Aspecte privitoare la epidemia de ciumă din ţinutul Bacău (1829), în ,,Acta
Bacoviensia. Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău", VI, 2011, pp. 45-52.
3
C. Bacaloglu, Măsurile luate în ţările româneşti contra ciumei şi ha/erei, Iaşi, 1911; Ion 1.
Nistor, Ravagiile epidemii/ar de ciumă şi holeră şi instituirea cordonului carantinalla Dunăre,
în AARMSI, seria III, tom. XXVII, 1944-1945, pp. 357-399.
4
C. Bacaloglu, op. cit., p. 11.
1

https://biblioteca-digitala.ro

100

Acta bacoviensia VIII/20 13

a măsurilor de prevenire şi combatere a molimei" 5 , trăsături ce au determinat o
pronunţată stare de anxietate6 şi frică în rândul populaţiei din spaţiile afectate.
Însă nu despre holeră vom vorbi în rândurile ce urmează, ci despre
starea de sănătate a locuitorilor ţinutului Bacău şi despre principalele boli de
care suferea populaţia ţinutului în lunile premergătoare declanşării epidemiei de
holeră.

Cu amintirea epidemiei de ciumă încă vie şi având informaţii despre
apariţia unui nou flagel în Rusia, membrii comisiei carantinelor încep, încă din
septembrie 1830, să se gândească la măsuri de prevenire a apariţiei holerei în
Moldova. La 22 septembrie Divanul Împlinitor adresa isprăvniciei Bacău o
poruncă venită de la comisia carantinelor prin care se cerea ispravnicilor să
supravegheze punerea în practică a câtorva măsuri de igienizare, atât prin
târguri, cât şi prin satele ţinutului şi "să cerceteze stare sănătăţii lăcuitorilor cu
ce mai mare priveghere" 7 • Aceste date urmau să fie obţinute de la zapcii
rânduiţi prin ţinut, pentru a fi trimise ulterior, ierarhic, până la comisia
carantinelor, urmând principii asemănătoare cu cele ce au funcţionat şi în anii
1828-1829, înainte de a izbucni în Moldova epidemia de ciumă 8 •
Informaţii mai precise despre boala "ipidimicioasă cu numire de Cholera
Morbus" 9 , ce fusese descoperită în mai multe locuri din Rusia în vara acelui an,
aveau să ajungă la Bacău la începutul lunii noiembrie. Din porunca
vicepreşedintelui Divanului, Matvei Lvovici Minciaki, trebuiau luate din vreme
cele mai temeinice măsuri împotriva epidemiei. Pentru aceasta, prin comitetul
carantinelor, se trimetea tuturor ispravnicilor o scurtă însemnare despre acea
boală, cu arătarea "fiinţăi ei". Aceştia aveau obligaţia de a înainta câte o copie a
"semnelor bolii" mai întâi la târgurile unde erau doctori, pentru ca aceştia să
ştie care erau măsurile de urmat "dacă să va întâmpla a să ivi asămine boală" 10 .

Gheorghe Brătescu, Paul Cemovodeanu, Biciul ha/erei pe pământ românesc. O calamitate a
vremurilor moderne, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2002, p. 5.

5

Anxietatea este considerată acea stare caracterizată de aşteptarea şi pregătirea pentru un
pericol necunoscut sau doar imaginat, în vreme ce frica presupune o definire mai clară a
primejdiei (David Gentilcore, The fear of disease and the disease of fear, în Fear in early
modem society, edited by William G. Naphy and Penny Roberts, Manchester University Press,
Manchester and New York, 1997, p. 184-208); Jean Delumeau a încercat să reconstituie
"tipologia comportamentelor colective" în vremea epidemiilor de ciumă, unele dintre
concluziile sale putând fi verificate şi în cazul epidemiilor de holeră (Jean Delumeau, Frica în
Occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediată, voi. 1, traducere, postfaţă şi note de Modest
Morariu, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1986, pp. 166-240).
7
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Isprăvnicia Bacău, tr. 133, op. 150, d. 33/1830, f. 5 r.
8
Idem, tr. 137, op. 154, d. 1611828.
9
Idem, tr. 133, op. 150, d. 3311830, f. 9 r.
10
Ibidem.
6
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Dată fiind raritatea doctorilor prin târgurile Moldovei
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situaţie cunoscută fără

îndoială şi

de reprezentanţii administraţiei ruse, se făcea menţiunea ca în
târgurile şi satele unde nu erau doctori să se dea instrucţiunile tuturor
posesorilor de moşii.
Simptomele holerei erau descrise pe larg, astfel încât cei însărcinaţi cu
prevenirea răspândirii epidemiei să poată deosebi eventualii holerici de bolnavii
ce sufereau de alte afecţiuni: "celi mai cunoscute sărnni a acei boali sânt aceste
în gios următoare, adică: ameţeală di cap, slăbire din putere sa, cu durere iaste şi
cu sâmţiri di fiori, după care vine de varsă pi gură şi triapădă subţire ca apa şi
galbăn. Toate aceste sânt îngiugati cu nestânsă seti şi cu supărări di dureri, mai
vârtos lângă inimă. Iară după aceia să înstăpâneşti cârcei mari prin degitile
mâinilor şi a picioarelor, aceşti cârcei să lăţăsc până la stinghii şi până la piept,
pe lângă cari suflare să faci oprită cu răstâmpuri, trupul pi deasupra
îngălbeneşte şi răceşti, inima şi vinele să bat atât încât abia să ţân, faţa să
schimbă ca cum ar fi tari înfricoşat, ochii să afundă, să acopăr cu oaricari
ponegrială şi să facu tulburaţi, buzăle şi nările să înviniţăsc, palmile să moi şi să
albescu ca cum ar fi degerati, limba vânătă, ori iaste acoperită cu stupit verdi ca
nişte ştersuri de zarzavaturi, însătat di băutură, însă toată înghiţire suptă îndată
întru aciala cias să întoarce înapoi şi varsă, cari vărsătură cu a sa cumplire
sminteşte toate celi din lăuntru bolnavului" 12 .
Groaznicele simptome ale bolii şi rapiditatea cu care aceasta se
răspândea impuneau măsurile cele mai grabnice. Pentru aceasta avea să fie
implementat un sistem foarte bine ierarhizat ce avea ca scop verificarea stării de
sănătate a locuitorilor. Detalii despre funcţionarea acestui sistem aflăm de la
căpitanul Costandin Palade, unul dintre cei însărcinaţi cu asemenea atribuţii în
ţinutul Bacău, la o parte din satele ocolului Trotuş: "după poroncă ci mi s-au
trimăs alăturată cu o copie poruncitoari ca să umblăm cu neadormită privegheri
pin satele ocolului Trotuşului pentru cercetare sănătăţii lăcuitorilor ca nu
cumva, ferească Dumnezău, a să isca vreo boală lipicioasă. Care eu după
poruncile ce mi s-au triimăs din parte me la satele însămnate umblându şi
citindu-le poruncile, dându poruncă vomiceilor întocmai să fie următori
aşezându şi oameni înadinsu pentru atâta treabă să umble pin toate casăli şi să
raportuească, care şi raporturi priimindu di la toţi ca sântu până astăzi curaţi şi
sănătoşi, dicât câte un unchiaş şi un copil de slăbăciune şi friguri printru care şi
eu nu lipsăscu a răportui cinstitei isprăvnicii ca sunt sănătoşi, fiindu următori
În anul 1829 în ţinutul Bacău sunt atestaţi doar doi medici: unul la Bacău, doctorul Petrache
unul la Târgu Ocna, doctorul Eperis (Arh. Naţionale laşi, Comitetul Sănătăţii, d. 6/1829, f 4
r.; Paul Pruteanu, Medici în Moldova înainte de Regulamentul Organic, în Din istoria medicinii
româneşti şi universale, sub îngrijirea V.L. Bologa, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1962, p.
256).
12
Arh. Naţionale laşi, Isprăvnicia Bacău, tr. 133, op. 150, d. 33/1830, f. 9 r.
11
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poroncii" 13 . Vedem astfel că vorniceii fiecărui sat erau însărcinaţi să desemneze
anumiţi oameni pentru a cerceta în fiecare dimineaţă toate gospodăriile,
umblând "din casă în casă până la cel mai mic bordei'" 4 , raportând apoi despre
existenţa eventualelor boli sau decese. La rândul lor, vorniceii preluau aceste
informaţii şi le trimiteau dregătorului ce avea în grijă satul respectiv şi alte
câteva sate învecinate. Acesta era dator ca de două ori pe săptămână, miercurea
şi duminica, să trimită la isprăvnicie rapoarte cu numele bolnavilor din sate,
bolile de care sufereau, vârsta lor şi de câtă vreme erau bolnavi 15 . De asemenea,
în cazul deceselor se solicita un "izvod" care să cuprindă pentru fiecare sat
numele celor morţi, boala ce a cauzat decesul şi ziua în care acesta a survenit.
Rapoartele erau trimise de la isprăvnicie nacealnicului 16 carantinei, care la
rândul său, le trimitea la comisia carantinelor. Fiecare "verigă" a acestei
înlănţuiri de persoane era direct interesată ca subordonatul său să trimită la timp
rapoartele, altfel ar fi fost învinovăţiţi: "trebuie să trimit acele răporturi toate la
mai marile meu şi orice raporturi ni să va trimite să să trimeată cu mazil
înadinsu călare, ca să vii în grabă să nu-mi vii la săptămână după cum au venit
aceste acum" 17 .
În momentul în care se raporta vreun caz de boală ce prezenta simptome
holerice sau dacă survenea vreo moarte grabnică, dregătorii rânduiţi prin ţinut
aveau datoria de a merge la satul cu pricina şi a constata, după priceperea lor,
dacă e vorba de holeră sau nu, înhumarea nefiind permisă fără cercetarea
cadavrului 18 • Tocmai pentru a putea acoperi cât mai bine teritoriul fiecare
dregător primea în subordine un număr de sate ce putea varia de la cinci până
opt-nouă sate 19 .
În ceea ce priveşte forma acestor rapoarte ele pot fi tabelare sau sub
forma de listă, pe fiecare sat în parte cu suferinzii săi. În satele în care nu exista
nici un bolnav se făcea precizarea că toţi locuitorii sunt sănătoşi, însoţită
întotdeauna de completarea că acest fapt era posibil doar "din mila lui
Dumnezeu".

13

Ibidem, dos. 711830, f. 37 r.
Ibidem, f. 102 r.
15
Ibidem, f. 8 r.
16
Nacealnic- şef alwmi serviciu sau alllllei instituţii.
17
Arhivele Naţionale Iaşi, Isprăvnicia Bacău, tr. 133, op. 150, d. 3311830, f. 18 r.
18
Ibidem, f. 102, 173.
19
Căpitanul Costandin Pălade răsplllldea de satele Popenii, Căiuţii Mari, Gârbovanii, Negoeştii,
Rădeana, Bogdana, Buciumii, Răcăuţii, Borzeştii; postelnicul Dumitru Chiriţă satele: Răcăciuni,
Gâşteni, Valea Rea, Cleja de Jos, Cleja de Sus, Fărăoanii şi Valea Mare; sărdarul Manolache
satele: Solonţul, Cucoeştii, Tarniţa, Schit Frwnoasa, Bălcanii, Mănăstire Tazlău, Frwnoasa;
poruşnicul Mihalache Doliş satele: Dofteana, Dărmăneşti, Plopu, Leorda, Comăneştii până la
Palanca (Ibidem, passim).
14

https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

103

Un aspect interesant ce poate fi observat în corespondenţa purtată între
în ţinut este atenţia acordată păstrării curăţeniei
20
în case şi curţi , precum şi a unei sumare igiene personale. În acest din urmă
scop, se recomanda preoţilor să facă aghiazmă săptămânal la fiecare casă,
"fiindu şi casile curăţiti, grijiti bine" 21 , locuitorii fiind îndemnaţi să participe la
slujbele oficiate la "toate sărbătorile la sfănta biserică" 22 . Autorităţile speculau
astfel religiozitatea locuitorilor, încercând să-i determine să păstreze câteva
măsuri elementare pentru păstrarea sănătăţii.
Pornind de la informaţiile extrase din aceste rapoarte vom încerca să
prezentăm în cele ce urmează principalele afecţiuni de care sufereau, spre
finalul anului 1830 şi începutul celui următor, locuitorii ţinutului Bacău. Ne
vom limita acum doar la precizarea acestora, conştienţi fiind că o analiză mai
detaliată asupra frecvenţei şi cauzelor unor anumite boli, precum şi asupra
vârstei şi sexului celor suferinzi ar trebui realizată.
Se pare că cei mai mulţi dintre locuitorii ţinutului Bacău sufereau de
friguri, fapt explicabil şi prin faptul că sub acest nume erau reunite mai toate
bolile interne ce aveau în simptomatolo~ia lor febră şi frisoane 23 . Nu puţini erau
25
şi bolnavii de "lungoare" (febră tifoidă) 4 , de vintre , precum şi cei ce sufereau
de "dânsele". Sub această din urmă denumire trebuie să înglobăm suferinţele
reumatice şi unele forme de paralizie, provocate, potrivit credinţelor populare,
de iele (dânsele ) 26 • Printre alte afecţiuni menţionate în rapoartele vorniceilor sau
ale dregătorilor ţinutali întâlnim boli precum: "frenţă" 27 , "troahnă" 28 , "orbalţ" 29
isprăvnicie şi dregătorii trimişi

20

Ibidem, f. 46, 199.
Ibidem, f. 102.
22
Ibidem.
23
Pompei Gh. Samarian, Medicina şi farmacia În trecutul românesc, vol. 1, Călăraşi, 1933, p.
293.
24
Febră tifoidă (Ibidem, p. 374).
25
Dizenterie, diaree.
26
August Scriban, Dicfionaru/ limbii româneşti, Iaşi, 1939, p. 617.
27
Sifilis. Întâlnit în documente sub formele sfrânţă, frenţi, frinţi, cel perit sau boala galică.
Denumirea de boală franceză îşi are originile încă de la sfărşitul secolului al XV -lea, în
contextul campaniei militare franceze în regatul Napolelui (Alfred Jay Bollet, Plagues and
poxes. The impact of human history on epidemie disease, New York, 2004, p. 67).
28
Guturai, răceală.
29
Boală infecţioasă manifestată prin inflamarea şi înroşirea pielii, prin dureri şi stare febrilă;
brâncă; erizipel (Pompei Gh. Samarian, op. cit., p. 288); potrivit lui Simion Florea Marian
orbalţul este "un fel de reumatism care se face numai la cap şi cauzează dureri crâncene. Capul
orbălcit se umflă uneori aşa de tare că bolnavul nu poate vedea cu ochii. Această umflătură e la
început roşie şi când orbalţul ajunge în stadiul de pe urmă atunci se răsuflă sau prin urechi sau
prin nişte bolfe care se fac pe creştet. Însă mai ales la urechi din care după ce se coc spărgându
se curge un fel de materie apoasă şi puturoasă. E foarte bine că se vindecă mai repede. Când nu
21
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epilepsie. De asemenea, sunt

menţionaţi

în unele sate bolnavi de picioare, de

inimă, de tuse, de bube sau de oftică 30 . Alte suferinţe nu sunt definite precis,

bolile fiind greu de identificat, cum e cazul celor "neputincioşi", a celor afectaţi
de "slăbăciune", sau a lui Anton Cernat din satul Prăjăşti care "varsă ce
31
mănâncă fără să aibă altă durere" . O categorie aparte este cea a femeilor ce
sufereau de "naştere de prunci", organismul acestora, slăbit de perioada de
graviditate şi de efortul depus la naştere, refăcându-se cu atât mai greu în
contextul unor condiţii precare de igienă şi a lipsei unei alimentaţii echilibrate.
În cele din urmă menţionăm pe cei bolnavi de "boala bătrâneţilor", o
formulă care ne dezvăluie măcar o frântură din atitudinea faţă de boală şi de
moarte a oamenilor trăitorilor în Moldova la începutul celui de-al XIX-lea
veac 32 , starea de slăbiciune ce punea stăpânire pe organism la vârsta senectuţii,
fiind văzută uneori ca o boală şi nu doar ca o urmare a cursului firesc al vieţii 33 •
Cei câţiva locuitori ai ţinutului Bacău ajunşi la bătrâneţe menţionaţi în
rapoartele cercetate sunt Gheorghi Cortun din sat Dofteana, care a "murit de
bătrâneţă fiind de 100 de ani, iar nu de altă boală" 34 , Toader Vrance "om strein
din Cornăneşti, bătrân fiind ca de 90 ani, carele, pe picioare în multă vremi fiind
bolnav de bătrâneţă, la 30 a trecutei luni au murit" 35 , precum şi Ianăş Balint,
sătean din Cleja de Sus, în vârstă de 70 ani, "bolnav de vârsta bătrâneţilor" 36 .
Fără îndoială, în identificare acestor suferinţe de cătră vorniceii satelor
sau de ceilalţi dregători însărcinaţi cu prevenirea apariţiei holerei, se vor fi
strecurat şi unele greşeli sau confuzii, însă acestea sunt explicabile date fiind
simptomatologia asemănătoare a unor boli şi puţinele cunoştinţe medicale din
epocă. Aspectul cel mai important ce reiese din mai toate rapoartele cercetate se
referă la modul cum par să fi fost percepute aceste suferinţe, mai ales în
contextul ameninţării epidemiei de holeră. Trecând peste faptul, îndeobşte
cunoscut, că în epocă mai toate bolile şi suferinţele fizice erau socotite pedepse
se fac bolfe, bolnavul poate pătimi chiar luni întregi" (Simion Florea Marian,
desfaceri. Descântece poporane române, Bucureşti, Ed. Coresi, 1996, p. 163 ).
30

Vrăji,

farmece

şi

Tuberculoză.

Arhivele Naţionale Iaşi, Isprăvnicia Bacău, tr. 133, op. 150, d. 711830, f. 293 r.
32
Pentru câteva idei privitoare la "sentimentele, reacţiile şi atitudinile faţă de boală şi bătrâneţe"
a se vedea şi Silviu Văcaru, Despre boală şi bătrâneţe la începutul secolului al XIX-lea, în
"Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei", XXXIX, 2012, p. 251-262.
33
Conform unei însemnări manuscrise de pe Ia 1800 "pentru câte vârste are omul, şi câte sunt,
şi cum să chiamă", anii bătrâneţilor se împart la rândullor în trei perioade: "Iară bătrân este de
la cincizăci şi şăsă până la şaizăci şi noao. Mator este de la şaptezăci de ani până la optzăci. De
aci ia mai multă neputinţă, şi dureri şi boale" (N. Iorga, Studii şi documente privitoare la istoria
românilor, voi. XVI, Bucureşti, 1909, p. 17).
34
Arhivele Naţionale laşi, Isprăvnicia Bacău, tr. 133, op. 150, d. 711830, f. 191 r.
35
Ibidem, f. 201 r.
36
Ibidem, f. 293 r.
31
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din partea Divinităţii pentru păcatele individuale sau ale colectivităţii, merită a
fi semnalat că bolile enumerate în paginile rapoartelor par a se încadra într-o
normalitate cotidiană, normalitate în care oamenii se îmbolnăveau, sufereau,
unii se ridicau de pe patul suferinţei, în vreme ce alţii îşi dădeau obştescul
sfârşit, urmând cursul firesc al destinului individual. Elementul nefrresc,
anormal era reprezentat de ameninţările epidemiilor, fie că vorbim de cele de
ciumă sau holeră, epidemii care, prin imprevizibilitatea răspândirii şi numărul
mare al deceselor cauzate, fără a ţine cont de vârstă şi statut social, provocau o
ruptură în curgerea firească a vieţii oamenilor.
Anexă

Redăm în cele ce urmează câteva dintre rapoartele cercetate, păstrând pe
cât s-a putut forma lor originală, fie că vorbim de rapoarte prezentate sub formă
de tabel sau de liste ce cuprind înşiruirea numelor celor bolnavi şi a suferinţelor
acestora.
f. 31 r.
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Neculae Cioclu, bolnav de
dânsăle

Anita lui Dumitrache Strugar,
de dânsăle
Vasile Stanciu, bolnav în şăle
Toadir Anghil, bolnav de
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martie 3

24
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iunie4

12

1830

ghenarie 7
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Aceşti

satul

"O ·u

oameni sunt bolnavi în satul nostru, iar ceilalţi sântu sănătoşi tot
pentru aceasta răportuim dumisale nacelnicului Costache ipistat şi

iscălim.

eu, vornicu Sandul Chiriţă înştiinţăz.
eu, Cozrna Hănganu.
eu, Ioan Andone.
ierei, preotul Vasile Stoica.
Ioan dascal, am scris.
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f 37 r.
Satile asupra me luate
1. Popenii
2. Căiuţii Mari
3. Gârbovanii
4. Negoeştii
5. Rădiana

6. Bogdana
7. Buciumii
8. Răcăuţii
9. Borzăşti

Cătră

cinstita isprăvnicie Bacău,
Căpitanul Costandin Păladi

După poroncă

ci mi s-au triimăs, alăturată cu o copie poruncito(a)ri ca
să umblăm cu niadormită privegheri pin satele ocolului Trotuşului, pentru
cercetari sănătăţii lăcuitorilor, ca nu cumva, ferească Dumnezău, a să isca vreo
boală lipicioasă. Care eu, după poruncile ce mi s-au triimăs, din parte me la
satele însămnate umblându şi citindu-le poruncile, dându poruncă vorniceilor
întocmai să fie următori aşezându şi oameni înadinsu pentru atâta treabă să
umble pin toate casăli şi să raportuească care şi raporturi priimindu di la toţi ca
sântu pâră astăzi curaţi şi sănătoşi dicât câte un unchiaş şi un copil de
slăbăciune şi friguri printru care şi eu nu lipsăscu a răportui cinstitei isprăvnicii
ca sunt sănătoşi fiind următori poroncii.
1830 dec(hem)v(rie) 7
Costandin Palade

f. 48 r.
Către

cinst(ita)

isprăvnicie Bacău,

Aice la cătunul Floceştii au murit două femei în săptămâna trecută, cari
au fost bolnave câte de un an şi boala lor au fost de bube tot trupul lor şi îş(i)
vinuia una pe alta că s-ar fi dat. Fimei trecute de vrâstă.
La satu Răpide zace un Ghiia Marinu de şasă zile, de vintre.
Unu Neculai Cioclu, bolnav de 4 ani.
O femei a lui Dumitru Strugariul, bolnavă de picioare.
Un preotul Toader Boge, asemine.
Toader Criste şi David Anghel bolnav de bube.
Dar satele mai gios arătate se află sănătoşi, însă:
Gropile
Boişte
Râpile
Pătrăşcani
Jevreni
Popeni
Helte
1830 dechemvrie 25.
Costandin Botez
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f. 156 r.
Cătră

cinstita isprăv( ni) ci( e),
poroşnic Mihalachi Doliş

După

poruncile ce am spre cercetare sănătăţii a lăcuitorilor di prin satile
la care îmi sunt rânduite, am cercetat cu necontenire şi, din mila lui Dumnezeu,
se află oamenii sănătoşi, curaţi de lipicioasa boală, decât atât numai aceşti din
gios se află bolnavi.
1. Safta, fimeia lui Toader Hriscul, s-au îmbolnăvit de lângoari,
fevr( uarie) 1, vrâsta ei 40 ani; sat Dofteana.
2. Ion sân Toader Buhuş, bolnav de lângoari, vrâsta lui 35 ani, din
fevr( uarie) 1; din sat Dărmăneşti.
3. Ilinca, fimeia lui Toma Merliciu, bolnavă de lângoare, fevr(uarie) 1,
vrâsta ei 45 ani.
4. o văduvă bătrână, bolnavă de lângoari, fevr(uarie) 1, vârsta ei 60 ani.
5. Sandu a lui Ganii, fiind bolnav de friguri au răposat, vrâsta lui 22
am.
6. un băiet a lui Gheorghe Zbârce, copil prost, bolnav di friguri, au
răposat fevr( uarie) 1, vrâsta lui 8 ani; tot sat Dărmăneşti.
7. un copil a lui Gavrilă Olar ot Dărmăneşti, bolnav fiind 1-au adus la
bunica lui în sat Plopu să-1 caute; au răposat, vrâsta lui 3 ani.
8. baba Bica, văduva lui Neculai Mile, bolnavă de oftică; di la
fevr( uarie) 1, de la sat Plopu.
9. o fimeie a lui Ion Groza, din sat Comăneşti, bolnavă, neputincioasă
di 6 ani trecuţi, vrâsta ei 46 ani şi o copilă proastă, tot a lui Ion
Groza, fiind bolnavă, au murit amândouă într-o săptămână.
10. Ioniţă a Niţului de pe Trotuş Comăneştilor, au murit, fevr(uarie) 2,
vrâsta lui 80 ani.
Osăbit cu al doile înştiinţare după porunca ce mi s-au dat din gură la
târgui Ocnii, după jalba ce am făcut că nu pociu dovedi a triimeti raportu di doă
ori în săpt(ămâ)nă, fiind însărcinat cu cinci sati, de la Doftana şi până în Poarta
Pălăncii, mi s-au hotărât a mi să da un mazâl agiutor, de cari cerând eu di la
căpitanu de mazâli Ion Chetranu mi-au cerut porunca cinst(ite)i isprăvnicii să o
vază şi apoi îmi va orândui mazâl.
Pe apa Trotuşului în sus sunt trei privelegheţi cari nu fac slujbi, anumi:
Petre Popovici, şi Gheorghi Cojan, şi Ştefan Enăşcuţă. De va voi cinstita
isprvnicie ca să mi să de unul agiutor ca să-mi raportuiască de acolo până la
Comăneşti şi eu oi ave mai înlesnire cu răportuire di doă ori pi săpt(ămâ)nă,
fiind că şi carte ştiu ficiorii lor. Mă rog să aibu cinst(it) răspunsu.
Mihalache Doliş poruşnic,
1831 fevr(uarie) 4.
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f 172 r.

Satul Moineştii
1. Ion sân Mihalache, bolnav de frenţi.
2. Dobra, fimeia lui Timofte, de lungoare din 15 noemvr(rie).
3. Rada lui Simion, de friguri din 10 noemvr(rie).
Satul Lucăceştii
1. Petre Doagă, bolnav de dânsele din 20 noemvr(rie).
2. Erimia, de lungoare din 30 noemvr(rie).
3. Catrina vădana, de orbalţ din 16 noemvr(rie).
Satul Prăjăştii
1. Neculai a popii, olog de un picior de multă vreme.
2. Gavril sân Matei, de dânsăle.
3. Neculai sân Bucur, de friguri din 20 noemvr(rie).
4. Ursa sin Radul Brânzei, are epilip[p ]sii.
5. Anton Cernat, varsă ci mănâncă din 14 noemvr(rie), fără să aibă altă
durere.
6. Vasâlca a lui Alecsandru, are [are] giungu din 10 noemvr(rie).
7. Aniţa a lui Ion Ciauş, de tusă, scuipându sângi, din 20 noemvr(rie).
8. Ion sân Toadir Eni, orbu şi ari epile[p ]psii de 6 ani.
9. Măriuţa lui Costandin Budacă, de frinţi din anu trecut.
10. preot Grigoraş, de friguri din 27 noemvr(rie).
11. Costandin Părăscanu, dureri la inimă din 27 noemvr(rie).
f 172

V.

Satul Prohozăştii
1. Safta soţu lui Toader vorn1cu, bolnav de lungoare din 15
noemvr( rie).
2. Vasile Nica, de friguri din oct(om)v(rie) 10.
3. Ion Ardeleanu, de friguri din 20 oct(om)v(rie).
1830 dechemv(rie) 1
Gavril Belcilescu
f. 293 r.-v.
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Iaşi, Isprăvnicia Bacău,

tr. 133, op. 150, d. 711830, 311 f.
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INFORMAŢII

REFERITOARE LA DEZVOLTAREA
EDILITARĂ A ORAŞULUI BACĂU LA JUMĂTATEA
SECOLULUI AL XIX-LEA
Dr. Silviu V ĂCARU

New Information with Respect to the Urban Development of Bacau at the
Middle of the 19th Century
At the middle of the 19th century, following the application of the
provisions introduced by the Organic Regulation (Romanian "Regulamentul
Organic"), we can see the frrst concrete measures for systematization of
Moldova's towns. In this context, the administration of Bacău (Isprăvnicia
Bacău) or the administrative council (Sfatul Administrativ) submit several
requirements to the central administration for establishing a public garden, for
paving the downtown streets or for the rehabilitation of houses according to a
well-established plan, made after the devastating fire that took place in 1853.
Key words: town planning, public garden, frre, streets' paving
Documentele pe care le prezentăm mai jos provin din arhiva
Ministerului Lucrărilor Publice al Moldovei. La unele dintre ele s-au făcut
referiri pasagere, dar nu avem cunoştinţă să fi fost publicate integral.
Informaţiile se referă la demersurile făcute de Isprăvnicia Bacău sau de Sfatul
administrativ pentru înfiinţarea unei Grădini publice, pentru pietruirea străzilor
din centrul oraşului sau refacerea locuinţelor după un plan bine stabilit, realizat
în urma incendiului devastator ce a avut loc în anul 1853.
La începutul anului 1846, Isprăvnicia Bacău ia hotărârea de a înfiinţa o
1
Grădină publică după modelul celei din Iaşi . Nedispunând de terenul necesar în
interiorul târgului se solicită Departamentului Treburilor din Lăuntru
Iniţiativa înfiinţării unei Grădini publice la Iaşi a aparţinut lui Mihail Sturza, domnul
Moldovei (Th. Codrescu, Uricariul, voi. I, partea a II-a, Iaşi, 1854, p. 387; N. Grigoraş,
Complexul de monumente de la Copou -Iaşi, în "Cercetări istorice" (serie nouă), IV/1973, p.
177; despre Grădina publică şi obelisc, vezi şi Constantin Ostap, Ion Mitican, Cu Iaşii mână-n
mână, voi. II, Iaşi, 1997, p. 192 ş. u.; pentru realizarea acestui proiect Biserica Catolică din laşi,
la 25 aprilie 1835, dona 142 de stânjeni Eforiei Iaşi (Silviu Văcaru, Proprietăţile Bisericii
Catolice din laşi (1), în "Buletin istoric", Iaşi, nr. 9 (2008), p. 162). Deoarece suprafaţa de teren
era prea mică, la 26 februarie 1849, s-a cumpărat un teren alăturat cu suma de 1.250 galbeni (N.
Grigoraş, op. cit., p. 177), pentru ca în anul 1850 să mai fie luate încă 13 fălci din terenul aflat
în stăpânirea Mănăstirii Trei Ierarhi (Documente privitoare la istoria economică a României.
Oraşe şi târguri din Moldova, Seria A, voi. II, Bucureşti, 1962, p. 262-263).
1
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permisiunea de a lua cu bezmăn un loc aflat la "marginea târgului din gios, în
marginea drumului soşăluit" 2 , unde era ,jităriia din giosul târgului din a
stânga"3 •
Departamentul nu se opune închirierii acelui loc ce era pe moşia
Mănăstirii Precista, metoc al Mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi, dar înştiinţează
4
isprăvnicia că nu are mijloacele băneşti necesare unei astfel de investiţii •
Din măsurătoarea făcută de serdarul Iozef Theodoriu reiesă că locul
dorit era de trei fălci şi 12 prăjini 5 , aproximativ 43.010, 84 m2 socotit "de agiuns
pentru înfiinţarea Grădinii publice" 6 . Acelaşi serdar întocmea şi un deviz de
cheltuieli pentru înfiinţarea şi întreţinerea Grădinii publice. Locul trebuia să fie
împrejmuit cu un gard în lun~irne de 364 stânjeni (aprox. 812,72 m.l.,
considerând stânjenul de 2,23 m.l. ). Pentru grădinar se construia o casă cu două
odăi de locuit "o cămară pentru a sa trebuinţă şi o cămară pentru unelte şi
seminţuri i rădăcini şi un şopru" 8 . În grădină, în afară de alei, pentru desfătarea
celor care se plimbau era propus a se construi un "aruncătoriu de apă" (fântână
arteziană), două saloane, două odăi de bil(i)ard, "doi corturi sau turnuri chineze
de muzică şi cofeteria" 9 • Pentru facerea aleilor erau necesare 3.000 care de prund
mare şi mic, iar pentru a face peisajul cât mai plăcut erau necesari 3.000 de
copaci mari şi 3.000 de copaci "mici cu tufăriş" 10 . Suma totală cerută pentru
înfiinţarea Grădinii publice era de 27.938 lei la care se adăuga 3.000 lei salariul
grădinarului pe trei ani.
Tot în domeniul edilitar, la 26 mai 1850, eforia târgului împreună cu un
inginer trimis de către Departamentul Treburilor din Lăuntru lua în discuţie
pietruirea principalelor uliţe din Bacău 11 . Acest lucru era strict necesar pentru a se

Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul Lucrărilor Publice, d. 342/1846, f. 2.
Ibidem, f. 6.
4
Ibidem, f. 9.
5
Calculul este aproximativ deoarece în decursul veacului al XIX-lea falcea a avut dimensiuni
diferite. În Regulamentul Organic se spune că falcea este "o faţă de pământ în lung de 80 prăjini
şi de patru în lat (Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei, Bucureşti, 1944, p. 122),
aproximativ 2.880 stânjeni pătraţi (N. Stoicescu, Cum măsurau strămoşii, Bucureşti, 1971, p.
138), sau 14.321,95 m 2 (August Scriban, Dicţionaru limbii româneşti, laşi, 1939, p. 491 ).
Prăjina a fost socotită la 2, 75 m 2 (Ibidem, p. 1023).
6
Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul Lucrărilor Publice, d. 34211846, f. 6.
7
N. Stoicescu, op. cit., p. 58.
8
Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul Lucrărilor Publice, d. 34211846, f. 8.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Despre uliţele din Bacău, vezi Eugenia Mărioara Mihalcea, Bacău/ de la rural la urban
(Străzile şi numerotarea caselor în secolul al XIX-lea), în ,,Acta Bacoviensia", vol. IV, Oneşti,
2009, p. 67 şi urm.
2

3
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păstra curăţenia şi

a se evita aglomeraţia, mai ales în zilele de târg, când oamenii
care veneau cu marfă o aşezau pe jos şi "două trăsuri alături" nu puteau trece 12 .
Autorităţile hotărau ca drumurile mai largi de cinci stânjeni să aibă şanţuri
cu jgheaburi paveluite, care "având nivelul potrivit trebuinţii slujesc şi pentru
scurgerea apilor, fac ţinere curăţeniei di prin târg mai lesnicioasă şi scutesc şi
facerea canalurilor zidite" 13 • Drumurile mai mici de cinci stânjeni aveau
jgheaburile prin mijlocul lor. Se înfiinţau trotuare de mers pe jos pe Uliţa Mare,
14
uliţa Ţigănimei "i a uliţilor care ţine comunicarea între celi di mai înainte" .
Aceste trotuare erau făcute din lespezi de piatră cioplită, iar între trotuare şi
case erau puse pavele "din piatră aleasă şi dreaptă" 15 .
Piatra era adusă de la Călugăra "di ace vânătă, care are destulă tărie de a
sluji la jgheaburi", piatră aleasă, nu "piatră mică şi nitrebuincioasă" 16 . Lespezi le
trebuiau să fie pătrate, de două palme latura şi o palmă fsosimea, aduse cu pluta
de la Piatra Neamţ 17 • Aşa cum s-a spus şi cu altă ocazie 8, în anul1850 nu avem
denumite decât două străzi: Uliţa Mare şi uliţa Ţigănimei.
Cele mai lungi străzi din Bacău erau: uliţa Ţigănimei de la Dumitrachi
Ghica şi până la podul Bistriţei 445 stânjeni (992,35 m), hudiţa de la casele
şătrarului Anastasi Zamfrrescu şi până la Şindilita 368 stânjeni (820,04 m),
Uliţa Mare 308 stânjeni (686,84 m), hudiţa de la spiţerie şi până la poarta ţărinii
289 stânjeni (644,4 7 m), hudiţa de la hanul lui Ioniţă Abageriu şi până la poarta
ţarinii 282 stânjeni (628,86 m) şi două hudiţe egale de 210 stânjeni (468,30 m),
una care începea de la poarta Bisăricii Ungureşti şi mergea până la şcoala
19
publică şi a doua la casa lui Simion Ţiganu şi până la poarta ţarinii •
Sfatul propunea Departamentului din Lăuntru pavarea a 37 de străzi în
lungime totală de 4.786 stânjeni (10.672, 78 m). Întreaga lucrare trebuia
finalizată în şase ani, adică Uliţa Mari şi uliţa Ţigănimei în primul an, iar în
următorii cinci celelalte.
La 3 februarie 1853 are loc cel mai mare incendiu al urbei Bacău din
secolul al XIX-lea 20 . Pornit de la casele lui Zeilic Bârlădeanu 21 sinistru a distrus
12

Eadem, p. 64.
Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul Lucrărilor Publice, d. 43611850, f. 16.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem, f. 17.
17
Ibidem, f. 17 v.
18
Eugenia Mărioara Mihalcea, op. cit., p. 67.
19
Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul Lucrărilor Publice, d. 43611850, f. 18 şi 21.
20
Probabil cel mai mare incendiu cunoscut de un oraş din Moldova a avut loc la laşi, la data de
19 iulie 1827, când focul a mistuit cea mai mare parte a capitalei (Virgil Apostolescu,
Distrugerea de arhive în "focul cel mare" de la Iaşi din 1827, în Arhivele Statului. 125 de ani
de activitate (1831-1856), Bucureşti, 1957, p. 250).
21
Eugenia Mărioara Mihalcea, Bacău/ de la rural/a urban (Casele băcăoanilor între incendiul
din 1853 şi ocupaţia rusească), în ,,Acta bacoviensia", voi. V, Oneşti, 2010, p. 213.
13
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o mare parte din casele târgului lăsând oamenii fără adăpost şi fără agoniseala
pe care o aveau.
Fiind iarnă oamenii nu puteau să trăiască sub cerul liber. Imediat s-a
făcut simţită lipsa locuinţelor şi o creştere rapidă a preţului materialelor de
construcţie, dar şi a forţei de muncă. La aceasta au contribuit şi negustorii, care,
profitând de cererea extrem de mare de materiale necesare la zidirea caselor, au
început a face speculă. În asemenea condiţii Sfatul orăşenesc, la 12 februarie
1853, a încercat să ia măsuri pentru combaterea speculei impunând anumite
tarife atât pentru cherestea şi piatra de construcţie, cât şi ~entru plata pietrarilor,
lemnarilor şi a salahorilor care lucrau la facerea binalelor 2 •
Toţi proprietarii caselor arse, care doreau să şi le reconstruiască, erau
obligaţi până la începerea lucrului să-şi ia mai întâi "lămurire legiuită de la
acest Sfat şi publicată încă din vreme pentru înfrumosăţirea oraşului şi
asigurarea (în facerea lor) de foc după planurile ci sânt împărtăşite de cârmuire i
după povâţuirea arhitectului Veseli, ci înadins este statornicit de cârmuire în
acest oraş pentru asămine îmbunătăţiri, precum asămine şi acei cărora din foc
le-au rămas ca bune zidirile, nu sunt slobozi a li înainti acoperământurile fără
planul şi lucrarea arhitectului" 23 .
La reclăditul caselor s-a avut în vedere să nu se încalce dreptul de
proprietate, să nu se producă, intenţionat sau neintenţionat, încălcări de hotare,
ce ar fi dus la un şir întreg de pricini de judecată. Astfel, în şedinţa din 4 martie
1853, Sfatul administrativ solicita Departamentului Lucrărilor Publice "să
comenduiască pe feţile însărcinate cu partea meşteşugului ingineresc şi
arhitectonic ca să se încredinţeze de poziţia locului, să chibzuiască liniere ce să
cuvine a să da uliţilor la locul unde au urmat ardire şi să alcătuiască şi planurile
pentru zidirile ce au a să rădica din nou, care planuri să să dei orăşenilor spre a
sluji de modul potrivit regulilor de care să păvăţuieşte zisul departament" 24 • De
asemenea se cerea să se tipărească foi pentru o subscripţie naţională.
În ajutorul sinistraţilor se ~revedea a se da o reprezentaţie teatrală, unde
5
să se strângă bani pentru sinistraţi .
La 16 martie Departamentul Lucrărilor Publice trimitea Eforiei Bacău,
Isprăvniciei Bacău şi arhitectului oraşului, Veseli, adrese prin care se făcea
cunoscut că în ceea ce "priveşte linia uliţelor departamentul au recomandat
înadins inginer ales care să se ocupe cu rădicarea planului topograficesc pe
toată întinderea locului ars însămnându-se pre deosebite linii derecţia veche a
uliţelor şi aceia care potrivit poziţiei locului ar fi mai nimerit a se adopta noilor
22
23
24

25

Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul Lucrărilor Publice, d. 491/1853, f. 2.
Ibidem.
Ibidem, f. 3.
Ibidem, f. 1.
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binali" 26 • Arhitectul Veseli primea însărcinarea de a "alcătui planuri îndeosăbi
potrivit cu însămnătatea uliţelor" 27 • Acestea trebuiau însă aprobate de
departament şi orice abatere de la instrucţiuni sancţionată.
Cu toate aceste ordine stricte, Sfatul orăşenesc raporta departamentului
că foarte mulţi proprietari se opun hotărârilor luate de arhitect şi administraţia
locală, "atât pentru desfiinţare de tot soiul de acareturi venite în categoria
baratcelor cât nu mai puţin şi de acele ce sânt prin uliţi, hudiţi i alte locuri
jicnitoare comunicaţiei obşteşti, i grajdiuri şi zaplazuri învechite şi din nou
28
făcute fără nici o regulă ce pricinuiesc strâmtorirea uliţelor . S-a ajuns până
acolo ca arhitectul şi alţi membri ai sfatului să fie jicniţi de proprietarii care
doreau să-şi refacă locuinţele şi dependinţele fără a ţine cont de noile cerinţe
impuse pentru încercarea de sistematizare a oraşului şi pentru prevenirea unor
noi incendii.
Clucerul Alecu Bârlădescu şi Costachi Micu, în numele Sfatului cereau
departamentului să primească dezlegare să strice toate zidirile afectate de foc.
În caz contrar nu era altă soluţie decât aceea de a se aştepta până când zidurile
ar fi demolate pentru că ar ameninţa să se prăbuşească peste trecători 29 •
Cu toată opoziţia întâmpinată din partea unor proprietari care au avut de
suferit din cauza focului, încercarea de sistematizare şi modernizare a oraşului a
început să se înfăptuiacă. Un indiciu este şi acela că la puţin timp incendiu
uliţele din Bacău încep să aibă nume şi casele să fie numerotate 30 •
DOCUMENTE
1846 februarie 2,
Cătră

Bacău

cinstitul Departament al Treburilor din Lăuntru

Isprăvnicia ţinutului Bacău

Raport
În târgui Bacăului urmează neapărat trebuinţa de înfiinţare unei Grădini
publice spre înfumuseţare, pe a cărie proprieta pe lângă strâmtorire ce este din
pricina desii populaţii şi pământul slobod întrebuinţat pentru hrană, nefiind loc
îndemânatic carile să slujască pentru asăminea trebuinţă di cătră doritorii
aceştie întreprindiri, căutându-să s-au găsit asămine loc cu plăcută pohtisie pe
26

Ibidem, f. 6.
Ibidem, f. 6 v.
28
Raportul este din 23 martie 1853 (Ibidem, f. 18).
29
Ibidem, f. 23.
30
Eugenia Mărioara Mihalcea, Bacău! de la rnralla urban (Străzile şi numerotarea caselor în
secolul al XIX-lea), p. 69.
27

https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

116

moşia Precistii, proprieta a Mon( astirii) Tr( e)i (l)erarhilor în marginea târgului
din gios, în marginea drumului soşăluit. Pentru carile în lipsa neputinţii de
schimbu trebuinţa ar cere a să plăti bezmăn proprietăţii de cătră oreşeneasca
eforie. Pentru aceea isprăvnicia priimeşti îndrăzneală a supuni în cunoştinţă
respectivului departament această împregiurare, plecat rugându-să ca să
binevoiască a regularisi lucrare ce va găsi de cuviinţă întru aceasta, cum şi
chipul pentru cheltuielile ce urmează de nevoi a să face.
N. Roset, post(elnic).
1846 fevr(uarie) 2.
[Rezoluţia] Să să facă

loc

şi

mai întâi întrebare

proprietăţii dacă dă asămine

cu ce bezmăn

Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 342/1846, f. 2.

1846 februarie12

La egumenul m(ă)n(ăstirii)

Sftinţii)

Tr( e)i (I)erhilor

o Grădină publică în t(ârgul) Bacăului
după încredinţare is(prăvniciei) în raportul supt no. 1.534 nu s-au găsit alt loc mai
potrivit i mai bun decât pe megieşita moşie Precistii închinată acii m(ă)n(ăstiri).
Departamentul cu cinste căzută pofteşti pe precuvioşia voastră ca să
binevoiască a îngădui ocupaţia o bucată loc cu o plată de bezmăn uşoară ca
pentru o trebuinţă publică.
Trebuinta ce vrând a

Arhivele Naţionale laşi, Ministerul

să înfiinţa

Lucrărilor

Publice, d. 342/1846, f. 3.

1846 februarie 21
Cătră cinst(itul) Departament din Lăuntru
Arhi( i)m( an)d(ritul) Sofronie, Trisfetitilor

Am cinste a răspunde la adresul acel(ui) cinst(it) departament cu no. 3.113
pentru mulţămire publicului din târgui Bacău primeşti a să
ocupa locul trebuincios pentru o grădină pi moşia sa Letea cu plată de bezrnăn,
însă mai întâiu să i să facă cunoscut cu posesoriul căruia îi esti dată moşâia, să să
vadă mai întâiu de să poate da pământu(l) trebuincios în ace parte de loc şi apoi
1
să să hotărască şi cât bezmăn să să plătească pi an •
1846 fev( marie) 21.
că m(ă)n(ăstirea)

1

Urmează semnătura arhimandritului cu litere greceşti.
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Publice, d. 342/1846, f. 4.

1846 februarie 26

La Bacău
sa arhimandritu Sofronie, egumenu M(ă)n(ăstirii) Sfinţilor
Tr(e)i (l)erahi, prin înscrisu din 21 aratătând unire a da cu embatic loc de pe
moşia Lete pentru înfiinţare unei Grădine publice în t(ârgul) Bacău, cu aceasta ca
mai întâi săi să facă cunoscut în câta mărime să fie şi pe ce anume parte a moşiei.
Să scrie isprăv(niciei) spre răspuns la adresu cu no. 1.534 ca să trimetă o
asămine lămurire spre ce mai departe lucrare.
Preacuvioşia

Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 342/1846, f. 5.

1846 martie 16
Cătră

cinstit Departamentul Treburilor din

Lăuntru

Isprăvnicia ţinutului Bacău

Raport
Potrivit cu rostire celor cuprinsă în răspunzătoare poruncă supt no. 4.375,
supt iscălitul păşind la faţa locului pe moşia Letea a Monastirii Precista, la
jităriia din giosul târgului din a stânga, lângă şose, undi măsurând trii fălci şi
doaîsprăzăci prăjini loc prin dum(nea)lui sărdar(ul) Iozăf Teodori, socotit de
agiuns pentru înfiinţarea Grădinii publice; pentru cari încă puindu-să planul şi
zmetul cheltuelilor neapărat trebuitoare întru aceasta, cu supuneri să pristavlisăsc
cinstit(ului) departament şi plecat să roagă isprăvnicia a să regularisi celi de
cuviinţă având şi poroncă de ce să păzască.
N. Roset, post(elnic).
(1)846 marti(e) 16.
[Rezoluţie] Pentru locu să să mijlocească cătră igumenul M(ă)n(ăstirii)
Tre(i) I(e)rarhi a da departamentului ştiinţă cu cât s-ar pute îmbezmui, iar
is(pră)v(niciei) să să răspundă că de a să pune acum în lucrare facere(a) şi a
grădinii precum bine îi este cunoscut şi ei lipsa mijloacelor băneşti nu este
închipuire.
însuşi

Arhivele Naţionale laşi, Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 342/1846, f. 6.

1846 februarie 1, Bacău

Trebuitoarele cheltuieli Grădinei publice din
şi 86 latul de un latur

Bacău
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Stânjin(i)
Lei
2.183
364
420
126

Prăj(iniJ

1.600

-

-

800
400

-

-

3.000

42

-

350
350
1.000
2.000

-

-

3.000

-

500

-

5460

-

-

1875

-

2.000
3.000
27.938

490

3.000

-

121
42

-

Gard bun cununit de lozie câte 18 lei prăjina
-mai prost, câte 10 lei prăjina pentru grădinar
Casa grădinariului din doi odăi de lăcuit, o cămară
pentru a sa trebuinţă şi o cămară pentru unelte şi
seminţuri i rădăcini şi un şopru
Unelte trebuitoare
Seminţuri i rădăcini
Parmaclic cu fundamentu ŞI stâlp de piatră la
rotunzimea antrelei
2 porţi la antre
Zugrăvitul porţilor şi parmaclâcurilor
Obiliscul cu inscripţia înălţatului domn
Aruncătoriul de apă cu piatra trebuincioasă
Doi salonuri, două odăi de bil(i)ard şi credenş (sic!),
doi corturi sau turnuri chineze de muzică şi cofeteria
8 eremidajuri în locuri ascunse
Câte 12 lucrători pe ZI socotindu-să pe 7 luni
lucrătoare

3.000 cară de prund mare şi mic, câte 25 par(ale)
caru
2.000 copaci mari
- Copaciu mici cu tufăriş
163
Grădinariului pe fieştecare an, socotindu-să numai pe
3 ani, având neapărat a fi cu toată mulţămirea gata

-

1. Theodoriu
Bacău,

1 fevruarie 1846.

[Rezoluţie]

La Bacău. Asupra raportului isprăvnicii cu no. 3.877 în
alăturare cu smetul închipuit pentru facerea Grădinii publice să răspunde
să aplicarisî acum şi urmare este cu neputinţă în vreme când este bine
cunoscut şi ei lipsa mijloacelor băneşti a eforiei iar cât pentru loc tot
acum s-au mijlocit cătră proprietar a hotărî plata de embatic.
Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 34211846, f. 8-9.

1850 mai 26
Jurnal
Anul1850 mai 26 zile. Întrunindu-ni astăzi în cancelaria eforiei oraşului
Bacău supt iscăliţii, boieriu rânduit şi d(umnealui) ingineriul cinst(itului)
Depart(ament) al Lucrărilor Publice unde împreună şi cu mădularile eforiceşti,
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potrivit domnescului ofis no. 7, după lucrarea făcută mai întâi cu măsurarea
tuturor uliţilor din acest târg Bacău, ci niapărat ceri trebuinţa a să soşălui căci
după poziţia lăuntrică a acestui târg, adică îndămânarea ce are prin apropieri
materialului trebuincios s-au socotit mai nimerit a să înfiinţa şosăli din pi
uliţăle. Totodată esti di niapărată trebuinţă a să înzăstra toati aceste şosăluite
uliţi şi cu şanţurile trebuitoare spre a sluji pentru di curgerea apilor după pilda
şosălilor din ţară. Însă fiindcă asămine şanţuri nu pot fi plecate în cuprisul
târgului aducând împiedicari întri comunicarea drumului şi dughenilor pentru
acei ci sânt cu prăvălii pricinuind di multi ori şi primejdii acestora din urmă şi
făcându-le zidite cu piiatră cioplită, cheltuială ce ar fi treci piste putere
târgoveţilor. Deci s-au găsit mai nimerit a înfiinţa di pi amândoî laturile
drumului la uliţile cari după alăturatul izvod sânt însămnati de cinci până la şasă
şi giumătate stânjeni şi cari cuprind trii mii noî sute cincizăci şi patru stânjeni
jgheburile paveluiti, cari având nivelul potrivit trebuinţii slujesc şi pentru
scurgerea apilor, fac ţinere curăţeniei di prin târg mai lesnicioasă şi scutesc şi
facerea canalurilor zidite din cari unul râdică cheltuiala până la 730 lei şi în
locul cărora să pot faci 127 jgheaburi paveluite în curmezişul uliţilor cu costul
di 59Yz lei de fiiştecare; iară ci priveşti uliţăle cari au în lărgimea lor mai puţin
di 5 stânjeni şi a cărora lungime cuprind 832 stânjeni să vor înzăstra cu
jgheaburi paveluite prin mijlocul lor. Trotuarăle pentru umblare pi gios să vor
înfiinţa di pi toată întindirea Uliţăi Mari, uliţa Ţigănimei şi a uluţilor care ţine
comunicarea între celi di mai înainte, cari au lungimi di 805 stânjeni. Aceste
trotuari să vor faci cu lespizi cioplite pi marginile din afară, iară di acolo până la
păreţii binalelor cu pave din piatră aleasă şi dreaptă.
Spre mai uşoară s-au mai bună siliroforie di toată lucrarea ci să va
apleca în acest târg în obiectul soşăluirii să alăturează pi lângă această listă cu
anumi arătari din 38 uliţi, în lungimea şi lărgimea lor, şi care s-au socotit dia fi
şosăluite. Totodată să pristavlisăsc îndiosăbi smeturile cu arătarea costului ci va
fi pentru şosăluiri unui stânjen în lungimea uliţăi şi di trei stânjăni, patru palme
lărgimea ei; - stânjănul jghiaburilor şi a trotuarelor.
Despre vreme lucrării s-au chibzuit ca să să facă în anul curgătoriu Uliţa
Mari, care ţine comunicarea între aceasta şi ace numită Ţigănime, care
amândouă cuprind în lungime lor 350 stânjăni. Iar celelalte uliţi în lungime de
4.436 stânjeni s-au socotit a să săvârşi în cinci ani. Şi culegându-să soma
stânjinilor ce cuprind în lungime toati uliţile care vor fi şosăluite esti di 4. 786
stânjăni, pentru care făcându-se şi smet de costul ce ţine în stânjeni gata cu
material şi lucru după lămurirea arătată în alăturatul smet să mărgineşte în 28Yz
lei pentru jgheaburile paveluite di pi uliţile celi mai mari făcându-le di pi
amândoî laturile esti costul pentru un stânjen în lungimea uliţi adică doi stânjeni
jgheaburi 31 lei. Di pi uliţele mai lăturalnice care vor ave scurgerea apii la
mijlocul lor costisăşti un stânjin 15Yz lei, jgheaburile ci vor fi în curmezişul
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uliţălor

esti preţul 58Y2 lei. Şi trotuarele de pe amândouă laturile socotindu-să
un stânjin în lungimea uliţăi, care fac doi stânjăni trotuară şi ţin 69 lei.
Pentru contribuirea banilor ramam la chibzuirea cinst(itului)
departament, adică sau cu analoghia pi toată obştea, sau în parti pi proprietari ce
sânt megieşi. Aşadar, închipuindu-să acest jurnal să va pristavlisi în orighinal i
lista uliţilor şi smeturile cu raport din partea eforiei spre obsărvarisire.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 43611850, f. 16

şi

23.

Smeturile pentru şosăluirea uliţilor a târgului Bacău, în parti pi amândoaî
cu j2heaburi şi cu trotuară şi în parti cu .il:~heaburi prin mijloc
1'u. Smetul pentru şosăluirea uliţilor în lărgime de 3 stânjeni, 4 palmi de şosăluit
fără trotuară şi şanţuri s-au jgheaburile lor pentru stânjenii în lungimi
No.
Lei Par( ale
Cară prund câti triizăci parali di cară
30
22
20
Zilile a salahorilor la plănuirea drumului câti doi lei plata pe
părţile uliţăi

2

4

Zl

Una zi în împrăştiet prundul, câte doi lei pi zi
2
Adică douăzăci şi opt
28
20
1
2- e. Smetul pentru jgheaburile pi arnândoî laturile a drumului în lărgime
di 4 palmi şi în lungime de un stânjăn la fiiştecare parti
Coşuri di piatră di la Călugăra, di ace vânătă, care are distulă
1/12 tărie de a sluji la jgheaburi câte 180 lei coşul, piată aleasă, ca
15
să nu aducă piatră mică şi nitrebuincioasă
Cară năsâp câti 30 parale caru
8
6
Pentru paveluirea di lucru
10
Adică triizăci şi unu
31
3-'e. Smet pentru jgheaburi în mijlocul uliţilor
în lărgime di şasă palme şi în lungime de un stânjăn
1/24 Coşuri de piatră câte 180 lei coşul
7
20
4
Cară năsâp câte 30 parali carul
3
Pentru paveluiri de lucru
5
Adică cincisprăzece lei, douîzăci parale
15
20
Al 4· e. Smet pentru trotuară pi amândoî laturile drumului în lărgime de şasă palme şi
un stânjăn di pi fieştecari parti a uliţii cu lespezi cioplite di pi marginile din afară,
iară di la aceste până în binali cu bolovani paveluiti
Lispizi di câti doaî palme, cvadrat şi o palmă groasă cu
8
scosu, cioplitul, adusă di la Târg Pietrii pi plută şi aşăzatul
38
lor
15
1/24 Coşuri di piatră câti 180 lei coşul
Cară năsâp câti 30 parali caru
6
8
Pentru paveluiri di lucru
10
Adică şasăzăci şi nouă
69
Al 5-'e. Smet
1
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pentru un jgheab în curmeziş şosălilor în lungimi
di trii stânjini, patru palmi şi în lărgimi di şasă palmi
Coşuri di piatră câti 180 lei coşul
Cară di năsâ_p câti 30 parali caru
Pentru paveluiri di lucru
Adică cincizăci şi nouă lei, douăzăci par(ale)

118
14

Arhivele Naţionale

Iaşi,

Ministerul

Lucrărilor

121

22
10
16
59

20
20
20
20

Publice, d. 436/1850, f 17-17 v.
Listă

în acest oraş Bacău, cari după rostirea luminatului ofis
cu no. 7 s-au eăsât de trebuinţă a fi şosăluite
Lungimea uliţăi
Lăţimea uliţăi
Numirea fiecăriia uliţă
No.
Stânjini Palme Stânjini Palme
1
Uliţa Mari măsurată din capul Uliţăi din Sus,
308
4
6
6
adică din şosă şi până la Nică Bacalu
Uliţa Ţăgănimei di la Dumitrachi Ghica şi
2
455
6
pân la podul Bistriţii
Uliţa di la dughenile ungureşti până la
3
42
6
4
făntâna lui Săcară
- di la casăle Aniţăi Buzatei şi până la hudiţa
4
83
5
ci mergi la spiţării
Hudiţile ci să află (i)es(ite) din Uliţa Mari în mâna dreaptă
Hudiţa di la dugheana Gălăţanului şi până la
5
50
4
Şosaua Mare
53
6 - lui Ioniţă Abăgeriu până în şosă
5
- di la casăle jid(o)v(ului) Alter şi până în
7
39
4
di toari

uUţili aflătoare

şosă

8

Hudiţile ci (i)esă din Uliţa Mari în mâna stângă
- di la hanu lui Stamatachi şi până la casile
lui Radu Curălariu ci (i)esă în şosă spre
63

4

răsărit

9
10

- di la Chircor cafegiu

- di la dugenile
la

11

-

12

-

13
14

şi până

la Docanu în

şosă

Bisăricii Ungureşti şă până

bisărica

cu hramul Buna V estiri
di la poarta Bisăricii Ungureşti

şi până

în

şcoala publică

di la casă li dum(nealui) şatr(arului)
Anastasi Zamfrrescu şi pân la Şindilita
- di la casa lui Simion Ţiganu şi până la
poarta ţarinii
- dum(nealui) pah(arnicu1ui) Ionică Giuşcă
şi pân la Şindilita
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196

5

210

5

368

5

210

5

152

5
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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- di la hanu lui Ioniţă Abageriu şi până la
poarta ţarinii
- di la casăli sărd(a)r(ului) Grigori Busăoecu
(sic!) şi până la casile Gioiţicăi Bibiroae
- di la spiţărie şi până la poarta ţărinii
Suma urmii
O hudiţă di la bisărica Sf(inţii) Impăraţi
Costantin şi Ileana şi până la post(elnicul)
Enachi Crupenschi
- di la casă li pah(a)r(nicesei) Catinca
Brăiasca ci mergi spre spătariul Pavăl Cristi
şi până în şosă
- di casăli lui Nică Băcalu şi până la poarta
Mănăstirii Precistei
- di la d(urnnealui) Gheorghi Mihail şi până
în poarta Precistei
- di drept crâcima lui Vasili Clătinici spre
durnn(nealui) Maizăr până în uliţa Ţigănimei
- în dosul Bisăricii Catoliceşti Şl spre
pah(amicul) Popovici
- di la casăle Csantiei, văduvei, şi până în
casile comis(ului) Iorg(a) Anastasiu
- di la casili lui Ioniţă Amăutul şi până în

282

5

89

5

289
3145

5

gârlă

- di la casili d(urnnealui) Iancu Abagiu

şi

până

la căp(i)t(anul) lvan
- d(urnnealui) Gheorghi Themistocli şi până
la gros
- di la dughenile Tătulesei şi până la preut
Ştefan

- di la casăle diiaconului Apostol şi până la
pah(amicul) Dumitraşcu
- de la d(urnnealui) (co)mis(ul) Costachi
Manolachi Lupaşcu pana în hanu(l)
d(urnnealui) Gheorghi Temistocli
- di la casile d(urnnealui) comis Costachi
Lupaşcu şi până la casile d(urnnealui) Iancu
A

-

6

149

5

235

5

90

5

17

5

218

5

56

4

58

4

89

4

84

4

49

5

96

4

138

4

51

4

49

4

63

5

72

5

Mancăş

32
33

-

di la hanu d(urnnealui) spatar Morţun şi
la casile d(urnnealui) Iordachi Ioraşcu
- di la dum(nealui) clucer(ul) Vasili Ciutea
şi până la bisărica Sfăntului Ioan şi înainti
până la Mărgărita
până
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34
35

36
37

-

din poarta d(umnealui) clucer(ului) Ciutea
pân în hanu spat(a)r(ului) Morţun
- di la Toader Perjăriu şi până la Gheorghi
Lungu

58

şi

Suma urmii
O hudiţă di la Ilii Cofman şi până în vâlcică
Din poarta spat(a)r(ului) Pavalichi Criste şi
până în şosă la hanu lui Paladi
Ad1că

6

22

5
3

4740
4740
16

4
4
4

30

4
4

4786

..
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patru mn şăptl sutl optzăc1 Şl şasă stânJăm, patru palm1, cupnndi suma
stânjinilor tuturor uliţilor şi hudiţilor din acest târg Bacău regularisiti di a să şosălui.
Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 43611850, f. 18

şi

21.

1853 februarie 12

Jurnal
1853 februarie 12. Sfatul orăşenesc din îndemnul întâmpinării ce au
primit de la arhitectul acestui oraş prin adresul no. 13 între altile de a să chibzui
regulat preţurile vinderii îndeobştie a cărămizii i zilele lucrătoare a pietrarilor şi
a salahorilor în facerea binalelor ce din nenorocirea focului întâmplat la 3 a
aceştii luni, căci altminterele atât făcătorii acestui material cât şi toţi meşterii
pot ceri îndoite şi întreite preţuri la nevoia ci pot ave acei ce urmează a-şi
închipui zidirile arsă peste preţurile corecte din trecutul an. Sfatul într-o unită
socotinţă cu d(umnea)lui arhitectul cu luare aminte şi chibzuind nişte asăminea
preţuri după pilda anului ţitat şi după scumpetea în totul ce să vede a fi în acest
oraş, precum asăminea nu mai puţin şi la nenorocirea celor arşi ce negreşit cu
taotă greutatea ce pot ave şi urmează a-şi regularisi după putiinţă zidirile topite
de acelaşi foc au şi venit în lămurire a statornici următoarele preţuri:
1) Cărămida de zid ace făcută după tipariul cârmuirii îndeobşte să se
vândă de cătră speculanţi şi să se cumpere de cătră cii ce vor vroi numai curat
cu preţu de 32 lei mia pe loc.
2) Cărămida de sobe, mia să se vândă 20 lei, fiind aceasta şi mai mică şi
arsul ei cu mai puţine lemne şi mai cu înlesnire la făcut, fără a cuteza oricare
din făcătorii acelui material a lua mai mult un ban, căci unul ca acela să va
ştrăfui potrivit cu aşezământul.
3) Ziua unui petrariu s-au teslariu din acei ce sânt cu practica şi
experienţie bună de a lucra pietrărie la tot feliul de zidiri în acareturi i lemnărie i
să va plăti îndeobşte de oricare faţă ahotnică numai curat câte 6 lei pe zi, fără
însă ca să ei mai mult, sau şi faţa particularnică ai plăti, iar pietrarilor acelor ce
vor fi cu mai puţină practică şi se vor plăti câte 4 lei.
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4) Ziua unui salahoriu vrednic i să va plăti numai câte 2 lei şi mâncare
iar găsindu-să mai gios sânt cu desăvârşire slobozi şi primiiţi a lucra,
iar mai sus piste aceste hotărâte preţuri nu vor fi îngăduiţi.
5) Toţi proprietarii acareturilor arsă şi care vor fi ahotnici a li să faci în
primăvara viitoare, sau oricând s-ar găsi înlesniţi şi îndemânatici, nu vor fi
slobozi a-şi începe zidirile pără când mai întâi n-ar lua lămurire legiuită de la
acest Sfat şi publicată încă din vreme pentru înfiumosăţirea oraşului şi
asigurarea (în facerea lor) de foc după planurile ci sânt împărtăşite de cârmuire i
după povâţuirea arhitectului Veseli, ci înadins este statornicit de cârmuire în
acest oraş pentru asămine îmbunătăţiri, precum asămine şi acei cărora din foc
le-au rămas ca bune zidirile, nu sunt slobozi a li înainti acoperământurile fără
planul şi lucrarea arhitectului, şi
6) toţi cărătorii de lut şi năsâp nu vor lua mai mult decât câte un leu de
chilă până în Postul Mare, iar pe la mahalale mai depărtate până la 60 parale.
Şi dar spre urmare întocmai să închei acest jurnal care în orighinal să va
şi pristavlisi Departamentului din Lăuntru cerându-să că dacă va gâsî şi el de
rezon această regularisire mişcată din îndemnul nenorocirei ce s-au prilejuit,
grabnic să-şi dei dezlegare spre a să pute pune în lucrare.
cuvenită,

Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 49111853, f 2.

1853 martie 4
Jurnalul încheiat în

şedinţa

Sfatului administrativ extraordinar
din 4 martie 1853.

Din lista alăturată văzându-să păgubire ce au suferit lăcuitorii din Bacău
la locurile unde au urmat ardire de foc şi cuviindu-să a să lua măsuri spre
înlesirea acelor ce învrednicescu ajutoriu precum şi în aceea ce priveşte buna
rânduială a zidirilor ce urmează a să ridica în locul celor arsă şi mai ales la uliţe
potrivit regulilor statornicite, Sfatul pe temeiul ofisului domnesc cu no. 5
închei:
a) Ca să să însărcineze pe redacţie de a tipări un număr de foi de
suptscripţii spre a să împărţi la autorităţile competente, care prin îndemnare să
facă înscriere de ajutoruri ce ar voi a da feţile cu simpatie pentru o asărnine
nenoricire şi totodată să să pregătească o condică care şnuruită la
Depart( amentul) din Lăuntru spre a să face împărţire după nevoile şi poziţia
feţelor ce au suferit pagube.
b) Depart(amentul) Lucrărilor Publice să comenduiască pe feţile
însărcinate cu partea meşteşugului ingineresc şi arhitectonic ca să se
încredinţeze de poziţia locului, să chibzuiască liniere ce să cuvine a să da
uliţilor la locul unde au urmat ardire şi să alcătuiască şi planurile pentru zidirile
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ce au a să rădica din nou, care planuri să să dei orăşenilor spre a sluji de modul
potrivit regulilor de care să păvăţuieşte zisul departament întru aceasta.
c) Jurnalul Sfatului orăşenesc din Bacău alăturat pe lângă referatul
Dep(artamentului) din Lăuntru cu no. 2.699 să să împărtăşască
Depart(amentului) Lucrărilor Publice spre a sluji de păvăţuire întru înlesnire
râdicării binalelor arsă, cu aceasta că de vreme ce să face mărginire preţurilor
materialelor şi a muncii, apoi să privigheză a nu să face sâlă întru aceasta, ci a
să urma cu bună primire.
Acest jurnal să să împărtăşască Departamentului din Lăuntru, Vistieriei
şi Departamentului Lucrărilor Publice în aceea ce le priveşte spre înaintarea
cuvenitei lucrări. Totodată să va mijloci a să da o reprezentaţie la teatru în
folosul feţilor sărmane.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

Ministerul

Lucrărilor

Publice, do. 49111853, f. 3-3 v.

1853 martie 12

Departamentul Lucrărilor Publice
În privire nenorocitei întâmplări a arderii a o parte din târgui Bacău,
pentru care Departamentul din Lăuntru au înfăţoşat Sfatului cârmuitor pe lângă
referatul sub no. 2.665 listă de păgubirile pricinuite prin ace întâmplare, iar sub
no. 2.699 jurnalul Sfatului orăşenescu din Bacău pentru mărginire preţurilor
materialelor şi a zilelor de meşteri ce ar trebui întru reînnoire binalelor, Sfatul
cârmuitoriu pe temeiul domnescului ofis cu no. 5 au încheiat jurnalul alăturat
aice în copie pe care cu cinste să înaintează acelui departament împreună cu
copie de pe jurnalul Eforiei ca să binevoiască a înainta cuvenita din partea sa
lucrare. Aplicaţia punctului de sub litera A din jurnal şi mijlocire de a să da
reprezentaţie teatrală rămâne asupra Departamentului din Lăuntru.
Secretariul statului şi cavaler, C. Ghica.
Arhivele Naţionale

laşi,

Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 491/1853, f. 1.

16 martie 1853

La d(umnea)lui arhit(ectul) Veseli
În urmarea nenorocitei tâmplări care s-au certat politia Bacău la 3 a
contenitei luni februar(ie) Sfatul administrativ extraordinar chibzuind asupra
mijloacelor de a se face putiincioasele înlesniri în privirea celor arşi precum şi
de a se da o direcţie mai potrivită uliţelor i de a se urma clădirea noilor binale
după planuri potrivite, prin jurnalul încheiat în sesia din 4 mart(ie) următor au
încuviinţat pre acel al Sfatului orăşenesc de Bacău din 12 februarie.
Drept aceea încât priveşte linia uliţelor departamentul au recomandat
înadins inginer ales care să se ocupe cu rădicarea planului topograficesc pe
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toată

întinderea locului ars însămnându-se pre deosebite linii derecţia veche a
aceia care potrivit poziţiei locului ar fi mai nimerit a se adopta noilor
binali. Iar încât priveşte ridicarea acestora se însărcinează pre d(umnea)ta a
alcătui planuri îndeosăbi potrivit cu însămnătatea uliţelor şi a le supune
observaţiei departamentului spre hotărâre.
Pentru întocmai aplicaţie a măsurilor propusă prin jurnalul Sfatului
Orăşenesc de Bacău acest depart(ament) nu poate îndestul recomanda îndeosăbi
şi d(umi)tale cea mai neobosită stăruinţă şi privighere pentru nestruncinarea
persoanelor venite în nevoie a înfiinţa binale din nou, raportând de îndată
depart( amenului) despre orice abatere ai descoperi.
uliţelor şi

Arhivele

Naţionale Iaşi,

Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 491/1853, f. 6-6 v.

1853 martie 16

La Eforia de
La Ispr(ăvnicia)

Bacău

ţinutului Bacău

În urmarea nenorocitei întâmplări de care s-au certat politia Bacău la 3 a
contenitei luni februarie Sfatul administrativ extraordinar chibzuind asupra
mijloacelor de a face putiincioasele înlesniri în privirea celor arşi precum şi de a
se da o direcţiea mai potrivită uliţelor i de a se urma clădirea noilor binale după
planuri potrivite, prin jurnalul încheiat în sesia din 4 mart(ie) următor au
încuviinţat pre acel al Sfatului orăşenesc din 12 febr(uarie) 1 la isprăv(nicie)- şi
care spre răspuns la isprăvnicie se alăturează aice în întocmai copie/.
Drept aceea încât priveşte linierea străzilor acest depart(ament) au
recomandat înadins inginer alesu carele să se ocupe cu râdicarea planului
topografic a locului ars şi prin deosebite linii să însămneze derecţia veche a
uliţelor şi aceea care potrivit poziţiei locului s-ar găsi mai nimerit a se adopta
pentru noile zidiri. Iar încât priveşte reedificarea acestor după înadins planuri sau poroncit d(umi)sale arhit(ectului) Veseli a alcătui asemine planuri potrivit cu
însămnătatea uliţelor şi a le supune observaţiei departamentului spre hotărâre,
pentru întocmai aplicaţie a măsurilor propuse prin jurnalul acelui Sfatu 1 la
isprăv(nicie) 1 Sfatul orăşenesc. Depart(amentul) nu poate îndestul a-i 1 la
isprăv(nicie) 1 a recomanda isprăvniciei cea mai neobosită stăruinţă şi
privighere spre nestruncinarea persoanelor venite acum în nevoie a înfiinţa
binale din nou, chibzuind isprăvnicia acel sfat că de vreme ce se face mărginire
în preţul materialelor şi a muncii, apoi siluirea întru aceasta să nu fie îngăduită,
ce a se urma alcătuire cu buna primire a ambelor părţi întru cât ele nu vor
covârşi preţurile statornicite prin jurnal.
Arhivele Naţionale

laşi,

Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 49111853, f. 4
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23 martie 1853

Cinstitului Departament al Lucrărilor Publice
Sfatul orăşenesc din Bacău
Raport
Din povodul a mai multor referaturi primite di la dumnealui arhitectul
oraş(ului), precum asămine şi din acele împotrivite cereri a proprietarilor ,
făcându-să luare aminte s-au văzut că după toate stăruinţele şi lucrările înaintate
de sfat în unire şi cu arhitectul, atât pentru desfiinţare de tot soiul de acareturi
venite în categoria baratcelor cât nu mai puţin şi de acele ce sânt prin uliţi,
hudiţi i alte locuri jicnitoare comunicaţiei obşteşti, i grajdiuri şi zaplazuri
învechite şi din nou făcute fără nici o regulă ce pricinuiesc strâmtorirea uliţelor,
care din cauza împotrivirii proprietarilor unor asăminea nici într-un chip nu să
poate aduce un rezultat, şi aplica măsurile pomenite de respectivul departament
întru aceasta, ba încă di pi la celi mai multe feţe ce s-au prilejit arhitectului a
primi şi îndestule atacuri întâmplate di acesta de cătră unii şi chiar în casa
sfatului, împregiurări şi piedici. De care sfatul spre a fi scutit mai mult pe viitor,
întru tot supus, referează respectivului departament şi plecat îl roagă ca să dei
lămurită dizlegare întru aceasta, adică: să să strice toate asăminea fără excepţii,
fiindcă din ele şi unile acum nelocuite pecum şi pentru toate îngrăditurile zise,
sau să să îngădui aşteptare până ce di la sine s-ar desfiinţa nişte asăminea, când
atunci să crede că ar pute primejdui şi vătămarea trecătorilor şi când ar fi a i să
da ceruta încuviinţare de dârâmare. Sfatul, ca unul ce nu are putere
administrativă şi nici isprăvnicia asupra mijlocirilor ce i să faci nu vroieşte a-i
da cuviinciosul agiutoriu, lăsându-1 a să atăca de celi mai multe persoane, să
roagă respectivului departament să binevoiască a regularisi şi a porunci sfatului
spre ştiinţă de urmare că la tot prilejul de trebuinţă să cunoască cătră cine
anume puteri să să adresarisască cucerire de ai să da pi viitorime cuviinciosul
agiutoriu.
Clucer Alecu Bârlădescu.
Costachi Micul.
Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 49111853, f. 18

şi

23.

1853 martie 26
Isprăvniciei ţinutului Bacău

Depart(amentul) au luat ştiinţă că acea isprăvnicie departe de a împlini
ceririle ce i se înfăţoşază din partea Sfatului orăşenesc a politiei Bacăul în
lucrările atingătoare de regularea acelui oraş pe temeiul dispoziţiilor ce i se
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trimit de la departament se

încearcă încă şi

de

stăvila

cât prin

putiinţă

asemine

lucrări.

O urmare ca aceasta nu poate decât a aduce în nemulţemire pre
depart(ament), mai ales când este obşteşte cunoscut că prin intrunita lucrare a
autorităţilor rezultă buna ispravă în dispoziţiile ce se orânduiesc din partea
guvernului. De aceea dar ispr(ăvnicia) va da înlesnirile de cuviinţă şi va
îndeplini toate cererile Sfatului orăşenescu, care fiind bazate pe prinţipiile
aşezământului vor privi cătră obşteasca folosinţă.
Arhivele Naţionale

laşi,

Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 491/1853, f. 19-19 v.

1853 aprilie 1

Cinstit(ului) Departament Public
Isprăv(nicia) ţinut(ului) Bacău

Raport
La porunca cinstitului departament cu n. 1.116, lucrarea secţiei a III -a,
ce ar fi urmat că isprăv(nicia) n-ar rezulta cererile sfatului
ce ar face în lucrările atingătoare de regularea oraşului, întru supunere spre
respuns i se aduce la ştiinţă că isprăvnicia în tot timpul au pus în marşe lucrările
pomenitului sfat în cazuri rezonale după povăţuitoarele instrucţii; dar pentru că
acum dacă precum cinsti(tul) depart(ament) porunceşte prin citata oficie se
cuvine a se da ascultare la toate cererile sfatului şi a arhitectului de faţă în a
cărora îngrijire s-au lăsat inspecţia, apoi se primeşte îndrăzneală a i se aduce la
ştiinţă că aceasta ar fi numai un motiv de osebite mijloace care şi până acum,
mai multe cazuri s-au înfăţoşat împotriva inspecţiilor şi a povăţuirilor date,
fiindu-le departe de auz şi înţeles, când pe mulţi la prilej de cereri pentru
reparaţii se iau şi înfiinţări de acareturi, îi pozvolesc, şi iarăşi pe unii cu de o
potrivă dreptăţii ca şi a acelora îi opresc.
Cu toate acestea isprăv(nicia) în viitor având de temeiu citata oficie va
păzi urmarea întocmai cu care crede că nu va putea fi nici răspunzătoare.
urmată încredinţării

Arhivele Naţionale

laşi,

Ministerul

Lucrărilor

Publice, d. 491/1853, f. 24.
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CONVENŢIA DE LA PARIS (1858) ŞI ULTIMA FAZĂ A

LUPTEI PENTRU UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
Dr. Simona-Nico1eta ZĂRNESCU
The Convention of Paris (1858) - The last Stage of the Romanian
Principalities' V nification
Abstract
The Convention of Paris, as the prototype of a heterogenous document,
resulting from the hard work regarding the Principalities matter, developed for half
of a century, contained advanced regulations together with the retrograde ones. In
terms of the fundamental issue of the Uni:fication, it lead a "compromise policy"
among the Great Powers. The study ofthe Convention ofParis in itself, from larger
perspectives and not exclusivelly referring to its regulations, reveals a new possibility
of interpreting it, connected to the politica} context, to the Great Powers' interests
(urge or comprornises), to the impact on the Romanian and European politica!
element.
Our study is devided into two distinct and closely connected subthemes,
which argumentedly present both the diplomatic context and the international
opinion referring to the papers of Paris Conference - 1. Paris conference (may/
august 1858). Both The Drawing up of The Convention of Paris and the internat
politica) environment before the Uni:fication, by the double choice and the
information about the way the internat politica! elite decided to follow the
Convention as it was. IT. The impact of the convention of paris on the Romanian
politica! elite and on the european diplomacy. The convention of Paris, the elective
assemblies and colonel Al.l. Cuza's double election. The Romanian action,
represented by "the carried out deed policy'', represented a breaking of the Paris
Convention' s letter and spirit. The Romanians' only chance was the diplomatic and
discrete enroaching upon the Conventin, a politica! concourse of events encouraged
by the doubtful value of the international protectorate system specialised in the
Principalities matter.
Key words: The Convention of Paris, advanced regulations, the Great Powers, the
internat politica! elite, the carried out deed policy
Între realizările cele mai semnificative şi durabile ale românilor în secolul al
XIX-lea, crearea statului naţional român modem se înscrie în primul plan. În mod
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specia~ perioada pregătirii, realizării şi consolidării Urllrii din 1859 a suscitat interesul
opiniei publice româneşti, în primul rând, dar şi cel al opiniei publice europene,
constituind un stimulent pentru cercetarea zonei şi fenomenului istoric. Înfăptuirea
României este studiul unei experienţe de politică internaţională. Efortul "concertului
european" de a îndruma destinele unei naţiuni, într-o epocă numită "secolul
naţionalităţilor" în care spiritul naţional începea a se trez~ apare concretizat în actul
din 7119 august 1858, Convenţia de la Paris.
Ne oprim asupra intervalului mai 1858 - ianuarie 1859 atât pentru a
completa şi amplifica informaţia, pentru a confinna sau nuanţa concluziile anterioare,
cât şi pentru a descoperi laturi şi valenţe noi ale aceluiaşi proces. La baza cercetării
au stat lucrările generale, dar mai ales cele speciale. Informaţii preţioase am preluat
din culegerile de documente referitoare la această perioadă, textul Convenţiei,
corespondenţa politică internă, rapoartele consuhlor marilor puteri de la Bucureşti şi
Iaşi, memoriile, însemnările şi scrierile contemporane, documentele arhivistice din
Iaşi şi Bucureşti.

1.

Conferinţa

de la Paris (mai-august 1858).
Elaborarea Convenţiei de la Paris

Tratatul de la Paris din 18/30 martie 1856 este cel mai important act
internaţiona~ din secolul al XIX-lea, care cuprinde stipulaţii referitoare la Principatele
Române şi, mai ales, modifică statutul lor juridic, consacrând recunoaşterea oficială şi
formală a "problemei româneşti" ca "problemă europeană". Aşadar, însemnătatea
"chestiunii române" este "dezvăluită în întreaga ei amploare, de unde, între altele, şi
1
instituirea garanţiei europene asupra Principatelor Române" • Tratatul încheiat la
Paris, după aproape 3 luni de negocie~ cuprinde 6 articole (22-27) referitoare la
Principatele Române. Articolul25, care reprezintă motivul studiului nostru, cuprinde
referire la convocarea unei Conferinţe la Paris, formată din ambasadorii acestor
puteri şi pusă sub preşedinţia ministrului de externe francez, Al. Walewski.
Conferinţa avea misiunea de a întocmi o Convenţie definitivă cu privire la
organizarea internă a Principatelor, luând în considerare şi raportul întrunit pe baza
propunerilor Adunărilor ad-hoc şi a Comisiei internaţionale de observaţie şi anchetă.
În perioada 1856-1858 s-au făcut auzite tot mai intens vocile patrioţilor
români, care făceau apel la Europa, în numele "dreptăţii eterne" ca în Convenţia
diplomatică promisă de Congresul de la Paris să se lămurească "cu cea mai mare

Leonid Boicu, Geneza ,. chestiunii române" ca problemă internaţională, Ed. Junimea, Iaşi, 1975,
p. 135.
1

https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIIV20 13

131

preciziune drepturile lor de stat, [ ... ] cer să li se creeze o existenţă politică şi să nu le
mai lase a fi şi pe viitor pomul de discordie între puternicii lor vecini" 2 . Aceiaşi autori
cereau Convenţie~ pe lângă "uniune, neutralitate, succesiune ereditară în domnie", să
explice raporturile cu Poarta, ,Juându-se de temei convenţiile vechi" (capitulaţiile) şi
ca publicarea ,Jegii fundamentale a statului român" să se facă ,,nu printr-un hatişerif,
ci printr-un act subscris de toate puterile garante". Şi, cum românul s-a născut poet,
textului i se aducea o completare verificată, care înfiera atitudinea agresivă uneori a
Turcie~ dar ilustra şi încrederea pe care şi-o puneau românii în ceea ce numeau
"constituţia cea nouă": ,,Dacă dreptatea în lume şi pre cei slabi ar privi/ Şi congresul
acel mare drept ar vrea a fi,/ Turcia astăzi departe de-a cerca să ne'mpileze/ Departe
a noastre drepturi de-a vrea să mai ciunteze,/ s-ar recunoaşte, desigur, după cele
arătate,/ Că ciunţindu-ne chiar ţara s-a abătut din tratate,/ Încât ar fi mulţumită c-o
primim de suzerană"3 . I.C. Brătianu redacta un memoriu asupra Tratatului de la Paris
şi a problemei Principatelor Române, gândind că existau două categorii de dispoziţii
ale Tratatului: unele explicau şi garantau drepturile Principatelor, poziţia lor politică
în Europa şi relaţiile cu Poarta, iar altele determinau mijlocul prin care "Congresul se
rezerva pentru a se angaja în viitoarea organizare a Moldo-Vlahiei.'.4 Era clar că
"problema românească" se individualizase pe deplin în contextul "problemei
orientale", iar "formarea unui stat independent ar fi justificată de interesele
europene"5 • Raportul final al Comisiei de observaţie şi anchetă, semnat la 26 martie/7
aprilie 1858, de către emisarii marilor pute~ Lilleman, Talleyrand, Bulwer,
Richtoffen, Basily, Benzi, Safvet cuprinde 1O recomandări referitoare la abolirea
privilegiilor, a monopolurilor unei singure clase, egalitatea în faţa legii, revizuirea
raporturilor proprietar-ţăran, separarea completă a puterii executive şi judecătoreşti,
crearea unui sistem complet de educaţie, dezvoltarea căilor de comunicaţie,
suprimarea gratificaţiilor arbitrare, simplificarea sistemului financiar, repartizarea
6
echitabilă a bugetului statului •

Constantin Hurmuzachi şi Ioan Maiorescu Dezvoltarea drepturilor Principatelor Ma/do-Române
în urma Tratatului de la Paris, 30 martie 1856, Bruxelles, 1857, în Dimitrie A. Sturdza ş.a., Acte şi
documente relative la istoria renascerei României, III, Ed. Carol Gobl, Bucureşti, 1896, p. 215 (în
continuare se va cita Acte şi documente).
3
Ibidem, p. 217.
4
Ion C. Brătianu, Memorii asupra situaţiunei Moldo-Valahiei după Tratatul de la Paris, Paris,
1857, în Acte şi documente, III, p. 154.
5
Edmond Textier, Apel către Congres în favoarea românilor", în Românii la 1859. Unirea
Principatelor Române în conştiinţa europeană, II, Texte străine, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1984, p. 17 (în continuare se va cita Românii la 1859}, p. 77.
6
Raportul asupra stării şi reorganizării Principatelor Moldova şi Muntenia adresat Congresului de
la Paris de Comisiunea europeană, 13 aprilie 1858, în Acte şi documente, VI/2, pp. 569-672.
2
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de la Paris s-a deschis în ziua de 22 mai 1858. Fiecare putere era
prin câte un delegat investit cu puteri depline: Austria - baronul
HUbner, Prusia - baronul Hatzfeldt, Rusia - contele Kisseleff, Sardinia - contele
Villamarina, Anglia - lordul Cowley, Turcia - Fuad-Paşa. Contele Walewski,
reprezentantul Franţe~ prezida dezbaterile şi stabilea ordinea lucrărilor. În şedinţa de
deschidere se hotăra ca dezbaterile să fie ţinute absolut secrete şi ca fiecare delegat să
ceară guvernului său să respecte această regulă. Deşi secrete, lucrările din preajma şi
din timpul desfăşurării Conferinţei au fost comentate în presa internaţională, un ecou
deosebit având în Principate ştirile privind divergenţele şi disputele dintre Puterile
garante în privinţa acceptării sau respingerii principiului Unirii. Toate cele 19
protocoale ale şedinţelor7 , care au avut loc între 22 mai şi 19 august 1858, la Paris,
conţin dezbate~ completări la textul Tratatului referitor la Principatele Române,
disensiunile şi divergenţele evidente între Marile Puteri. Discuţiile aveau ca bază de
start, pentru organizarea internă, Regulamentele Organice.
De la prima şedinţă, Walewski a expus obiectul reuniunii Conferinţei:
consultarea opiniei populaţiei române; a depus raportul Comisiei, elaborat la
Bucureşti, conform prevederilor Tratatului. Franţa îşi exprima clar dorinţa - milita
pentru unirea într-un singur stat, deoarece toţi românii doreau acest lucru. Fuad-Paşa
exprima ideea menţinerii suzeranităţii Porţii asupra Principatelor, asigurarea
prosperităţii, administraţie separată. HUbner sprijinea ideea integrităţii Imperiului
Otoman, se îndoia că adunările au reprezentat exact voinţa naţi~ mergând până
acolo încât sugera că Unirea ar putea fi sursă de agitaţii. Kisseleff sprijină ideea
franceză, în acelaşi mod exprimându-se şi Hatzfeldt şi Villamarina. Lordul Cowley,
însă, nu doreşte discutarea acestui subiect, întrucât Unirea nu răspundea obiectivelor
Conferinţei de la Paris, ci găsirea unui sistem de instituţii administrative care să poată
satisface dorinţele Principatelor. Iată, aşadar, încă din prima şedinţă reprezentanţii
puterilor se împart în două tabere opuse, care vor fi într-o permanentă stare de
,Juptă" diplomatică, fiecare considerând că a făcut multe concesii. Este posibil ca nu
tot ce s-a discutat la prima şedinţă să fie cuprins şi în protocoL mai ales că Kisseleff
1-a întrecut chiar şi pe Walewski în a susţine unirea sub prinţ străin. Rusia, însă, căuta,
în acest mod, să evite a se angaja într-o altă direcţie.
Franţa dorea clar să lucreze pentru a obţine formula cea mai apropiată de
Unire. În şedinţa a treia, din 5 iunie, Walewski depunea un document care continua
bazele ce puteau servi ca temă de discuţie. Walewski accentua în această şedinţă că
propune unirea sub prinţ străin, conservând drepturile Turciei asupra Principatelor
reprezentată

Protocoalele Conferinţei se găsesc, în limba franceză, în Dimitrie A. Sturdza ş. a., Acte şi
documente, VII, pp. 266-306.
7
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Române, iar Conferinţa s-a întrunit pentru a constitui organizarea acestora şi nu
pentru a revizui pur şi simplu Regulamentul Organic, cum ar fi fost tentaţi cei mai
mulţi dintre reprezentanţi să o facă, referindu-se în mod special la Hiibner şi lordul
Cowley. Şi din partea Angliei existase un plan de discuţie, cel al lui Bulwer, dar
Cowley nu 1-a reprezentat, întrucât dezvolta prea mult amănuntele şi era lipsit de
popularitate8 . Nici proiectul francez nu era lipsit de defecte (o putere legislativă
importantă, care, însă, nu avea prea mare legătură cu puterea executivă din ambele
ţări). În acest sens, al îrnpingerii Unirii într-o direcţie oarecum greşită, compromisul
francez era de înţeles, dar părea surprinzător şi chiar era atacat în rapoartele lui Ed.
Thouvenel9 . Consulul francez la Iaşi era vădit nemulţumit faţă de puterile garante, pe
măsură ce se abandona idealul Unirii de către Conferinţă şi, că, astfe~ Franţa îşi
pierdea orice influenţă asupra Principatelor. În acest caz, dacă Unirea era respinsă,
nota e~ într-o altă scrisoare către Talleyrand, românii "se vor arunca înspre Rusia ori
vor declanşa o insurecţie naţională." 10
Planul lui Walewski asigura Principatelor continuarea privilegiilor şi
imunităţilor lor, sub garanţia colectivă a puterilor semnatare de la Paris, şi propunea
denumirea de ,,Principatele Unite" sau ,,Provinciile Unite". Puterea executivă era
reprezentată de către domnitor ales pe viaţă, în fiecare provincie, iar puterea
legislativă revenea celor două Adunări şi unei comisii centrale, formate din 18
membri - câte 9 aleşi de fiecare Adunare - care se întruneau la Focşani. Această
Adunare era pentru contele francez cheia noului edificiu constituit, întrucât ea punea
bazele legislative ale organizării interne moderne a statului român: stabilirea
izvoarelor de venituri ale celor două principate, codifica legile, înfiinţa o uniune
monetară, poştală, telegrafică, vamală, reorganiza cele două miliţii, le numea şeful
suprem, pregătea bugetul anual. Se înfiinţa o Curte de Casaţie şi trebuia să se
găsească un steag comun, folosit de ambele corpuri militare ale Principatelor. Acest
proiect a stâmit interesu~ dar mai ales indignarea puterilor antiunioniste, prin
radicalismul său, dar şi prin larga autoritate cu care era înzestrată Adunarea. Se putea
ajunge uşor, de aic~ la o unire legislativă a celor două principate. Turcia se arăta
nemulţumită, în ciuda asigurărilor date până atunci Franţei (ne referim, aici, la
discuţiile personale purtate între Walewski şi Fuad-Paşa). Dar aceasta se întâmpla

8

T.W.Riker, op. cit., p.155.
V. Place către Ed. Thouvenel, Iaşi, 22 mai/3 iunie 1858, în Documente privind Unirea
Principatelor, VI, Corespondenţă diplomatică franceză (1 856-1 859), întocmit de Grigore Chiriţă,
Valentina Costache, Emilia Poştăriţa, Ed. Academiei, Bucureşti, 1979, p. 139 (în continuare se va
citaDUP).
10
V. Place către Ch. A. Talleyrand-Pengord, în DUP, VI, p. 148.
9
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presiunilor exercitate de Austria,

poziţia Turciei

11

nemulţwnită

pe tot parcursul Conferinţei de

•

Contele Buol privea acest proiect ca un amestec de unire şi de anarhie.
Guvernul lui era nu numai împotriva acestui proiect, ci şi a numelui propus pentru
Principate şi a ideii unui steag comun şi chiar a unei comisii centrale legislative 12 •
Protocolul nr. 4, din 1O iunie 1858, este important prin faptul că aşază, poziţionează
Principatele Române în raporturile externe, cu puterile garante şi cu Poarta,
referindu-se la privilegii şi imunităţi, la denumirea pe care o vor purta, la
suzeranitatea sultanului; această problemă va fi reluată şi în alte şedinţe. În
următoarele dezbateri, se vor discuta problemele de organizare internă, bazele legii
electorale, ce va fi anexată (şedinţa nr. 8, din 7 iulie 1858). Şedinţa nr. 1O din 15 iulie
face referiri îndeosebi la dreptul Principatelor de a-şi regla administraţia internă, fără
amestecul Porţii, în limitele stipulate. Rusia propunea fixarea unui tnbut anual şi nu la
alegerea fiecărui domn. Acesta trebuia să fie reprezentat de o capuchehaie la
Constantinopol. În şedinţa din 22 iulie se stabilea şi cuantumul pentru Valahia. Se
stipula clar că protejaţii Turciei în Principate nu pot fi nici electori, nici eligibili.
Walewski ridica acum problema imposibilităţii momentane de a se numi/alege primii
domni ş~ de aceea, propunea ca, de la data promulgării hatişerifului Porţii, până la
instalarea domnilor adrninistrativi, să fie numite două căimăcămii, constituite
conform Regulamentului Organic. Şedinţa din 30 iulie stabilea, printre condiţiile de
eligibilitate a domnului, venitul anual de 3000 galbe~ drapelele să aibă o banderolă
albastră şi alte dispoziţii juridice interne. În şedinţa din 9 august, Walewski depunea
proiectul Convenţiei, aşa cum au fost prezentate de la început sau cu modificări în
termeni, cuvinte, adăugiri de multe ori la intervenţia Austriei sau a Marii Britanii.
Franţa a recurs la încercări de intimidare faţă de atitudinea de tergiversare a Anglie~
care, acum, trebuia să ţină cont şi de opinia publică britanică, ce manifesta simpatie
13
faţă de cauza naţională românească. Lui Cowley, la Paris, i se trimiteau, de la
Londra sau Constantinopo~ instrucţiuni, pline de prudenţă, de a rezista sau încuraja
chiar opoziţia (austriacă şi otomană) faţă de propunerile şi iniţiativele franceze. 14
Ed. Thouvenel către Al. Walewski, Therapia, 11/23 iWlie 1858, în DUP, VI, p. 236.
Şedinţele-protocoale nr. 4 şi nr. 5 din 10 iWlie 1858, respective 14 iWlie 1858, în Acte şi
documente, VI, p. 250.
13
Revista presei europene asupra Principatelor, în "I.:Etoile du Danube", m. 85, 1 mai 1858; Acte
şi documente, VII, p. 157. Se nota, aici, că ziarul ,,Daily-News" a consacrat Wl articol admirabil
despre Principate şi a condamnat ,,mutismul" guvernului englez în privinţa lor. În Revista politică a
ziarului ,,Românul", Bucureşti, nr. 40, 23 mai/4 iWlie 1858; Acte şi documente, VII, p. 210- se
amintea despre o broşură publicată în Paris, cu titlul Principatele în Conferinţa a doua de la Paris,
în care era discutată atitudinea Angliei "de a fi lăsat" Principatele în voia soartei.
14
T. W. Riker, op. cit., p. 158.
11

12
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Lordul Cowley discută cu însuşi Napoleon, împăratul Franţei, în timpul vânătorii de
la Fontainbleau, din 12 iunie 1858. Însă, contraproiectul cu care a venit Cowley la
şedinţa Conferinţei a fost respins, fiind considerat prea complicat, cu toate că reducea
mult din atribuţiile Comisiunii Centrale. Cowley, însă, se dovedi ingenios în şedinţa
din 1O iunie, când se intrase în impas din cauza numelui. Atunci, el a propus
adăugarea cuvintelor ,,ale Moldovei şi Valahiei" la ,,Principatele Unite". Din nou,
exista însă iluzia unirii şi a separării în acelaşi timp. Interesant, dar, mai ales, periculos
în viziunea Austriei, Turciei şi Anglie~ era ,jocul" făcut de Rusia, alături de Franţa.
Era clar că Rusia lupta "să slăbească situaţia puterii suzerane". Pavel Kisseleff,
reprezentantul Rusiei şi autorul moral al Regulamentelor Organice, atrăsese atenţia
Conferinţei (punând, într-un feL "punctul pe i") că aceste regulamentare avuseseră în
vederea unirea, pe când "cele două principate erau mai puţin unite acum decât în
clipa în care Regulamentele fuseseră promulgate", cuvinte caracterizate cu satisfacţie
15
de Hiibner, reprezentantul Austrie~ ca "discursul funebru al Unirii". Totuş~ pentru
ca discuţiile să înainteze cât mai aproape de obiectivul pe care şi-1 marcase, Franţa a
ameninţat cu revenirea la ideea unirii într-o formă extremă, ceea ce a dus la o
atitudine mai conciliantă a Anglie~ spre disperarea Austriei. Protocolul din 16 august
redeschidea o problemă mult discutată în cadrul Conferinţei de la Viena din 1855:
problema Dunării. În 1858, la Paris, este atinsă tangenţiaL Principatele Române fiind
state riverane. Marea Britanie cerea Austriei să întreţină mai bine, să amelioreze
"condiţiile de navigaţie de la Porţile de Fier". La ultima şedinţă din 19 august, se
adresau mulţumiri contelui Walewski de către plenipotenţiarii puterilor şi se semnau
Convenţia şi legea electorală anexată.
Conferinţa, ostenită de lucrările obositoare, şi-a dat seama de caracterul
temporar al acesteia. Noua Constituţie acordată Principatelor Române era mai
precisă decât Regulamentul Organic, în unele privinţe mai înaintată. Era, însă, un
mecanism încă stângac~ incomplet, pentru că cei care au conceput-o nu au căzut de
acord asupra unor puncte de dezbatere, a planurilor de alcătuire. Din punct de
vedere juridico-diplomatic, Convenţia reprezintă o înţelegere între cele şapte state
(şase puteri garante şi o putere suzerană) pentru soluţionarea unor probleme de
interes internaţional- "problema românească", are un caracter sinalagmatic şi este
subsecventă Tratatului de la Paris, încheiat la 18/30 martie 1856.
În preambulul Convenţiei 16 , se numesc părţile contractante şi se expun
motivele care au dus la încheierea actului (conform Stipulaţiilor Tratatului de la
Count Joseph Alexander von Htibner, Neufs ans de souvenirs d'un ambasadeur d'Autriche a
Paris sous le Second Empire, II, Paris, 1904, p. 195, apud T. W. Riker, op. cit., p. 170.
16
Textul Convenţiei de la Paris se găseşte, în limba franceză, în Acte şi documente, VII, pp.306-316
(include şi stipulările electorale); a se vedea şi traducerea, care a circulat sub formă de broşură,
15
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Paris). Acest act era semnat de către miniştrii plenipotenţiari ai Marilor Puteri şi
ambasadorii acestora la Paris: contele Wa1ewski, baronul de Bourqueney, marchizul
Benedetti, din partea Franţei, contele Buol şi baronul de Hiibner, din partea Austriei,
contele de Clarendou şi baronul Cowley, din Anglia, baronul de Cavour şi marchizul
Villamarina, din Sardinia şi, din partea sultanului, Ali Paşa şi Melnned Djernil-Bei.
Dispozitivul actului politica-juridic încheiat debutează cu denumirea
,,Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei", aşezate sub suzeranitatea sultanului.
Aici se sesizează lupta dintre cele două puncte de vedere diferite în privinţa unirii,
ajungându-se la formula mediană. S-a proclamat, astfeL o semi-unire, în nume, în
instituţii, în legi, armată, comisie centrală. O dezbatere largă o genera articolul 2 al
părţii principale a Convenţiei, care confirmă autonomia, neamestecul Porţii în
treburile interne ale Principatelor. Aceste tratate (capitulaţii) devin obiectul garanţiei
promise de concertul european. Începând cu articolul 3 şi până la articolul 50, sunt
prevăzute cadrele legislative care vor fixa evoluţia statului român în procesul
modernizării. Armonia guvernamentală, însă, nu putea fi aşteptată într-o prea mare
măsură de la cei doi domnitori, care împărţeau puterea legislativă cu Adunările şi
Comisia Centrală, concentrată în anumite scopuri şi din care făcea parte un număr
egal de reprezentanţi ai celor două ţări. Domnul era un intermediar între Comisie şi
Adunare, era ales pe viaţă (articolul10), trebuia să fie născut român, să aibă un venit
financiar de 30000 galbeni şi să fi ocupat funcţii publice timp de 10 ani (articolull3).
Dreptul de a revizui şi revoca sentinţe judecătoreşti trecea în atnbuţia Curţii de
Casaţie (articolul 42), faţă de ceea ce prevedea Regulamentul Organic, care acorda
exclusiv acest drept domnului. Acesta are, în continuare, dreptul de a graţia de la
pedeapsa cu moartea, de a guverna cu ajutorul miniştrilor numiţi de el, sancţiona şi
promulga legile, numea în toate funcţiile de administraţie publică. Lista civilă i se
hotăra de către Cameră.
Camera legislativă (Adunarea) era aleasă pentru 7 ani, în fiecare principat,
fiind convocată de domn în prima duminică a lunii decembrie, cu sesiuni ordinare (de
către 3 luni) şi extraordinare. Domnul putea dizolva Adunarea (articolul17), miniştrii
erau responsabili în faţa Camerei şi a domnului. Mitropolitul era preşedintele
Camerei (articolul 18). Procesele-verbale trebuiau inserate într-o "Gazetă oficială"
(articolul19). Bugetul era unic şi anual pentru fiecare principat, preparat de domn şi
aprobat de Cameră (articolul22).
Convenţia de la Paris, 19 august 1858, între Franţa, Austria, Marea Britanie, Prusia, Rusia,
Sardinia şi Turcia atingătoare de reorganizarea Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei,
Tipografia C. A. Rosetti, Bucureşti, 1858; Textul Convenţiei în limba română (fără stipulările
electorale) se găseşte în Românii la 1859, 1, (Documente externe- Unirea Principatelor Române în
conştiinţa europeană), Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, pp. 221-234.
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Comisiunea Centrală, cu sediul la Focşani (articolul27), era compusă din 16
membri (8 moldoveni şi 8 munteni; 4 numiţi de domn, dintre membrii Camerei sau
dintre persoanele cu funcţii înalte, iar alţi 4 aleşi dintre membrii Camerei). Au durata
de 7 ani; membrii sunt plătiţ~ votul preşedintelui comisiei este decisiv, în caz de
partaj. Comisia poate primi iniţiative de legi de la domn, de interes genera~ pe care să
le transforme în proiectele de leg~ iar legile de interes special ale fiecărui principat
sunt lucrate de domn şi prezentate la Cameră şi, ulterior, comunicate Comisiei
Centrale.
În vreme ce sistemul judecătoresc existent rămânea aproape neschimbat, o
Înaltă Curte de Justiţie şi Casaţie era înfiinţată la Focşani, ai cărei membri erau
inamovibili. Puterea executivă nu mai avea niciun amestec în acest domeniu, afară de
graţierea de la moarte. Înaltul Divan era desfiinţat. Curtea de Justiţie şi Casaţie avea
dreptul de cenzură disciplină asupra curţilor de apel şi asupra tnbunalelor (articolul
40) şi judeca pe miniştri (articolul 41).
Efectivul celor două miliţii era fixat la cifra hotărâtă de Regulamentul
Organic, deşi putea fi sporit cu încă o treime, în înţelegere cu Poarta. La nevoie, se
reuneau şi formau o armată unică. Ele erau organizate separat, dar aveau un
comandant suprem, numit, pe rând, de fiecare domnitor după consultarea Porţii.
Articolul 46 conţine principii de ordin general: egalitatea moldovenilor şi
muntenilor în faţa legii, a dărilor, impozitelor. Clauza poate cea mai drastică era că
"toate privilegiile, scuteWe şi monopolurile de care însă se bucură şi astăzi câteva
clase, sunt desfiinţate".
Partea finală a Convenţiei este reprezentată de dispoziţiile în legătură cu
modul de intrare în vigoare a acesteia, printr-un hatişerif, în 15 zile cel mai târziu,
după schimbarea ratificărilor (articolul 48). Articolul 49 instituia, pentru perioada
premergătoare alegerilor de domni din Principate, două căimăcămii interimare,
formate, conform Regulamentului Organic, din Preşedintele Divanului Domnesc, de
Marele Logofăt al Dreptăţii şi de Ministrul Dinlăuntru. Misiunea acestei comisii
interimare era de a pune în aplicare stipulaţiile electorale anexate Convenţiei şi de a
asigura administrarea ţării în această perioadă. Alegerile se vor face în 3 săptămâni
după publicarea listelor electorale. În a 20-a z~ .deputaţii se vor reuni pentru a alege
domnii. Articolul50 prevedea că această convenţie se va ratifica, iar ratificările vor fi
schimbate la Paris în termen de 5 săptămâni sau chiar mai curând. Textul se încheia
cu semnăturile celor 7 reprezentanţi.
Anexele Convenţiei sunt formate din stipulaţiile, în număr de 23, care se
încadrează în dispozitiv, fiind completări, detalii ale articolelor. Prevederile electorale
erau destul de restrictive, impunând un sistem electoral cenzitar, a trei colegii
electorale (al districtelor, cu venitul individual funciar de 100 galbeni, al alegătorilor
https://biblioteca-digitala.ro
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direcţi, cu venitul de 600 galbeni/an şi al alegătorilor primari cu venitul de 1000
galbeni/an). Această lege, pe alocuri imprecisă, a cauzat tulburări preelectorale, mai
ales în Ţara Românească.
Această nouă constituţie a fost mult aşteptată în cercurile politice româneşti,
atât din ţară cât şi din străinătate. Pe măsură ce lucrările Conferinţei înaintau, agitaţia
din Principate era mai mare, atât a candidaţilor la domnie, a membrilor celor două
grupări politice, "conservatorii" şi "partida naţională", cât şi a reprezentanţilor
puterilor în cele două capitale. Încă înainte de deschiderea Conferinţei, Victor Place,
consulul francez la Iaşi, era îngrijorat în legătură cu motivele amânării deschiderii
17
ei , pentru ca, spre finalul lucrărilor, să considere zvonul despre o suspendare a
Conferinţei, până în luna octombrie, ca fiind un adevărat dezastru 18 • În orice caz,
românii au aşteptat Convenţia de la Paris cu înfrigurare, trăind sentimente
contradictorii pe parcursul elaborării ei, în funcţie de cum "se lua pulsul" lucrărilor în
capitala Franţei. Şi, ca orice eveniment aşteptat, şi Convenţia va stârni reacţia opiniei
publice interne, dar şi externe.

II. Impactul Convenţiei de la Paris asupra elitei politice româneşti şi a
diplomaţiei europene. Convenţia de la Paris, adunările elective şi
dubla alegere a colonelului ALI. Cuza
Convenţia

de la Paris prevedea, în dispoziţia ei finală, modul de intrare în
vigoare, printr-un hatişerif (aspect atât de contestat de Constantin Hurmuzachi şi
Ioan Maiorescu, care doreau un act subscris de toate puterile garante 19 ) în 15 zile cel
mai târziu, după schimbarea ratificărilor. O dată cu citirea hatişerifului se dădea glas
şi finnanului privind instalarea căirnăcămiilor de trei din Moldova şi Ţara
Românească, constituite, conform Regulamentului Organic, din preşedintele
Divanului Domnesc, marele logofăt al dreptăţii şi ministrul de interne, care au fost în
funcţie sub ultimii domni, înainte de instalarea cairnacarnilor de la 1856. Au fost
numiţ~ aşadar, în virtutea acestei dispoziţii, prin finnanele din 18/30 octombrie şi
19/31 octombrie, în Ţara Românească, Emanoil Băleanu, Ioan Manu şi Ioan Al.
Filipescu, iar în Moldova, Ştefan Catargiu, Anasatasie Panu şi Vasile Sturdza.
Convenţia şi, totodată, componenţa căirnăcămiilor din cele două principate s-au făcut
cunoscute prin finnanele imperiale, publicate în ,,Buletinul Oficial al Valahiei" şi în
V. Place către Ed. Thouvenel, Iaşi, 12/24 mai 1858, în DUP, VI, p. 136.
Idern, Iaşi, 10/22 iulie 1858, în DUP, VI, p. 107.
19
Constantin Hunnuzachi şi Ioan Maiorescu, Dezvoltarea drepturilor Principatelor Ma/do-Române
în urma Tratatului de la Paris, 30 martie 1856,Bruxelles, 1857, în Dimitrie A. Sturdza ş.a., Acte şi
documente, p. 217.
17
18
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,,Monitorul Oficial al Moldovei"20 • Cele două căimăcămii au acţionat sau ar fi trebuit
să acţioneze în virtutea (în litera şi spiritul) Convenţiei. Caimacamii din Iaşi au
adoptat iniţial principiul majorităţii în luarea deciziilor (ceea ce a dus la neutralizarea
lui Ştefan Catargiu, ,,mihăilean"). În Ţara Românească, situaţia era diferită,
căimăcămia fiind formată dintr-o majoritate conservatoare (care a dat prioritate
exagerată menţinerii ordinii, de unde şi măsurile restrictive adoptate, chiar abuzurile
21
făcute, în intenţia "de a reduce la tăcere poporul" ) sprijinitoare candidaţilor
"partidei conservatoare" la domnie: Barbu Ştirbei şi Gheorghe Bibescu.
După publicarea prevederilor şi numirea căimăcămiilor, reacţiile interne şi
externe nu au întârziat să apară. De fapt, încă dinaintea publicării oficiale a
Convenţiei, una dintre cele mai atente şi riguroase analize, pe care am putea-o numi
"cap de listă" în această privinţă este aceea a lui Vasile Boerescu, ,,muntean
destoinic", care, dată fiind formaţia sa profesională de avocat, se va referi în mod
special la aspectele juridice confuze ce o caracterizează. Anunţând, de la bun început,
că românii se simt ,,recunoscători puterilor garante pentru tot binele [... ] ce se vede în
Convenţiune [... ] pentru începutul de Unire între ambele Principate [... ] nu ne-am
temut însă de a arăta şi inconvenientele legii electorale"22 • Nedorind a demola meritul
acestui act, dorea însă a-i arăta "oarecare" defecte, cu egală imparţialitate, care
trebuie depăşite de viitoarea Cameră "patriotă şi independentă", deoarece ,,Europa
ne-a ajutat; acum rămâne a ne ajuta noi înşine"23 . Critica pe care o întreprinde
avocatul se referă la aspectul juridic, confuz şi interpretativ în situaţia de faţă: nu se
menţiona ce majoritate din Adunarea Electivă putea alege domnul (absolută sau
relativă), scaunul domnesc era rezervat marilor proprietari, deşi privilegiile erau
abolite şi cetăţenii erau egali în faţa legii. Se aprecia ca pozitiv şi ca o garanţie pentru
justiţie independentă principiul inamoVIbilităţii magistraţilor. Convenţia, însă, nu era
suficient de explicită asupra posibilităţii ca un membru al Comisiei să ocupe, în
acelaşi timp, şi locul de deputat în Adunare. Clauze contradictorii se arătau, în

20

,,Buletinul Oficial", nr. 84, 21 octombrie 1858; ,,Monitorul Oficial", nr. 1, 28 octombrie 1858. În
timp, Turcia a luat măsurile de executare a prevederilor articolului 49 din Convenţie,
indicind sarcinile imediate ale acestui organ interimar.
21
Leonid Boicu, Diplomaţia europeană şi cauza română (1856-1859),Ed. Junimea, Iaşi, 1978, p.
245.
22
Vasile Boerescu, Convenţiunea relativă la organizarea Principatelor, în ,,Naţionalul", Bucureşti
nr. 84 din 29 septembrie 1 II octombrie 1858, nr. 86 din 5 1 17 octombrie 1858, nr. 87 din 9 1 21
octombrie 1858, nr. 88 din 12124 octombrie 1858, nr. 89 din 16128 octombrie 1858, nr. 91 din 23
octombrie 1 4 noiembrie 1858, nr. 92 din 26 octombrie 1 7 noiembrie 1858, nr. 93 din 30 octombrie 1
Il noiembrie 1858, nr. 94 din 2 1 !4 noiembrie 1858 şi nr. 95 din 6 1 18 noiembrie 1858, reproduce
în Acte şi documente, VII, 1899, pp. 408-438.
23
Ibidem, p. 409.
acelaşi
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specia~ în privinţa raporturilor cu Înalta Poartă, conferinţa neintroducând articole
dar prevăzând mărirea tributului. Românii ar fi dorit ca articolele 26 şi 27
să fi lipsit din Convenţie. Aceste prevederi se referă la intervenţia străină şi la dreptul
ca Principatele să-şi apere singure teritoriul. S-ar fi dorit ca articolul 8 să fie mai clar
sau altfel redactat, deoarece atinge imunitatea Principatelor, chiar dacă proclamă
contrariu~ prin formularea "tratatele încheiate de Turcia sunt aplicabile şi
Principatelor".
Pentru ca această Convenţie să constituie o adevărată Constituţie şi nu
"germenele unei revoluţii"24 cum o numea 1. Bălăceanu, trebuia ca viitoarea Cameră
să-şi poată înţelege ,,mărimea misiunii ei", în a lucra legal şi favorabil principiilor de
reorganizare internă. 1. Bălăceanu vedea, în continuare, această Convenţie ca o
garanţie interesată, o cenzurare a unor aspiraţii mult mai profunde ale societăţii
româneşti. Dacă membrii "partidei naţionale" au aşteptat ca dehberările Conferinţei
să vină în întâmpinarea năzuinţelor şi eforturilor ei (mulţi fiind dezamăgiţi de
prevederi, dar şi-au reunit eforturile, pentru a continua lupta pentru Unire), cei ai
"partidei conservatoare" îşi puneau speranţele în candidaţii la tron. ,,Liberalii" vedeau
Convenţia ca pe o haină prea strâmtă pentru edificiul naţional modern, ce urma a fi
clădit, dar, mai ales, periculoasă prin atmosfera confuză pe care o degaja: "Cu
Constituţia cea nouă, primejdia este însutit de mare. Dacă noi nu ştim să vedem,
ziarele austriece şi engleze au zis-o necurmat, că această constituţie este atât de
elastică încât ea să poată deveni pieirea sau mândria naţiei acesteia. Să alegem, dar
deputaţi buni şi Constituţia de la 1858 va pune, în scurt timp, naţia română în
Concertul european."25 De aici încolo, chiar dacă va ataca, la început, mai subtil sau
mai direct, prevederile Convenţiei (în special cele electorale) vocile "partidei
naţionale" moldovene sau muntene vor face un apel masiv, prin publicistică, la corpul
electoral pentru participarea acestuia la vot şi pentru alegerea unei Adunări Elective
"patriote": "Trimiteţi dar deputaţi al căror trecut să fie o garanţie pentru viitor [... ]
26
asiguraţi independenţa Românie~ faceţi-vă campionii măririi ei" •
Ziarele muntene şi moldovene au ţinut la curent opinia publică românească
cu lucrările conferinţe~ dar şi cu atitudinea oamenilor politici din interior şi exterior,
faţă de noua constituţie. ,,Naţionalul" lui V. Boerescu publica Circulara partidei
naţionale în Moldova, care insista pe unele din aspectele pozitive ale Convenţiei:
îndrăzneţe,

24

T. W. Riker, op. cit., p. 173
C. A. Rosetti, Schimbarea Domnilor, bucuria nebunilor în ,,Românul", Bucureşti, nr. 78, 21124
octombrie 1858, p. 475 în Acte şi documente, VII. Publicistul îl citează mult pe 1. Ghica în acest
articol.
26
1. C. Brătianu, Declararea, în ,,Românul", Bucureşti, nr. 81 din 13/25 octombrie 1858, în Acte şi
documente, VII, p. 512
25
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vechile capitulaţii au fost recunoscute în Europa şi privilegiile şi rangurile boiereşti au
fost abolite. În acelaşi ziar, redactorul aprecia, mai departe, că "0 convenţie solenmă,
subscrisă de şapte mari puteri ale Europe~ termină războiul şi schimbă starea politică
27
a Europei. Principatele Române intrară şi ele în echilibrul european • Românii erau
invitaţi să înveţe să se folosească de ceea ce au putut câştiga: ,,În teorie, din punct de
vedere al dreptului absolut, Conferinţa de la Paris făcu o nedreptate, am putea zice o
călcare, neconformă cu cererile românilor şi trecătoare peste voinţa Congresului de
la Paris. Până la ce punct însă noi avem dreptul de a ne plânge, de a protesta? Să
primim dar cu recunoştinţă acest mic dar [ ... ] şi să ne servim de mijloacele ce le dă
28
[ ... ].Dar dreptul de alegător este prea restrâns" (subl. ns.).
Starea de nemulţumire care cuprinsese electoratul era evidentă şi pentru
consulii străini. V. Place semnala acest fapt la laş~ fiind surprins, totuş~ de faptul că,
în ciuda nemulţumirii faţă de puterile garante şi faţă de modul în care a fost abordată
problema electora~ Convenţia a fost primită mai favorabil decât se aştepta. Totuş~
29
"ca o bombă, a izbucnit" vestea căimăcămiei de tre~ răsturnând uneltirile austroturce. Pe de altă parte, consulul francez din Moldova auzise un zvon, cum că, la
Bucureşti "se manifestă un protest general faţă de Convenţie, mai ales că, prin legea
electorală coercitivă, tinerii erau îndepărtaţi şi se dădea vechilor boieri puterea de a
3
domina Adunarea Electivă.
Consulii străini din ambele Principate apreciau, în
1
unanimitate că, nu erau clar specificate atnbuţiile căimăcămiee • Ed. Thouvenel (care
considera că românii îi datorau titlul ,,Principatele Unite"), informat de problemele
electorale apărute în judeţe şi ţinuturi, dorea ca Poarta "să lase pe români să se
32
descurce ori să se încurce singuri" , deci să nu se mai implice în problemele lor
33
interne. Conferinţa însăşi fusese o ,,succesiune de abandonuri franceze" , urmate de
ale celorlalte puteri prounioniste şi se făcuseră suficiente compromisuri în favoarea

°

Porţii.

V. Boerescu, Trecutul şi prezentul, în ,,Naţionalul", Bucureşti, nr. 18, 15/27 septembrie 1858;
reprodus în Acte şi documente, IX, p. 402.
28
1. C. Brătianu, Declararea, în Acte şi documente, VII, p. 509.
29
V. Place către Ed. Thouvenel, Iaşi, 20 august 1 1 septembrie 1858, DUP, VI, Corespondenţă
diplomatică franceză (1856-1859), întocmit de Grigore Chiriţă, Valentina Costache, Emilia
Poştăriţa, Ed. Academiei, Bucureşti, 1979, p. 165.
30
V. Place către Ed. Thouvenel, laşi, 20 august 1 1 septembrie 1858, în DUP, VI, p. 170.
31
L. Beclard către Al. Walewski, Bucureşti, 27 octombrie 1858, în Acte şi documente, IX, 1901, p.
105.
32
L. Thouvenel, Trois annees de la question d'Orient, 1856-1859. D'apres les papiers inedits de
M Thouvenel, Paris, 1897, p. 327.
33
Leonid Boicu, op. cit.,p. 240.
27
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Întorcându-ne la reacţia românilor, asupra cărora se răsfrângeau dispoziţiile
ne referim, din nou, la temperamental ,,roşu", C.A. Rosetti, dar şi la
poetul şi publicistul Dim. Bolintineanu, care emiteau apeluri electoratului pentru
alegeri corecte şi o Adunare Electivă format din deputaţi patrioţi, "ca la Iaşi" şi care,
34
prin deputaţii să~ "să nu ajungă de râsul străinilor" • Ziarul ,,Românul" îşi rnărise
numărul de apariţii săptămânale, de la două la trei. ,,Dâmboviţa" şi ,,Naţionalul" din
Valahia, ,,Zimbrul şi Vulturul", "Steaua Dunării" de dincolo de Milcov, îşi făceau
datoria, publicând modele de liste pentru alegăto~ transmiteau îndemn~ apeluri
electoratului. Legea electorală cenzitară era înăsprită de măsurile severe ale
căimăcămiei care scotea de pe liste, prin intermediul administratorilor şi
subprefecţilor de judeţe, anumite persoane.
În ambele Principate, candidaţii la domnie începuseră o propagandă foarte
vie în vederea alegerilor, în acea atmosferă de dispute interne, de discuţii între
reprezentanţii puterilor garante şi suzerană pe baza prevederilor electorale şi a
măsurilor legale sau nu pe care le luau cele două căimăcămii.
Vestea alegerilor, din 5 ianuarie 1859, din Moldova, a pricinuit o oarecare
agitaţie în Ţara Românească, având în vedere că "alegerea domnului din Moldova
[ ... ] a produs o uimire generală şi asupra fraţilor de dincoace de Milcov". 35 ,,Partida
naţională" munteană a pregătit un banchet în ziua de 7119 ianuarie 1859, în cinstea
omului ales de Adunarea Electivă de la laş~ Alexandru Ioan Cuza. La două zile după
terminarea alegerilor de deputaţi, deci la 14/26 ianuarie 185936 , sosea la Bucureşti, în
drum spre Constantinopo~ delegaţia trimisă de Adunarea moldoveană să obţină
ratificarea acestei alegeri. Bucureştii făceau o călduroasă primire deputăţiei formate
din C. Negri, N. Catargi şi colonelul Mavrichi37 , care rămânea patru zile aici şi apoi
îşi continua drumul spre Giurgiu. An. Panu, fostul caimacam, sugera lui Al. 1. Cuza
să meargă la Bucureşt~ în fruntea armatei şi să proclame unirea deplină. "Cuza
înlătură programul de acţiune al lui Panu, iar acesta refuză de a forma primul cabinet
al noii domnii" 38 . Frederic Dame susţine că Negri (agentul Moldovei la
Constantinopol), la trecerea deputăţiei prin Bucureşti, ar fi sfătuit pe munteni să-1
Convenţiei,

D. Bolintineanu către Gh. Sion, Bucureşti, 28 august 1858, Arhivele Statului, Iaşi, Colecţia
Manuscrise, MSS 93. Poetul deschidea primul număr al ziarului ,,Dâmboviţa", Bucureşti, 11
octombrie 1858, cu pasajul "de felul compoziţiei Adunării depinde soarta patriei noastre"
35
Gh. Sion, Alexandrn Ioan Cuza, Domnul Moldovei din Principatele Unite, în ,,Românul",
Bucureşti, nr. 6, 15/27 ianuarie 1859, reprodus în Acte şi documente, VIII, p. 477
36
R Colquhoun (consulul englez la Bucureşti) către J. M. Malmesbury (ambasadorul englez la
Constantinopol), Bucureşti, 7/19 ianuarie 1859, în DUP, VII, p. 871.
37
,,Românul", Bucureşti, nr. 7, 17/29 ianuarie, în Acte şi documente, VIII,p. 494.
38
Dimitrie A. Sturdza, O pagină de istorie contemporană, Ed. "Voinţa Naţională", Bucureşti, 1897,
p. 19.
34
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aleagă pe Cuza, spunându-le că Franţa şi Rusia ar sprijini dubla alegere, iar Cuza era
candidatul Franţei. 39
Şedinţa a treia a Adunării Elective valahe, din 24 ianuarie 1 5 februarie 1859,
40
s-a deschis la orele 11.00, ca să decidă "pacea sau revoluţia' . V. Boerescu, reputat
pentru talentul său oratoric, după dehberările secrete care au avut loc, făcea
propunerea de împăcare a partidelor şi dădea lovitura de graţie, prin indicarea
candidatului: ,A ne uni asupra principiului de unire este a ne uni şi asupra persoanei
ce reprezintă acest principiu. Această persoană este Alexandru Ioan Cuza, domnul
Moldovei" 41 • În aceeaşi şedinţă, V. Boerescu, prevăzând agitaţia pe care avea să o
creeze dubla alegere, afinna: ,Alegerea noastră este legală, confonn cu Convenţia de
la Paris. Ea nu este cu nimic contrarie literei Convenţie~ din contră este absolut
confonn cu spiritul. Unirea nu este politică, este numai persona1' 42 . Actul dublei
alegeri a luat prin surprindere puterile, chiar dacă unele zvonuri sau intuiţii existaseră.
Convenţia nu a lăsat niciun dubiu în privinţa faptului că Principatele erau considerate
ca făcând, de iure, parte integrantă Imperiul Otoman. Opiniile privind respectarea
sau încălcarea Convenţie~ prin această alegere, erau împărţite. Izbânda lui Cuza la
Bucureşti reprezenta nu numai o răstăhnăcire a Convenţie~ ci şi o încălcare flagrantă
a prevederilor e~ atât în literă cât şi în spirit. Totuşi, aprig potrivnică spiritului
Convenţie~ care unnărise separaţia Principatelor sub doi domnitori deosebiţi. Opinia
publică franceză devenea avocatul cauzei şi actului românesc, speculând tot lipsa de
precizie de care a dat Convenţia. "Conferinţa nu a presupus că aceeaşi persoană ar
putea fi aleasă şi mai ales în unanimitate. Legea fundamentală a statului nu spune
nimic despre acest subiect' 43 , deci alegerea era văzută ca legitimă.
În ciuda divergenţelor de opinii, aceeaşi politică a compromisurilor va prima
în relaţiile dintre puteri, care se vor decide prin a recunoaşte dubla alegere. Convenţia
a purtat în ea "gennenele unei revoluţii", vorba lui 1. Bălăceanu, dar o revoluţie a
mentalităţii, a cadrului nou, legislativ, de aşezare a României pe coordonatele
modernităţii. ,,Heteroclita" Convenţie, indiferent din ce unghi de vedere am analiza-o,
a fost un pretext suficient pentru români de "a forţa lucrurile", pentru a aplica tactica

39

Frederic Dame, Histoire de la Roumanie contemporaine depuis l'avenement des princes
indigenesjusqu 'a nosjours (1822-1900), Felix Alcan, Paris, 1891, p. 56.
40
L. Gradowicz către J. Alleon, Bucureşti, 27 ianuarie 1 8 februarie 1859, în DUP, III, p. 504.
41
Discursul rostit de V. Boerescu în şedinţa a III-a a Adunării Elective a Ţării Româneşti, 24
ianuarie 1 5 februarie 1859, în Gh. Sion, Revista politică a anului 1859, în ,,Revista Carpaţilor", 1,
1860, Bucureşti, pp. 75-76.
42
Anexa B din Procesul-verbal nr. III al Adunării Elective a Va1ahiei, Bucureşti, 24 ianuarie 1 5
februarie 1859
43
A. Renee, ,,Le Constitutionnel", Paris, februarie 1859, în ,,Monitorul Oficial al Ţării Româneşti",
Bucureşti, nr. 15, 19 februarie 1859, reprodus în Acte şi documente, VII, p. 1035.
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pe care o vor mai folos~ de compromis, a putut fi suportul pentru unirea reală,
definitivă. 1-a fost sesizată "elasticitatea" (deci, permisivitatea şi transparenţa, într-o
abordare pozitivă), dar şi menirea de a fi "o garanţie pentru viitor".
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DESPRE ŞCOLILE ROMÂNEŞTI ŞI ÎNVĂŢĂTORII LOR PE
V ALEA MUREŞULUI SUPERIOR DIN SECOLUL XIX ÎN
COLECŢIA DE DOCUMENTE "IERONIM PUIA"
Dr. Milandolina-Beatrice DOBOZI
La collection de documents "Ieronim Puia" sur les ecoles roumaines et les
maîtres de la vallee de Mureş superieur (le XIx-eme siecle)
Resume
Ieronim Puia a ete le premier inspecteur scolaire en le departement
Mureş, apres la Grande Union de 1 Decembre 1918. A cette titre, il s'interessait
a ce fait et passe de l'ecole roumaine de cette region. C 'est pourquoi, il a envoye
un questionnaire a tous les directeur des ecoles relevant de sa competence. Le
questionnaire avait 11 demandes telles que quand fait ecole, ou se trouvait tout
d 'abord, combien d'enseignants ont travaille au debut ? Questionnaires remplis
ont ete recueillies par inspecteur Puia et sauves de la destruction. La presente
etude represente un resume de l'information trouvee dans ces documents relatifs
aux ecoles roumaines dans 28 villages situes entre les villes de Tg. Mureş et
Reghin. Au XIXe siecle, les eco les en question ont ete frequentes par les eglises
orthodoxes, les greco-catholiques, unites de formation paroissiale. La
presentation des donnees est effectuee dans l'ordre de parcours geographique a
rappele.
Mots clee: ecole, departement Mureş, Ieronim Puia, inspecteur scolaire
În noul context social, economic şi cultural, administraţia românească,
în Transilvania, după 1 Decembrie 1918 a acordat o atenţie deosebită
reorganizării învăţământului de stat şi confesional pe baza noilor prevederi
legislative. Un prim pas 1-a constituit înlocuirea inspectorilor şcolari maghiari
din judeţele din interiorul arcului carpatic cu personal de specialitate de
naţionalitate română. Această măsură a fost aplicată, cum era şi normal, şi în
judeţul Mureş, unde, în luna mai 1919, a fost numit, în funcţia de revizor şcolar,
Ieronim Puia, cel care îşi va dedica întreaga energie organizării şi dezvoltării
învăţământului românesc mureşean până la 1 septembrie 1940. Atunci, în urma
cedării Ardealului de Nord, s-a refugiat la Sibiu, unde a rămas până la sfârşitul
1
vieţii, trecând la cele veşnice în anul 1960. Născut la 17 iulie 1887 în comuna
Săliştat, judeţul Braşov, Ieronim Puia a urmat cursurile şcolii primare în
comuna natală, cursul secundar inferior la Făgăraş, apoi şcoala normală din
instalată

Ilarie Gh. Opriş, Contribuţia revizorului şcolar Ieronim Puia la dezvoltarea învăţământului
interbelic mureşean, în "Marisia- Studii şi material", nr. :XXVII/2003, p. 515-517.
1
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Deva. Între anii 1913-1914 şi-a completat studiile printr-o pregătire specială
pentru Şcolile de munci industriale şi comerciale la Bratislava, iar între 19211923 a urmat cursul universitar organizat de Consiliul Dirigent pentru revizori
şcolari. În sfărşit, în anul 1926, a susţinut şi a promovat examenul de calificare
preoţească. 2 Implicându-se activ în viaţa socială şi culturală din judeţul Mureş,
noul revizor şcolar a desfăşurat o activitate şcolară şi extraşcolară extrem de
bogată, recunoscută nu doar pe plan local, dovadă în acest sens fiind cele cinci
decoraţii primite pentru merite deosebite, între care s-a aflat şi Ordinul
"Coroana României" în gradul de Ofiţer, acordat lui Ieronim Puia în calitatea sa
de coordonator al sistemului de învăţământ din zona încredinţată lui, la 6
februarie 1926. 3 Interesat nu doar de prezentul şi viitorul şcolii româneşti, ci şi
de trecutul acesteia, Ieronim Puia a fost preocupat de strângerea de date în acest
sens. De aceea, în anul 1925, a trimis directorilor de şcoli din jurisdicţia sa,
ordinul circular 1798, cerându-le să răspundă la un chestionar cu 11 întrebări,
după cum urmează:
de când funcţionează şcoala?
de când se află şcoala în edificiul actual?
unde a fost plasată mai demult?
cu câţi învăţători a funcţionat şcoala mai întâi?
când s-a înfiinţat postul II, III, IV etc.?
numele învăţătorilor care au funcţionat de-a lungul timpului şi dacă
au avut sau nu diplomă de calificare învăţătorească
dacă a fost închisă să se arate cine a închis-o şi din ce motive?; cât
timp a stat închisă?
de când se conduc registrele şcolare?
alte observaţii privind trecutul românilor din comună (starea lor
culturală şi socială etc.)
Chestionarele completate au ajuns în posesia lui Ieronim Puia, care le-a
salvat de la distrugere, luându-le cu el în refugiu la Sibiu, împreună cu alte
documente referitoare la activitatea lui, toate acestea formând Colecţia
4
personală Ieronim Puia, păstrată cu grijă de urmaşii săi. Pentru unele localităţi
rubricile au fost completate chiar de revizorul şcolar sau de acesta împreună cu
învăţătorul de la acea dată din comună, semnătura lui Ieronim Puia regăsindu-se
la sfărşitul chestionarului. Având în vedere preocupările noastre leşate de
învăţământul confesional românesc din zona Reghinului în secolul XIX, ne-am
2

Ibidem.
Ibidem.
4
Aducem mulţumiri d-lui Ilarie Gh. Opriş care ne-a facilitat accesul la documente.
5
Vezi, între altele, M. Beatrice Dobozi, Aspecte ale învăţământului confesional românesc de la
sate, reflectate în documentele Protopopiatului Ortodox Român Reghin între 1967 şi sfârşitul
secolului XIX, în "Reghinul Cultural - Studii şi articole", IV/1999, Reghin, pp. 69-70;
Reuniunea învăţătorilor din despărţământul VIII Reghin în a doua jumătate a secolului XIX, în
ldem, pp. 77-90; Vizite canonice în Protopopiatul Ortodox Român al Reghinului (!870-I87I),
3
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oprit la chestionarele completate pentru localităţile care au făcut parte din
fostele protopopiate reghinene, ortodox şi greco-catolic, funcţionale în acest
perimetru geografic. Numărul total al acestora fiind destul de mare (60),
excedând graniţa actualului judeţ Mureş prin fosta parohie Topliţa (jud.
Harghita), am considerat că prezentarea informaţiilor în totalitatea lor, într-un
singur studiu, este dificilă. De aceea am selectat "geografic" şcolile românilor
din satele aşezate între Tîrgu-Mureş şi Reghin. Este vorba despre 28 parohii
româneşti greco-catolice şi ortodoxe, unele mai mari, altele mai mici; uneori
aceeaşi localitate a fost simultan parohie ortodoxă şi parohie greco-catolică.
Precizăm că astăzi toate fac parte din judeţul Mureş. Informaţiile din
chestionare le-am verificat, comparându-le cu datele depistate în două fonduri
arhivistice păstrate în arhivele de la Tg-Mureş, Protopopiatul ortodox-român
Reghin 6 şi Protopopiatul greco-catolic Reghin 7 , precum şi cu alte surse
istoriografice. Unde a fost cazul şi am dispus de informaţii certe, am corectat
sau am completat răspunsurile date la întrebările chestionarului. Ieronim Puia a
primit răspunsurile solicitate din 22 de localităţi. Rândurile care urmează au la
bază aceste documente.
În chestionarul pentru VOIVODENI, completat de învăţătorul Kelemen
Nicolae, se menţionează ca dată de înfiinţare a şcolii anul 1896. 8 Voivodeniul
era, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, o localitate mixtă din punct de vedere
etnic şi confesional, conform şematismului greco-catolic din 1880, aici trăind
617 români, alături de maghiari reformaţi şi câţiva evrei. 9 Anul de înfiinţare a
şcolii se referă la deschiderea unităţii de învăţământ de stat, cum afirmă şi
respondentul. Acelaşi dascăl afirmă că românii au avut propria şcoală
confesională (greco-catolică- n.n.) care a fost închisă de autorităţile civile în
1896, toţi copiii urmând şcoala de stat. Existenţa unei instituţii educaţionale
patronată de Biserica română unită înainte de anul 1896 este confirmată
documentar printr-un protocol de şedinţă a curatoratului greco-catolic bisericesc
şi şcolar din 2 mai 1884. Subiectul discutat era problema edificiului şcolar,
afmnându-se că acesta nu corespundea cerinţelor, avea acoperişul deteriorat "în
perico 1 de ruină"; se mai consemna şi faptul că şcoala se afla la marginea
comunei, ceea ce influenţa negativ frecventarea regulată a cursurilor de către
elevi. Decizia celor prezenţi a fost aceea de a se cumpăra un loc potrivit pentru

în ,,Marisia" XXVII, pp. 273-285, Dascăli români în satele Protopopiatului Ortodox Reghin
după anul 1867, în "Reghinul Cultural - Studii şi articole", V /2001, Reghin, pp. 179-190 etc.
6
Arhivele Naţionale Mureş, inv. nr. 848.
7
Arhivele Naţionale Mureş, inv. nr. 920.
8
Colecţia Ieronim Puia (în continuare Col. 1. Puia)
9

Siematismulu Veneratului Cleru alu Arhidiecesei Metropolitane a Alba-Iuliei si Fagarasului
pre anulu 1880 (în continuare Şematism ... 1880), Blasiu, Tipografia Seminariului gr. cat.;
localitatea figurează sub vechea denumire de "Santu-Jona"
Vajda Sz. lvăny.

provenită
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construirea unei noi clădiri. 10 Se pare că hotărârea a fost pusă în aplicare,
deoarece în 1890, într-o situaţie statistică a şco li lor din protopopiat, localitatea
Voivodeni figurează cu o şcoală de lemn. 11 Kelemen Nicolae enumeră numai
numele învăţătorilor de la şcoala de stat (Nagy Dionisiu, Felmeri Alexandru,
Nagy Maria etc.) 12 Au fost însă şi dascăli români, bineînţeles la şcoala grecocatolică, între care Michailu Simion în anul şcolar 1882/1883; acesta era
calificat, dar necorespunzător în ceea ce priveşte comportamentul, el părăsind
catedra în luna martie, fără să organizeze examenul final cu elevii, aşa cum
raporta parohul locului, Petru Csâvâsi, la 30 iulie 1884. 13 Un alt învăţător
greco-catolic a fost Ioan Olteanu care, potrivit din protocolului de şedinţă a
senatului şcolar protopopesc din 1885, a fost ales de cei din Solovăstru,
promiţându-i-se un salariu de 200 fl./an. Însă, el a preferat şcoala din
Voivodeni, fără să aibă acordul autorităţilor şcolare bisericeşti, care au decis
revocarea lui şi alegerea altui cadru didactic. 14
Satul GLODENI, cu vechea denumire de Şarpatoc (ung. Sârpatak, în
traducere liberă ,,Pârâul Noroios") este situat pe partea dreaptă a Mureşului. În
secolul al XIX-lea în localitate s-a organizat o parohie greco-catolică puţin
numeroasă, românii fiind minoritari, populaţia majoritară reprezentând-o cei de
naţionalitate maghiară. În 1896, Arhidieceza de Alba-Iulia şi Făgăraş avea în
evidenţă pentru această parohie, 226 de enoriaşi, alături de aceştia găsindu-se şi
17 ortodocşi, toţi români, frecum şi 1077 maghiari reforrnaţi, romano-catolici şi
unitarieni şi 35 de evrei. 5 Chestionarul din 1925 a fost completat numai de
către revizorul Ieronim Puia, care nota că şcoala românească s-a înfiinţat aici în
1921, dar "după spusele oamenilor" a existat o şcoală în anul 1873 "unde
16
învăţau [copiii] religia." Lista dascăli lor îi cuprinde numai pe cei care au
funcţionat începând cu anul 1921. În rubrica despre trecutul românilor se afirmă
că aceştia "sunt complet maghiarizaţi ... nu vorbesc româneşte afară de cei mai
bătrâni ... Starea culturală e ungurească. Sunt multe cazuri de căsători[ ţi] care
fac parte din ambele naţiuni". Până în prezent nu am reuşit confirmarea
existenţei acelei unităţi educaţionale din deceniul opt. Potrivit şematismelor din
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, edificiu şcolar nu exista. 17 Nici
documentele cercetate nu ne-au adus informaţiile necesare, rărnânând de
clarificat dacă şi când a existat în Glodeni şcoală românească.

Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul greco-catolic Reghin (în continuare
Protopopiatul gr. cat. Reghin), d. 16, f. 41-42.
11
Idem, d. 137, f. 204.
12
Colecţia Ieronim Puia.
13
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 20, f. 146.
14
Idem, d. 28, f. 156-158.
15
Şematism ... 1896.
16
Colecţia 1. Puia.
17
Şematism ... J876, Şematism ... 1880, Şematism ... /896.
10
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Pe partea stângă a râului Mureş se află localitatea TELEAC, înregistrată
în şematismele editate în secolul XIX de Biserica greco-catolică sub numele de
Telecu (ung. Olah Telek, adică Teleacul Românesc). Denumirea în varianta
maghiară sugerează că românii erau majoritari. Într-adevăr, în 1896, 520 grecocatolici convieţuiau alături de 3 romano-catolici, 5 reformaţi şi 4 izraeliţi. 18 În
1925 se ştia, "după tradiţie", că şcoala avea o vechime de peste 100 de ani, fiind
sub patronajul Bisericii române unite. Lista dascălilor este completată, cu
informaţii "după spusele bătrânilor". Primul învăţător cunoscut a fost Mera Ioan
"care era şi notar", plecat "în vechiul regat demult"; anii cât a "dăscălit" în
Teleac nu se cunosc. Au urmat, între alţii, Pădurean Ion, Maier Ion ("cu
diplomă"), Graur Petre, calificat şi el etc. Despre românii din Teleac se
precizează că s-au unit în jurul Bisericii în vremuri vitrege, astfel au putut să-şi
păstreze limba, obiceiurile şi portul, deşi acesta din urmă suferise o oarecare
19
influenţă maghiară. Din surse documentare avute la dispoziţie nu am putut
stabili existenţa şcolii româneşti din această aşezare la început de secol XIX. Ea
funcţiona cu siguranţă în a doua jumătate a veacului amintit. Şematismele
arhidiecezane apărute la Blaj, începând cu anul 1871, consemnează o casă
pentru şcoală ridicată din lemn. 20 Informaţia este confirmată şi de o evidenţă a
şcolilor din protopopiatul greco-catolic al Reghinului, întocmită în 1890. 21 Cu
câţiva ani înainte, în 1884, o comisie protopopească a inspectat şcoala şi,
potrivit protocolului încheiat, edificiul avea două încăperi, una dintre ele fiind
numai o chilie ruinată; sala de clasă avea o dotare minimă. 22 Situaţia era cu totul
alta în 1890, când parohul local raporta că şcoala se afla în stare bună, cu trei
despărţăminte. 23 În ceea ce priveşte docenţii de la această şcoală, chestionarul
din 1925 nu-l aminteşte pe Nicolau Radu, ales de comunitate şi confirmat de
consistoriul de la Blaj la 27 septembrie 1890, 24 după ce, în anul anterior, preotul
paroh local fusese învăţător interimar. 25
Mai la nord de Teleac, două localităţi învecinate, situate pe pârâul
Beica, afluent al Mureşului, se găsesc BEICA DE SUS şi BEICA DE JOS,
cunoscute sub vechile denumiri de Beica Română, respectiv Beica Maghiară.
Aceste din urmă toponime mărturisesc cine erau majoritari în fiecare dintre cele
două sate. Totuşi, în ambele sate se aflau parohii româneşti catolice de rit
26
răsăritean. În Beica Română, românii erau în număr de 51 O suflete la 1880 ; în
acelaşi an în Beica Maghiară se aflau 215 greco-catolici, alături de maghiari
18

19
20
21

Şematism ... 1896.

Col. I. Puia.

Şematism ... 1871, 1876, 1880, 1896.
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 37, f. 59.

22

Idem, d. 20, f. 176.
ldem, d. 42, f. 71.
24
Idem, d. 137, f. 171.
25
Idem, d. 27, f. 59.
26
Şematism ... 1880, p. 196.
23
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reformaţi. Despre şcoala din Beica de Sus se ştia, la 1925, că a existat din
1868, potrivit tradiţiei 28 ; fără a preciza anul înfiinţării, şematismele grecocatolice menţionează existenţa unui edificiu şcolar din lemn. 29 Chestionarul
pentru Beica de Jos aminteşte de existenţa unei şco li la 1850, 30 însă acelea~i
publicaţii arhidiecezane apărute între 1871 şi 1896 infrrmă existenţa clădirii. 1
De abia în acest ultim an se consemnează faptul că exista o casă de şcoală din
lemn. 32 Nu înseamnă că până atunci copiii românilor nu au învăţat, ci, potrivit
chestionarului, şcoală s-a ţinut în diferite case, apoi a avut edificiu propriu 33 •
Documentele de arhivă completează informaţiile de mai sus. Astfel, o adresă
consistorială din 1871 atrage atenţia protopopului că şcoala din Beica Română a
fost ocupată de preot ca locuinţă personală, cerându-se protopopului măsuri
urgente de remediere a situaţiei. 34 La 1884, parohul local raportează
protopopiatului că şcoala corespunde legilor, dar are numai o singură sală
pentru cursuri. 35 Într-un alt raport din 1889 aflăm că şcoala a fost ridicată în
1881 (probabil în locul uneia mai vechi), cu 3 încăperi, dar numai una destinată
procesului educaţional. 36 În Beica Maghiară situaţia era mai gravă. În 1884, un
raport al preotului Gavrilă Cioba preciza că nu există un edificiu pentru şcoală,
cursurile se ţineau într-o casă închiriată, însă era preconizată ridicarea unui
local propriu, materialele de construcţie fiind deja adunate. 37 La 1 septembrie
acelaşi an, parohul reclama lipsa de interes manifestată de enoriaşii faţă de
şcoală: deşi a convocat poporul în problema organizării noului an şcolar, au
venit doar câţiva. Totuşi, s-a luat decizia unei consultări cu cei din Beica
Română pentru a susţine un singur dascăl ambulant, care să predea alternativ
copiilor din cele două sate şi, până când va fi edificiul şcolar din Beica
Maghiară era gata, copiii greco-catolici de aici să meargă la şcoala din comuna
vecină. 38 Lista cu numele celor care au predat la începuturi în Beica Română a
fost întocmită după "spusele bătrânilor": Simion Borda cu menţiunea
"diplomat", urmat de Alexiu lnţe (lnţa), "cu diplomă", între anii 1890-1897,
Mihailă Marieşan, "fără diplomă" ( 1 sept. 1897-31 mai 1898), Ioan Oltean,
"diplomat" ( 1898-1900) etc. În Beica Maghiară primii dascăli au fost preoţii
Simion Crainic şi Gavril Cioba, apoi cantorul Ciorba Simion, Borda Mihăilă,
27

Ibidem.
Col. 1. Puia
29
Şematism ... 1880, p. 196; Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr.-cat. Reghin, d.
20, f. 138.
3
Col. 1. Puia.
31
Şematism ... 1871, p. 213,1876, p. 196, 1880, p. 196.
32
Idem, 1896, p. 201.
33
Col. 1. Puia.
34
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr.-cat. Reghin, d. 10, f. 1-2.
35
Idem, d. 20, f. 138.
36
Idem, d. 34, f. 199.
37
Idem, d. 20, f. 181.
38
Idem, d. 26, f. 171.
28
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necalificat, Gheorghe Borda, calificat etc. Perioadele de activitate ale acestora
nu sunt menţionate. Sursele arhivistice ne-au ajutat să aducem completări
necesare şi utile. În 1886 august 30, în Beica Română se încheia un contract
între docentele de aici, Simion Crainic, (altul decât preotul numit mai sus) şi
dascălul provizoriu din Beica Maghiară, Ion Oltean. Cei doi se înţelegeau ca cel
din urmă să predea copiilor din Beica Română toate obiectele, primind de la
comună plată în bani şi cereale. Semnatarii documentului, între care şi preotul
Teodor Hărşian, îşi rezervau dreptul de a urmări aplicarea acestui contract. 39
După doi ani, parohul din Beica Maghiară raporta protopopului despre demisia
lui Ion Oltean, începând cu data de 21 august, din postul de docente ambulant şi
cerea înlocuirea lui. 4 Cele două şcoli au avut un alt învăţător comun şi în
persoana lui Alexiu Inţe, ales de cele două senate şcolare, la 1 septembrie 1889,
în funcţia de docente-cantor ambulant; el era originar din alt sat, Căcuci, unde
îndeplinise aceeaşi funcţie. La concursul pentru postul de la şcolile din Beica de
Sus şi de Jos a candidat şi Simeon Ciorba, fost învăţător provizoriu în ambele
şcoli. 41 La şcoala din Beica Maghiară se referă şi o adresă consistorială din
1886 către protopopul reghinean, căruia i se cere să intervină la autorităţile
şcolare comitatense pentru redeschiderea şcolii de acolo. Conducătorul tractului
este îndrumat să trimită amintitelor autorităţi mai multe documente (lista cu
elevii, atestatul de la primărie referitor la starea edificiului şcolar nou construit
şi documentele privind calificarea docentelui) şi să arate că închiderea şcolii s-a
făcut în baza informaţiei false despre numărul redus de elevi. 42 Se pare că
intervenţia protopopului nu a avut efect, deoarece, doi ani mai târziu, el se
adresa în aceeaşi problemă inspectorului şcolar de la Tîrgu-Mureş, angajânduse că va lua măsuri pentru înlăturarea lipsurilor din dotarea unităţii şcolare.
Preciza că numărul de elevi se ridica la 30 şi că docentele Oltean avea
calificarea necesară. Redeschiderea şcolii ar fi liniştit poporul care a făcut
eforturi deosebite pentru ridicarea clădirii cu destinaţie şcolară. 43 Şcoala din
Beica Maghiară figurează în situaţia edificiilor şcolare din protopopiat existente
în 1890 ca fiind construită din lemn. Coroborând datele de mai sus, construirea
acestei şcoli trebuie să fi avut loc între 1880 şi 1890, clădirea nouă a şcolii fiind
amintită în documentele din anii 1885-1886. 44
În apropierea celor două Beici, spre sud-est, se află satul CĂCUCIU,
veche parohie greco-catolică, cu populaţie majoritară românească. Potrivit
recensământului oficial din 1880, din totalul de 232 locuitori, 225 erau români

°

39

40

41
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Idem, d. 32, f 65.
Idem, d. 32, f. 261-262.
Idem, d. 38, f. 25.
Idem, d. 32, f. 25.
Idem, d. 32, f. 12.
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(224 greco-catolici şi 1 ortodox), restul fiind de altă etnie. 45 Şematismul
arhidiecezan din acelaşi an consemnează 346 greco-catolici, problema acestor
46
diferenţe făcând obiectul altui studiu. În 1925, se ştia despre şcoala de aici că
a fost ridicată în 1851, an în care a şi început să funcţioneze, că s-a mutat întrun local nou în 1898 şi că a avut numai un învăţător. Lista dascălilor este adusă
la zi, primul fiind menţionat George Suciu ( 1851-1857), urmat de Iacob Suciu
(1857 -1861 ), Vasile Marcoş (1861-1865), Simion Suciu ( 1865-1870), Iacob
Suciu ( 1876-1886), toţi aceştia fiind necalificaţi. A urmat Alecsa Inţa (amintit
mai sus) şi Ioan Suciu din 1889. Se menţionează că şcoală nu a fost închisă de-a
lungul timpului. 47 În 1885, parohullocal, Simeon Suciu, raporta la protopopiat
că l-a informat pe dascălul Iacob Suciu, necalificat, despre faptul că a fost
însărcinat să se ocupe el (preotul) de elevi pentru a înlătura "starea deplorabilă"
a instruirii acestora, dar învăţătorul a refuzat să se supună şi chiar l-a agresat
verbal şi a afirmat că el avea susţinere de la consistoriul de Blaj. 48 Cu un an
înainte, acelaşi învăţător necalificat, Suciu Iacob, ocupa catedra din Căcuci;
despre el se raporta că avea numai un certificat "de dăscălie" eliberat în anii
absolutismului de şcoala normală din Reghin. 49 Din chestionar mai aflăm că
şcoala din Căcuciu avea 3 clase. În 1886 au fost doi candidaţi pentru catedra
vacantă: Alesiu Truţia şi Suciu Ioan; primul a câştigat voturile adunării
parohiale. El avea pregătirea necesară, figurând în lista cu învăţătorii calificaţi
din protopopiatul Reghin, documentele acestora fiind înaintate de protopop la
Blaj, în 1890. 50 Revenind la chestionarul din 1925, aflăm despre căcuceni că au
păstrat "datinile şi obiceiurile strămoşeşti ... portul şi jocul", că "sunt tari în
credinţă", iar interesul pentru şcoală a fost mare, dovadă că, în 1925, între cei
sub vârsta de 50 de ani nu era nici un analfabet. 51
La est de Căcuciu se află localitatea SÎNMIHAIU DE PĂDURE.
Potrivit recensământului oficial din 1880, românii reprezentau majoritatea
populaţiei, 357 din 366 persoane înregistrate aveau limba maternă româna, însă
364 se declarau de confesiune greco-catolică. 52 Şematismul editat în acelaşi an
de arhidieceza cu sediul la Blaj, consemna 400 de credincioşi români uniţi.
Învăţătorul care funcţiona în 1925 a completat chestionarul notând că şcoala s-a

Studia Censualia Transsilvanica, Recensământul din 1880 - Transilvania, Editura Staff, 1997
continuare Recensământ ... ), p 248
6
Şematism ... 1880, p. 197; vezi Beatrice Dobozi, Contributii istorica-demografice privind
Protopopiatul Ortodox Reghin - secolul XIX, în ,,Anuarul Arhivelor Mureşene", voi Il/2003,
Tîrgu-Mureş, pp. 175-182.
47
Col. 1. Puia.
48
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, dosar 28, f. 167-168.
49
Idern, d. 20, f 147.
50
Idern, d 37, f 59
51
Col. 1. Puia.
52
Recensământ ... 1880, p 248.
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deschis în 1823. 53 Nu cunoaştem sursa acestei informaţii, însă în 1900 se ţineau
cursuri într-o şcoală de lemn, construită în 1852. 54 Procesul de învăţământ a fost
institutionalizat încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Lista cadrelor
didactice până la 1925 se deschide cu numele primului învăţător, Ioan
Moldovan Pop, care a predat copiilor din Sînmihaiu de Pădure între anii 1823 şi
1835. 55 În 1879, se încheie un protocol, în urma inspecţiei făcute de o comisie
delegată de protopopiat, consemnându-se că edificiul şcolar este într-o stare
mediocră, fără podeaua necesară, dar suficient de luminoasă. 56 La 1890 exista o
57
şcoală de lemn. Până la sfărşitul secolului au mai fost dascăli încă nouă
persoane, între care Dumitru M. Pop (1835-1840), Gavril Veţan (1840-1848),
Vasile M. Pof (1849-1856), Neculai Bucin (1868-1881), Vasile Moldovan
(1884-1887). 5 Nu se spune nimic calificarea lor. În 1889 probabil o perioadă
scurtă, a funcţionat aici învăţătorul Alexa Truţia, calificat 59 , în chestionar fiind
menţionaţi, pentru acelaşi an, Ioan Suciu ( 1887 -1889) şi Dumitru Harşan ( 18891904).60 Tot în răspunsul la chestionar se precizează că în timpul revoluţiei de
la 184811849 şcoala a fost închisă. Despre trecutul comunei şi al locuitorilor ei
aflăm că anul de început al localităţii ar fi 1500, dar alte surse menţionează ca
primă atestare documentară la 1319. 61 Chestionarul ne mai spune că în anul
1700 (imediat după trecerea la Unirea cu Biserica Romei), aici a fost sediul
protopopiatului greco-catolic. Sătenii au fost iobagi pe domeniul de la Gurghiu
până la 1849, fiind, între altele, gonaci la vânătorile domneşti, de unde se pare
că se trage patronimul Bucin, des întâlnit aici. 62
În aceeaşi zonă se găsesc alte două localităţi cu nume identic:
CHIHERU DE JOS şi DE SUS, ambele parohii greco-catolice cu 480, respectiv
780 suflete în anul 1880. 63 ,,După spusa unui bătrân în vârstă de 96 ani", se ştia
în 1925, că şcoala din Chiheru de Jos funcţiona de la 1850-1851. 64 Conform
65
şematismului din 1871, edificiul şcolar era din lemn. O nouă clădire cu
aceeaşi destinaţie s-a ridicat în 1889, copiii învăţând acolo şi în 1925. 66 De la
acelaşi bătrân al satului s-au aflat numele dascălilor, începând cu Grama
53
54
55

Col. 1. Puia.

Şematism ... J900, p. 500.

Col. 1. Puia.
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 13, f. 46.
57
Idem, d. 137, f 204.
58
Col. 1. Puia.
59
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 37, f. 25.
6
Col. 1. Puia.
61
Coriolan Suciu, Dictionarul istoric al loca/itătilor din Transilvania, Editura Academiei
R.S.R., 1967, voi. II, p. 130.
62
Col. 1. Puia.
63
Şematism ... 1880, p. 197-198.
64
Col. 1. Puia.
65
Şematism ... J871, p. 214.
66
Col. 1. Puia.
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Simion, "diplomat", Mihăilă Mera, Hărşan Filon, localnic, dar "cu diplomă"
s.a. 67 Din arhiva protopopească vin alte informaţii. Astfel, la 1884, şcoala avea
trei clase, învăţător fiind Iuliu Hărşian, proaspăt absolvent al preparandiei din
Blaj. 68 El l-a înlocuit pe Filon Hărşan care, în 1882/1883, fusese şi cantor, dar a
fost arestat şi închis; nu se explică motivul acestei arestări, însă notarul
protopopesc raporta, în 1883, despre cererea soţiei acestuia de a i se achita
drepturile cuvenite pentru perioada când a activat înainte de condamnare.
Pentru că nu a avut "purtarea recerută", senatul şcolar protopopesc a hotărât
plata a numai 20 fl., din milă pentru familie. 69 În Chiheru de Sus, potrivit
"tradiţiei", exista şcoală cam din anull840. Aceeaşi sursă, memoria orală, stă la
baza listei cu învăţători, primii doi, necalificaţi, fiind Toader Mate şi Ioan
Ladosan, urmaţi de Ioan Demian, "cu di~lomă" (1858-1866), Ioan Roşea (18661870), Ioan Cioba (1870-1874) şi alţii. 7 În 1884 şcoala avea patru clase, dascăl
fiind Iuliu Hărşan, proaspăt absolvent de preparandie 71 ; în 1885 edificiul şcolar
nu corespundea cerinţelor, inspectorul şcolar regesc comunicând oficiului
protopopesc nemulţumirea. 72 Drept urmare, în 1889, s-a luat hotărârea de a se
ridica o nouă şcoală, identificându-se sursele financiare necesare. 73 În acelaşi
an, problema şcolii este discutată în senatul şcolar protopopesc. S-a ajuns la
concluzia că trebuie impusă demararea construcţiei, al cărei plan era făcut de 3
ani. 74 În privinţa celor care i-au învăţat pe copii, în 1886 au fost doi candidaţi
pentru catedra vacantă din Chiheru de Sus: Alesandru Lenard şi Nicolau Radu,
ambii calificaţi. Senatul şcolar local 1-a ales pe primul ca docente permanent,
75
adică definitiv. În chestionarul primit de 1. Puia, A. Lenard este menţionat ca
activ din anul 1878, 76 eroare dată fiind alegerea lui la aproape un deceniu
distanţă. În privinţa trecutului general al aşezării, se menţionează existenţa unei
cetăţi numită chiar aşa, "Cetăţuia", în proximitatea satului Chiheru de Sus, ale
cărei urme erau încă vizibile în 1925. Revenind în contemporaneitate, se
menţiona că în 1925 procentul analfabeţilor era extrem de ridicat - 50% din
total populaţie-, dovada slabelor rezultate pe tărâm şcolar. 77
Pentru localitatea POARTA chestionarul a fost completat de acelaşi
Ieronim Puia. Cunoscută sub vechea denumire de "Curticap", provenită din
toponimul maghiar Kortvelykapu, aşezarea se află pe partea dreaptă a
67

68
69

ldem.
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 26, f. 217.
ldem, d. 20, f. 64.
Col. I. Puia.
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 20, f. 194.
Idem, d. 30, f. 63-64.
ldem, d. 18, f. 16.
Idem, d. 38, f. 34-35.
Idem, d. 32, f. 63.
Col. I. Puia.
ldem.
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Mureşului, la nord-vest de Voivodeni. Spre sfărşitul secolului al XIX-lea era
parohie greco-catolică puternică, cu 550 de suflete la 1896, alături de care trăiau

câţiva reformaţi maghiari şi alşi câţiva evrei. 78 În 1925 se cunoştea anul1875 ca
an de debut al şcolii româneşti 79 ; avem aici o dublă eroare: era vorba despre

despre o nouă clădire, care a fost inaugurată mult mai târziu, lucru atestat de
alte documente arhivistice. Şematismul din 1871 confirmă lipsa casei de şcoală,
cu toate acestea erau înregistraţi 50 de elevi care trebuiau să înveţe undeva. 80
Situaţia nu s-a schimbat în 1879, când se raporta la protopopiat că nu există o
clădire destinată procesului educaţional, instrucţiunea elevilor făcându-se într-o
casă închiriată. La fel stăteau lucrurile şi în 1884, când preotul Iuliu Graur scria
la protopopiat despre lipsa edificiului şcolar. 81 În 1889, preotul şi oamenii "mai
cu stare" au hotărât să ia un împrumut de la bancă pentru a cumpăra o casă în
mijlocul satului. 82 Nu ştim dacă este vorba despre clădirea amintită în 1890 ca
şcoală ridicată din lemn. 83 Învăţători au fost Petru Graur, Demetriu Hărşian,
Augustin Dorgo, Petru Tătar şi Augustin Andone; nu se dau detalii despre
nivelul lor de calificare. 84 Petru Graur era necalificat, conform unei adrese a
inspectorului şcolar regesc trimisă oficiului protopopesc în anul 1888. 85 El
fusese dascăl şi cu patru ani în urmă, când preotul îi aprecia "purtarea
lăudabilă". 86 Ieronim Puia notează că cei din Poarta au fost şi sunt oameni
87
credincioşi şi fără "viţii. "
În secolul al XIX-lea, din protopopiatul greco-catolic al Reghinului a
făcut parte şi FILPIŞU MARE, sat situat în nord-vestul actualului judeţ Mureş.
Aici erau înregistraţi, potrivit evidenţelor arhidiecezane din 1880, 400 de suflete
de naţionalitate română şi confesiune greco-catolică, alături de 300 de maghiari
reformaţi. 88 Potrivit chestionarului lui Puia, în 1898 şcoala s-a mutat într-un
sediu nou; nu se dau nici un fel de date referitoare despre înfiinţarea şcolii,
menţionându-se doar că a exista o unitate de învăţământ greco-catolică cu sediu
propriu. La 1890, elevii învăţau într-o şcoală construită din lemn. 89 Învăţătorii:
Ioan Roman, "până la legile lui Aponyi, începând de prin 1860" 90 , Toader Dicui
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Şematism ... 1896, p. 204.

Col. I. Puia.

Şematism ... 1871, p. 215.
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 20, f. 167.
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Idem, d. 37, f. 81.
ldem, d. 137, f. 204.
84
Col. I. Puia.
85
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 32, f. 224.
86
vezi nota 81.
87
Col. I. Puia.
88
Şematism ... JBBO, p. 200.
89
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 137, f 204.
90
Este vorba legile emise în timpul ministrului de resort, Apponyi Albert, care, în 1907, a iniţiat
două articole de legi, XXVI şi XXVII, referitoare la "competinţele" materiale ale dascălilor de
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şi David Roman.

A fost uitat sau nu s-a ştiut despre Ioan Roman, care, în
comisiei şcolare locale din 27 august 1886, a fost ales învăţător
definitiv, acesta fiind activ şi în 1889, potrivit evidenţei docenţilor calificaţi din
. 92
protopoptat.
MURA MARE şi MURA MICĂ, cunoscute sub vechile denumiri de
Sidriaşul Mare, respectiv Sidriaşul Mic, aveau parohii greco-catolice organizate
încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea. În Mura Mare, în anul 1896,
erau 218 greco-catolici, 3 romano-catolici şi 5 izraeliţi, iar în Mura Mică, 224
români catolici de rit răsăritean trăiau alături de 4 ortodocşi, tot atâţia romanocatolici şi 2 reformaţi. 93 ,,După tradiţie", şcoala din Mura Mare a funcţionat din
1858, dar în alte surse se consemnează anul 1878. 94 În şematisme se vorbeşte
despre o "casă de şcoală" în 1871, 95 ca în 1880 să mai fie amintită 96 , pentru a se
vorbi despre ea, din nou, în 1896. 97 Pentru Mura Mică, anul de început al şcolii
se consideră a fi 1894. 98 Dar clădire pentru şcoală exista în 1871, 1876, 1880 şi
1896. 99 În chestionarul din 1925 s-a trecut probabil anul când s-a dat în
folosinţă un nou local destinat instrucţiunii şcolare. Documentele de arhivă ne
dezvăluie care era situaţia în cele două sate în 1884. În Mura Mare, o comisie
de inspecţie de la protopopiat constata că edificiu şcolar lipseşte, orele ţinându
se în locuinţa învăţătorului. 100 În Mura Mică starea clădirii şcolii era una "cam
debilă." 101 În 1889, senatul şcolar protopopesc a hotărât ca cele două comune
să-şi edifice o clădire comună pentru şcoală. 102 Revenind la chestionarul din
1925, din el aflăm numele primilor dascăli. În Mura Mare, conform "tradiţiei",
până pe la 1865, au predat copiilor Dimitriu Vasilie, Şerb Neculae şi Ciorba
Ilie, toţi "nediplomaţi", urmaţi de Ciorba Gh. (1865-1880), Teodor Lucacs
(1880-1907) s.a.; cei de după anul 1865 au fost toţi calificaţi. 103 Un protocol
încheiat cu prilejul unei adunări comune a celor două parohii pentru alegerea
unui docente, la 26 septembrie 1885, ne spune că Teodor Lucacs (în document
Luka T6der) a fost preferat de votanţi, fiind "cel mai qualificat". El devenea
dascăl ambulant în cele două comunităţi pentru o perioadă de de trei ani "de
91

şedinţa

la şcolile de stat şi cele confesionale; aplicarea acestor legi aducea atingere autonomiei
confesionale în domeniul învăţământului şi a avut ca efect închiderea unor şcoli româneşti.
91
Col. 1. Puia.
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Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 32, f. 145, d. 37, f. 59.
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Şematism ... 1896, pp, 210-211.
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Col. 1. Puia.
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Şematism ... 1871, p. 221.
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Idem 1880, p. 204.
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Idem 1896, p. 210.
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Col. 1. Puia.
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Şematism ... 1871, p. 222, 1876, p. 205, 1880, p. 205, 1896, p. 210.
100
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Regin, d. 20, f. 180.
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ldem, d. 20, f. 179.
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104

probă".
Aceeaşi persoană se găseşte între docenţii necalificaţi enumeraţi întro adresă a inspectorului şcolar regesc către oficiul protopopesc, în 1888. 105 În

Mura Mică au fost învăţători; Luca Toader (20 de ani), Stiopu Maxin,
Alexandru Mesaros etc. În 1925, locuitorii din Mura Mare erau lăudaţi că şi-au
ţinut şcoală din propriile lor puteri, opunându-se înfiinţării unei şcoli de stat cu
limba de predare maghiară, demonstrându-şi astfel preocuparea lor pentru
învăţământul în limba maternă, mărturia cea mai clară în acest sens fiind şi
numărul mic de analfabeţi, numai 7 din 360 de suflete. În Mura Mică, procesul
de maghiarizare se pare a fi fost mai puternic, românii de acolo vorbind o limbă
106
română stricată, însă ei au rămas morali, cu o cultură religioasă puternică.
O altă localitate, BREAZA, se găseşte în imediata apropiere a
municipiului Reghin, fiind cunoscută şi sub vechea denumire de Breţcu.
Biserica greco-catolică avea enoriaşi destul de numeroşi înainte de 1900,
numărând 349 suflete în 1896, alături de maghiarii care formau majoritatea
(708 reformaţi, 25 romano-catolici, 4 unitarieni); locuiau acolo şi 7 izraeliţi. 107
Alexandru Szegedi, învăţătorul şcolii de stat la 1925, răspunde la întrebările lui
Ieronim Puia, amintind şcoala confesională greco-catolică în funcţiune până în
1911, înfiinţarea ei petrecându-se în jurul anului 1850. Istoricul Nicolae Albu
susţine că în Breaza s-a înfiinţat şcoala confesională românească în 183 7, cu
sprijinul financiar al prepozitului capitular Simion Crainic. 108 Învăţătorii români
au fost, între alţii, Ioan Mera (1876-1878), Dumitru Mera până în 1880, Teodor
Dicui până în 1911. 109 Potrivit datelor din şematism, în 1871 în Breaza era
dascăl Alesiu Mera, acesta fiind şi cantorul Bisericii. 110 În 1884, într-un raport
al parohului local se afirmă că edificiul şcolar este în stare bună ~i că docentele
Teodor Dicui nu este calificat, având o activitate "destulit6re". 1 1 Consistoriul
de la Blaj scria protopopului de Reghin, în 1899, că s-a hotărât acordarea unui
ajutor financiar de 50 de fl. din fondul arhidiecezan pentru şcoală, suma
virându-se la momentul când şcoala aflată în construcţie va fi "sub
acoperisiu". 112 Deci se ridica un nou edificiu destinat desfăşurării procesului de
învăţământ.

Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 28 ( 124.
Idem, d. 32, ( 224.
106
Col. 1. Puia.
107
Şematism ... 1896, p. 202.
108
Nicolae Albu, Istoria şcolilor româneşti din Transilvania între 1800-1867, Editura Didactică
~i Pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 145.
09
Col. 1. Puia.
110
Şematism ... 1871.
111
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 20, ( 163.
112
ldem, d. 18.
104
105
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Ne oprim şi la URISIUL DE SUS. Aici românii formau o comunitate
113
puternică, arondată protopopiatului ortodox al Reghinului.
Recenzorii
statului înregistrau, în 1857, 566 locuitori dintre care 532 erau ortodocşi şi
numai 13 greco-catolici 114 ; în 1880, numărul greco-răsăritenilor ajunsese la 637,
fiind înregistraţi numai 7 credincioşi uniţi cu Biserica Romei. 115 Despre
vechimea şcolii din comună se ştia, în 1925, că, "după tradiţie", aceasta
funcţiona cam din 1852. 116 Starea ei era mediocră în 1870, aşa cum ne spune
protocolul vizitaţiei canonice, fiind lipsită de orice sursă de venit. 117 Cu doi ani
înainte, unitatea de învăţământ avea un fond bănesc infim, de 4 fl. 55 cr. 118 În
chestionar lui Puia, la rubrica privind învăţătorii, este trecut Ioan Matei (18581890), fiu de preot şi calificat "conform timpului". Confirmarea prezenţei lui la
catedra din Urisiul de Sus vine şi din alte surse, în 1870 fiind suspendat şi
sancţionat, dar iertat apoi de consistoriul de la Sibiu care i-a cerut să-şi
119
îndeplinească obligaţiile "punctualiter".
Alţi dascăli au fost Comea Ilie
( 1890-1892), necalificat, urmat de preotul local, Matei Zaharie, până în 1907. 120
Starea culturală şi socială a românilor a rămas una precară din cauza situaţiei
economice deloc bună, dar ei au reuşit să-şi păstreze obiceiurile, portul şi
religia. 121
Şi NADĂŞA (cu vechea denumire de Nadăşa Română), în vecinătatea
localităţii Urisiu de Sus, a fost parohie ortodoxă la început de secol XIX, cu 64
familii la 1805, 122 făcând parte din protopopiatul Turda Superioară, ulterior al
Reghinului. Totuşi, Biserica greco-catolică, dominantă în regiune, a reuşit să
atragă adepţi, organizându-şi cu timpul o parohie care număra 83 de suflete în
1865, preot fiind Eremia Cioba. 123 În 1896, numărul lor a crescut la 84, dar
124
ortodocşii rămâneau cei mai mulţi - 372.
Se pare că şcoala de aici că a
funcţionat de prin 1850. Un document din 1858 vorbeşte despre această
instituţie, patronată de Biserica Ortodoxă, dascăl fiind Nicolae Matei, populaţia
şcolară numărând 27 de copii. 125 Acelaşi învăţător este amintit şi în 1925; el nu
113

Pentru detalii vezi la Beatrice Dobozi, Convertiri religioase în protopopiatul Reghin la
de secol XIX şi început de secol XX (Urisiu de Sus, Urisiu de Jos şi Valea Jidanului), în
"Reghinul Cultural- Studii şi articole", VII/2004, Reghin, pp. 142-152.
114
Recensământ ... 1857, p. 369.
115
Idem, 1880, p. 250.
116
Col. 1. Puia.
117
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul Ortodox Român Reghin (în continuare
Protopopiatul ort. Reghin), d. 22, f. 58-59.
118
Idem, d. 21, f 3-4.
119
ldem, d. 22, f 91.
12
°Col. 1. Puia.
121
Idem
122
Matei Voi1eanu, Contribuţiune la istoria bisericească din Ardeal, Sibiu, 1928, p. 40.
123
Şematism ... l865, p. 71.
124
Jdem, 1896, p. 207.
125
Nicolae Albu, op. cit., Anexa II.
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a avut calificarea necesară, totuşi a predat elevilor nădăşeni timp de 20 de ani.
L-a urmat Nicolae Luca, "diplomat", rămas în Nadăşa 30 de ani, apoi Stavilă
Ion, Telecan Gheorghe etc. La vizita canonică din 1869, comisia protopopească
îl găseşte pe Nicolae Luca la catedră. 126 În 1884, parohul greco-catolic din
Beica Maghiară (Beica de Jos) raporta la protopopiat că în Nadăşa şcoala era
127
comună pentru greco-catolici şi ortodocşi, elevii români uniţi fiind numai 6.
În 1890 şcoala a fost prilej de dispută între cele două Biserici româneşti. Primpretorul a aprobat cererea protopopului ortodox Galaction Şagău de a se ridica
edificiul şcolar din Nadăşa conform planului înaintat. În aceeaşi hotărâre se
arată că discuţiile contradictorii în problema ridicării şcolii, iscate între cele
128
două comunităţi confesionale urmau să se tranşeze în justiţie.
Se pare că
neînţelegerile au pornit de la modul în care era înregistrat terenul în cartea
funciară ca aparţinând numai ortodocşilor. 129 Nici la sfărşitul anului tensiunile
nu dispăruseră, la protopopiatul greco-catolic sosind lista cu enoriaşii din
13
Nadăşa care refuzau să participe la construirea şcolii.
Conform chestionarului
din 1925, şcoala din Nadăşa a fost construită de oamenii locului "cu dor de
învăţătură" şi, după spusele bătrânilor, regimul maghiar a dorit să o transforme
în şcoală de stat, dar satul s-a opus şi şcoala a rămas confesională până la 1918.
Se mai precizează că locuitorii aveau credinţa ortodoxă, ceea ce "e de mirare"
pentru că în împrejurimi aproape toţi oamenii "sunt catolici" (greco-catolici-

°

n.n).131

Facem un popas şi la PETELEA, comună situată în apropierea imediată
a Reghinului. Pe parcursul secolului al XIX-lea, românii de aici au aparţinut,
din punct de vedere confesional, Bisericii greco-catolice. La chestionar a
răspuns învăţătorul Ioan Butnar, în 25 iulie 1925. Astfel aflăm că şcoala
românească s-a edificat între anii 1851/1856, ca proprietate a Bisericii grecocatolice, în timpul curatorului bisericesc, Simeon Butnariu 132 . Dintr-un raport
din anul 1884, trimis de parohul Ioan Butnariu, rezultă că edificiul şcolar era
din lemn, cu o singură încăpere în care se ţineau toate orele, cu toţi elevii,
indiferent de vârstă. Motivul acestei situaţii: "din causa miseriei celei de tot
mari a poporului român." 133 Un alt raport din 1890 nu indică nici un progres:
şcoala, tot din lemn, avea 3 încăperi, însă două dintre ele erau destinate
locuinţei învăţătoreşti. 134 În chestionar se spune că înainte de a avea local
propriu pentru şcoală, elevii din Petelea învăţau într-o casă particulară. Sediul
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul ort. Reghin, d. 22, f. 108v-109.
Idem, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 20, f. 160
128
Idem, d. 41, f. 101.
129
Idem, d. 42, f. 56.
130
Ibidem, f. 12.
131
Col. 1. Puia.
132
Ibidem.
133
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 20, f. 183.
134
Idem, d. 41, f. 111-112.
126
127
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de la 1925 fusese inaugurat în 1907 şi până în 1924 a funcţionat cu un singur
învăţător. Lista cu dascălii din Petelea cuprinde 22 de nume, începând cu
Pauleti Gheorghe din Şard, care a predat în anul şcolar 185911860. Ultimii
menţionaţi sunt Petru Tătar din Sîntioana, învăţător între anii 1903-1921, şi
Smaranda Popescu, aceasta ocupând al doilea post înfiinţat în 1924. Nivelul de
pregătire nu este precizat în toate cazurile. Despre Ioan Butnariu, care a
funcţionat între 1863-1865 (probabil tatăl celui ce scria în 1925 - n.n), se spune
că a instruit elevii încă din 1858, având decret de numire din partea
protopopului. 135 În anul şcolar 188311884 a fost învăţător Teodor Luca, dar
calificarea lui nu este precizată. În raportul amintit mai sus, datând din 1884 136 ,
parohul local arăta că el a urmat preparandia din Blaj, dar nu susţinuse
examenul de calificare, în schimb era calificat pentru predarea limbii maghiare,
având vechime în învăţământ de 1O ani. Între anii 1885-1889 i-a învăţat pe
copiii petelenilor Andrei Truţia, anterior dascăl în Urisiul de Jos, de unde
demisionase la 4 iunie 1885, "din considerarea greutăţilor" făcute de autorităţile
137
şcolare civile.
Absolvenţi de pedagogie, care au ocupat catedra din Petelea,
au fost patru (Anton Dorgo, Vasile Doroftei, Emanuil Pol şi Ioan Cioba), alţii
trei fiind "cu diplomă" (Ioan Oltian, Vasile Demian, Vasile Dicui). Şcoala nu a
fost închisă niciodată. Despre românii din Petelea, Ioan Butnar susţine că
aceştia s-au aşezat pe aceste meleaguri din anul 1400, fiind servitori şi păstori
pe moşiile saşilor. Alţii au venit ca meseriaşi, ceea ce explică patronimele
locale (Rotar, Suciu etc.), sau din sate ungureşti, păstrându-şi numele maghiar
românizat (Şimon, Micloş etc.) ori chiar de l'este munţi (Moldovan, Oltean
etc.). La 1733, în Petelea erau 135 de suflete. 13 Prima Biserică greco-catolică sa construit în 1750, de la ea păstrându-se un clopot mic. O nouă Biserică s-a
ridicat în 1872. Românilor din Petelea li s-a interzis, în anul 1882, să-şi
păşuneze animalele pe terenurile comunei. Procesul deschis atunci a durat 8 ani,
dreptul de păşunat fiind recâştigat de abia în 1890. 139
În vecinătatea localităţii Petelea se află satul HABIC. Locuitorii
140
aparţineau Bisericii greco-catolice, numărând 530 suflete în 1880
şi 586 în
1896. 141 Protocoalele bisericeşti consultate de cel care răspunde la chestionarul
lui Ieronim Puia i-au furnizat informaţia sigură că şcoala s-a înfiinţat aici în
1838, având caracter confesional. 142 Alte precizări nu se fac, dar cercetările
efectuate ne-au permis să aducem unele completări. Şcoala românească din
Habic avea, la 1884, 6 clase "zilnice" (sistem de învăţământ cotidian, pentru
135

Col. 1. Puia.
vezi nota 133.
137
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 28, f. 4.
138
Este vorba de conscripţia efectuată în vremea episcopului Inocenţiu Micu Klein.
139
Col. 1. Puia.
140
Şematism ... 1880, p. 201.
141
Şematism ... 1896, p. 206.
142
Col. 1. Puia.
136
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copiii între 6-12 ani- n.n.) şi 3 "de repetiţie" (pentru elevii de 13-15 ani care nu
urmau o altă formă de şcolarizare superioară celei primare). Edificiul şcolar era
14
în "stare miserabilă, delăsată." 3 Învăţătorii cunoscuţi sunt în număr de 9.
Pornind de la "spusele bătrânilor", primul dascăl a fost preotul Simion Crainic,
urmat de fiul acestuia, Grigore Crainic, "cu diplomă", activ în Habic "timp de
vreo 25 de ani." 144 Prezenţa îndelungată a lui Grigore Crainic în Habic este
confirmată şi de alte documente, între care un raport întocmit chiar de el, la 1
decembrie 1884, în care scrie că a absolvit preparandia din Năsăud în 1861,
14
A fost urmat, între alţii, de
primind decret de numire ca dascăl în 1862.
Crainic Ion, necalificat, Albu Ion, calificat, David Roman "cu diplomă", preotul
Iuliu Cioba etc. În încheierea chestionarului se arată că "ştiinţa de carte n-a fost
răspândită temeinic în popor", de aceea, în 1925, majoritatea "ştiu numai să
146
iscălească", alţii fiind total analfabeţi.
Ultimul popas îl facem la AP ALINA, astăzi un cartier al Reghinului,
mai demult o aşezare de sine stătătoare, numită în vechime AbafaialApăfaia.
Românii formau o parohie greco-catolică. În 1880, autorităţile statului recenzau
942 de locuitori (334 români, 341 maghiari, 6 germani, 1 slovac şi 204 de altă
naţionalitate, neprecizată). Deci avem de-a face cu o localitate multietnică.
Românii erau greco-catolici, unul singur declarându-se ortodox. 147 Şematismul
din acelaşi an menţionează 386 greco-catolici şi acelaşi număr de romanocatolici şi reformaţi. 148 Chestionarul completat în 1925 este semnat numai de
Ieronim Puia, care scrie că şcoala de aici, "după tradiţie", funcţionează din
1848. Primul învăţător a fost Gheorghe Rusu până prin 1872, fără să aibă
calificare, urmat de Alexandru Lenard (1872-1887), calificat, N. Borda
"diplomat" (1887-1890) şi Alexandru Roman, cel care răspundea întrebărilor
puse de inspectorul şcolar. Documentele de arhivă aduc noi informaţii. La 19
iulie 1884 se raportează la protopopiat că şcoala este "în stare slabă." şi că s-au
149
În acelaşi an, locuitorii
adunat 400 de florini pentru ridicarea uneia noi.
greco-catolici se adresează oficiului protopopesc, cerând repetarea licitaţiei
pentru lucrările de edificare a şcolii. 150 Se pare că în aceeaşi toamnă noua şcoală
era gata şi potrivit, inventarului, era din lemn, cu 3 încăperi şi într-o stare
bună_l 51 Tot din 1884 datează o scurtă autobiografie a învăţătorului George
Russu: avea 30 de ani vechime la catedră, de 20 de ani preda în Apalina,

Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr.cat. Reghin, d. 20, f 139.
Col. 1. Puia.
145
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 20, f 168.
146
Col. 1. Puia.
147
Recensământ 1880, p. 242.
148
Şematism ... 1880. p. 195
149
Arhivele Naţionale Mureş, fond Protopopiatul gr. cat. Reghin, d. 20, f 134.
150
ldem, d. 26, f 38.
151
Ibidem, f 134-135.
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cumpărare a caselor şi terenului din strada Alexandru cel Bun nr. 9 de către
doctorul Dragomir Badiu de la numitul Marcu Braunştein. Din conţinutul
acestuia rezultă că acest imobil a fost cumpărat de către Marcu Braunştein de la
doctorul Samoil Torceaner prin actul de vânzare-cumpărare autentificat de
Tribunalul Judeţean Bacău în data de 26 aprilie 1881 şi transcris la acelaşi
tribunal sub nr. 175 din 27 aprilie 1881 4 . La Arhivele Naţionale Bacău deţinem
doar transcrierea acestui act, lipsind volumul III al tomurilor cu acte autentice
din anul1881.
Aşa cum se obişnuia, actul de vânzare-cumpărare menţiona şi vechiul
proprietar al bunului înstrăinat, în acest fel aflăm că Samoil Torceaner a obţinut
proprietatea în urma unei ordonanţe de adjudecare a Tribunalului Judeţean
Bacău, ordonanţă legalizată sub nr. 1877 din 16 februarie 1867, care însă nu s-a
păstrat în arhiva Tribunalului Judeţean Bacău. Actul din 26 aprilie 1881 ne
relevă însă un aspect de o importanţă majoră privind întinderea şi vecinătăţile
proprietăţii. Astfel este consemnat că aceasta avea întinderea din mai vechiul
document de proprietate care a fost transcris de Tribunalul Judeţean Bacău sub
nr. 190 din 7 noiembrie 1852 5 .
În acest fel am ajuns la documentul care este cunoscut şi pus în
circulaţie prin diverse mijloace de informare şi în care a fost transcris în mod
eronat numele de Alicsandru în acela de Alicsandri şi a fost considerat actul
care demonstra că Alecsandri a deţinut o casă în oraşul Bacău.

4

5

Idem, d. 7/ 1881, f. 228-229.
ldem, d. 111852, f. 120-121.
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Simpla analiză a scrisului din document demonstrează fără nicio urmă
de îndoială că este scris Alicsandru şi nu Alicsandri. Iar dacă acolo ar fi fost
scris într-adevăr Alicsandri şi ar fi vorba despre proprietatea familiei poetului
atunci cu siguranţă nu mai putem vorbi despre casa Badiu ca fiind casa în care
s-ar fi născut poetul. Şi spunem aceasta, deoarece documentul din 24 octombrie
1852, transcris în data de 7 noiembrie 1852, este cel mai vechi act identificat de
noi ca act de proprietate al casei Badiu, iar în conţinutul lui se precizau
vecinătăţile proprietăţii şi unul din vecinii locului era clucerul Alicsandru.
În luna februarie 1853 6 a avut loc un puternic incendiu în oraşul Bacău
fapt care a determinat autorităţile să întocmească un recensământ al caselor din
oraş în vederea stabilirii contribuţiei băneşti a fiecărui proprietar pentru
sprijinirea materială a Comandamentului pompierilor. Această listă 7 , numită de
autorităţi catagrafie, este foarte importantă pentru încercarea noastră de a
identifica cine este clucerul Alecsandru menţionat în actul de vânzare
cumpărare din luna octombrie 1852. Diferenţa dintre momentul întocmirii celor
două documente este de doar câteva luni, deci este greu de imaginat că nu
putem identifica numele acestuia. Citind lista, în care au fost înregistrate 891 de
case, vom regăsi la numărul 833 numele "clucerului Alecsandru Vilner", iar la
numărul 834 pe cel al "clucerului Alecu Bârlădescu" care închiriase casa de la
Marghioala Bene. Dacă tatăl poetului ar fi avut casa în Bacău ar fi trebuit să
figureze în această listă, dar nu cu rang de clucer ci de vornic: era vornic din
anul1844.
Nu ştim cum a fost întocmită lista şi care este ordinea înregistrării
caselor, deoarece nu erau încă folosite denumiri de străzi, acest lucru s-a
întâmplat abia din anul 1865 8 . Trebuie însă să menţionăm că putem identifica
multe din zonele în care se puteau situa proprietăţile înşiruite în acea listă.
Remarcăm că la numărul835, deci aproape de casa clucerului, apare numele lui
Costache Rosetti şi credem că acea proprietate poate fi casa care în anul 1888
era vândută lui Faiviş Klein de Dimitrie Rosetti Teţcanu, fiul lui Costache. Pe
locul ei se vor construi imobilele proprietate a Comunităţii Evreilor, situate pe
strada Alexandru cel Bun. Din actul de vânzare din anul 1888 rezultă că unul
din vecinii casei era Marcu Braunştain cel care în anul 1907 îşi va vinde casa lui
Dragomir Badiu.
Este, de asemenea, important să semnalăm că în catagrafia caselor,
întocmită în anul 1853, la numărul 832 este înregistrată sărăria cămăraşului
ocnelor. Ştiut fiind că tatăl poetului a fost într-o perioadă cămăraş al ocnelor,
Idem, fond Primăria oraşului Bacău, d. 5211852, f. 33-48.
Eugenia Mărioara Mihalcea, Bacău/ de la rural la urban (Casele băcăuanilor între incendiul
din 1853 şi ocupaţia rusească), în ,,Acta Bacoviensia", voi. V/2010, pp. 213-229.
8
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria oraşului Bacău, d. 20/1864, f. 14-15.
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1867. Este primul proprietar care a stăpânit casa o perioadă mai lungă de timp,
între 1867-1881. El este cel care era numit în anul 1867 al doilea doctor al
oraşului la solicitarea mai multor locuitori, fiind socotit un doctor bun şi care a
ajutat oraşul pe timpul holerei 12 •
Începând cu luna aprilie 1881 şi până în septembrie 1907 casa a fost în
proprietatea lui Marcu Braunştain. Mare cămătar, acesta a fost implicat în
această perioadă într-un scandal care a zguduit instituţia primăriei privind o
fraudă fiscală. El a fost arestat şi pentru a fi eliberat provizoriu a depus ca
garanţie actele casei din strada Alexandru cel Bun. Acest fapt este consemnat pe
marginea actului de vânzare cumpărare al casei. În litigiu era acuzat primarul de
atunci Gheorghe Hociung şi casierul primăriei Ion Stanciu care ar fi sustras
garanţiile date de antreprenorul iluminatului public al Bacăului şi le-a vândut lui
13
Braunştein. Marcu Braunştein este găsit nevinovat •
Următorul proprietar devine Dragomir Badiu, cel care a deţinut casa
până la moartea sa în anul 1941. Acesta participase la primul război mondial, a
întemeiat în anul 1919 Cercul Cultural "V. Alecsandri", iar în perioada 19231941 a fost preşedintele Băncii Oituzul Bacău. 14
După moartea lui Dragomir Badiu averea considerabilă a fost împărţită
prin actul de partaj voluntar între cei doi copii ai Zenobiei şi ai lui Dragomir
Badiu: Florica, căsătorită Urziceanu, şi Leon. Actul de partaj a fost autentificat
de Tribunalul Bacău, Secţia a III-a cu nurnărul1476 din 30 mai 1941 15 . Potrivit
acestuia, casa din strada Alexandru cel Bun nr. 5 a revenit Floricăi, iar terenul
viran din strada Vasile Alecsandri nr. 17 lui Leon.
În procesul-verbal pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite,
încheiat în data de 23 decembrie 1941 de Circumscripţia a II-a Fiscală din
cadrul Administraţiei Financiare Bacău, proprietatea d-nei Florica Badiu din
strada Alexandru cel Bun nr. 7 era descrisă astfel: "Casă de locuit construită din
zid, acoperită cu tablă, cu instalaţie electrică, apă şi canal, cu sobe de faianţă,
compusă din: o verandă de sticlă, un hol, 4 camere mari, cămară, bae, W.C.,
sală în formă de unghi drept pe care sunt: bucătărie, o cămară, 3 camere, garaj,
beciu de zid, magazie. În faţa clădirii este o grădină mare cu arbori şi flori.
Clădirea principală şi dependinţele sunt în stare bună, în parte cu mici
16
stricăciuni reparabile din cauza cutremurului" .

Idem, fond Primăria Oraşului Bacău, d. 64/1866, f. 17-19.
Idem, d. 115/1884, f. 1-113.
14
Ange1a Oanea, Banca Oituzul Bacău- file de istorie(J934-1948) în ,,Acta Bacoviensia", voi.
IV/2009, p. 207.
15
Arhivele Naţionale Bacău, fond Tribunalul Judeţean Bacău, d. 5/1941, f. 390 şi 401.
16
Idem, fond Administraţia Financiară Bacău, d. 463/1941, f. 1.
12

13
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În declaraţia proprietarei privind impunerea veniturilor, din data de 30
noiembrie 1941 17 era consemnat că imobilul are 8 camere de locuit şi 6
dependinţe "fiind o casă veche de peste 100 ani, fără fundaţie, din care cauză
casa se lasă, producându-se în fiecare an mari crăpături, în special pereţilor
exteriori. Are nevoie continuu de reparaţii mari". Interesul fiscului era să
impoziteze cât mai mult proprietatea, iar al proprietarului să solicite scăderea
impozitului invocând diferite motive.
Semnalăm că numărul imobilului situat pe strada Alexandru cel Bun
este mereu altul chiar în documente emise în acelaşi an dar de instituţii diferite.
Astfel, în actul de partaj imobilul figurează ca fiind la nr. 5, în procesul-verbal
de impunere fiscală este la nr. 7, iar în declaraţia proprietarei la nr. 3, în acelaşi
an 1941. Fenomenul era frecvent întâlnit în orice perioadă a istoriei oraşului,
locuitorii şi autorităţile manifestând aceeaşi neglijenţă privind respectarea
sistemului de numerotare a străzilor şi denumirii acestora 18 .
Analizând toate documentele care au fost identificate până în acest
moment putem concluziona că avem o proprietate a medelnicerului Vasile
Alecsandri la Bacău în anul 1820, dar despre care nu ştim unde era situată şi
nici momentul înstrăinării ei şi către cine. Avem apoi imobilul din strada
Alexandru cel Bun pentru care au fost identificate documente care arată care au
fost proprietarii lui în perioada 1842-1954 şi, mai ales, ştim şi care era
întinderea proprietăţii şi a vecinătăţilor, aşa după cum se va vedea din
documentele pe care le vom prezenta în anexe.
Deci, nu există niciun document, depistat în arhive până în acest
moment, care să demonstreze legătura între casa din anul 1820 a familiei
Alecsandri şi casa pentru care avem documente începând cu anul 1842. De
asemenea, nu există niciun document, depistat în arhive până în acest moment,
care să demonstreze că acea casă din anul 1820 a fost demolată şi că pe locul ei
s-a construit mai târziu baia comunităţii evreieşti 19 • Această afirmaţie a lui
Costache Radu, care a fost primar al Bacăului în perioada 1889-1890 şi 18941895, nu are la bază niciun document cunoscut. Dacă cităm afrrmaţia lui
Costache Radu privind atitudinea populaţiei din oraşele moldovene, în acele
timpuri, faţă de evrei putem mai degrabă să considerăm că a fost vorba doar
despre găsirea unor vinovaţi în neputinţa noastră de a stabili adevărul 20 : ,,Pe
atunci, ca în toată Moldova, era şi în Bacău o pornire în contra jidovilor, pe care
voia să-i împământenească constituţia de la 1866".
17

ldem, f. 2.
Eugenia Mărioara Mihalcea, Bacău/ de la rural/a urban (Străzile şi numerotarea caselor în
secolul al XIX-lea), în ,,Acta Bacoviensia", nr. IV/2009, f. 63-75.
19
Costache Radu, Bacău/ de la 1850-1900, Bacău, Ed. H. Margulius, 1906, p. 40.
20
Ibidem, p. 33.
18
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şi eventual punerea unei plăci care să arate că este o casă veche, de secol XIX,
ca şi casa în care s-a născut poetul Vasile Alecsandri.
Orice altă variantă ar fi fost mai bună pentru păstrarea acestei case ca
bun de patrimoniu şi restaurarea ei ca una din casele frumoase de secol XIX,
decât a susţine că aceasta este casa în care s-a născut poetul, fapt care,
deocamdată, nu este dovedit cu documente şi care nu a făcut decât să irosească
energii şi să facă să se scrie pagini întregi de poveşti fanteziste, în timp ce ea se
degradează, iar unii aşteaptă să se degradeze, să cadă singură, pentru a scăpa de
orice răspundere.

Model de casă construită în Bacău în anul 1855 (proprietar Gheorghe Solomon) 25

Într-un oraş în care sunt atât de puţine construcţii care să reprezinte
Bacăul de altădată şi în care istoria locală este uneori popularizată prin scrieri
ridicole, este păcat că nu ştim să alegem soluţia cea mai bună pentru a ne cinsti
înaintaşii.

Vom prezenta în continuare conţinutul integral al actelor care sunt
cunoscute ca actele de proprietate ale casei din strada Alexandru cel Bun,
preluate de statul român de la familia Badiu şi ne exprimăm speranţa că vom
reuşi pe viitor să aflăm ce s-a întâmplat cu casa familiei Alecsandri după anul
1820.

25

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria oraşului Bacău, d. 30/ 1855, f. 46.
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Anexa nr. 1

Zapis de

vecinică

vânzare

19026 • Anul1852, luna octomvrie 24 zile, suptiscălitul sluger Ioniţă Florescu pe
puterea actului din 1844 aprilie 25 întabularisât statornic de Trebunalul
Giudecătoriei acestui ţinut Bacău la nr. 312, cu care act, pe sprijinul altor titluri
de propriete ce de mine să păstrează, am cumpărati casăle şi heiurile cu locul lor
din acest târg Bacău, nesupusă plăţii bezmenului, de la dumnealui paharnic
Iancu Verghi, acum spatar, fostul lor de mai înainte propietariu cu zapis din
1842 maiu 2, supt întăritura Giudecătoriei la nr. 7 din an 1843. Casele vechi cu
heiurile lor după stăpânirea vechi şi locul în măsură de stânjăni adecă: douăzăci
şi unu stânjeni patru palme faţă la şose, de la apus spre răsărit optsprăzăci
stânjăni, o palmă patru palmace, mijlocul locului din gios de casă, şaisprăzăci
stânjăni, patru palmi fundul din sus ce desparte locul de a clucerului Alicsandru,
iar lungul locului măsurat de la miazăzi cătră miazănoapte treizăci şi unu
stânjăni o palmă şi patru pălmace pin mijlocul locului, care, acest loc cu heiurile
de pe el, prin bună tocmală şi mulţămitor preţ le-am vândut de veci dumnealui
Ştefan fon Cocea cu 395, adică trei sute şi nouăzăci şi cinci galbini zâmţaţi, care
în lei alcătuesc suma de 14615, pe cari i-am şi primit acum toţi deplin. Pe
puterea dar acestui zapis dumnealui cumpărătoriul precum şi urmaşii dumisali
din niam în niam de astăzi şi în veci vor stăpâni acesti casi cu mărimea locului
sus arătat şi heiurile de pi el ca pi o dreaptă propieta a dumisali cumpărată cu
bună credinţă. Drept aceea pentru de a fi cunoscută această vânzare şi statornică
propieta a dumisali cumpărătoriului Ştefan fon Coce încredinţând acest act cu a
me iscălitură, am cerut totodată şi de la ţinutala Giudecătorie prin osăbită jalbă
ca să-1 înformăluiască după legi spre ai sluji de docoment în sigură şi vecinică
stăpânire a dumisali Coce şi urmaşilor dumisali
27
Iscălit Ioniţă Florescu sluger

Anexa nr. 2

Act de vânzare între subsemnaţii Doctor Samoil Torceaner şi Marcu
ambii majori, cu domiciliu urba Bacău, s-au convenit şi contractat
următoarele: Subscrisul doctor Samoil Torceaner, declar şi recunoscu prin acest
act, că casele cu atenansele şi tot locul lor după docomente şi stăpânirea de faţă,
Braunştain

Zapisul este transcris sub nr. 190 din 7 noiembrie 1852 de Judecătoria ţinutului Bacău şi se
la Arhivele Naţionale Bacău, în fondul Tribunalul Judeţean Bacău, d. 111852, f 120121.
27
Întregirile prescurtărilor din document au fost făcute tacit pentru a nu îngreuna lecturarea.
26

păstrează
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DECIDEM
Art. 1 - Se transmite în mod gratuit Sfatului Popular al Oraşului Bacău,
imobilul situat în oraşul Bacău, str. Alexandru cel Bun nr. 9 fost proprietatea
pîrîtului moşt. Def G-1 Badiu, construcţie din cărămidă, acoperit cu tablă cu
instalaţie de lumină electrică apă şi canal situat pe teren în suprafaţă de 565
m.p. de construcţie iar terenul are o suprafaţă de 1925 m.p. având şapte camere
megeşit cu şcoala M.I.U şi Comunitatea Evreilor.
Evaluarea acestui imobil s-a făcut astfel:
1) Construcţia de clădiri în suprafaţă de 565 m.p. evaluat în total la suma de
lei 565.000
2) Terenul viran în suprafaţă de 1.925 m.p. evaluat în total la suma de lei
38.500
Total val. 603.500
Art. 2 - Şeful Serviciului Venituri Stat de la Secţiunea Financiară a Regiunii
31
Bacău, este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni •
ŞEFUL SECŢIUNII

FINANCIARE,
Fl. Irimescu

Arhivele Naţionale Bacău, fond Sfatul Popular al Regiunii Bacău, Secţia Financiară, d.
50/1954, f. 3.

31
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MATRICE SIGILARE APARŢINÂND POLIŢIEI
ORAŞULUI ISMAIL (1859-1878)
Dr.
Matrices sigillaires appartenant

Laurenţiu-Ştefan

SZEMKOVICS

a la Police de la viDe Ismail (1859-1878)
Resume

Dans l'etude Matrices sigillaires appartenant a la Police de la viile
Ismail (1859-1878), l'auteur presente sept pieces 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, sont confectionnees en laiton, sont gravees en
excision, ont des dimensions variables et ont sur leur embleme les armoiries
heraldiques de la Moldavie, les armoiries unies des Principautes Roumaines, les
armoiries de la Roumanie de 1867 et les armoiries de la Roumanie de 1872. On
analyse !'embleme des ces matrices sigillaires concemant: l'ecu, les emaux, les
meubles, les omements extf rieurs, les couronnes qui timbrent les ecus et le
pavillion, la legende.
Mots-cles: Archives N ationales, armoiries, couronnes, ecus, emaux,
globe croisete, Ismail, matrices sigillaires, meubles, Police.
La Arhivele Naţionale Centrale din Bucureşti, în colecţia de matrice
sigilare 1, se află şapte piese care au aparţinut, în perioada 1859-1878, Poliţiei
2
oraşului Ismail. Aceste matrice, care imprimau sigiliul pe documente, au forme
3
o vale şi rotunde , sunt confecţionate din alamă, sunt gravate în excizie 4 şi le
Denwnim 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, Edit. 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, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982, pp. 213-218.
3
Sigilile rotunde, cu forma considerată fundamentală, reprezintă autoritatea; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. 1. Sigiliile emise de cancelaria
domnească a Ţării Româneşti (1390-1856)- Tresor sfragistique roumain. 1. Les sceaux emis
1
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vom analiza, în bună măsură, cu ajutorul sigilografiei 5 şi heraldicii 6 . În câmpul
sigilar 7 al acestor vestigii sfragistice se disting: A. Stema heraldică a Moldovei
se află în emblema primelor două piese: 1. Matrice sigilară ovală (43 x 36 mm),
din alamă, gravată în excizie, având în câmp un scut 8 de tip francez modern 9 ,
tăiat roşu 10 şi albastru 11 , încărcat cu o întâlnire 12 de zimbru, reprezentată cu
poziţionate la jumătatea corpului, cu înotătoare dorsale zimţate ocupând

par la chancellerie princiere de la Valachie (1390-1856), Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 2006,
p. 64.
4
Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în
relief (excizie ), pentru sigilarea în tuş sau fum; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 128.
5
Sigilografia a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiţiei
moderne şi dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Ciaude Douet d'Arcq, un mare
arhivist şi istoric care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea Collection des sceaux des
Archives de l'Empire. Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în toată
Europa, pretutindeni unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele
cu sigiliu; Jean-Luc Chassel, Les sceaux dans l'Histoire, l'Histoire dans les sceaux, în Les
sceaux, sources de l'histoire medievale en Champagne. Actes des tables rondes de la Societe
fram;aise d'heraldique et de sigillographie (Troyes, 2003-Reims, 2004) sous la direction de
Jean-Luc Chassel, Paris, Societe franr;:aise d'heraldique et de sigillographie, 2007, p. 9.
6
Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele etc.; Florin
Marcu, Marele dic,tionar de neologisme, Editura Saeculum 1.0., Bucureşti, 2000, p. 422.
7
Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează emblema şi legenda unui sigiliu; Dicţionar
al ştiinţelor speciale, p. 71.
8
Scutul = partea centrală a unei steme, simbolizând arma de apărare a cavalerilor medievali, pe
care aceştia îşi reprezentau blazonul. Scutul are forme variate după epocă şi aria geografică
unde a apărut; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 211.
9
Scutul de tip francez modern este un scut dreptunghiular cu baza în acoladă, inventat şi
răpândit de Bara la sfârşitul secolului al XVI-lea; Theodore Veyrin-Forrer, Precis d'Heraldique,
edition revue et mise ajour par Mi chel Popoff, Larousse/SEJER, 2004, p. 15, 17, fig. 21.
10
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. Casterman, Tournai, 1861, p. 11; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 201.
11
Albastru (azur) = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii
orizontale plasate la distanţă egală. Semnifică loialitate, fidelitate, frumuseţe (A. de la Porte, op.
cit., p. 11). 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); Michel Pastoureau, Albastru. Istoria unei culori, traducere din franceză de Em.
Galaicu-Păun, Cartier, 2006, p. 224, nota 271
12
Capul cerbului, al bourului, al berbecului sau al unui alt animal, care apare din faţă în scut,
adică arătând ochii; Cte Alph. O'Kelly de Galway, Dictionnaire archeologique et explicati/ de
la science du blason, tome I, Bergerac, Imprimerie generale du sud-ouest, 1901, p. 403.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

179

întreaga suprafaţă a spatelui, cu boturile de aur 13 ; dedesubt este gravat anul
1859. În exergă 14 , între două ovale liniare, legenda:
PRINCIPATELE
15
Poliţiea Tirgului lzmai1.
UNITE
2. Matrice sigilară ovală (43 x 36 mm), din alamă, gravată în excizie,
având în câmp un scut de tip francez
modern, tăiat roşu şi albastru, încărcat cu o
întâlnire de zimbru, reprezentată cu capul
animalului văzut din faţă, având între
coarne o stea cu şase raze. Scutul, timbrat
de o coroană 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 reunesc în partea de sus şi
se termină printr-un glob crucifer, cu cruce
labată (cu braţele triunghiulare), are ca
suporţi doi delfmi cu capetele în jos,
afrontaţi, cu gurile deschise, cu dinţii sub
formă de perle poziţionate orizontal, cozile în formă de floare de lalea, ridicate
în sus şi orientate puţin spre exterior, cu corpurile sinuoase, cu solzii sub formă
de romburi de dimensiuni mai mari sau mai mici, cu înotătoarele pectorale
poziţionate oblic, cu înotătoarele abdominale poziţionate puţin mai spre coadă,
cu înotătoare dorsale zimţate ocupând întreaga suprafaţă a spatelui; dedesubt
este gravat anul 1859. În exergă, între două ovale liniare, legenda:
*PRINCIPATELE UNITE* Poliţiea Tirgului Izmai1 16.

*

*

13

Aur

la

egală distanţă

metal utilizat în alcătuirea stemelor; este reprezentat convenţional prin puncte plasate
între ele (Dicjionar al ştiinjelor speciale, p. 49); simbolizează bogăţie, forţă,
credinţă, puritate, constanţă, bucurie, prosperitate, viaţă lungă; G. Eysenbach, 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.
14
Exergă = spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai multe
cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul legendei; Dicjionar al
ştiinjelor speciale, p. 111.
15
Arhivele Naţionale Centrale, col. Matrice sigilare, nr. 296.
16
Ibidem, nr. 295.
=
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B. Stema unită a Principatelor Române 17 , reunind stemele heraldice ale
Ţării Româneşti şi Moldovei, apare în emblema piesei de mai jos:
3. Matrice sigilară rotundă (36
mm), din alamă, gravată în excizie,
având în câmp un scut de tip francez
modern, despicat 18 , încărcat în cartierul
din dreapta, cu acvila 19 cruciată20 , cu
capul conturnat2 1, redată din faţă, cu
aripile 22 deschise şi cu zborul în jos, iar
în cel din stânga, cu o întâlnire de
zimbru,
reprezentată
cu
capul
animalului văzut din faţă, având între
coarne o stea cu şase raze. Scutul este
timbrat de o coroană princiară, cu tocă
purpurie 23 , compusă dintr-un cerc

Vezi şi Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Editura Ştiinţifică şi
1977, p. 145-157.
18
Despicat = termen care indică împărţirea în două părţi egale, printr-o linie verticală, a unei
suprafeţe, scut, cartier sau mobile; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 99; W. Maigne, op. cit. ,
17

Enciclopedică, Bucureşti ,

~.14.

Acvila= pasăre heraldică de prim rang (cea mai intens folosită). Simbolizează curaj, hotărâre,
zbor spre înălţimi. Conform cerinţelor artei heraldice, acvila trebuie reprezentată văzută din
faţă, cu capul spre dreapta ş i aripile deschise. Este elementul central al stemei heraldice a Ţării
Româneşti. Figurează ş i 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 ş i 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. Artemis-Cavallioti, Bucureşti , 1995, p. 334340.
20
Acvilă cruciată = pasăre heraldică purtând în cioc o cruce; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p.
17.
21
Contumat = 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, op. cit. , p. 229.
22
Aripi = simbol al avântului; indică facultatea cunoaşterii , o eliberare ş i o izbândă; Jean
Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., 1, p. 141-143.
23
Purpura este o substanţă colorantă roşie-violacee, extrasă din secreţia glandulară a unor
moluşte gasteropode (Murex tenuispina). În Antichitate, purpura era foarte rară şi preţuită (din
opt mii de moluşte se obţinea un gram de purpură). Astăzi este produsă prin sinteză chimică;
Paola Rapelli, Simboluri ale puterii şi mari dinastii, Monitorul Oficial, 2009, p. 48.
9
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albastru omat cu hermină 24 , surmontat de două arce perlate care se reunesc în
partea de sus şi se termină printr-un glob crucifer, cu cruce !abată (cu braţele
triunghiulare). În exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: *
POLIŢIA ORAŞ(ului). ISMAIL * COMISIA DISPORŢ{irii). 1. 25
C. Stema României din 186726 , pe care o redăm mai jos aşa cum a fost
descrisă în legea de la acea vreme, apare, cu mici modificări, în câmpul sigilar
al următoarelor două piese.
Art. 1. Armele României se fixează după cum urmează:
Art. 2. Scutul are 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, pe galben, figurează 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
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.
25
Arhivele Naţionale Centrale, col. Matrice sigilare, nr. 2888.
26
Promulgată prin Legea pentru fixarea şi stabilirea armelor României, publicată în Monitorul,
jurnal oficial al României, no. 75 din 2/14 aprilie 1867, p. 450-452; Supliment Monitorul
Oficial no. 75, p. 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, p. 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, p.
95-100; Constantin Moisil, Stema României. Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică,
Bucureşti, 1931 (extras din Boabe de grâu, II, 1931, nr. 2, p. 65-85), p. 18-19; idem, Stema
României, în Enciclopedia României, voi. 1, 1938, p. 69; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta
heraldică În România, p. 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 lstros, Brăila, 2005, p. 402-406; Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare
ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 46; eadem, Stemele României moderne, în Magazin
Istoric, 1993, p. 3-5; eadem, Din heraldica României, JIF, 1994, p. 61; Cristache Gheorghe,
Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, p. 123-128;
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Matrice sigilare aparlinând Ministerului de Interne şi unor
structuri poliţieneşti (1831-1931), Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2012, p.
33.
24
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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 eşarpă albastră pe care este scrisă deviza
familiei Hohenzollern: "Nihil sine Deo".
Art. 5. Pavilionul este de culoare roşie (pourpre), căptuşit cu hermină,
având deasupra coroana regală.
4. Matrice sigilară rotundă (41 mrn), din alamă, gravată în excizie,
având în emblemă un scut francez
modern, scartelat 27 , încărcat în cartierul
1, pe albastru, cu acvila cruciată, redată
din faţă, cu capul conturnat, cu aripile
deschise şi orientate în jos, flancată 2 8 în
partea stângă superioară de soare29 cu
16 raze, în 2, pe albastru, cu capul de
bour30 cu stea între coarne, flancat în
partea dreaptă superioară de semilună 31 ,
în 3, pe roşu, cu capul de bour cu stea
între coarne, în 4, pe aur, cu acvila
cruciată, redată din faţă, cu capul
conturnat, cu aripile deschise şi
orientate în jos. Peste tot, armele
Scartelat = suprafaţă împărţită în patru cartiere printr-o linie verticală şi una orizontală;
scartelat în curmeziş, suprafaţă împărţită în patru prin două diagonale suprapuse; Dicjionar al
ştiinjelor speciale, p. 205.
28
Flancat = termen ce indi că poziţia paralelă cu laturile scutului a unor mobile; Dicjionar al
ştiinjelor speciale, p. 119.
29
Soarele = astru reprezentat cu o faţă umană, înconjurat de 12 sau 16 raze, altemând 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; Cte Alph. O'Kelly
de Galway, op. cit., p. 424.
30
Bour= purtător al lumii ; simbol al abundenţei (datorită cornului); Jean-Paul Ch!bert, op.
cit., p. 294-306.
31
Lună = figură naturală, din categoria aştrilor, reprezentată conform regulilor heraldice, printrun 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 ; Dicjionar al ştiinjelor speciale, p. 159.
27
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familiei de Hohenzollern: scut polonez, dreptunghiular, cu marginea superioară
şi cea inferioară în acolade orientate cu vârful în sus, respectiv, în jos, sfertuit 32 ,
având în cartierele 1 şi 4 argine 3 , în 2 şi 3 negru 34 • Scutul mare, aşezat cu vârful
pe două arabescure 5, timbrat de o coroană închisă, fără tocă, compusă 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 ornate cu
perle care se reunesc în partea de sus şi se termină printr-un glob crucifer, cu
cruce lobată (cu braţele de formă concavă), are ca tenanţi: la dextra 36 o femeie
dacă redată din faţă, cu capul întors spre stânga şi privind la coroana care
timbrează scutul, stând pe un arabesc, purtând veşminte lungi, ţinând în mâna
dreaptă sica aşezată în pae 7 , cu mâna stângă pe marginea de sus a scutului, iar
la senestra38 un leopard lionat 39 , 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. Sub scut, pe o eşarfă 40 este
41
2
scrisă cu litere majuscule deviza : " NIHIL SINE DE0'.4 (NIMIC FĂRĂ
Sfertuit (scut sfertuit) = scut împărţit în patru părţi egale, numite cartiere; Dicţionar al
speciale, p. 212.
33
Argint = metal utilizat în alcătuirea stemelor, reprezentat convenţional prin câmp alb,
respectiv suprafaţă liberă. Simbolizează puritate, nevinovăţie, sinceritate; H. Gourdon de
Genouillac, op. cit., p. 16-17.
34
Negru = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii verticale
suprapuse pe linii orizontale. Semnifică ştiinţă, modestie, durere, prudenţă; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 173.
35
Arabescul = poate fi pus în legătură cu pânza de păianjen şi, de asemenea, cu labirintul,
al cărui itinerar complex are menirea să conducă de la periferie spre centrul local (simbolul
centrului invizibil al fiinţei); Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., 1, p. 121-122.
36
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.
37
Paiul este obţinut prin trasarea a două linii verticale în centrul scutului; Dicţionar al ştiinţelor
sreciale, p. 186.
3
Senestru = 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.
39
Leopard lionat = leopard rampant, adică ridicat pe labele inferioare şi are capul văzut din faţă;
G. de L. T···, Dictionnaire heraldique, contenant tout ce qui a raport a la science du blazon,
avec /' explication des termes; leurs etymologies, & les exemples necessaires pour leur
intelligence, suivi des Ordres de Chevaleries dans le Royaume et de l'Ordre de Malthe, Paris,
Chez Lacombe, MDCCLXXIV, p. 20.
40
Eşarfă = panglică, în general redată ondulat, pe care, de obicei, se scrie deviza; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 110.
41
Deviza = inscripţie conţinând o maximă morală, o exclamaţie, o formulă de credinţă, un
angajament; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 100.
32

ştiinţelor
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DUMNEZEU). Întreaga compoziţie este inclusă sub un pavilion 43 , căptuşit cu
hermină, dotat cu franjuri şi ciucuri, prins, în partea de sus, sub o coroană
închisă asemănătoare cu cea care timbrează scutul, dar de dimensiuni mai mari
decât aceasta. În exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: *
ROMÂNIA* POLIŢIA ORAŞULU(i) ISMAILU. 44
5. Matrice sigilară rotundă (42 mm), din alamă, gravată în excizie,
având în câmp un scut francez modem, scartelat, încărcat în cartierul 1 cu acvila
cruciată, redată din faţă, cu capul contumat, cu aripile deschise şi orientate în
jos, flancată în partea stângă superioară de soare, în 2 cu capul de bour cu stea
deasupra coamelor, 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 contumat, cu aripile deschise şi
orientate în jos. Peste tot, armele
familiei de Hohenzollern: scut polonez,
sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint,
în 2 şi 3 negru. Scutul mare, aşezat cu
vârful pe două arabescuri, timbrat de o
coroană

închisă,

fără

tocă,

compusă

dintr-un

cerc împodobit cu pietre
surmontat de opt cruciuliţe
(dintre care cinci sunt vizibile),
intercalate de perle, din vârful cărora pornesc opt arce omate 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 labată (cu braţele de formă concavă) ,
are ca tenanţi: la dextra o femeie ţinând în mâna dreaptă o sica dacică, aşezată
în pal, iar la senestra un leopard lionat. Sub scut, deviza: "NIIDL SINE DEO"
(NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Întreaga compoziţie este inclusă sub un
pavilion căptuşit cu hermină, dotat cu franjuri şi ciucuri, prins, în partea de sus,
sub o coroană închisă asemănătoare cu cea care timbrează scutul, dar de
preţioase,

42

Maria Dogaru, Din heraldica României, p. 73.
Pavilion = ornament exterior al scutului sub formă de mantou, prevăzut în partea superioară
cu un baldachin. Este alcătuit din purpură, căptuşit cu hermin ă, brodat cu franjuri şi ciucuri din
fir de aur. Simbolizează cortul sub care membrii familiilor domnitoare îşi adăpostesc armele.
Uneori acesta este reprezentat chiar şi în armele de stat, fără baldachin, semnificaţia păstrându
se totuşi ; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 183.
44
Arhivele Naţionale Centrale, col. Matrice sigilare, nr. 2886.
43
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dimensiuni mai mari decât aceasta. În exergă, mărginită de un cerc liniar la
exterior, legenda: *ROMÂNIA* POLIŢIA ORAŞUL(ui). ISMAIL. 45
D. Stema României din 187246 , pe care o redăm mai jos aşa cum a fost
descrisă în actul normativ al vremii, apare, cu mici modificări, în emblema
ultimelor două piese.
Art. 1. Armele României se fixează cum urmează:
Art. II. Scutul sau pavăza are forma vechilor scuturi româneşti, adică a
unui pătrat lung rotunjit la ambele unghiuri de jos şi terminat la mijlocul bazei
printr-un vârf, iar de la mijlocullaturilor înălţimii, scutul se ascute şi apoi creşte
iarăşi spre unghiul de sus.
Linia de sus a capului (chef) este uşor înălţată în semicerc orizontal de la
un unghiu spre celălalt.
Scutul se împarte în patru secţiuni, prin două linii încrucişate la mijloc.
În I-a secţiune din dreapta sus, pe albastru, figurează aquila romană cu
capul spre aripa dreaptă, cu o cruce în gură, cu coroana Domnească, sabia şi
toiagul, simbolurile principatului Ţării Româneşti, toate de aur. În dreapta
aquilei sus un soare mişcând (mouvant), asemenea de aur.
În a II-a secţiune, din stânga de sus, pe roşu, figurează capul de bour cu
o stea cu 6 raze între coarne, simbolul principatului Moldovei, toate de aur. În
stânga bourului sus, o lună mişcând (mouvant), asemenea de aur.
În a III-a secţiune din dreapta jos, pe roşu, figurează leul ridicat,
coronat, coada furcată (queue fourchee ), cu o stea cu 6 raze între picioare şi
47
ieşind dintr-o coroană de Ban, toate de aur; simbolul banatului Craiovei .
În a IV -a secţiune din stânga de jos, pe albastru, figurează 2 delfini, cap
la cap şi coadele depărtate în sus, care sunt simbolul ţărmurilor Mării Negre,
toate de aur. Pe scut va fi coroana regală.
Art. III. În mijlocul scutului României figurează scutul Măriei Sale
Domnitorului, scartelat, având în secţiunea I-ia din dreapta sus şi în cea din jos
45

Ibidem, nr. 2885.
Promulgată prin Legea pentru modificarea armelor ţării, publicată în M. Of. al României nr.
57 din 11/23 martie 1872, p. 337; Ştefan D. Grecianu, op. cit., anexa de la p. 49; P.V. Năsturel,
op. cit., p. 103-11 O; Constantin Moisil, Stema României. Originea, p. 19-20; idem, Stema
României, p. 69-70; Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, p. 161; idem,
Evoluţia armeriilor, p. 406; Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare, p. 46; eadem, Stemele
României moderne, p. 3-5; eadem, Arta şi ştiinţa blazonului. Album, Bucureşti, 1994, p. 36-37,
poziţia 43; eadem, Din heraldica României, p. 61-62; eadem, Tipare sigilare aparţinând
suveranilor României din perioada 1866-1947, Bucureşti, 1999, p. 10-11; Cristache Gheorghe,
Maria Dogaru, op. cit., p. 128-129.
47
Dicponar de istorie a României, de Dan Stoica, Vasile Mărculeţ, Vasile Valentin, Valentina
Bilcea, coordonator: Stan Stoica, cuvânt înainte: Acad. Dinu C. Giurescu, Editura Meronia,
2007, p. 348.
46
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din stânga alb (argint); iară în cea din stânga de sus şi în cea din dreapta de jos
negru (sabie).
Scutul României are suporţi 2 lei de culori naturale, privind scutul şi cu
coadele trecând între picioare: simbolul Daciei.
Art. IV. Sub suporţi este aşezată o eşarpă albastră, căptuşită cu roşu, pe
care este scris cu aur deviza familiei de Hohenzollern: Nihil sine Dea .
Art. V. Pavilionul este de culoare purpurie, căptuşită cu hermină
(cacom) având deasupra coroana re gală . .. .
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul
Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
Dat în Bucureşti, la 8 Martie 1872.
6. Matrice sigilară rotundă (43 mm), din alamă, gravată în exc1z1e,
având în câmp un scut de tip rusesc de la 1850, cu marginea superioară
convexă, colţurile de sus retezate,
concavităţi pe flancuri 48 , vârful în
acoladă,
scartelat, cuprinzând în
cartierul 1 acvila cruciată, redată din
faţă, încoronată, cu capul spre dreapta,
aripile deschise şi orientate în jos, în 2
capul de zimbru cu stea cu 6 raze între
coarne, ~m 3 un 1eu 49 ~mcoronat ,
51
născând 50 dintr-o coroană deschisă şi
privind spre o stea cu şase raze aflată în
faţa lui, între labele anterioare, în 4 doi
delfmi, afrontaţi, cu cozile ridicate.
Peste
tot,
armele
familiei
de
Hohenzollern: un scut de dimensiuni
Flanc = suprafaţa de lungime a laturilor scutului, respectiv flancul drept plasat lângă latura
stângă a scutului din punct de vedere al privitorului şi invers; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p.
120.
49
Leul = unul dintre cele mai nobile animale, fiind reprezentat din profil şi stând pe labele de
dinapoi. Gura larg deschisă îi arată dinţii ascuţiţi şi o limbă recurbată . Coada sa se înalţă
dreaptă terminându-se printr-un smoc de păr întors spre spate. Este simbolul forţei , al curajului
şi al generozităţii ; Cte Alph. O'Kelly de Galway, op. cit. , p. 316-317; H. Gourdon de
Genouillac, op. cit., p. 22.
50
Născând = expresie care se aplică leului atunci când este redată doar jumătatea superioară a
corpului său şi care pare să iasă fie din câmp, fie dintr-o fascie sau din şef; Cte Alph. O'Kelly de
Galway, op. cit., p. 352.
51
Coroană deschisă = coroana formată dintr-un arc frontal şi mai multe fleuroane; deseori între
fleuroane se interpun arcuri perlate, iar cercul frontal este împodobit cu pietre preţioase;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 90.
48
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mai m1c1, dreptunghiular cu vârful ascuţit, sfertuit, având în cartierele 1 şi 4
argint, în 2 şi 3 negru. Scutul este timbrat de coroană închisă, fără tocă,
compusă dintr-un cerc împodobit cu pietre preţioase, surmontat de opt cruciuliţe
(dintre care cinci sunt vizibile), din vârful cărora pornesc opt arce ornate cu
perle, care se reunesc în partea superioară şi se termină frintr-un glob crucifer,
cu cruce latină. Scutul, aşezat pe două arabescuri acolate 2 , are ca suporţi doi lei
a:frontaţi, limbaţi 53 , cu cozile fie trecute printre picioare, care îl susţin cu câte o
labă anterioară de marginea de sus, iar cu cealaltă de flancuri; sub scut, deviza
"NIHIL SINE DEO" (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Compoziţia este inclusă
într-un pavilion căptuşit cu hermină şi prins, în partea de sus, sub o coroană
asemănătoare cu cea care timbrează scutul, dar de dimensiuni mai mari. În
exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: 1 ROMÂNIA 1
POLIŢIA URBEI ISMAIL DIST(rictul). ISMAIL. 54
7. Matrice sigilară rotundă (45
mm), din alamă, gravată în excizie,
având în câmp un scut de tip rusesc de
la 1850, scartelat, cuprinzând în
cartierul 1 acvila cruciată, redată din
faţă, încoronată, cu capul spre dreapta,
aripile deschise şi orientate în jos, în 2
capul de zimbru cu stea cu 6 raze între
coarne, în 3 un leu încoronat, născând
dintr-o coroană deschisă şi privind spre
o stea cu şase raze aflată în faţa lui,
între labele anterioare, în 4 doi delfini,
afrontaţi, cu cozile ridicate. Peste tot,
armele familiei de Hohenzollern: un
scut de dimensiuni mai mici şi asemănător cu primul, sfertuit, având în
cartierele 1 şi 4 argint, în 2 şi 3 negru. Scutul este timbrat de coroană închisă,
fără tocă, compusă dintr-un cerc împodobit cu pietre preţioase, surmontat de opt
Acolat = atributul oricărui animal care are un colier sau o coroană după gât; macle, romburi,
ace de ceasornic, etc., care se ating la unghiurile lor laterale; un butuc de viţă de vie agăţat de
un arac; un şarpe încolăcindu-se în jurul unui arbore, unei plane sau unei coloane; două
ecusoane unite împreună pe flancuri ; coliere sau panglici de ordine de cavalerie care înconjoară
scutul (Cte Alph . O'Kelly de Galway, op. cit., p. 5); văduvele care poartă scuturi acolate, unde
primul din dreapta este cu armele soţului, iar cel din stânga cu armele femeii ; scuturile astfel
dispuse oferă uneori stemele a două state încorporate împreună; W. Maigne, op. cit., p. 10.
53
Limbat = înfăţişare a unor animale cu limba scoasă şi reprezentată de obicei în alt smalt;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 156.
54
Arhivele Naţionale Centrale, col. Matrice sigilare, nr. 2884.
52
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cruciuliţe (dintre care cinci sunt vizibile), din vârful cărora pornesc opt arce
ornate cu perle, aplatizate la orizontală în partea de sus, care se reunesc în
partea superioară şi se termină printr-un glob crucifer, cu cruce labată (cu
braţele de formă concavă). Scutul, aşezat pe două arabescuri acolate, are ca
suporţi doi lei afrontaţi, limbaţi, cu cozile fie trecute printre picioare, care îl
susţin cu câte o labă anterioară de marginea de sus, iar cu cealaltă de flancuri;
sub scut, deviza "NIHIL SINE DEO" (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU).
Compoziţia este inclusă într-un pavilion căptuşit cu hermină şi prins, în partea
de sus, sub o coroană asemănătoare cu cea care timbrează scutul, dar de
dimensiuni mai mari decât aceasta. În exergă, mărginită de un cerc liniar la
exterior, Ieşenda: x ROMÂNIA x POLIŢIA URB(ei). JSMAIL DIST(rictul).
JSMAIL. 5

55

Ibidem, nr. 2883.
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SCURT ISTORIC AL ARTELOR TEATRALE ŞI
CINEMATOGRAFICE DIN ORAŞUL BACĂU DE LA
JUMĂTATEA SECOLULUI AL XIX-LEA PÂNĂ LA
SFÂRŞITUL PERIOADEI INTERBELICE
Dr. Alin POPA
Short History of the Performing Arts from the Bacău City - from the
Middle ofthe nineteenth Century until the End the Between-Wars Period
Abstract
This article aims to draw attention to an important part of the
development of theatrical and cinematographic movement in the city of Bacau,
from the middle of the nineteenth century until the end the between-wars
period. Cultural development of this segments, generated, among other things,
urbanization and westemization of the former Romanian Principalities. This
movement produced a strong impression upon the mentality of those times,
offering a wide range of behavioral pattems, from the patriotic type, to those
who mocked and blamed entire politica} environment. Urbanization - an
essential part of the modemization process of Romanian society - assumed,
frrst of ali, a gradual separation from the rural universe, a new type of space and
time "design". The phenomenon can be traced not only in the "exterior"
elements ofthe cities- related to architecture and road infrastructure- but also
to mentalities. Here, the transformations took place, at least, as intense as those
registered in the economic field, for example.
Key words: Urbanization, Daily Lives' Show, Theatrical Activity
În articolul intitulat Bacău! în teatru şi teatrul la Bacău, publicat întrunul din ziarele locale în anul 193 7, jurnalistul Israel A. Marcus (alias Marius
Mircu), cu bine-cunoscuta-i ironie, făcea următoarea apreciere cu privire la
oportunitatea înfiinţării unui teatru municipal permanent: "numai cu condiţia de
a fi efemer, poate exista permanent un teatru la Bacău" 1• În pofida existenţei
unor elemente favorizante - un realtiv interes din partea publicului, o susţinută
activitate pe tărâmul managementului teatral (clucerul Alecu Vilner, Vasile
Alecsandri, Mihai Climescu, Costache Radu), o bogată şi apreciată dramaturgie
(Vasile Alecsandri, Ion Luca, Costache Radu) -, Bacău} nu a putut genera şi
Marius Mircu, Bacău/ în teatru şi teatrul/a Bacău, în "Bacău)", An XV, Nr. 812, 19 aprilie
1937, p. 1.

1
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susţine o astfel de instituţie culturală până la mijlocul secolului XX. În cele din
urmă,

acest deziderat avea să prindă contur la 1 august 1948, prin transferarea
Teatrului Poporului din Iaşi, împreună cu o parte a personalului său artistic
(actorii Ion Niculescu-Brună, Florin Gheuca, B. Fălticineanu, L. Comaciu,
Flavius Constantinescu ş.a.), în urbea lui Bacovia. Evenimentul a avut loc la
exact o sută de ani de la "iniţierea" băcăuanilor în arta teatrală ( 1848).
În jurul datei la care s-a înfiripat prima trupă de teatru din oraşul Bacău
au fost vehiculate mai multe variante. Ioan Massoff dă drept sigură data de 20
ianuarie 18462 , în vreme ce istoricul băcăuan Jean Ciută, consultând sursele
arhivistice locale, a datat evenimentul "la trecutul an 1848" 3 • Fondatorul,
clucerul Alecu Vilner, a reuşit, prin intermediul propriilor fonduri, să
organizeze o trupă de actori amatori, "cu care se sili a răspândi în public gustul
teatrului românesc" 4 • În anul 1852, mandatat de obştea târgului, acesta a
încercat să scoată instituţia din sfera privată şi să o ridice la rangul de Teatru
5
Naţional • Având în vedere "mărginitele mijloace", pe rând, Eforia Bacău şi
Ministerul de Interne (Departamentul Trebilor din Lăuntru) şi-au exprimat
incapacitatea de a susţine financiar un astfel de demers. După cum se preciza în
document, banii trebuiau folosiţi pentru "cheltuieli de folosinţă publică, precum
poduri, uliţe, apăducuri şi altele, iar nu pentru desfătări" 6 .
Până în anul 1874 reprezentaţiile teatrale s-au desfăşurat în condiţii
improprii, fie în case particulare, fie în barăci construite din scândură, pe scene
improvizate, rolurile fiind jucate de diletanţi, "în special de tineri elevi,
majoritatea fii de negustori, veniţi vara în vacanţă" 7 •
În a doua parte a secolului al XIX-lea, sincopatele "stagiuni" ale
teatrului băcăuan au adus în atenţia publicului spectator un program relativ
bogat, cuprinzând atât piese franţuzeşti cât şi piese româneşti, cele mai gustate
fiind creaţiile lui Vasile Alecsandri precum Păcală şi Tândală, Iorgu de la
Sadagura, Piatra din casă sau Coana Chiriţa 8 • Informaţii locale indică faptul
că, în anul 1872, la Bacău a susţinut reprezentaţii şi trupa condusă de reputata
actriţă italiană Fanny Tardini, la care a fost sufleor şi Mihai Eminescu 9 •
Ioan Massoff, Teatrnl românesc. Privire istorică, voi. I, Bucureşti, Editura Pentru Literatură,
1961' p. 321.
3
Jean Ciută, Contribuţii privind mişcarea teatrală în oraşul Bacău în secolul al XIX-lea, în
"Limbă şi literatură", voi. VII, Bucureşti, 1963, p. 399; Arhivele Naţionale Bacău, fond
Primăria Bacău, d. 2911852, f. 2.
4
Ioan Ichim (coord.), Municipiul Bacău- schiţă monografică, Bacău, f. ed., 1971, p. 207.
5
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 2911852, f. 3.
6
Jean Ciută, op. cit., p. 400.
7
Ibidem, p. 401.
8
Eugen Budău, Bacău/literar, Iaşi, Editura "Universitas XXI'', 2004, p. 36.
9
Jean Ciută, op. cit., p. 401.
2
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Directorul acestei trupe îşi construise în oraş "o baracă mare de scânduri, în
care intrau aproximativ 700 de persoane" 10 . Tot în această perioadă a jucat la
11
Bacău şi trupa condusă de Matei Millo •
Începând cu anul 1874, sub direcţia lui Mihai Climescu, reprezentaţiile
teatrului local s-au desfăşurat în incinta hotelului construit de N. Drăgoianu.
Aici au ţinut numeroase reprezentaţii şi actorii teatrelor naţionale din Iaşi şi
12
Bucureşti, precum şi trupele de teatru din Botoşani sau Craiova - centre
urbane cu o bogată activitate teatrală la acea vreme. Activitatea teatrală locală a
cunoscut un moment de decădere în perioada 1889-1897, datorită incendiului ce
a devastat hotelul Drăgoianu (1889).
În anul 1897 municipalitatea a hotărât să ofere teatrului din localitate o
sală proprie, la etajul Palatului Ateneului (construit între 1895-1897, pe baza
celui de-al treilea împrumut al comunei, în valoare de 100.000 lei 13 ) . Prin
strădaniile primarului Costache Radu (1894-1895), aici au început lucrările de
amenajare a unei "scene cu decoruri". De-a lungul timpului, la parterul acestei
clădiri au funcţionat cazarma de pompieri şi unitatea Poliţiei comunale.

Palatul Ateneului

(colecţia

ing. Mihai

Ceucă)

După cum rezultă din documentele de arhivă, la începutul secolului al
XX-lea interesul băcăuanilor pentru reprezentaţiile teatrale era deosebit de
ridicat. Aglomeraţia de la fiecare spectacol a determinat Primăria oraşului să
emită ordonanţa nr. 1.754 (29 martie 1900), prin care se urmărea "a se pune
10

Ibidem.
Constantin Călin , Cronica unui eşec (II), în ,,Ateneu", An 45 (serie nouă), Nr. 9(469),
septembrie 2008, p. 15.
12
Costache Radu, Bacău! de la 1850 !al 900, ediţie îngrij ită de Lucian Şerban , Editura Egal,
Bacău, 2008 , p . 70.
13
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 39/ 1899, f. 101.
11
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capăt neregularităţilor

din sala teatrului comunal". Stringente erau următoarele
imperative: "1. Nu este permis a se pune în vânzare mai multe bilete decât
locurile existente; 2. În sală se va intra doar cu hainele ce se obişnuiesc în casă.
Paltoanele se vor depune la garderobă; 3. Este interzis a se sta în picioare în
pasajele destinate liberei circulaţii; 4. Fumatul este permis doar în bufet" 14 .
Până la momentul racordării Ateneului comunal la reţeaua electrică de
iluminat (recepţia a fost efectuată în noiembrie 1903 15 ), eclerajul sălii de
spectacole a fost asigurat cu ajutorul lămpilor cu gaz. Trecerea la sistemul
modern de iluminare nu a fost pe placul tuturor spectatorilor. Dintre aceştia, pe
lângă unii ofiţeri subordonaţi, cel mai afectat s-a dovedit a fi comandantul
secţiei locale de pompieri, care, începând cu noiembrie 1903, a fost nevoit să-şi
întreţină cultura teatrală contra ... cost.
Spre deosebire de aceştia, ofiţerii superiori de poliţie, precum şi cei ai
jandarmeriei rurale, au beneficiat, în continuare, de gratuitatea intrării în sălile
de spectacole. Mai mult, conform unui ordin emis de ministrul de Interne (nr.
3.981, din 7 februarie 1904), antreprenorii sălilor de teatru sau de spectacole,
aveau obligaţia "de a fixa dinainte scaunele destinate acestor ofiţeri, pentru a nu
fi siliţi să stea în picioare toată seara sau să fie deranjaţi când se prezintă
posesorul scaunului" 16 • Ordinea şi liniştea publică erau, pe atunci, mai presus de
once.
În schimbul taxei de 60 lei - percepută pentru fiecare reprezentaţie -,
sala Teatrului comunal putea fi închiriată de orice trupă locală sau naţională. În
conformitate cu prevederile articolelor din legea de funcţionare a teatrelor
naţionale, acestea erau obligate să susţină reprezentaţii şi în oraşele unde nu
existau astfel de trupe. Evident, condiţiile impuse de directorii teatrelor
naţionale erau pe măsura prestigiului de care se bucurau instituţiile pe care le
conduceau. Dintre solicitările adresate Primăriei, cele mai multe vizau
asigurarea următoarelor facilităţi ( 1915): "afişe le oficiale să fie considerate
afişe ale statului şi să fie scutite de taxa de afişaj; trupa să fie scutită de plata
taxelor comunale; primăria să cumpere din fondurile sale un număr de bilete,
aşa cum se obişnuieşte în alte ţări străine, la fel cum am solicitat şi anul
trecut" 17 . Tot aici, în perioada 14-17 mai 1904, a ţinut reprezentaţii şi Teatrul
"Royal Randvoll" - manageriat de Ştefan Scherer 18 (de fapt, deţinătorul unui
banal aparat chino-matografic 19 ). Un alt spaţiu preferat de trupele de spectacole
14

Idem, d. 2211899, f. 178.
Idem, d. 7/1903, f. 58.
16
Idem, d. 26/1904, f. 19.
17
Idem, d. 65/1915, f. 86.
18
Idem, d. 2611904, f. 35.
19
Până în prezent, este cea mai veche atestare privind organizarea pe plan local a unei proiecţii
de film.
15
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ce au trecut prin Bacău a fost salonul hotelului "Continental", acolo unde, în
februarie 1915, trupa israelită de operetă "Lieblich" din Bucureşti a susţinut o
serie reprezentaţii. Începând cu vara anului 1904, la iniţiativa lui 1. Bercovici, în
grădina halei de bere "Eden" a fost amenajată o scenă pentru spectacolele
trupelor de varietăţi. Arhivele locale păstrează cererea acestuia privind
obţinerea autorizaţiei de funcţionare (16 iulie 1904 ), la care a fost anexat şi
planul scenei de lemn. Primele spectacole vizionate de băcăuani la "Eden" au
fost cele oferite de Trupa Română de Varietăţi "Doina Oltului", condusă de N.
C. Manolescu Fiind interesante, împrejurările în care a fost semnat contractual
între 1. Bercovici şi directorul acestei trupe merită să fie redate. Iată ce se
preciza în cererea privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare:"( ... ) după ce am
jucat timp de 25 zile angajaţi în grădina fabricii de bere Grivel, scopul material
a fost atât de slab, încât ne-a făcut imposibilă plecarea. Pentru a ne salva, am
luat grădina Eden, unde, cu începere de la 20 iulie, vom da regulat
reprezentaţiuni teatrale. Vă rugăm, domnule frimar, să acceptaţi să plătim cel
mult preţul de la Grivel, adică 3 lei pe seară" 2 .
De-a lungul timpului, între conducerile şcolilor primare şi artiştii locali
au existat adevărate parteneriate de colaborare. Majoritatea acestora avea drept
scop obţinerea de fonduri necesare iniţierii unor activităţi cu rol educativ şi
patriotic. Toate colaborările de acest tip au fost scutite de la plata oricărei taxe
comunale. Spre exemplu, pentru a ajuta direcţiunea Şcolii de Băieţi Nr. 3 să
organizeze "exerciţii militare cu arme de lemn, cu cel puţin 100 elevi", Primăria
Bacău a oferit gratuit sala teatrului comunal pentru o reprezentaţie a domnului
Leonescu 21 (8 februarie 1904). Jumătate din suma totală a încasărilor urma să
fie pusă la dispoziţia şcolii pentru achiziţionarea de haine, ghete şi arme de
lemn, în special pentru elevii săraci.
Sala Teatrului comunal a intrat într-un amplu proces de reamenajare
începând cu luna mai 1911. Motivele acestui demers au fost prezentate în
şedinţa consiliului local din 21 martie 1911. Sintetizate, acestea făceau referire
la faptul că "sala fiind mică şi neavând loji, trupe mari de teatru se feresc a veni
aici nea vând locuri suficiente, pentru a aduce un venit mai mare" 22 . Conform
proiectului din 21 martie, capacitatea sălii urma să fie mărită cu încă 100 de
locuri, prin amenajarea a 21 de loje. Licitaţia pentru antrepriza lucrărilor de
modernizare şi mărire a teatrului comunal (10 iunie 1911) "a fost adjudecată de
domnul Dimitrie Miron, cu un scăzământ de 5% sub devizul final de 8.600
lei" 23 . Biletele de intrare în sala de teatru erau oferite antreprenorilor de
20

21
22
23

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 2611904, f. 89.
Ibidem, f. 19.
ldem, d. 5111911, f. l.
Ibidem, f. 22.
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spactacole prin intermediul casierului comunal. În funcţie de locul ocupat în
sală, primăria a creat cinci categorii de preţuri: de 1 leu, 2,5 lei, 5 lei, 1O lei şi
15 lei - la lojă. Prezentăm în tabelul de mai jos o situaţie a încasărilor din
vânzarea biletelor de teatru din perioada decembrie 1912- martie 1913 24 :
Preţul

Luna
Decembrie 1912
Ianuarie 1913
Februarie 1913
Martie 1913
Total

biletelor şi numărul total
pus spre vânzare

Total
vânzări

11eu

2,5 lei

5 lei

10 lei

15 lei

1.500
1.350
2.000
1.500
6.350

3.120
3.300
2.500
2.050
10.970

2.450
1.200
1.700
1.900
7.250

-

-

200
200

100
100

-lei215,50
156,00
167,50
196,25
735,25

În perioada cuprinsă între 1918-1938, sala de spectacole din cadrul
Palatului Ateneului comunal a fost utilizată cu precădere pentru vizionarea de
proiecţii cinematografice. În stabilirea acestei destinaţii, anul 1922 s-a dovedit a
fi hotărâtor. În primăvara acestui an, ca urmare a propunerilor de concesionare a
sălii de teatru pe timp de 1O ani, consiliul comunal a avut de ales între ofertele
făcute de Cloti1da A verescu şi doi antreprenori bucureşteni (Constantin
Mănciulescu şi Emil Botez). Fiind dispuşi să depună pe loc o garanţie de
30.000 lei, aceştia din urmă promiteau primarului Leon Sakellary că, în
schimbul concesionării, vor aduce sălii următoarele modificări: "1. Mărirea
capacităţii teatrului; 2. Amenajarea sălii şi scenei cu recuzită şi decoruri
moderne, completarea mobilierului existent, perfecţionarea sistemelor de
25
încălzire şi iluminat" • Pe lângă acestea, din dorinţa de a oferi Bacăului "o
extindere artistică mai mare", antreprenorii propuneau şi construirea unei
"grădini de vară, unde să se poată juca şi teatru şi cinematograf, în condiţii
superioare celor existente" 26 . Terenul vizat (aproximativ o mie de metri pătraţi)
era situat în strada Bacău-Piatra, locul fiind, de regulă, închiriat trupelor de circ
ce susţineau reprezentaţii în oraş. Deşi oferta antreprenorilor bucureşteni era
mai mult decât tentantă, în final, a fost preferată Clotilda Averescu. Astfel, prin
intermediul managementului Societăţii pentru Ocrotirea Tinerelor Fete, sala a
căpătat o destinaţie mai puţin aleasă, aici urmând să funcţioneze un
cinematograf. Totuşi, pe baza unor stipu1aţii contractuale, sala Ateneului a putut
găzdui şi numeroase spectacole de teatru. Din numeroasele reprezentaţii
susţinute aici de Teatrul Naţional din Bucureşti ne-au reţinut atenţia cea de la
sfărşitul lunii octombrie 1926 - atunci când "celebra artistă Maria Filotti a
24

25
26

Idem, d. 1511913, f. 1.
Idem, d. 4411922, f. 1.
Ibidem.
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unul din cele mai formidabile succese prin reprezentarea
<<Romanţei>>" 27 -, şi cea din februarie 1929 - spectacolul Principesa
Turandot, o comedie regizată de Z. Soare şi interpretată, printre alţii, de actorii
Ana Luca, Aurel Athanasescu şi G. Baldovin 28 . Pentru luna aprilie 1929 ziarele
locale anunţau un program artistic deosebit de bogat: teatrul "Nostru" din
Bucureşti prezenta comedia Încurcă lumea de A. Hertz (în sala Ateneu), iar
Asociaţia lirică "Opera" oferea publicului Tosca lui Puccini în interpretarea lui
E. Rodrigo, C. Arbore şi Costescu-Duca29 •
De departe, cea mai solicitată sală de spectacole a oraşului a fost cea a
Palatului Mărăşti, inaugurat în mai 1929, în prezenţa MS. Regina Maria 30 - în
perioada interbelică, în Bacău au mai funcţionat "Teatrul Alcazar" şi sala
Corso. Anul 1930, de pildă, a fost unul de referinţă în ceea ce priveşte
spectacolele desfăşurate aici. Pe 28 mai 1930, trupa teatrului "Fantasio" din
Bucureşti, "sub direcţiunea admirabilului artist Puiu Iancovescu" a jucat
comedia în trei acte X Y.Z. a lui Klabund 31 . Din distribuţie făceau parte actorii
Toto 1. Iancovescu, Jeanna Burileanu ş.a. Un alt mare artist bucureştean,
George Vraca, a susţinut prima reprezentaţie în Bacău la sfiirşitul lunii
octombrie 1930 în spectacolul Îndrăgostita, alături de Maria Ventura32 • Un
eveniment teatral de proporţii 1-a constituit întâlnirea publicului băcăuan cu
33
artiştii Lucia Sturza Bulandra şi V. Maximilian în piesa Etienne (2 noiembrie
1930). Tot în luna noiembrie 1930, pe scena din incinata Palatului "Mărăşti",
actorii Teatrului de Revistă "C. Tănase" au susţinut piesa Ai... Nai ... Dai,
,,revistă în două acte şi trei tablouri de N. Kiriţescu" 34 . Imobilul, construit de
inginerul Atanasiu, după planul arhitectului Berechet 35 , a fost administrat, pe
parcursul întregii perioade interbelice, de Societatea pentru Ocrotirea Tinerelor
Fete. Costurile au fost suportate de Clotilda Averescu, pe baza unui împrumut
bancar de 12 milioane lei 36 . Încă din stadiul de proiect, clădirea a fost concepută
cu scopul de a putea oferi băcăuanilor atât servicii hoteliere, cât şi posibilitatea
de a urmări, într-o sală special amenajată, spectacole de teatru sau reprezentaţii
.
fi1ce 37 .
cmematogra
,,Bacău!", An III, Nr. 94, din 2 noiembrie 1926, p. 1.
Idem, An VI, Seria II, Nr. 51, din 1O februarie 1929, p. 1.
29
Idem, An VI, Seria II, Nr. 59, din 8 aprilie 1929, p. 3.
30
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 5411931, f. 5.
31
"Bacău!", An VII, Seria II, Nr. 118, din 25 mai 1930, p. 4.
32
"Curentul Bacăului", An II, Nr. 71, din 20 octombrie 1930, p. 3.
33
,,Bacău1", An VIII, Seria II, Nr. 141, din 27 octombrie 1930, p. 4.
34
"Curentul Bacăului", An II, Nr. 71, din 20 octombrie 1930, p. 3.
35
,,Bacău1", An VI, Seria II, Nr. 65, din 20 mai 1929, p. 2.
36
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 5411931, f. 5v.
37
Eugen Şendrea, Istoria municipiului Bacău, Bacău, Editura Vicovia, 2007, p. 265.
27
28
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Palatul

"Mărăşti"

(sediul

Societăţii

pentru Ocrotirea Tinerelor Fete)

Sala de teatru, ce permitea accesul unui public de aproximativ 600 de
spectatori, avea "o scenă cât se poate de încăpătoare şi un hali fastuos".
Antreprenorul teatrului, domnul Nicolau, s-a străduit să pună la dispoziţia
spectatorilor "tot confortul şi eleganţa marilor teatre" - o sală de bar, servicii
moderne de garderobă, cu "gardă la toalete", dar şi un garaj pentru
automobile 38 . Odată cu apariţia ,,Palatului Mărăşti" se spera că, pe viitor, "se va
preîntâmpina sila trupelor de teatru, care înconjurau oraşul nostru numai Rentru
sălbăticia pe care o înfăţişa vechiul teatru comunal (sala Ateneului, n.n.)" 9 .
Până la sfârşitul anilor '30, aici au mai jucat Tony Bulandra şi D. Finţi
în spectacolul Marchizul de Priola (martie 1933)40 , Maria Filotti - pe 17
ianuarie 1931 , alături de Ion Iancovescu, atunci când au interpretat rolurile
principale în piesa Satana de Louis Vemeuil4 1 şi în februarie 1932, în piesa Ana
Karenina 42 -, Ioan Morţun, maestrul Nicolae Soreanu, Ion Manea, Maria
Ciucurescu şi Mircea Pella în celebra O noapte furtunoasă (20 noiembrie
1937)43, George Vraca, ce a revenit pe scena Palatului Mărăşti de încă trei ori pe 28 decembrie 1932, în spectacolul Hoţuf 4 , pe 4 ianuarie 1934, în comedia
"Bacăul", An VI, Seria II, Nr. 65, din 20 mai 1929, p. 2.
Ibidem.
40
"Curentul Bacăului ", An V, Seria ill, din 12 martie 1933, p. 2.
41
,,Bacăul", An IX, Seria II, Nr. 151, din 5 ianuarie 1931 , p. 3.
42
"Gazeta Bacăului", An IV, Seria II, Nr. 17, din 7 februarie 1932, p. 1; Arhivele Naţionale
Bacău, fond Primăria Bacău, d. 9/ 1932, f. 9.
43
,,Bacăul", An XV, Nr. 843, din 22 noiembrie 1937, p. 3.
44
"Gazeta Bacăului ", An IV, Seria II, Nr. 62, din 25 decembrie 1932, p. 4.
38
39
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şi în martie 193 7, alături de Elvira Godeanu, în piesa Omul şi
masca46 -, Silly Vasiliu, Lulu Nicolau, Gh. Groner şi C. Lungeanu în
"grandioasa revistă a turneului Alhambra <<Expoziţia Alhambra Palace>>" 47
(28 martie 1938), dar şi Grigore Vasiliu-Birlic, ce a jucat alături de colegii din
trupa "Teatrul Vesel" în piesa Teoria cocoşului (31 ianuarie 1938) 48 .
Preferinţele scenice ale publicului băcăuan sunt trădate de numeroasele
întâlniri cu actorii Teatrului de Revistă "C. Tănase". Prima dintre acestea a avut
loc pe 16 ianuarie 1930, în cadrul spectacolului Miss Revista49 • Au urmat
succesele înregistrate cu Ai... Nai ... Dai (20 noiembrie 1930), Apropo Tănase
(18 martie 1936) 50 , Vox populi, vox Tănase (29 martie 1937) 51 şi Poftă bună la
Tănase (19 martie 193 8) - prilej cu care marele actor "s-a prezentat în faţa
Tribunalului Bacău pentru a depune jurământul de credinţă pentru noua
Constituţie" 52 .
Nu de puţine ori, pasiunea localnicilor pentru C. Tănase a depăşit cu
mult capacitatea de primire a sălii Mărăşti. În acest sens, modul în care presa
locală a descris întâlnirea din 19 martie 1938 este deosebit de relevant (articolul
Un spectacol, o sală şi un imbecil): "Spectacolul acesta, din punct de vedere al
impresariatului local, ( ... ) a fost pur şi simplu un atentat direct la viaţa
spectatorilor. După ce, cu multe săptămâni în urmă, plăteşti un loc cu 190 lei,
rişti ca în seara spectacolului să fii şi bruscat. Pentru 4-500 de locuri se vând
peste o mie de bilete ( ... ) de un imbecil străin de meseria impresariatului.
Imaginaţi-vă, numai, ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi izbucnit în seara aceea un
incendiu sau un mic cutremur, sau chiar o glumă de prost gust" 53 .
În pofida faptului că s-au consacrat în ,,rolul" de spectatori, băcăuanii au
manifestat interes şi pentru "punerile în scenă", atât în calitate de actori cât şi ca
regizori. Dincolo de numeroasele spectacole organizate de elevi - fiecare
şcoală/liceu avea o astfel de trupă-, în oraş au mai funcţionat, pentru intervale
scurte de timp, atât trupa de teatru condusă de dramaturgul Ion Luca - alături de
tinerii actori Aurel Riconte, Ţucu şi Mişu Gheorghiu, V. Feraru, Jaliu şi
domnişoara Papafil- cât şi cea a Teatrului Permanent "V. Alecsandri", condus
de 1. Paraschivescu şi, ulterior, de Vintilă Ciobanu. Dintre piesele regizate de

45
46
47
48

49
50
51
52
53

45

"Bacăul", An XII, Seria III, Nr. 311, din 1 ianuarie 1934, p. 2.
Idem, An XV, Nr. 808, din 22 martie 1937, p. 5.
Idem, An XVI, Nr. 858, din 21 martie 1938, p. 3.
Idem, An XVI, Nr. 852, din 31 ianuarie 1938, p. 3.
Idem, An VII, Seria II, Nr. 99, din 13 ianuarie 1930, p. 3.
Idem, An XV, Nr. 754, din 16 martie 1936, p. 3.
Idem, An XV, Nr. 808, din 22 martie 1937, p. 3.
Idem, An XVI, Nr. 858, din 21 martie 1938, p. 1, 3.
Ibidem, p. 1.
https://biblioteca-digitala.ro

198

Acta bacoviensia VIII/20 13

aceştia din urmă la mijlocul anilor '30 amintim aici Va/sul dimineţii, Omul care
a văzut moartea, Încurcă lume sau revista Bacău/ glumeşte 54 .
Totuşi, şi această ultimă tentativă de permanentizarea teatrului local s-a
soldat cu un eşec. Motivul? Un posibil răspuns ne oferă acelaşi Marius Mircu:
,,Pentru că turma băcăuană nu pricepe nimic, se face numai că pricepe. Nu
numai că iniţiativa n-a fost susţinută şi încurajată, dar a fost atacată cu bolovani.
În activitate cultural-artistică, Bacăul nu poate suporta decât înjghebări
efemere" 55 .

*

* *

Introdus în ţară la un an şi două luni de la VIZIOnarea, la Paris, a
celebrului film Ieşirea muncitorilor de la Uzinele Lumilire - primul spectacol
din vechiul Regat a avut loc pe 27 mai 1896, atunci când, în saloanele ziarului
bucureştean L 'Jndependance roumaine, a fost proiectată pelicula Sosirea
trenului în gară 56-, cinematograful "a devenit, într-un interval relativ scurt, o
<<distracţie populară>>, accesibilă nu numai prin conţinut, ci şi prin preţ" 57 •
Beneficiind de o popularitate superioară celorlalte arte, în special în oraşele
muncitoreşti, arta cinematografică a avut un succes asigurat şi datorită
programelor eteroclite puse la dispoziţia spectatorilor. De cele mai multe ori,
reprezentaţiile cuprindeau două sau, chiar, trei filme, completate cu "cele mai
recente" jurnale ale caselor de producţie (Fox, Paramount) sau, începând cu
deceniul patru al secolului al XX-lea, cu filme de animaţie (Mickey Mouse) 58 .
După cum ne relevă documentele de arhivă, în Bacău, odiseea
cinematografiei ambulante a început în primăvara anului 1904 - cea mai veche
atestare privind organizarea unor proiecţii de film datează din mai 1904, atunci
când antreprenorul Teatrului ,,Royal Randvoll", Ştefan Scherer, a solicitat
59
primăriei autorizarea spectacolelor sale chino-matografice (14-17 mai 1904) .
Totuşi, este foarte posibil ca, în cadrul activităţilor antreprenoriale desfăşurate
în sala Ateneului comunal, sau chiar cu ocazia manifestărilor prilejuite de
organizarea târgurilor şi iarmaroacelor periodice, acest eveniment să se fi
produs înainte de anul 1904.
Spre deosebire de perioada anterioară primei conflagraţii mondiale, când
în oraş nu a funcţionat niciun cinematograf permanent, Bacăul anilor '20 a avut
54

Idem, An XV, Nr. 812, din 19 aprilie 193 7, p. 1.
Ibidem.
56
Ion Cantacuzino (coord.), Contribuţii la istoria cinematografiei în România- 1896-1948,
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1971, p. 14.
57
Constantin Călin, Dosarul Bacovia. Eseuri despre om şi epocă, voi. 1, Bacău, Editura Agora,
1999, p. 162-163.
58
"Telegraful Bacăului", An 1, Nr. 10, din 8 iunie 1931, p. 2.
59
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 26/1904, f. 35.
55
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trei astfel de aşezăminte - cinematografele "Clasic", "Lux" şi "Victoria"60 •
Prezenţa lor ne sugerează nevoia de destindere a locuitorilor, inerentă după
patru ani şi jumătate de război. De altfel, şi în acest domeniu, comediile au fost
la mare căutare. Spectatorii, în amintirea unor personaje precum Tontolini sau
Cretinetti, tânjesc acum după ecranizările cu Charlie Chaplin sau cu Stan şi
Bran, "ei doresc să vadă acolo, (... ) dilatate la proporţii caricaturale, defectele,
<<nebuniile>>, excesele semenilor" 61 •
La iniţiativa Clotildei Averescu, în anul 1919 a început să funcţioneze
primul cinematograf public al Bacăului. Cunoscut, iniţial, sub denumirea de
"Cinematograful popular al orfanilor de război" ( 1919), acesta avea să intre în
conştiinţa publică sub denumirea de cinematograful "Clasic" ( 1920-1931) filmele, distribuite tot prin intermediul "Societăţii pentru Ocrotirea Tinerelor
Fete", rulau în sala de spectacole de la etajul Ateneului comunal 62 •
În primul deceniu din perioada interbelică, băcăuanii au putut viziona
aici "mari filme, aduse direct de la casele în drept, cum ar fi Casa Misterului, cu
marele artist Mosjoukiny, Rana, cu Francisca Bertini, Micii Vagabonzi, cu
marele artist Signoret, Nantas, după nemuritoarea operă a lui Emil Zolla,
Calvarul unei orfane, cu renumita artistă parisiană France Dellia şi MonteCarlo, cu celebra stea Betty Balfour" 63 .
Tot la nivelul anului 1919, sursele arhivistice ne relevă existenţa unor
cinematografe private, ce ar putea fi denumite - din dorinţa de a fi cât mai
aproape de adevăr- "cinematografe de domiciliu". Spre exemplu, în mai 1919,
Primăria Bacău a autorizat-o pe Aneta V. Kogălniceanu "de a da reprezentaţie
de cinematograf, seara şi la matineuri, în grădina şi sala de la imobilul său din
strada Bacău-Piatra nr. 17''- cu o îndrăzneală aproape indecentă, acesta purta
denumirea de "grădina-cinema <<Imperial>>" 64 . Rod al unor investiţii
minimale, cu un impact public minor, acestea aveau să-şi înceteze activitatea la
scurt timp de la apariţie.
În februarie 1927, Direcţia Teatrelor de pe lângă Ministerul Cultelor şi
Artelor a solicitat primăriei Bacău să pună în vedere antreprenorilor de
cinematografe din oraş obligaţia de a-şi armoniza infrastructura sălilor cu
standardele impuse de noul Regulament de funcţionare 65 . La acel moment, în
oraş funcţionau două cinematografe publice - sus-numitul "Clasic" şi, pe strada
Soarelui nr. 2, cinematograful "Lux" (înfiinţat în anul 1922), cu un
antreprenoriat asigurat de Haim Heittner din Brăila.
60
61

62

63
64
65

"Curentul Bacăului", An 1, Nr. 3, din 14 iulie 1929, p. 2.
Constantin Călin, Dosarul Bacovia. Eseuri despre om şi epocă, voi. 1, op. cit., p. 165.
"Bacău!", An II, Nr. 58, din 4 octombrie 1925, p. 1.
Ibidem.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 411919, f. 8, 21.
"Monitorul Oficial", nr. 27, din 6 februarie 1927.
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Pentru a putea obţine autorizaţia necesară desfăşurării activităţii,
au fost nevoiţi să aducă sălilor de spectacole mai multe
îmbunătăţiri. În cazul lui Haim Heittner, bunăoară, resursele sale financiare au
fost serios întrebuinţate. Până în martie 1928, în sala "Lux" au fost făcute
următoarele investiţii: "înlocuirea vechilor sobe cu unele noi, de tuei, aduse din
Germania, ( ... )au fost rărite scaunele, astfel încât să se creeze pasaje de trecere
pentru spectatori, a fost mărit numărul ventilatoarelor, iar accesul spre cabină se
realiza pe o scară de fier" 66 .
Cu totul altele au fost datele problemei în cazul cinematografului
administrat de Clotilda A verescu. Aici, membrii echipei de inspecţie - formată
din şeful secţiei de pompieri, poliţaiul oraşului şi un delegat din partea
Primăriei - s-au grăbit să ofere avizul favorabil - "( ... ) cinematograful Clasic
67
îndeplineşte toate condiţiile cerute de Regulament" . Nici nu putea să fie altfel,
atâta timp cât, în acea perioadă, preşedintele subcomisiei teatrale a oraşului era
chiar primarul averescan Ioan Grigoriu şi - un argument redutabil - soţul
doamnei mareşa} ocupa demnitatea de şef al Consiliului de Miniştri.
În realitate, condiţiile oferite de sala "Clasic" erau departe de a fi,
măcar, acceptabile. Câteva din concluziile unui raport de inspecţie din iunie
1931, atunci când Clotilda A verescu a pierdut concesiunea asupra acestei săli,
sunt mai mult decât sugestive: "Localul nu este precedat de o sală de aşteptare
igienică, sala nu are ventilatoare pentru primenirea aerului şi nu posedă nicio
instalaţie de gură de apă, ( ... ) şezutul scaunelor nu se ridică în mod mecanic, ci
cu mâna, culoarele laterale au o distanţă de numai 70 de centimetri, în loc de
1,50 metri, cât este legal, pişuarele şi closetele sunt neigienice, ( ... ) uşile de
ieşire nu au lumină de siguranţă, iar cabina de proiecţie, din lemn îmbrăcat în
tablă, se află în sală, între scările ce duc de la balcon la parter. Pentru a ieşi din
sală în stradă, deoarece localul este situat la etaj, trebuiesc scoborâte două scări
sucite şi strâmte, cu mai multe trepte, pe care, în momentul evacuării, s-ar
înregistra, cu siguranţă, dacă nu morţi, foarte mulţi răniţi" 68 .
Cel mai adesea, aparatele de proiecţie utilizate erau fie marca "Klangfilm"69, fie marca ,,Monarch" - firma Krupp. Acestea din urmă puteau fi
achiziţionate de la societatea bucureşteană "Balkania", ce deţinea reprezentanta
70
generală pentru România a Uzinelor Krupp-Ernemann din Dresda . Sumele de
cumpărare erau extrem de piperate. Spre exemplu, reclama pentru "instalaţia
cinematografică Monarch" - compusă dintr-un aparat cinematografic, negreşit,
cinematografiştii

66
67

68
69
70

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 81/1927, f. 16-17.
Ibidem, f. 9.
Ibidem, d. 54/1931, f. 16.
"Telegraful Bacăului", An I, Nr. 1O, din 8 iunie 1931, p. 4.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 2911925, f. 5, 14.
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"de mare preciziune" şi un grup electrogen de 2 C. P. (motor-Dynamo şi tablou
de distribuţie) - conţine un preţ de 100.000 lei 71 .
Odată
cu apanţta sălii "Mărăşti" (mai 1929), spectacolele
cinematografice băcăuane au intrat în epoca filmului sonor. La scurt timp,
pentru a evita falimentul, ceilalţi administratori-cinematografişti au fost obligaţi
să se supună "noii mode", deci, au fost nevoiţi să reinvestească. Cinematograful
"Lux" a fost dotat cu aparate sonore în vara anului 1930 - frimul film vorbitor
ce a rulat aici a fost producţia în limba germană "Atlantic" 7 -,în vreme ce sala
"Clasic" se va transforma, începând cu luna mai a anului 1931, în
"cinematograful sonor clasa 1 <<Capitol>>" 73 - cu un nou administrator,
bucureşteanul Ioan Vartolomeu.
Cu totul diferit a fost destinul cinematografului "Victoria". Fidel
ecranizărilor fără sunet, acesta avea să dispară total din paginile de reclamă ale
ziarelor locale din anii '30 - printre ultimele filme care au rulat aici s-a aflat şi
Circul, cu Charlie Chaplin (iulie 1929) 74 .
Nu de puţine ori, între serviciul municipal de arhitectură şi antreprenorii
de cinematografe au izbucnit conflicte generate de încălcarea dispoziţiilor
articolului 40 din regulamentul de construcţii al oraşului. Din dorinţa de a
atrage un public cât mai numeros, patronii sălilor de cinematograf obişnuiau "să
aşeze pe trotuare fotografii-reclamă, inestetice şi incomode, împiedicând astfel
circulaţia locuitorilor" 75 • Fără a ţine seama de somaţiile verbale făcute de
reprezentanţii primăriei, antreprenorii băcăuani au continuat "să încalce
dispoziţiile regulamentare", motivaţi în special de gratuitatea acestui tip de
reclamă.

În perioada anilor '30, a existat un adevărat "exces" legislativ ce a avut
în vedere asigurarea confortului şi siguranţei spectatorilor. Printre altele, sălile
de cinema au fost dotate cu scaune "al căror şezut se ridica automat", cu
ventilatoare, cu sobe de teracotă ce aveau "gura de alimentare cu lemne spre
sala de aşteptare", cu instalaţii electrice sigure şi moderne, precum şi cu telefon,
truse medicale de prim-ajutor (mica farmacie), extinctoare sau hidranţi 76 .
Un alt detaliu extrem de relevant: conform prevederilor legale, numărul
maxim de scaune era calculat astfel încât, raportat la volumul total al fiecărei
77
săli, unui spectator să-i revină "4 metri cubi de aer, necesar respiraţiei" •

71
72
73
74
75
76

77

Ibidem, f. 5.
,,Bacău!", An VII, Seria II, Nr. 119, din 1 iunie 1930, p. 3.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 24/1931, f. 17, 23.
"Curentul Bacăului", An 1, Nr. 3, din 14 iulie 1929, p. 2.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 10611930, f. 3.
Idem, d. 2411931, f. 15-21.
Ibidem, f. 15.
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În ultima decadă interbelică, între actorii ce au încântat privirea, dar şi
auzul băcăuanilor amintim aici pe marele tenor Richard Tauber, în ecranizarea
Drumul spre glorie (1931) 78 , Ivan Petrovici, în filme precum Cartierul latin
(1931/ 9 , Victoria şi al ei husar (1932) şi Orlow (1933), Stan Laurel şi Oliver
Hardy, în comediile Auleu, nevastă-mea (1931), Stan şi Bran se căsătoresc
(1932) 80 sau Stan şi Bran la Holly wood (1938) 81 , divina Greta Garbo, în Grand
Hotel (1933) - alături de Joan Crawford şi John şi Lionel Barrymore - sau
Susan Lennox - Curtezana (Susan Lennox- Her Fali and Rise) (1933) 82 , cât şi
pe Clark Gable, în Titanii cerului (1933) 83 .

Repreuatalll

eatraordl~ar~

Reclamă

la unul din filmele în care a jucat Ivan Petrovici
(actorul a vizitat oraşul Bacău pe data de 6 aprilie 1932)

"Telegraful Bacăului", AnI, Nr. 10, din 8 iunie 1931, p. 2; Arhivele Naţion ale Bacău, fond
d. 54/1 931 , f. 10.
79
"Curentul Bacăului", An Ill, Seria II, Nr. 115, din 30 august 1931 , p. 2.
80
"Gazeta Bacăului", An IV, Seria Il, Nr. 62, din 25 decembrie 1932, p. 3.
81
"Bacău!", An XVI, Nr. 852, din 31 ianuarie 1938, p. 3.
82
Idem, An XI, Seria III, Nr. 272, din 8 mai 1933, p. 3.
83
"Curentul Bacăului ", An V, Seria ill, Nr. 196, din 16 aprilie 1933, p. 4.
78

Primăria Bacău,
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IOAN POPESCU IUBITOR DE ISTORIE PERSONALITATE IMPORTANTĂ A ÎNVĂŢ ĂMÂNTULUI
PEDAGOGIC BÂRLĂDEAN ŞI DISTINS OM DE CULTURĂ
Livia OLARIU
Ioan Popescu Lover of History - important personality
pedagogica} education and distinguished man of culture in Bârlad
Abstract

Renowned techer Ioan Popescu (1830-1901) little known but important
personality fits the rhythm national aspirations and excel in teaching and
cultural landscape since the advent of Barlad in Transylvania. The politica!
battles during the Revolution of 1848 and in 1858 the Union of the
Principalities he put the same soul and swing. Figure this one legendary teacher
appears. Life of 50 years (1851-1901) made the altar of school and culture
Barlad life was an apostle and a titan in the fight with the unknown and the
impossible. Through a power coupled with an extraordinary work quick mind
and a skilled organizer and good practicality of a soul full of the purest love
could increase the treasure ofhis people, he was able to overcome any obstacle.
Under this structure Ioan Popescu soul has managed to create a high Bărlad
cultural life. This can be supported by the fact that his house is one of the
architectural symbols of Barlad. Building and then called the Red House (the
name given to the exterior color of the walls) was built in the late nineteenth
century used as home to the Normal School Director "Prince Ferdinand" teacher
Ioan Popescu, great personality of Barlad being who laid the foundations of
pedagogica! education.
Keywords: revolution, pedagogy, teacher, culture, Barlad city, Centre "Mihai
Eminescu"
Ioan Popescu s-a născut în 1830 în nordul Transilvaniei, urmând şcoala
în Baia Mare, unde între anii 1842-1846 este elev al gimnaziului, având colegi
pe Ion Dragoş, Hosu, Vasile Buteanu, nume cunoscute de revoluţionari
ardeleni. Revoluţia din 1848 îl găseşte ca elev de liceu în clasa a VI -a, când
părăseşte şcoala, înrolându-se conducător de gloate. În ciocnirea de la
Săcălăşeni, gloatele lui Popescu sunt distruse, iar el, cu două degete rupte şi o
manta ciuruită, pe care o va păstra până târziu ca amintire, este nevoit să
rătăcească pentru a nu fi prins şi spânzurat. Textual mărturiseşte: ,,Am luat parte
activă la mişcările de arme din 1848 a Românilor de peste Carpaţi în contra
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ungurilor, în calitate de conducător de gloate, precum se constată din actul ce
posed de la Comandantele de pieaţă din staţiunea militară Câmpulung din
Bucovina."' Adăpostit în casele preotului Ion Pop din Remetea, a fost scăpat de
husarii unguri printr-un vicleşug al preotesei (pe a cărei fiică voia să o ia în
căsătorie) , care a spus că are copii mici, care se vor speria de arme. Husarii au
dat ascultare mamei, chiar dacă fugarul era important pentru ei. Forţat să fugă
din Transilvania, se refugiază în Bucovina la boierii Hurmuzachi - lagărul de
concentrare a tuturor revoluţionarilor români. În scurta lui şedere aici, face
cunoştinţă cu Neculai Codreanu, Epureanu, Iorgu Radu, toţi revoluţionari
bârlădeni. Tânărul Popescu, în vârstă de 18 ani, îşi deschide sufletul dornic de a
face fapte mari şi a se jertfi pentru idealuri dragi, şi boierilor de la Bârlad. Iorgu
Radu, văzând în el un om capabil, energic şi plin de viaţă, îl ia la moşia lui de la
Dealu-Mare ca administrator. În mediul de ţară al Moldovei de jos, Ioan
Popescu trăieşte trei ani.
În 20 septembrie 1851 a fost numit profesor şi
apoi director la singura şcoală publică din oraşul
Bârlad, înfiinţată în anul 1832. Pe lângă ea funcţiona
şi clanul Codreanu, unde preda latina şi istoria patriei,
lucruri scumpe pentru el. Alături de profesorat, a
desfăşurat o bogată activitate publică. La jumătatea
secolului al XIX -lea nu numai în Bârlad şi judeţul
Tutova cultura maselor era aproape inexistentă, ci în
întregul regat. Ea era deţinută de câţiva luminaţi la
şcolile apusului. Ioan Popescu are marele merit ca
dezvoltarea învăţământului public în Bârlad şi pe
plaiurile tutovene să îi aparţină . Singurei şcoli, cu cei
70 de elevi cât avea în 1851 , i se adaugă în scurt timp şi altele, astfel încât după
şapte ani, în 1858, se deschide gimnaziul Codreanu, iar în 1864 liceul. Pentru
dascălul Ioan Popescu catedra nu era decât un mijloc de a lua contact cu inima
neamului, de a-i asculta durerile şi de a se pune în slujba lui.
Eforia şcolilor din Moldova amintea că: "pentru a întinde bunele
învăţături între clasele muncitorilor ţărani trebuie să se găsească tineri dintre
cântăreţii şi grămăticii de pe la biserici care să urmeze câtăva vreme pe vară în
şcoala din oraşul judeţului spre a se deprinde la învăţăturile începătoare" 2 ca
apoi să poată fi folosiţi ca învăţători. Ioan Popescu a fost organizatorul şi
animatorul acestor cursuri de vară, care funcţionau 2-3 luni la şcolile publice de
pe lângă biserici. La bătrâneţe, în 1901 , profesorul bârlădean îşi aducea aminte
1

2

Ioan Popescu, Activitatea şi faptele mele, 1901 , Bârlad
V .A. Urechia, Istoria învăţământului în România
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a 30 de scoale săteşti în judeţul Tutova s-a făcut prin
mea şi prepararea specială." Acesta a fost doar începutul
unei idei persistente pe care o avea şi anume: "formarea de buni educatori
pentru sate, pe care să le scoată din întunericul în care zăceau şi să le arate
drumul către lumină şi prosperitate pentru că o luminare deplină a ţărănimei nu
se poate concepe fără o bună stare materială. " 4
Urmare acestei convingeri, odată ce s-a constituit în Bucureşti
"Societatea pentru învăţătura poporului Român" în 1867, s-a constituit o filială
şi la Bârlad. La început aceasta a avut ca preşedinte pe Iacob Fătu, ajutat de
Ioan Popescu. Mai târziu, în 1869, devine el însuşi preşedintele acesteia.
În 1870, pe lângă apelul adresat bârlădenilor, el întocmeşte un plan
statut pentru deschiderea unei şcoli normale cu internat. Se asigură întâi de
toate de corpul profesoral, al cărui decan era, care trebuia să predea gratuit timp
de patru ani, procură mobilier şi închiriază casele lui Fătu. Din hotărâri pornite
din suflet s-au născut marile înfăptuiri culturale ale Bârladului. Şi astfel
România a putut avea a patra şcoală normală în Bârlad, "Şcoala Normală de
Băieţi" de formare a cadrelor didactice elementare.
Ce a însemnat această şcoală pentru Bârlad? Ea a devenit al doilea focar
de cultură în Bârlad, pe lângă liceu. Profesori ca Dumitrescu-Iaşi, Gr. Iosif
Patriciu, Salomon Haliţa au fost factori determinanţi în dezvoltarea culturii
bârlădene. Este de ajuns să spunem că prima revistă pedagogică română, bine
scrisă, a fost "George Lazăr" a lui Salomon Haliţa.
În afară de mijloacele educative puse în aplicare şi executate cu cea mai
mare stricteţe în şcoala normală de la Bârlad încă din 1870 - astăzi ele fiind
simple deziderate trecute în legi - fondatorul şcolilor bârlădene a mai
întrebuinţat un altul, care a stârnit mult entuziasm în opinia publică românească,
şi anume excursiile. Acestea erau făcute de Şcoala călătoare şi de "studenţimea
bârlădeană" cum era numită Şcoala Normală din Bârlad, cu scopul de a veni în
contact cu realităţile noi, de a face un învăţământ practic şi de a cultiva
sentimentele patriotice şi aspiraţiile generaţiilor viitoare.
Structural, Ioan Popescu era hărăzit să se confunde cu marile probleme
ce frământau epoca de reînviere şi renaştere românească. Cu sufletul oţelit în
focul revoluţiei ardelene şi îndurerat de cunoaşterea realităţilor româneşti,
renumitul dascăl se integrează în ritmul aspiraţiilor naţionale. În luptele politice
de la 1858 pentru Unirea Principatelor, el pune acelaşi avânt şi suflet ca în cele
de la 1848. În Moldova, actul da la 1858 a luat o întorsătură neaşteptată, de pe
urma căreia dascălul a avut de suferit. Unionist înfocat, după reuşita
în 1865

"înfiinţarea
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iniţiativa şi stăruinţa

3
4

Ioan Popescu, op.cit.
Ibidem.
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antiunioniştilor

acesta este destituit din învăţământ pentru puţină vreme. Pentru
Unirii profesorii din Bârlad şi de pretutindeni au fost factori hotărâtori.
Profesorul Petru Răşcanu, fost elev a lui Popescu spune: "Comitetul unionist
din Bârlad avea, fireşte, multe mijloace de propagandă. Dar propaganda prin
băieţii de şcoală nu era cea mai puţin folositoare şi imediată. Erau 150 de
familii, în cea mai mare parte negustori români. În aceste familii intra ideea
unirii prin băieţii de şcoală." 5 Partizanii unirii sunt învinşi, iar cei care au luptat
făţiş au fost pedepsiţi. Plângerea unioniştilor din Bârlad cere ,,repararea
6
funcţiunei Popescului ce este prea lovitoare". Unirea Principatelor a fost
realizată. Ea se cerea consolidată şi mai ales întregită cu Unirea tuturor
românilor. Visul era prea mare şi prea îndepărtat ca să-I poată vedea şi dascălul
bârlădean. Dar pentru realizarea lui trebuia să pună şi el o fărâmă din sufletul
său încât înfiinţarea societăţii "Unirea" din 1870 este semnificativă. Scopul ei
principal era de a instala în Bârlad o tipografie şi de a scoate un ziar local.
Întemeietorul celei dintâi tipografii bârlădene la 27 septembrie 1870- unde au
fost tipărite reviste şi alte cărţi de predare - şi a celui dintâi ziar "Sămănătorul", Ioan Popescu a pus piatra de hotar în viaţa culturală a târgului
domnesc din Ţara de jos.
Acesta, ca orice ziar, a fost un plămân prin care a respirat tânăra
Românie de atunci, ieşită din marile frământări. Problemele dezbătute în
"Sămănătorul" bârlădean au fost probleme vitale ale românilor ignorate chiar şi
astăzi, pentru că ridicarea satelor la un nivel moral şi material sunt lucruri de o
dureroasă actualitate. Rezolvarea nu putea fi decât prin şcoală şi biserică. Acest
gând îl găsim şi în revista bucureşteană a lui Vlahuţă, elev a lui 1. Popescu, care
a ţinut să îi dea acelaşi nume avut de ziarul bârlădean şi cu care s-a hrănit
sufleteşte în anii adolescenţei. Apărut între anii 1870-1876, a putut fi citit cu
pasiune de filologul ieşean Philiphide, de Bogdan, Vlahuţă, N. Petraşcu toţi
fiind elevi ai liceului Codreanu şi având ca profesori pe 1. Popescu, Neagoe,
Belloescu etc.
În toate el a pus entuziasm şi tărie de caracter sădite în suflet de
Revoluţia de la 1848, dragoste pentru cei mulţi care zăceau în întuneric,
cristalizată în urma impresiilor dureroase pe care le-a căpătat în mediul de ţară a
moşiei de la Dealu-Mare. Toate aceste sentimente şi credinţe au fost dublate deo admirabilă formaţie intelectuală de organizator şi spirit practic. Din întreaga
muncă a acestei personalităţi culturale se desprind trei laturi distincte: luminator
al poporului românesc; susţinător al ţărănimii şi comercianţilor; redeşteptător al
reuşita

conştiinţei naţionale.
5
6

Iacov Antonovic, Documente, 1928, p. 395.
Ibidem.
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Ioan Popescu a murit de diabet zaharat pe 11 iulie 1901 în Bârlad. Un
bust al lui Ioan Popescu a fost făcut de sculptorul Ion Dimitriu-Bârlad şi este
situat în partea din faţă a Liceului Pedagogic "Ioan Popescu" din Bârlad. Figura
acestui dascăl apare ca una legendară. Viaţa lui de 50 de ani (1851-1901),
depusă pe altarul şcolii şi culturii bârlădene, a fost viaţa unui apostol, dar şi a
unui titan în lupta cu necunoscutul şi imposibilul. Printr-o putere de muncă
extraordinară dublată de o minte ageră şi pricepută de un spirit practic de bun
organizator şi de un suflet plin de cea mai curată dragoste ce ar putea să
mărească comoara neamului său, a putut să învingă orice obstacol. În virtutea
acestei structuri sufleteşti Ioan Popescu a reuşit să creeze o înaltă viaţă culturală
în Bârlad.
Acest lucru poate fi susţinut şi
prin faptul că locuinţa lui reprezintă
unul dintre simbolurile arhitecturale
ale Bârladului. Clădirea, denumită în
acea vreme şi Casa Roşie (nume dat
de culoarea exterioară a pereţilor), a
fost construită la sfărşitul secolului al
XIX -lea cu destinaţia de locuinţă
pentru directorul Şcolii Normale
"Principele Ferdinand", pedagogul
Ioan Popescu, mare personalitate a
Bârladului, fiind cel ce a pus bazele
învăţământului pedagogic.
În
perioada
regimului
comunist, imobilul a avut mai multe
destinaţii precum grădiniţă, creşă şi
pentru o scurtă perioadă de timp
secţie de spital, dar după 1990 a fost
lăsat în paragină, fiind pe punctul de
a se autodemola. Salvată din faţa
buldozerelor, dar imposibil de
protejat de stihia cutremurelor, clădirea, înscrisă în Lista naţională a
monumentelor de arhitectură, clasa B, a necesitat urgent consolidarea pentru a
mai exista în peisajul oraşului.
Fundaţia Culturală "Dr. Constantin Teodorescu", în cadrul unui
parteneriat cu Primăria Bârlad, a iniţiat înfiinţarea unui fond de subscripţie
publică în scopul strângerii de fonduri şi materiale pentru consolidarea,
restaurarea şi refuncţionalizarea imobilului situat în b-dul Republicii 277. În
acest imobil s-a înfiinţat o nouă instituţie de cultură: Centrul ,,Mihai Eminescu"
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Bârlad, patrimoniul fiind constituit din Colecţia preşedintelui Fundaţiei, dr.
Constantin Teodorescu.
Iniţiatorul înfiinţării Centrului "Mihai Eminescu" Bârlad, dr. C-tin
Teodorescu, timp de 40 de ani a adunat un patrimoniu impresionant închinat lui
Eminescu şi identităţii culturale
româneşti. Bunurile sunt constituite
în colecţia ce-i poartă numele, fiind
oferite cu generozitate municipiului
Bârlad.
Colecţia
constă
în:
aproximativ 200 de lucrări plastice
(grafică, pictură, sculptură tapiserii,
xilogravuri etc.), 5800 de volume,
dintre care 2100 cu şi despre Mihai
Eminescu, publicate de la prima
apariţie din timpul vieţii marelui poet (1884) şi până în prezent; fotocopii după
manuscrisele şi alte documente ale poetului sau legate de existenţa acestuia
editate de Academia Română; peste 500 de exemplare de reviste literare; Lada
lui Eminescu în care îşi ţinea manuscrisele; numeroase discuri, casete audio şi
CD-uri cu romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu sau inspirată din creaţia
Luceafărului. Pentru o ilustrare cât mai completă a valorii creaţiei eminesciene,
ca sursă inepuizabilă de inspiraţie, colecţia mai conţine 150 de medalii şi
insigne, dar şi numeroase exponate de cartofilie şi filatelie, maximafilie cu
tematică Eminescu, realizate de-a lungul timpului pentru a marca diverse
momente închinate poetului.
Patrimoniul este structurat pe tematici potnv1t conceptului
colecţionarului astfel: Începutul operei lui Mihai Eminescu; Elita interbelică;
Eminescu în a doua jumătate a secolului XX; Continuatorii lui Mihai Eminescu
(Nichita Stănescu, Grigore Vieru, Cezar Ivănescu şi laureaţii Premiului
Naţional de Poezie ,,Mihai Eminescu" prin reprezentări plastice şi opera
acestora); Eminescu în secolul XXI; Eminescu şi cultura bârlădeană; Eminescu
în medalistică, cartofilie şi maximafilie.
Gestionarea, conservarea,
restaurarea, promovarea şi îmbogăţirea patrimoniului Centrului "Mihai
Eminescu" Bârlad sunt în competenţa Fundaţiei Culturale "Dr. Constantin
Teodorescu".
Prin aceste realizări în casa pedagogului Ioan Popescu, se dă o mai mare
valoare şi preţuire marelui dascăl şi patriot adoptat de Bârlad şi Bârlădeni,
încadrat perfect în ceea ce a însemnat şcoala şi cultura bârlădeană.
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VASILE POGOR- MEFISTO FELUL "JUNIMII"
Gnnimist, om politic, mason)
Dr. Dan JUMARĂ
Vasile Pogor- a Terrible of Junimea
Abstract

A writer, translator, magistrate, politician, Vasile Pogor, one ofthe founders
of the Cultural Foundation "Junimea", was a contradictory and controverted
personality in the second half of the XIX-th Century. In the public life he was the
President of the Appellate Court in laş~ mayor and prefect, minister of education,
president ofthe association for encouraging the young students, parliamentary.
Descendent of an old noble family, owing a consistent wealth, Vasile Pogor
was really gi:fted in many fields; yet he had no will to persist, to finalize his projects.
Keywords: founder, Junimea, Iaşi, politician, writer, Vasile Pogor
Născut la 20 august 1834 în Iaşi, Vasile
Pogor a fost fiul vornicului Vasile Pogor şi al Zoei
Cerchez. Tatăl, boier învăţat, cu înclinaţii literare, era
şi un bun slujbaş al statului; mama se trăgea dintr-o
veche şi cunoscută familie boierească a Moldovei.
Junele descendent al familiilor Pogor şi Cerchez a
studiat, după obiceiul vremii, mai întâi acasă, apoi la
pensionul lui Malgouveme din Iaşi, după care, la 16
ani, pleca în Franţa, pentru a urma studii juridice, la
Paris. Adolescentul Basil şi-a consemnat impresiile de
călătorie într-un jurnal, abandonat, din păcate, înainte
de finalul călătoriei 1• După aproape opt ani de studii
la Paris, unde s-a specializat în drept, tânărul Pogor
revenea la Iaşi, adus de moartea neaşteptată a tatălui,
în 1857. Deşi moştenitor al unei averi considerabile, datoria şi tradiţia familiei
I-au determinat să se angajeze ca funcţionar al statului, la început în cadrul
Tribunalului Iaşi (1857-1858). A funcţionat acolo aproape un an, s-a retras
pentru a se angaja în mişcarea pentru unire, a revenit în justiţie , ca membru al

1

Dan Mănucă, Scriitori junimişti, Iaşi, 2005, p. 170.
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Curţii de Apef (din 1859). În aceşti ani a avut intense preocupări literare,
debutând, în 1861 cu traduceri în revista ,,Ateneul Român". Din păcate,
proiectele sale literare (poezii, o piesă de teatru, o nuvelă) din acea vreme rămân
doar în intenţie. În august 1863 primea autorizaţia de avocat al baroului de Iaşi,
dar începea să profeseze abia în decembrie 1864. Tot în acea perioadă se înfiinţa
şi Societatea Junimea, Pogor numărându-se printre fondatori. Îndemnat de
subite avânturi ale tinereţii junele jurist cu preocupări literare a participat la
coaliţia care a complotat pentru detronarea lui Alexandru Ioan Cuza. După
schimbarea conducătorului statului, la 15 februarie 1866, Vasile Pogor a fost
numit ca prefect al judeţului Iaşi. Se pare că a fost o surpriză pentru el, ba chiar
nu şi-a dorit această funcţie, odată ce a renunţat la ea după doar o lună. Devenea
apoi deputat în Adunarea Constituantă din 1866 3 • La 17 martie 1866, junimistul
ajungea preşedinte de secţie al Curţii de Apel Iaşi, fiind apoi, timp de doi ani,
4
prim-preşedinte al acesteia . La sfărşitul lui septembrie 1866, împreună cu
Iordache Beldiman, Costache Negruzzi, Gh. Mârzescu, şi Constantin N. Suţu,
Pogor edita ziarul "Constituţiunea" şi lua cuvântul la adunările politice din Iaşe.
A încercat boierul să devină şi întreprinzător, om de afaceri. Astfel, până
în 1871 a avut o tipografie, pe care, împreună cu Dimitrie Cozadini, a încercat să
o facă rentabilă. S-au tipărit aici "Convorbirile literare" şi cele mai multe dintre
scrierile junimiştilor. Până la urmă însă a trebuit să o vândă, pe un preţ mic 6 , cu
obligaţia ca noul proprietar să dea prioritate la tipar oricăror comenzi venite de
la Iacob Negruzzi în numele Junimii.
Căsătoria cu Elena Harting îl făcea să-şi întrerupă o vreme cariera
politică şi să viziteze străinătatea, mai ales Parisul studenţiei sale. Mare
proprietar, cu o însemnată avere, Pogor a fost şi preşedinte al Societăţii de
încurajarea junimii române studioase.
În politică a fost exponent al grupării junimiste. În aprilie 1870, P.P. Carp
a promovat ideea unei intrări a junimiştilor în coaliţia guvernamentală 7 • Deşi
Pogor se opusese ideii, Carp 1-a propus pe lista miniştrilor. Bolnav şi abia întors
din străinătate, suferind încă de pe urma morţii fiicei sale, junimistul îşi dădea
curând demisia din postul de ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, post pe

G. Călinescu, Material documentar pentru istoria literaturii române, în "Studii şi cercetări de
istorie literară şi folclor", an VIII, 1959,nr.3-4, p. 701.
3
Dicţionarul literaturii Române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 685.
4
G. Călinescu, op. cit., p. 701.
5
"Constituţiunea", an 1, 1876, nr.3 din 1 octombrie şi nr. 4 din 5 octombrie, apud Dan Mănucă,
Scriitori Junimişti, p. 171.
6
Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea, Bucureşti, 1922, p. 73.
7
Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, voi. 1, Bucureşti, Socec,, 1937, p. 129.
2
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care a fost nominalizat (20 aprilie - 23 mai 1870), dar nu 1-a ocupat efectiv
niciodată

8

.

Se pare însă că i-a plăcut viaţa de parlamentar odată ce timp de câţiva
ani, începând cu 1871, candidează şi obţine un fotoliu de deputat. Dar junimiştii
n-au uitat demisia din guvern, care i-a costat destul din punct de vedere politic.
Desemnat, în 1870, ca vicepreşedinte al Camerei, până la urmă junimistul a
reuşit să nu supere pe nimeni în activitatea politică. După cum remarca George
Panu: "În adevăr, îndată ce iţele politicii se încurcă, îndată ce treaba se îngroaşă
în mod neplăcut, d. Pogor dispare de pe scena politică, face o cufundătură
pentru a reapărea odată cu timpul frumos. Acest fel de politică 1-a făcut d. Pogor
toată viaţa şi i-a reuşit de minune. ( ......... ). El continuă a fi un om onorabil în
politică şi a figurat în toate combinaţiile: vice-preşedinte la Cameră, primar la
9
Iaşi, Preşedinte la Creditul Urban ieşean, prefect dacă ar voi, de toate, în fine" •
Vasile Pogor a fost ales în mai multe rânduri ca primar al municipiului
Iaşi (februarie 1880- 26 aprilie 1881, 7 iunie 1888- 7 iunie 1891, 30 mai 189211 noiembrie 1894). În calitate de edil al vechii urbe moldave, boierul cu vederi
progresiste s-a făcut remarcat prin numeroase iniţiative edilitare precum
începerea lucrărilor de construire a frumosului edificiu al Teatrului Naţional din
Iaşi, realizarea unui proiect de cale ferată "Iaşi - Dorohoi direct prin Iaşi şi nu
prin Cucuteni", contractarea unui credit de 4.000.000 de lei, în 1891, pentru
asfaltarea străzilor, construirea noului abator şi ridicarea a zece şcoli primare,
pornirea lucrărilor de construcţie a Băii Comunale şi începerea celor de
canalizare a oraşului.
Între multe iniţiative să remarcăm că, la îndemnul lui Vasile Pogor,
Consiliul Comunal al Iaşului vota, la 27 august 1890, deschiderea unei
subscripţii publice pentru ridicarea unei statui de bronz a lui Vasile Alecsandri, în
Iaşi. În discursul său, primarul Pogor sublinia necesitatea de "a se imortaliza
memoria lui prin ridicarea unei statui de bronz în acest oraş, vechea Capitală a
Moldovei, unde poetul a cântat cele întâi doine, unde patriotul a lucrat pentru
unirea ţărilor surori şi pentru dobândirea libertăţilor cetăţeneşti" 10 •
În ultimii zece ani de viaţă omul de cultură a fost marcat de o boală care
i-a adus destulă suferinţă; nu era însă omul care să se lase doborât. Avea mereu
grijă de aspectul său, după cum remarca un contemporan: "se zvoneşte că are

Dicţionarnl .... , p. 685.
G. Panu, Portrete şi tipuri parlamentare, Iaşi 2001, p.140.
10
Laura Bejenaru, Statuia lui Vasile Alecsandri din laşi, "Revista română" nr. 4 (50)/2007) şi

8
9

Ştefan Goraş,

Istoricul statuii lui Vasile Alecsandri, Tipografia Naţională, 1906, p. 1.
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şaizeci de ani. El o ştie, dar n-o crede. Îşi îngrijeşte artistic fizicul. Pururea
zâmbitor şi graţios" 11 •
Ana Conta-Kernbach, care 1-a cunoscut bine, îl descrie oarecum altfel:
"cu mersul mărunt şi săltător, cu mâinile în buzunar, zâmbet maliţios, privirea
piezişă, barbişonul mefistofelic şi pălăria veşnic pusă strâmb . . . chip de
epigramist veninos şi de ştrengar cinic - şi Pogor n-a fost nici una, nici alta 12 ."
Junimistul s-a stins din viaţă, bolnav, la 20 martie 1906, la moşia sa de la
Bucium, din marginea Iaşului.
Să încercăm, pe cât este cu putinţă din mărturiile contemporanilor, să
cunoaştem personalitatea acestui "copil teribil al Junimii". Mai toţi cei cu care a
venit în contact sunt de acord că ,,Acest spirit fin, delicat, caustic" era "de o
timiditate rară" 13 • Şi exemplifica G. Panu: ,,Este penibil să auzi pe d. Pogor
vorbind în public sau în Cameră. Pentru a spune câteva cuvinte el devine palid ca
un mort, glasul îi tremură, iar vorbele îi ies din gură cu o dificultate penibilă.
Îndată ce este între amici, devine un alt om, redevine omul sceptic, zâmbăreţ şi
spiritual".
De o mare deschidere şi receptivitate "singura lui patimă a fost cititul.
Citea tot ce-i cădea în mână. Ziua, noaptea, sănătos, bolnav, Pogor citea" 14 • De
altfel, porecla sa între junimişti era "Biblioteca contemporană". Se pare că era
mai informat chiar decât Maiorescu în literatura modernă şi traducea din
Baudelaire - în 1870, din Sully Prudhomme - în 1873, din Leconte de Lisle, Th.
Gautier, J. Richepin. Se mai spunea chiar că opiniile sale erau ecoul celei mai
recente lecturi - ceea ce dă impresia că se ferea de a lua o poziţie proprie, cel
puţin în chestiuni în care nu avea convingeri bine fondate. Boem prin excelenţă,
Pogor se simţea cel mai bine la Junimea. Era de părere că nici o regulă nu poate
înlocui deliciile capriciului, de aceea opunându-se organizării societăţii culturale
pe bază de statute 15 • A fost, totuşi, de acord să se facă procese-verbale, cu
condiţia să nu le scrie el.
Tot Pogor este cel care a susţinut ,,zeflemeaua" junimistă de cea mai
bună calitate, verva, fantezia, inteligenţa sa făcând din aceasta manifestarea unui
spirit critic constructiv. Multe, foarte multe din vorbele de duh şi expresiile
devenite celebre la ,,Junimea" de la Pogor au pornit. El a inventat chiar deviza
Societăţii: "Entre qui veut, reste qui peut!" dar şi vorba prin care şedinţele

Kikeriki, Vasile Pogor, în ,,Evenimentul", 1893, nr. 1 din 1 februarie, apud Dan Mănucă,
Scriitori junimişti, p. 174.
12
Ana Conta-Kernbach, Boabe de mărgean, 1922, p. 11 O.
13
G. Panu, Portrete şi ... , p. 142.
14
Ana Conta-Kernbach, op. cit. p. 110.
15
Iacob Negruzzi, Amintiri ... , p. 47
11
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literare puteau fi oricând întrerupte, spre destinderea colectivă: ,,Anecdota
Se cultiva astfel, în rândul societarilor, o boemă de bună calitate, se
promova spontaneitatea, replica inteligentă. Se evitau astfel ingerinţele minţilor
greoaie. Pogor era exponentul cel mai respectat al acestei orientări. Un exemplu
este elocvent. Un poet, un oarecare Şerbănescu, a trimis odată o poezie cu titlul
Primăvara, deosebit de neinspirată, dar având ca moto celebrele versuri ale lui
Metastasio: "0, Primavera, gioventu del'anno,/0 gioventu, primavera dela
vita!". După lectură, cum nu voia nimeni să-şi exprime părerea cu privire la
poezia ascultată, Pogor a spus cu gravitate: ,,Motto este bun!" 16 De atunci
expresia a însoţit, fără excepţie, creaţiile fără valoare. Dar avea uneori junimistul
tendinţa de a contrazice cu orice preţ; iar ceilalţi se grăbeau să-i dea dreptate
(,,Aşa-i! Aşa-i!"), tocmai pentru a-l împiedica să continue. Tot Pogor era cel
care respecta strict principiul potrivit căruia la Junimea se puteau discuta doar
subiecte legate de cultură şi artă. Iar când vreun vorbitor aborda teme de
actualitate politică striga vehement: "Străine Junimii!", ba mai arunca şi câte o
pernă în capul împricinatului. Altminteri, după cum recunoştea şi G. Panu " ... d.
Pogor face şotii sau feste întocmai ca la şcoală. De altminterea ceea ce face, face
cu spirit şi ca un om inteligent 17". Oricum zeflemelele sale nedistructive au
contribuit mult la întărirea spiritului critic al Junimii.
Boem prin excelenţă, dominat de comoditate şi cu o voinţă labi1ă în viaţa
personală, Pogor şi-a lăsat cea mai mare parte din lucrări la stadiul de ciornă sau
chiar de proiect. A abordat cam toate genurile literare, fără a lăsa însă vreo
lucrare cu adevărat valoroasă. Ceea ce i-a lipsit a fost consecventa, răbdarea,
aplecarea către lucrul desăvârşit cu migală. De altfel singur mărturiseşte:
"Simt o mare fericire de-a sta singur în tăcere,
Deşi stricta conveninţă mă sileşte-a fi la bal;
Căci sunt leneş de natură şi mă leagăn cu plăcere
Într-o dulce somnolenţă pe al visurilor val". 18
Este remarcabil, pentru spiritul analitic al lui Pogor că, după Maiorescu,
încă în 1867, Pogor enunţa, principiile Junimii în "Convorbiri literare", într-un
articol intitulat H. T Buckle, istoria civilizaţiunii în Englitera 19 •
În Dicţionarul Junimii, Iacob Negruzzi reuşeşte să surprindă mult din
personalitatea lui Pogor: "Unul din cei cinci fondatori, stâlpi de gazdă ai Junimii.
primează" ...

G. Panu, Amintiri de la Junimea din Iaşi, voi. 1, Bucureşti, 1942, p. 69.
G. Panu, Portrete ... , p.142.
18
P., Un bal, în "Convorbiri literare", an 1, 1868, nr. 23, din 15 februarie, p. 3498, apud Dan
Mănucă, Scriitori junimişti, p. 183.
19
V. Pogor, HT Buckle, Istoria civilizaţiunii în Englitera, în "Convorbiri literare", an 1, 1867, nr.
6, din 1 mai, p. 80, apud. Dan Mănucă, Scriitori junimişti, p. 178.
16

17
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Capul cel mai fantastic în teorie, burghezul cel mai prozaic în practică. Autor de
poesii originale şi traduse. Iubind femeile dar urând vinul, Autorul tuturor
propunerilor nerealizabile şi a trei părţi din porecle şi ziceri din care se compune
acest dicţionar. Omul cel mai corosiv, schimbându-şi ideile după fiecare carte
nouă ce ceteşte, şi entuziasmat de fiecare de-a rândul. Propunând nesfărşit
lucrări comune, dar uitând propunerile sale a doua zi după ce le făcuse. Ţinând la
tradiţia Junimii dar uitând-o veşnic. Acum ca poet în decadenţă, ca autor de
20
corosivităţi în floare" .
Să amintim şi câteva date referitoare la apartenenţa lui Vasile Pogor la
francmasonerie. Documentele arată că junimistul a fost iniţiat la 14 martie 1866,
în loja Steaua României- Iaşi. Peste numai o lună, la 14 aprilie 1866, trecea la
gradul al II-lea şi imediat la gradul al III-lea21 .
Un alt document îl menţionează ca orator în noiembrie 1866. A trecut
apoi la gradele de perfecţie, primind gradul al XVIII-lea la 6 decembrie 1867,
din partea Marelui Orient al Franţei, iar la 11 decembrie acelaşi an 1867, primea
gradul 90 în ritul de Memphis. 22
La 21 octombrie 1875, Vasile Pogor făcea parte din Comisia de şapte,
3
însărcinată cu dizolvarea Lojei Steaua Româniee • Loja aceasta, de fapt Etoile
de la Rournanie, cum apare în documentele Marelui Orient al Franţei, a fost
oficial constituită la 24 martie/5 aprilie 1865. Ţinând seama că Junimea ieşeană
se constituise din 1863-1864, rezultă cu claritate că loja a apărut mai târziu
decât Societatea culturală Junimea 24 •
Cât despre eroul nostru, Vasile Pogor, trebuie să-i recunoaştem
consecvenţa în inconsecvenţă: pentru el chiar apartenenţa la masonerie a fost o
experienţă interesantă - dar numai o experienţă, relativ scurtă, o încercare,
făcută fără prea multă convingere, de a se încadra într-o confrerie ale cărei
merite le recunoştea, ale cărei principii le respecta, ale cărei scopuri le sprijinea.
Din păcate, comoditatea-i cronică, incapacitatea de a se supune unor reguli
stricte, unor exigenţe cărora masoneria le-a dat întotdeauna o mare însemnătate
- toate I-au făcut pe junimist să renunţe, după câţiva ani doar, la statutul de
francmason.

C. Săteanu, Figuri din Junimea, Bucureşti, 1932, p. 94.
Enciclopedia ilustrată a Francmasoneriei din România, vol. 3, Bucureşti, p. 66.
22
Horia Nestorescu, Ordinul Masonic Român, Bucureşti, 1993, p. 481.
23
Mihai Dim. Sturdza, Horia Nestorescu-Bălceşti, Liviu Papuc, Francmasoneria şi "Junimea"
literară, Bucureşti, 2010, p. 144.
24
Ibidem, p. 6.
20
21
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lipsa unui asemenea local
însemneasă lipsa de hrană a copiilor ... "
CONSTRUIREA GIMNAZIULUI DIN BACĂU
(COLEGIUL NAŢIONAL FERDINAND)
Dr. Ramona CARAMELEA
" ... the lack of this building means lacking food for children ... "
Building Bacau's Gymnasium (Ferdinand National College)
Abstract

The presentation follows the construction process of Ferdinand High
school known today as Ferdinand National College. The article aims to present
the efforts Ministry of Education and local authorities of Bacau made for the
endowdment ofthe community with a modem school building.
The second part of research will focus on the architecture, analysing both
form and functions, in order to retrace the oficial school building model at the
end ofthe 19th century.
Keywords: school building programme, modemization, Ministry of
Public Instruction, Bacău, municipality
În articolul de faţă, dorim să reconstttuun îndelungatul proces al
construirii girnnaziului Ferdinand din Bacău, proces pe care îl vom analiza în
contextul mai larg al politicii de construcţii şcolare demarată de stat în ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea. Ne propunem să identificăm o serie de atitudini
şi elemente care ţin de contextul local, dar şi unele experienţe comune procesului
de construcţii şcolare atât în Bacău cât şi în alte oraşe din ţară. Girnnaziul din
Bacău a fost construit după unul din planurile tip utilizate la sfărşitul secolului al
XIX-lea. În această ordine de idei, în a doua parte a articolului vom analiza
spaţiul şcolar pentru a identifica câteva din caracteristicile unei clădiri şcolare
moderne.
O precizare de natură terminologică se impune de la bun început. Prin
termenul şcoli secundare am desemnat acele instituţii de învăţământ plasate între
~colile primare şi universităţi: girnnazii, licee de băieţi şi şcoli secundare de fete.
In cazul şcolii din Bacău, aceasta a avut pe toată perioada, de la înfiinţare până la
Primul Război Mondial statut de şcoală secundară. Înfiinţată în 1867 ca girnnaziu
cu cinci clase, ea s-a transformat în liceu în anul 1897. Pe parcursul articolului
vom utiliza denumirea de girnnaziu, conform statutului deţinut în momentul
construcţiei.
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Înfiinţat în anul 1867, gimnaziul a fost pentru început întreţinut de

primăria oraşului,

care a pus la dispoziţie localul şi a asigurat plata corpului
profesoral. O situaţie similară întâlnim şi în cazul altor şcoli secundare din Regat.
Activismul autorităţilor locale este specific unui anumit moment, de început, din
existenţa instituţiilor de învăţământ. El marchează deopotrivă dorinţa
autorităţilor şi a unei părţi a comunităţii de a înzestra Bacăul cu o şcoală
secundară, indicând o schimbare de perspectivă asupra instrucţiei publice.
Prestigiul instituţiei, oportunităţile de carieră pe care le oferea şcoala, faptul că o
parte a elitei locale împărtăşea ideile iluministe referitoare la educaţie, dar nu
numai, au schimbat modul în care era percepută şcoala, făcând-o mai atractivă.
Datorită funcţiilor de socializare şi aculturaţie ce dădeau posibilitatea de a difuza
şi impune un model socio-cultural, şcoala a devenit parte a proiectului politic al
momentului, contribuind la impunerea unui model identitar, cel al cetăţeanului
român. Nu în ultimul rând trebuie să luăm în considerare o anumită emulaţie pe
care a provocat-o comunităţile care deţineau deja şcoli secundare (Bucureşti,
Iaşi, Ploieşti) în rândul celor care nu aveau încă şcoli secundare cum era cazul
Bacău1ui.

În primele decenii de existenţă, gimnaziul din Bacău a funcţionat în
imobile închiriate, foste locuinţe la origine, multe din ele aflate la momentul
închirierii în stări improprii de funcţionare sub aspect igienic. Decizia construirii
unui edificiu a survenit pe fondul dificultăţilor întâmpinate de autorităţile
comunale în găsirea unei clădiri de închiriat, potrivită pentru a adăposti în ea o
şcoală. Pe de o parte, populaţia şcolară care aspira să studieze în şcoala
secundară devenea de la an la an mai numeroasă, ceea ce făcea dificilă găsirea
unui imobil cu anumite dimensiuni. Pe de altă parte, conceptul de şcoală a suferit
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea o serie de mutaţii semnificative.
Calitatea de instituţie a statului a făcut autorităţile mult mai receptive la modul în
care şcoala trebuia să arate. Se mai adăugau campaniile medicilor şi igieniştilor
care atrăgeau atenţia asupra consecinţelor nefaste pe care insalubrele şcoli le
aveau asupra sănătăţii elevilor şi într-un sens generic asupra naţiunii. Discuţiile
referitoare la construcţia unui local pentru gimnaziul din Bacău au debutat în
1886. Momentul nu era întâmplător, fără a avea vreo însemnătate în plan local.
În anul 1886, Ministerului Instrucţiunii i se aloca un fond semnificativ în valoare
de 21 milioane lei 1 destinat construirii unor sedii pentru şcolile secundare,
superioare şi institute de cultură. Măsura se insera într-o serie de iniţiative
demarate imediat după proclamarea Regatului menite să înzestreze tânărul stat
cu instituţii şi sedii moderne 2 • Creditul din 1886 a demarat o susţinută politică de
Lege pentrn constrnirea şcoalelor secundare şi superioare şi a institutelor de cultură, în
,,Monitorul Oficial", no. 21, dwninică 27 aprilie/9 maiu 1886, pp. 354-355.
2
A se vedea pentru politica de construcţii şcolare, Ramona Caramelea, Politica de constrncţii
şcolare desfăşurată de statul român În a doua jumătate a secolului 19-începutul secolului 20, în
1
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secundare finalizată cu construirea a numeroase clădiri de
secundare atât în capitală (Liceul "Gh. Lazăr"), cât şi în ţară (Liceul
Internat Iaşi, Galaţi, Tumu Severin, Buzău, Slatina, Tecuci, Fălticeni,
Târgovişte, Caracal, Piatra).
Ministrul Instrucţiunii a reprezentat instanţa care a trasat şi coordonat
politica de construcţii şcolare. El a întocmit documentaţia teoretică ce a servit
drept ghid construcţiilor. Tot ministerul desemna arhitectul, organiza antrepriza
pentru construcţie, exercita controlul asupra planurilor, devizelor, caietelor de
sarcini şi şantierului. Contribuţiile autorităţilor locale la politica de construcţii
şcolare nu se exclud, dar rămân modeste, reducându-se la donatii de terenuri.
În 1886, Ministerul Instrucţiunii solicita primăriei oraşul~i Bacău un teren
în centrul oraşului pe care intenţiona să construiască viitoarea şcoală. Cererea
ministerului venea pe fondul unor donaţii făcute de unele primării din ţară. La
Buzău, Călăraşi, Dorohoi, Giurgiu, Piatra Neamţ Roman, Râmnicu Vâlcea,
liceele se construiseră pe terenurile puse la dispoziţie de primării.
Considerând că "însemnătatea Gimnaziului nu se răsfrângea numai asupra
Comunei ci şi asupra întregului judeţ" 3 comuna pasa responsabilitatea Consiliului
Judeţean, cerându-i acestuia să contribuie cu terenul. Operaţiile funciare s-au
desfăşurat cu dificultate din cauza statutului juridic incert al proprietăţilor alese
şi a lipsei actelor de proprietate. În 1886, judeţul ceda primăriei un teren pentru
construirea gimnaziului. In februarie 1887, primăria, nerăbdătoare, înştiinţa
Ministerul Cultelo~ şi Instrucţiunii Publice că pe terenul cedat de judeţ nu se
construise nimic. Ingrijorată că vechiul teren nu corespunde şi deci nu este
agreat de Ministerul Instrucţiunii, primăria se arăta dispusa sa cedeze un alt teren
care costa însă 24000 lei, dar pentru care nu îşi asuma nicio obligaţie financiară,
urmând să fie plătit de Ministerul Instrucţiunii4 • Alegerea unui amplasament
pentru viitoarea şcoală s-a dovedit o sarcină dificilă în cele mai multe cazuri.
Terenul ales trebuia să fie poziţionat în centrul comunităţii şcolare, să respecte
normele de igienă stabilite de medici şi oamenii şcolii, mai exact să fie curat,
aerisit, uscat 5 • În această ordine de idei, regulamentele pentru construcţii şcolare
elaborate în epocă interziceau proximitatea dintre şcoală şi fabrici, abatoare,
pieţe, hale şi alte stabilimente insalubre. În alegerea terenului nu se aveau în
vedere doar considerentele igienice. Teoriile educaţionale ale epocii legau reuşita
şcoli

în Vechiul Regat, voi. VI, Editori Ion Bulei şi Alin Ciupală, Editura
2010, pp. 121-139.
3
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (în
continuare ANIC, fond MCIP), d. 441/1889, f. 8.
4
1bidern, f. l3v.
5
A se vedea pentru problema amplasamentului şcolilor, Ramona Caramelea, Amplasamentul şcolii
în oraş. Politică şcolară şi spafiu urban în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în
,,Revista Arhivelor", nr.1, an 2010, pp. 142-155.
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Universităţii Bucureşti,
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actului educativ inclusiv de spaţiul din jurul şcolii 6 • Vecinii şi vecinătăţile din
jurul şcolii deveneau obiectul unei analize minuţioase atunci când se alegea
amplasamentul viitoarei şcoli. Locuri zgomotoase, scene violente, prostituate,
negustori ambulanţi, într-un cuvânt exemple negative ce puteau fi însuşite cu
uşurinţă de către elevi datorită vârstei şi a lipsei de responsabilitate erau interzise
în imediata vecinătate a şcolii. Din aceste motive, Ministerul Instrucţiunii insista
pe lângă primăria Bacău ca terenul ce se va alege "să fie bine situatu în privirea
sanitară - ca elu să nu fie chiar în strada principală şi în apropiere de locuri
sgomotoase, pentru a nu distrage pe elevi de la învăţătură, tocmai în timpulu
când ei suntu în şcoală ... " 7 .
Pentru a urgenta lucrările, Ministerul Instrucţiunii desemna o comisie
alcătuită din 11 senatori şi deputaţi de Bacău ce urmau să se deplaseze în oraş şi
să aleagă terenul cel mai potrivit sub aspectul condiţiilor igienice şi
amplasamentului. La 3 mai 1887, comisia găsea ca potrivit locul "Busuioc" pe
care judeţul îl cedase deja primăriei 8 • Este primul caz cunoscut în care se recurge
la factori de decizie cu prestigiu, documentele de arhivă nu menţionează o
practică similară pentru nicio altă şcoală secundară din Vechiul Regat. Câteva
zile mai târziu, Ministerul Instrucţiunii înştiinţa primăria că acceptă locul ales de
comisie, îndemnând-o să întocmească actele pentru donaţia terenului către stat 9 .
Statutul juridic incert al terenului a detenninat abandonarea sa.
La începutul anului 1889, la aproape trei ani de la demararea discuţiilor,
nu se înregistrase niciun progres în privinţa construcţiei, motiv de îngrijorare
pentru primărie şi cetăţenii urbei care au făcut apeluri repetate către minister
pentru urgentarea lucrărilor. De altfel, în acel an, discuţiile legate de
amplasamentul gimnaziului erau departe de a fi încheiate, numărul mare de
terenuri aflate în discutie ( 15 terenuri) riscând să amâne nedorit de mult
începerea construcţiei. In ianuarie 1890 se părea că lucrările reintraseră în
normal; un alt teren ce îndeplin~a condiţiile igienice şi de amplasament fusese
identificat de autorităţile locale. Insă şi de această dată, achiziţionarea a scos la
10
iveală o serie de nereguli ce planau asupra statutului său juridic • Situaţia a
stârnit din nou nemulţumirea orăşenilor şi a cuhninat cu un val de plângeri
adresate Ministerului Instrucţiunii. Dorinţa locuitorilor de a "împodobi" urbea cu
o construcţie deosebită cum era cea a gimnaziului, schimbarea de perspectivă
~

6

Ibidem, p. 147.
ANIC, fond cit., d. 441/ 1889, f 14.
8
Ibidem, f 24. Cinci din membrii comisiei se pronunţaseră pentru locul Busuioc, patru opinau să se
cumpere alt teren, iar doi membri lipseau.
9
Ibidem, f 26 f-v.
10
Idem, d. 442, an 1889, f 58. Terenul trecuse din proprietatea lui Iordache Milicescu în cea a soţiei
"fără să se fi împlinit formalităţile cerute de procedura civilă".
7
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asupra educaţiei, menţionată anterior, oferă câteva explicaţii pentru insistenţa cu
care orăşenii solicită construirea localului.
Locuitorii nu se sfiesc să intervină până şi în probleme de estetică,
situându-se împotriva deciziei arhitectului de a orienta faţada principală a clădirii
către nord şi nu spre strada care dădea spre centru oraşului. E drept că există o
solidarizare între ei şi corpul profesoral în această problemă, ceea ce conferă
greutate acţiunii lor. Dar, decizia finală aparţine arhitectului, care găseşte în
interesul instrucţiunii orientarea spre nord 11 •
Paradoxal, autorităţile locale se declarau şi ele nemulţumite de ritmul lent
în care se desfăşurau lucrările deşi o prealabilă verificare a statutului juridic al
terenurilor ar fi grăbit fără îndoială ritmul lucrărilor. Intenţia primarului Bacăului,
C. Radu, "de a cumpăra grabnic fără formalităţi" un teren era în acord cu
nerăbdarea resimţită de întreaga urbe. In acelaşi timp indica decalajul între
autorităţile locale şi Ministerul Instrucţiunii în materie de funcţionare a
instituţiilor, concepţiile diferite ale celor două autorităţi despre cum trebuie
rezolvate lucrurile. Modul de acţiune al ministerului reflectă o experienţă în
luarea deciziilor, spre deosebire de municipalitate; pentru tranzacţia funciară el
face apel la cei mai competenţi specialişti în probleme funciare: avocaţii
Ministerului Domeniilor. În contextul presiunilor locuitorilor şi autorităţilor
locale, avocatul era rugat de ministrul Instrucţiunii să urgenteze lucrările
referitoare la achiziţionarea terenului. Dar mai presus de atât, i se cerea să
manifeste precauţie în tratarea problemei şi să întocmească un act prin care
Ministerul Instrucţiunii să fie "la adăpost de orice evicţiuni şi neînţelegeri" 12 •
Ministerul Instrucţiunii demarează procesul construcţiei gimnaziului
înainte ca problema terenului să fie rezolvată. La 15 iulie 1889 s-a organizat
licitaţia pentru darea în antrepriză a construcţiei, cea mai bună ofertă venind din
partea lui H. Goldstein. Ministerul consideră neavantajoase ofertele şi
organizează o nouă licitaţie în decembrie 1889 13 • În acelaşi timp, arhitectul era
rugat să revizuiască preţurile materialelor în conformitate cu preţurile din
localitate. Nici licitaţia din 1 decembrie nu se aprobă, deoarece "atât proectele
cât şi devisele respective au fost supuse chiar în ajunul licitărei spre studierea
concurenţilor, considerând că valoarea devizelor în parte nu se potrivea cu
14
alocaţiunile publicate ... " • Cea de a treia licitaţie, organizată pe 15 ianuarie 1890
îi indică drept câştigători pe cei doi asociaţi Paul M. Mihail şi Bercu
Blechmann 15 • Cum situaţia juridică a terenului pe care urma să se ridice şcoala
Biblioteca şi sala de desen primeau astfel lumină dinspre nord, în conformitate cu teoriile
medicale ale vremii.
12
ANIC, fond cit., d. 442/1889, f. 78.
13
Idem, d. 441/1889, f. 115.
14
Ibidem, f. 126.
15
Ibidem, d. 441/1889, f. 147.
11
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era neclară, aşa cum consemnam mai sus, antreprenorii se plângeau ministerului
în februarie 1890 că nu aveau unde depozita materialele şi că întârzierile le vor
aduce pagube financiare. Cu toate presiunile, şantierul s-a deschis în martie
1890, noul local fiind terminat şi inaugurat în 1891.
În ceea ce priveşte arhitectul însărcinat cu realizarea planurilor şcolii,
documentele sunt incomplete şi confuze, lăsând o umbră de îndoială as~ra
1
arhitecţilor implicaţi în procesul de construcţie. Un prim document
îl
menţionează pe George Duca drept arhitect însărcinat cu realizarea planurilor
şcolii. Cel mai probabil, prezenţa lui George Duca se datora funcţiei pe care o
deţinea în cadrul Ministerului Instrucţiunii: şeful Direcţiei construcţiilor nuoi.
Direcţia fusese înfiinţată de către minister la scurtă vreme de la votarea creditului
de 21 milioane lei şi avea ca sarcină întocmirea planurilor şi a documentaţiei
pentru şcolile ce urmau să se construiască din creditul votat. Biroul a funcţionat
din decembrie 1886 până în mai 1888, perioadă în care a întocmit planurile
Ministerului Instrucţiunii, Universităţii din Iaşi, Liceului Internat din Iaşi şi
girnnaziilor din Tecuci, Buzău, şi a redactat Condiţiile generale pentru lucrări şi
liste de preţuri.
In iunie 1887, desemnat cu realizarea planurilor era arhitectul George
Sterian. Însă în octombrie acelaşi an, arhitectul solicita rezilierea contractului
girnnaziului din Bacău "având neaparată necesitate a mă duce în străinătate" 17 •
Numele lui George Duca apare din nou în discuţiile ministerului. Documentele
fragmentare, asemeni unor piese dintr-un puzzle, ne împiedică să reconstituim
cursul evenimentelor şi contribuţia exactă a celor doi arhitecţi m~nţionaţi. Nu
cunoaştem în ce a constat contribuţia fiecăruia la proiectarea şcolii. In octombrie
1887 se semna un nou contract, de data aceasta cu arhitectul Filip Xenopol,
pentru ca în final planurile girnnaziului să poarte semnătura arhitectului
Ministerului Instrucţiunii, Alexandru Săvulescu.
Girnnaziul din Bacău a fost construit după un plan tip, utilizat deopotrivă
şi la girnnaziile din Piatra Neamţ şi Fălticeni. Trebuie menţionat că cele trei şcoli
prezintă similitudini în privinţa faţadei şi a planimetriei. O dispoziţie planimetrică
asemănătoare ce indică prezenţa aceluiaşi plan tip, regăsim şi la colegiile din
Slatina, Târgovişte şi Tumu Severin, dar faţadele lor se disting prin maniere
proprii de decorare. Nu cunoaştem autorul acestui plan tip, presupunem că este
vorba de arhitectul Ministerului Instrucţiunii, Alexandru Săvulescu. Cunoaştem
însă, că la baza acelui plan a stat un text redactat de secretarul general al
Ministerului Instrucţiunii, Ştefan Mihăileanu 18 . Documentul intitulat Programa
Se pare că George Duca a însoţit comisia de senatori şi deputaţi venită să soluţioneze problema
amplasamentului.
17
ANIC, fond cit., d. 441/1889, ( 47.
18
Profesor de ştiinţe naturale, Ştefan Mihăileanu a deţinut funcţia de secretar general al
Ministerului Instrucţiunii între 1888-1891. Autor al mai multor documente şcolare (regulamente,
16
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de clădire pentru gimnazii şi licee şi externate din 1887 avea să servească
pentru mai bine de trei decenii ca bază teoretică pentru construirea şcolilor
secundare din Regat. Programa enumera spaţiile pe care viitoarea şcoală trebuia
să le deţină, dimensiunile acestora şi regulile privitoare la amplasament.
Clădirea se desfăşura după un plan dreptunghiular, cu aripile ordonate în
jurul unei curţi interioare ce servea drept curte de recreaţie. Ferită de privirile
curioşilor şi de agitaţia oraşului, curtea putea fi supravegheată uşor. Soluţia
planimetrică pentru care a optat arhitectul Alexandru Săvulescu s-a bucurat de
apreciere din partea autorităţilor şcolare şi a specialiştilor (medici, profesori)
fiind adoptată de numeroase instituţii de învăţământ secundar din România. Şi în
străinătate acest tip de clădire şcolară desfăşurat în jurul unei curţi interioare s-a
impus pentru o vreme ca soluţie dominantă. Cele două exemple ilustrează
concepţia comună faţă de modul în care trebuia organizat spaţiului şcolar.
Aprecierile de care s-a bucurat planul se explică prin faptul că el deţinea o serie
de calităţi care îl făceau atractiv în ochii autorităţilor şi care presupuneau un fond
comun de norme şi valori între el şi instituţia şcolară.
Faţada principală adăpostea la parter spaţii administrative şi la etaj sala de
muzică şi sala de desen. Clasele erau dispuse în aripile laterale ale clădirii, iar
amfiteatrul şi laboratoarele pe latura ce închidea dreptunghiul.
Dictată de logica procesului de învăţământ, distribuţia spaţială urmărea în
primul rând, îndeplinirea unor funcţiuni concrete menite să asigure identificarea
uşoară a spaţiilor destinate studiului, circulaţia şi accesul rapid al elevilor şi
profesorilor din diverse puncte (vestibul, curtea şcolii, cancelarie) către clase.
Dincolo de funcţiunile legate de circulaţie, noua clădire trebuie să asigure spaţii
specializate pentru activităţile instructiv-educative: săli de clase, laboratoare,
amfiteatru, şi pentru administraţie: cancelarie, secretariat. Aceste spaţii erau
concepute prin contribuţia colectivă a medicilor, arhitecţilor şi corpului didactic.
Dimensiunile claselor, mobilierul, sistemele de iluminat, de ventilaţie şi de
încălzire erau concepute şi proiectate în functie de ultimele descoperiri din
domeniul chimiei şi fizicii, de ultimele teorii fu. materie de medicină. În plus,
spaţiul şcolar trebuia gândit pentru a susţine şi reflecta teoriile pedagogice ale
vrenu1.
Clădirea se desfăşoară pe trei registre orizontale: soclu, parter şi etaj.
Faţada principală, ritmată de goluri, se compune din travee ordonate atât pe
orizontală, cât şi pe verticală. În virtutea unor soluţii îndelung utilizate în epocă,
accentul decorativ se concentrează asupra faţadei principale şi în special asupra
registrului superior al corpului decroşat care prezintă goluri largi, rectangulare,
încadrate de panouri decorative şi flancate de pilaştri adosaţi cu capitel şi bază.
manuale) şi al lucrării Încercare critică asupra învăţământului nostru primar. Studiu didactic şi
sociologic.
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La parter, arhitectul utilizează decoraţia cu parcimonie. Singurul element
ornamental îl reprezintă nuturile în tencuială, străbătute din loc în loc de goluriferestre de formă rectangulară. Nici intrarea principală nu primeşte prea multă
decoraţie, fiind tratată în maniera golurilor de la etaj.
Faţadele laterale sunt tratate în aceeaşi manieră cu faţada principală:
parterul străbătut de nuturi în tencuială, iar etajul de nuturi mai fine. Aspectul
exterior al clădirii indică un program arhitectural care punea accent deosebit pe
interior şi care se dorea auster, moderat decorat. Puţinele elemente decorative
trimit la repertoriul neoclasic. Ele trebuie "citite" ca o declaraţie de natură
programatică, ca un indiciu al opţiunii sale pentru neoclasicism ca stil potrivit
arhitecturii şcolare. Clădirea a fost construită din cărămidă cu mortar de var
hidraulic pe fundaţii de beton. La exterior s-a utilizat tencuială cu mortar de var
gras. Devizele mai menţionează ca materiale: piatră, marmură, mozaic, tâmplărie
din lemn de brad şi stejar, pardoseală din mozaic, acoperiş din tablă, legături şi
grinzi de fier în zidăria de cărămidă pentru structura de rezistenţă, tablă, vopsele,
sticlă, dale de bazalt. Bacăul nu constituie o excepţie în privinţa tehnicilor şi a
materialelor de construcţie utilizate. Una din trăsăturile politicii de construcţii
şcolare a fost uniformizarea, datorată sistemului de învăţământ centralizat,
modelului şcolar unic, dar şi considerentelor economice. Uniformizarea s-a
reflectat în aspectul şcolilor, în tehnicile şi materialele de construcţie utilizate.
Construcţia unei şcoli se realiza pe baza unei documentaţii solide, parte
întocmită de Ministerul Lucrărilor Publice, parte de Ministerul Instrucţiunii. Prin
intermediul acestei documentaţii Ministerul Instrucţiunii preîntâmpina utilizarea
unor tehnici constructive şi a unor materii prime neadecvate. Elaborată de
Ministerului Lucrărilor Publice şi comună tuturor instituţiilor publice,
documentaţia includea Condiţii generale pentru întreprinderi de clădiri/lucrări
publice, Condiţii pentru buna executare a lucrărilor de artă, Caiet de sarcini.
Consultarea şi mai ales aplicarea textelor erau obligatorii pentru cei care dirijau
şantierele publice şi private (antreprenori, arhitecţi diriginţi, muncitori). Destinat
antreprenorului, Condiţiuni generale pentru întreprinderi de clădiri 19, expunea
limpede condiţiile necesare pentru obţinerea unei antreprize, obligaţiile şi
drepturile antreprenorilor, insistând asupra celor legate de execuţia clădirii.
Chestiunile financiare ocupau un loc însemnat în economia documentului, fiind
prezentate de o manieră cât mai clară. Condiţii pentru buna executare a
20
lucrărilor de artă descriau minuţios materialele şi tehnicile de construcţii,
procedeele de preparare a materialelor (stingerea varului, facerea betonului,
Condiţiuni generale pentru întreprinderi de lucrări publice, Imprimeria Statului, Bucuresci,
1888. Câţiva ani mai târziu apărea o variantă uşor modificată intitulată Condiţiuni generale pentru
întreprinderi de lucrări publice, publicată în ,,Monitorul Oficial" no. 193 din 1 Decernbre 1892,
Imprimeria Statului, Bucuresci, 1894.
2
Condiţii pentru buna executare a lucrărilor de artă, Bucuresci, Imprimeria Statului, 1889.
19

°
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şi

cele mai comune tipuri de
21
a
elaborat şi el propria documentaţie aplicată programului arhitectural şcolar.
Documentele Ministerului Instrucţiunii prezentau numeroase similitudini cu cele
ale Ministrului Lucrărilor Publice descriind amănunţit etapele, materialele şi
tehnicile de construcţie servind drept ghid antreprenorului şi lucrătorilor. Caietul
de sarcini trata detaliat fiecare operaţiune şi etapă a şantierului punând accent
asupra tehnicilor şi materialelor de construcţii întrebuinţate pentru clădirile
şcolare.
Terasamente, zidării, "calitatea şi preparaţiunea materialelor",
"execuţiunea şi evaluaţiunea lucrărilor" pietrăria, lerrmăria se numărau printre
subiectele prezente în caietul de sarcini. Devizul era conceput pentru fiecare
şcoală în parte. El menţiona cantitatea materialelor întrebuinţate, preţul total şi
unitar al acestora. În unele situaţii, el conserrma şi localitatea de unde putea fi
procurat materialul. Reprezenta o piesă esenţială în acest angrenaj datorită
implicaţiilor financiare. Un prim deviz estimativ se întocmea înainte de începerea
construcţiei şi pe baza lui se alocau bani pentru viitorul şantier. La finalul
şantierului urma un deviz definitiv pe baza căruia se reconstituia situaţia reală,
discrepanţele dintre estimări şi realitate, neregulile şi erorile. Ministerul
Instrucţiunii a încercat să menţină cele două devize cât mai apropiate ca valoare,
sfătuind arhitecţii şi antreprenorii să nu depăşească devizul iniţial.
Indiferent de cine era redactată, documentaţia venea în sprijinul celor
implicaţi în procesul de construcţii facilitându-le cunoaşterea atribuţiilor.
Numeroasele şi strictete prevederi legate de tehnici şi materiale de construcţii
reflectă interesul autorităţilor pentru calitatea construcţiilor, dorinţa de a
controla actul construcţiei, de a sancţiona neregulile arhitecţilor, antreprenorilor
şi muncitorilor. Cine intră în componenţa şantierului? Antreprenorul, muncitorii,
conductorul de lucrări deserrmat de Ministerul Instrucţiunii să supravegheze
lucrările sunt nelipsiţi de pe şantier. Din când în când, arhitectul ministerului şi
cel al comunei inspectau lucrările. Nu erau excluşi directorul şcolii şi corpul
profesoral extrem de implicaţi în construcţia instituţiei, supraveghetori neobosiţi,
a căror vigilenţă a preîntâmpinat numeroase nereguli. Prezenţa lor pe şantier nu
era impusă de vreo autoritate. Ea se datora dorinţei lor de a se implica într-un
eveniment atât de înserrmat, de a controla tot ce ţine de şcoală şi credinţei că
sunt singurii specialişti în probleme de educaţie.
Şantierul nu a fost scutit de conflicte şi nereguli, lucru deloc neobişnuit
dacă ne gândim că fiecare din cei implicaţi era mânat de propria logică şi de
propriile interese, că fiecare avea propriile norme de comportament, determinate
cultural. Similar altor oraşe, şi în cazul şantierului din Bacău neregulile îl aduc în
zidărie (zidăria cu cărămidă, zidăria cu piatră). Ministerul Instrucţiunii

Nu este singurul minister care procedează în modul acesta, i se alătură instituţiile şi ministerele cu
o activitate constructivă intensă: Ministerul Domeniilor, Ministerul de Interne.
21
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prim plan pe antreprenor. Intenţiile acestuia de a utiliza materii prime ce nu se
respectau criteriile de calitate impuse de minister au fost sesizate de conductorul
de lucrări Charles Reining şi comunicate Ministerului Instrucţiunie 2 . Cel mai
probabil din acest motiv conductorul de lucrări era rugat să raporteze la finele
fiecărei săptămâni lucrările executate de antreprenor, calitatea materialelor
întrebuintate, "precum şi accidentele sau neîntelegerile ce aţi avut cu antreprisa
sau întâ~plate pe şantieru" 23 • Încercările rep~tate ale conductorului de a-1 opri
pe antreprenor să utilizeze materiale nepotrivite au alimentat o serie de conflicte
între cei doi.
Concluzii
Clădirea gimnaziului din Bacău se distinge prm sobrietate, claritatea
compoziţiei, echilibrul şi raportul armonios între plin-gol. Este o clădire
funcţională, aşa cum în repetate rânduri îşi exprima dorinţa ministerul, fără
decoraţie bogată, construită cu resurse economice reduse, respectând însă
normele igienice, în concordanţă cu modelul pedagogice şi cu idealul estetic al
vremii. Ea participa, alături de instrumentele clasice - programe şcolare, corp
profesoral - la transmiterea unor valori sociale şi norme comportamentale
necesare elevilor, viitori cetăţeni.
Etapele şi mecanismul de construcţie a gimnaziului din Bacău prezintă
numeroase puncte de convergenţă cu celelalte clădiri şcolare, indicând faptul că
politica de construcţii a fost gândită pentru toate şcolile secundare din Regat.
Receptivitatea societăţii faţă de şcoală, micile orgolii, chiar şi dificultăţile legate
de alegerea terenului sunt comune şi altor oraşe. Tergiversarea lucrărilor vreme
de patru ani face din Bacău un caz rar printre oraşele care au construit şcoli
secundare. Dificultăţile şi mecanismele greoaie legate de teren sunt în mare
măsură consecinţa unei perioade în care tranzacţiile se făceau de o manieră orală,
fără acte. Nu le întâlnim în marile oraşe în care pătrunsese un anumit tip de
instituţionalizare şi în care scrisul se bucura de o mai mare răspândire.

Antreprenorul utiliza piatră moale şi sfărâmicioasă deloc potrivită pentru mozaic şi zidăria
soclului şi cărămidă de calitate inferioară, ruptă. ANIC, fond MCIP, d. 442, an 1889, f. 129.
23
ANIC, fond MCIP, d. 442, an 1889, f. 145.
22

https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

225

ELITELE DIN ORAŞUL FOCŞANI ŞI JUDEŢUL PUTNA
ÎN CLUBURI ŞI CERCURI EXCLUSIVISTE
Bogdan-Constantin DOGARU
The Elites from

Focşani

and Putna County in Exclusive Clubs and Circles
Abstract

The elites from Focşani and Putna county gathered over time in
exclusive clubs and circles at Focşani but also in Bucharest, Cluj and Ploieşti.
All these organizations like Intimate Circles, Friendship Circle, Commercial
Club and Rotary Clubs were important components of civil society in the frrst
half ofthe twentieth century.
Key words: elites, Focşani, exclusive clubs and circles, Rotary C1ubs
Elita cultural-ştiinţifică, politică şi economică a României interbelice,
inclusiv cea din judeţul Putna (Vrancea de astăzi) se reunea în cadrul unor
cluburi sau cercuri exclusiviste.
Cam pe la 1882, se înfiinţează în Bucureşti Intim-Clubul, care se
reorganizează la 1 mai 1911, când îşi publică noile statute. Printre
personalităţile de marcă, membri ai clubului, întâlnim pe scriitorul Duiliu
Zamfirescu şi pe arhitectul Ion Mincu. Ei erau buni prieteni cu pictorul George
Demetrescu Mirea, care îşi instalase atelierul chiar în incinta Clubului. Un
contemporan consemna în scrierile sale 1: Intim-Clubul, locul unde se adunau ei
seara, era un focar artistic şi original. Acolo seriosul şi gravul Mincu, în orele
lui de prietenie intimă,- un fel de destindere, - era neîntrecut în farse şi glume
spirituale. ( ... ) Clubul acesta a fost prima manifestare, în care viaJa artistică a
simJit la noi nevoia de a se grupa şi de a se afirma. Tinerii artişti, amatorii,
oamenii de litere şi gazetarii de pe atunci ( ... )făcură expoziJii dintre cele mai
alese ale timpului, serate muzicale extraordinare, se strângeau seara acolo
convorbind, făcând critică literară şi artistică, spunând glume şi anecdote.
Întruniri ocazionale ale membrilor Intim-Clubului din capitală aveau loc
inclusiv la Focşani. Vorbind despre pictorul Mirea, Nicolae Petraşcu relatează
un asemenea eveniment 2 : În anul 1885, mergând mai mulJi amici din grupul
1

2

Nicolae Petraşcu, Icoane de lumină, Bucureşti, Ed. Casei Şcoalelor, 1941, pp. 123, 159.
Ibidem, p. 161.
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acesta la inaugurarea casei unei nepoate a lui Mincu la Focşani - d-na Elena
Simionescu-Râmniceanu, persoană de inimă, - Mirea cunoscu atunci pe dşoara Maria Holban, fiica col. Holban, care îl impresionă cu fizicul şi
distincţia ei sufletească şi pe care, după ce o mai revăzu şi-i făcu portretul, în
1887, o ceru şi o luă în căsătorie.
Ion Mincu (n. 20 decembrie 1852, Focşani - d. 6 decembrie 1912,
Bucureşti), absolvent al Liceului Unirea din Focşani la 1871 , obţinuse diploma
de inginer a Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele din Bucureşti în 1875 şi
diploma de arhitect a Şcolii Naţionale de Arte Frumoase din Paris în 1884. Între
1895-1899 a fost deputat în Parlamentul României iar în perioada 1903-1912
preşedinte al Societăţii Arhitecţilor Români. A promovat un nou stil în
arhitectură cunoscut sub denumirea de arhitectură neoromânescă .
Scriitorul Duiliu Zamfrrescu (n. 30 octombrie 1858, Plaineşti, jud.
Râmnicu-Sărat, actualmente Dumbrăveni, jud. Vrancea - d. 3 iunie 1922,
Agapia, jud. Neamţ) a urmat cursurile
primare şi gimnaziale la Focşani între
1865-1873,
iar
cele
liceale
şi
universitare la Bucureşti, fiind licenţiat
în drept la 1880. Din 1888 îndeplineşte
importante funcţii în diplomaţie,
ajungând în 1920 ministru al Afacerilor
Străine, fiind ales apoi deputat şi
preşedinte
al Camerei Deputaţilor
(1920-1922). În 1908 devine membru
titular apoi vicepreşedinte al Academiei
Române (1918-1919).
După
război,
cu experienţa
căpătată la Bucureşti, Duiliu Zamfrrescu
a pus bazele Cercului Intim din Focşani 3 ,
la 7 septembrie 1919. În sediul Camerei
de Comerţ din oraş, s-a ţinut şedinţa de
constituire a Cercului ce urma să
funcţioneze cu chirie în imobilul deţinut de Societatea Economia. S-a ales un
Comitet de conducere, în care figurau Simion Simionescu - preşedinte, Gh.
Tomulescu şi C. Brătescu- vicepreşedinţi, AL Ionescu Ioan- secretar, G.P. Ilie
- casier, H. Kirmayer, AL Alevra, D. Ciomac şi Vasile Nicolau - membri.
Această conducere trebuia să conducă destinele Cercului până la prima Adunare
3

Bogdan Constantin Dogaru, Francmasoni şi conspiratori în Oraşul Unirii, Tipografia Atec,
2012, pp. 84-85.

Focşani,

https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13
Generală

227

din decembrie 1920, când urma să se aleagă alta. Ceilalţi membri
fondatori erau: Duiliu Zamfirescu, Sergiu Zamfrrescu, gen. dr. 1. Macridescu,
N.D. Chirculescu, Irimia St. Pană, T. Basarabianu, Ion 1. Langa, Anton M.
Alaci, col. 1. Bejulescu, Anton Cristof, Panaite Georgescu, Rudolf Gheorghiu,
Ioan Ţăranu, Doctor Panea, Ştefan Ferhat, Anton Ferhat, Nicolae Ilie, dr.
Brăileanu, Ştefan Simionovici, 0.1. Prodan, Gh. Ştefănescu, Vasile Ţiroiu, V.
Mamigonian, Ch.M. Alaci, D. Neagu, Pandele Cappato, Spiridon Cappato,
Cristea Solomon. Pe lângă membrii fondatori, mai existau încă alte 3 categorii,
şi anume: permanenţi, temporari şi onorifici. Cei temporari nu aveau domiciliul
permanent în Focşani. Membrii fondatori sau permanenţi care îşi mutau
domiciliul din Focşani puteau deveni, la cerere, membri onorifici. În caz de
revenire, îşi puteau redobândi drepturile, cu condiţia achitării cotizaţiilor pe
trimestrul în curs.
Scopurile declarate ale Cercului Intim erau: crearea condiţiilor propice
membrilor săi pentru a se întâlni şi a-şi împărtăşi ideile şi sentimentele lor;
punerea la dispoziţia membrilor a celor mai însemnate scrieri şi publicaţii din
domeniul ştiinţelor, literelor şi artelor, ţinându-i astfel pe toţi în curentul
progresului ideilor şi mişcării spiritului omenesc; dezvoltarea gustului
exerciţiilor în aer liber prin practicarea sporturilor (tragerea la ţintă, jocuri,
gimnastică etc.); propăşirea culturală şi asistenta nenorociţilor.
Adunarea Generală hotăra, întotdeauna prin vot secret, alegerea
Comitetului de conducere sau admiterea de noi membri. Numele persoanelor
propuse erau trecute în liste iar votanţii ştergeau din liste numele celor ce nu
doreau să fie admişi după care îndoiau lista şi o introduceau în urnă. Noii
membri trebuiau să întrunească 2/3 din voturile exprimate. Admiterea noilor
membri se făcea la recomandarea a doi membri fondatori sau permanenţi, iar
excluderile se făceau, de către Comitetul de conducere, pentru neplata
cotizaţiilor şi pentru condamnări dezonorante. Exista şi situaţia celor care se
retrăgeau din propria lor voinţă. Membrii radiaţi, excluşi sau refuzaţi nu mai
puteau fi introduşi nici măcar provizoriu în incinta Cercului.
Intrarea în saloanele clubului era permisă doar membrilor titulari. Un
membru putea introduce, doar provizoriu, o persoană străină pe care o trecea
într-un registru special. Interesant este faptul că persoanele din afara Cercului
care erau rezidenţi în Focşani nu puteau fi introduse decât o singură dată.
Jocurile de hazard erau prohibite, doar cele de calcul şi comerciale fiind
premise. Existau regulamente de joc şi un comisar al Cercului care supraveghea
aceste activităţi. Datoriile făcute la jocuri trebuiau plătite, de regulă în 24 de
ore, în caz contrar, după trecerea a 48 de ore, datomicul era propus Comitetului
de conducere pentru a fi exclus din club. Un alt fapt care atrage atenţia este că
toate contestaţiile ce vizau interpretarea statutelor sau regulamentelor şi
https://biblioteca-digitala.ro
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aplicarea lor erau judecate de către Comitet, ca primă şi ultimă instanţă,
împotriva hotărârilor acestuia neputându-se face apel.
Fondurile Cercului Intim erau compuse din cotizaţiile anuale; pentru
fiecare membru cotizaţia era de 80 de lei, plătibili trimestrial. Noii intraţi
achitau şi o taxă de 30 de lei. Din sumele încasate, se deduceau cheltuielile
necesare întreţinerii Cercului, restul beneficiului net fiind utilizat astfel: 50%
pentru amortizarea capitalului de fondare a Cercului, 25 % fond de rezervă (în
care intra şi taxa de 30 de lei a noilor membri), 10% pentru extinderea şi
îmbunătăţirea activităţilor Cercului şi 15% pentru scopuri culturale şi opere de
binefacere. În caz că rămâneau mai puţin de 1O membri activi, clubul se
desfiinţa, avutul său urmând a servi operelor de binefacere în Oraşul Focşani.
Un Cerc Intim, denumit şi Club Intim, a luat naştere şi la Odobeşti 4 , la 7
decembrie 1919, din iniţiativa administratorului de plasă Alexandru St. Eremia.
În şedinţei membrilor fondatori, ţinută în localul Primăriei, a fost ales un
Comitet de conducere compus din: avocatul Gogu Georgescu - preşedinte,
administratorul de plasă Alexandru St. Eremia - vicepreşedinte, proprietarii
Dimitrie Mititelu şi N. Macovei - cenzori, dr. Gh. Băiatu, medicul Spitalului
din Odobeşti, proprietarul Spiridon Helciu - secretar, dr. 1. Leibovici - cenzor,
proprietarul Florea Untu, farrnacistul Gh. Munteanu- casier, proprietarul Ghiţă
Vasiliu şi proprietarul N.I. Nicolau.
Încă de la articolul 1 al Statutelor se preciza faptul că în interiorul
clubului sunt interzise discuţiile politice.
Scopurile înfiinţării cercului erau: de a procura membrilor săi un loc
comun de întâlnire, distracţie şi petrecere, mijloc care dă ocaziune tuturor, ca
prin discuţiune să se dea curs ideilor şi sentimentelor lor şi astfel, cunoscânduse mai bine, a întreţinea relaţiuni amicale şi chiar frăţeşti, primele elemente
indispensabile ale unei societăţi bine alcătuite şi bine îndrumate pentru viitor;
să asigure membrilor diverse scrieri, ziare şi reviste din ţară şi străinătate şi să
ţină conferinţe şi disertaţii economice, ştiinţifice, sociale şi culturale.
Membrii erau de două categorii, fondatori (care semnaseră procesulverbal de constituire a Cercului Intim la 7 decembrie 1919) şi aderenţi. La
început, toţi plăteau o taxă de înscriere de 100 de lei, cotizaţia lunară fiind de 1O
lei. Cei care nu plăteau cotizaţia 3 luni la rând erau excluşi, putând fi reprimiţi
dacă achitau cotizaţiile restante, la care se adăuga cuantumul taxei de înscriere.
Noii membri erau primiţi doar la recomandarea a doi membri din club, cererea
candidatului, rezoluţionată de preşedinte, rămânând afişată timp de 7 zile pe
saloanele Cercului Intim înainte de a fi supusă la vot. Erau consideraţi admişi

4
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doar cei care întruneau 3/4 din voturile membrilor fondatori. Cei respinşi mai
aveau dreptul să facă o nouă şi ultimă cerere de primire abia peste o lună.
Excluderile erau făcute de Comitet cu majoritate de 3/4 şi interveneau atunci
când: nu se respectau regulile şi regulamentele clubului, se divulga în afară ceea
ce se petrecea în club, nu erau respectate regulile onoarei. Cel exclus putea să
facă însă apel la Adunarea membrilor fondatori care urma a decide soarta celui
în cauză cu aceeaşi majoritate. Intrarea în club nu era admisă, în principiu, decât
membrilor. Orice membru, însă, putea introduce pe propria sa răspundere şi de
cel mult 3 ori pe an, persoane străine de Cercul Intim şi din afara localităţii
Odobeşti, acestea trebuind a fi trecute într-un registru special şi prezentate
preşedintelui sau celorlalţi membri ai Comitetului de conducere. Comitetul, fără
a fi obligat să îşi motiveze decizia, putea interzice anumitor persoane intrarea în
club. La cererea a doi membri, Comitetul putea permite unei persoane străine să
frecventeze clubul timp de cel mult o lună pe an, cu condiţia ca acea persoană
să nu fie din Odobeşti.
Fondurile societăţii se compuneau din: taxele de înscriere, cotizaţiile
lunare, veniturile de la jocuri, donaţii. Aceste resurse financiare erau utilizate
pentru: chiria localului, cumpărarea de mobilier, cheltuieli de administraţie dar
în special pentru ajutorarea săracilor, organizarea de serbări, cumpărarea de
cărţi şi ziare instructive. Desfiinţarea clubului se putea face doar cu acordul a
3/4 din numărul total al membrilor săi prezenţi în Adunarea Generală.
La rândul lor, comercianţii şi liber-profesioniştii s-au grupat într-o serie
de cluburi şi cercuri. La 1 februarie 1919 în Focşani se constituie Clubul
Comercial având sediul pe Strada Mare a Unirii nr. 2. La 3 februarie, membrii
fondatori au ales prin vot secret comitetul de conducere al clubului: locotenentcolonelul Alphons Thoran- preşedinte, Vasile C. Antonescu şi Herman Vogel
- vicepreşedinţi, Alecu Tzanu - secretar, Isidor Handman, Alex. Crângu, D.
Rata şi Gogu Stănescu - membri. Alţi membri erau: D. Neagu, Th. Ghâtză,
Stef. Mironescu, V. Grigoriu, G. Em. Miciora, 1. Cohn. Preşedintele Clubului,
Alphons Thoran, figura în ianuarie 1888 cu gradul de căpitan în Regimentul 1O
Dorobanţi Focşani fiind căsătorit cu Anastasia, fiica doctorului Anastasie
5
Lascăr . Scopurile constituirii clubului erau de a asigura membrilor săi condiţii
de recreere, de a organiza serate cu dans, lecturi cu caracter ştiinţific, jurnale şi
jocuri de distracţie 6 .
Lucian Nastasă, în lucrarea intitulată sugestiv Intimitatea amfiteatre/ar,
sublinia faptul că, în afara atmosferei interfamiliale, intelectualii şi-au
manifestat sociabilitatea prin participarea la asociaţii, cluburi şi cercuri literar5

6

Arhivele Naţionale Vrancea, fond Poliţia oraşului Focşani, d. 3/1888, f. 55.
Idem, fond Prefectura judeţului Putna, d. 16/1919, f. 31-33.
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ştiinţifice. Totodată integrarea în cadrul unor astfel de societăţi constituia şi un
soi de supapă la constrângerile familiale, de vreme ce la activităţile curente ale
7
acestora participa şi multă caracudă .
Un alt club, denumit tot Cercul Intim, care mai mult ca sigur nu are
legătură cu societăţile menţionate mai sus, în ciuda denumirii care este similară,
a fost înfiinţat la 26 aprilie 1924, în Focşani 8 , de către un grup de cetăţeni, ca o
societate anonimă pe acţiuni. Sediul societăţii era pe Str. Mihail Kogălniceanu,
într-un imobil cumpărat de la Ecaterina Şt. Vasiliu. La înfiinţare capitalul social
era de 500.000 de lei, împărţit în 1000 de acţiuni nominative a 500 de lei fiecare
care se puteau transmite doar către membrii înscrişi în Cerc. Obiectul de
activitate al societăţii îl constituiau: cumpărarea şi vânzarea de imobile,
cumpărarea şi vânzarea de scrieri, cărţi, publicaţii, lucrări de artă, procurarea
mijloacelor necesare practicării sporturilor (alergări, trageri la ţintă, arme,
jocuri, gimnastică), organizarea de excursii în ţară şi străinătate, organizarea de
conferinţe literare şi ştiinţifice, şedinţe muzicale şi teatrale.
Din primul Consiliu de Administraţie, ales pe timp de 4 ani de Adunarea
Generală, au făcut parte: Alexandru Alevra - preşedinte, Vasile Nicolau şi
Gheorghe Tomulescu - vicepreşedinţi, C.T. Tatovici, Gheorghe Ilie, Anton
Cristof, Herman Kirmaier, Constantin Brătescu, Ştefan Simionovici- membri.
Valeriu Sterian, Dimitrie Munteanu şi Dimitrie Neagu au fost desemnaţi
cenzori, iar Ştefan Robovici, Neculai Ilie şi RudolfNeiger cenzori supleanţi.
O altă societate din Focşani, Cercul Amiciţia, 9 s-a constituit la 22 mai
1934 la iniţiativa numiţilor: Alexandru Alevra, avocat şi proprietar (preşedinte),
colonelul pensionar Miltiade Mironescu (vicepreşedinte), căpitanul pensionar
Lascăr Nicolau (casier), avocat C. Topşa, avocat G. Mateescu, Ghiţă Avram,
Rudolf Neiger, Alfred Calistrat, Maior Penciu, Pane Vernescu, Jack
Ianconescu-avocat, colonel pensionar D. Caian, proprietar Petrache Boiu,
avocaţi N.Al. Constantinescu, St. Tolescu, G. Ştefăniu, M. M. Stavarache,
Vasile Şerban şi Gabriel Abramovici, toţi din Focşani. Scopurile înfiinţării
Cercului erau: a strânge legăturile de prietenie între membri, cu excluderea
oricărei idei politice, a împărtăşi între ei ideile şi cunoştinţele ştiinţifice şi
economice pentru profitul intelectual al fiecăruia, a pune la dispoziţia
membrilor săi cele mai de seamă scrieri în domeniul economic şi ştiinţific, a
populariza prin conferinţe cunoştinţele ştiinţifice şi economice, a asigura
membrilor distracţii intelectuale ca şah şi table, cu excluderea jocurilor de

Nastasă Lucian, Intimitatea amfiteatre/ar. Ipostaze din viaţa privată a universitari/ar literari
(1864-1948), Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2010, p. 231.
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noroc. Membrii Cercului erau cei fondatori, la care se adăugau cei aderenţi.
Persoanele care erau condamnate pentru fapte infamante sau care se comportau
imoral nu erau primite în societate, sau dacă erau deja membre, erau excluse.
Cel care dorea să devină membru trebuia să adreseze o cerere preşedintelui şi
avea nevoie de recomandarea a doi membri din Cerc. Membrii aderenţi trebuiau
să întrunească majoritatea absolută a membrilor comitetului de conducere a
Cercului. Taxa anuală plătită de fiecare membru era de 200 de lei. Frecventarea
Cercului nu era permisă decât membrilor săi. Un membru putea introduce
provizoriu o persoană străină, dar avea obligaţia de a o trece într-un registru
special.
La 1929, în capitala României se înfiinţa primul club Rotary, după
modelul celor din America. Treptat Mişcarea Rotariană se extinde şi în alte
oraşe mari din ţara noastră. Unul din membrii marcanţi ai Clubului Rotary Cluj,
înfiinţat la 1933, a fost doctorul Alexandru D. Rădulescu, fiul lui Dumitru şi al
Zanfirei Rădulescu (n. 26 august 1886, Focşani - d. 11 aprilie 1979, Bucureşti).
Studiile primare, girnnaziale şi o parte din cele liceale le face în oraşul natal iar
cele universitare şi doctorale la Bucureşti. Medic primar şi director al Spitalului
de Chirurgie Infantilă din Cluj ( 1920-1940), medic la Spitalul de Ortopedie şi
Tuberculoză Chirurgicală din Bucureşti ( 1940-1962), devine membru titular al
Academiei Române în 1955. În primăvara anului 1858 se căsătoreşte la
Bucureşti cu Bongioianu Alice Elena. Începând din 1921, pune bazele
Spitalului de Ortopedie din Cluj, cea mai veche clinică de specialitate de acest
tip din România şi a doua din Europa după Institutul Rizzoli din Bologna
(Italia). Instituţia constituită la iniţiativa lui Rădulescu era o unitate model care
cuprindea, pe lângă secţia cu paturi, şi un atelier de protezare precum şi un
sector de recuperare funcţională. Autor a numeroase studii şi lucrări de
specialitate, el întemeiază şi Societatea Română de Ortopedie la 1931. A fost
membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din Bucureşti, al Academiei de
Chirurgie din Paris, al Societăţii Internaţionale de Chirurgie, al societăţilor de
ortopedie din Bordeaux, Leipzig, Paris, Sofia, Varşovia. O delegaţie a Fundaţiei
Rockefeller din America, venită în vizită la Cluj, a rămas plăcut impresionată
de rernarcabilele realizări ale părintelui ortopediei româneşti, Alexandru D.
Rădulescu. Evenimentul a fost relatat pe larg de ziarul "Cultura Poporului" din
Cluj 10 • S-a remarcat şi ca scriitor publicând şi sub pseudonimul Furpa Sera.
Analizând activitatea rotarianului 11 de origine focşăneană, menţionăm
că în şedinţa Clubului Rotary Cluj din 20 martie 1936 acesta a ţinut o
Biblioteca Centrală Universitară Cluj, ziarul Cultura Poporului nr. din 7 iunie 1925, p. 1.
Bogdan Constantin Dogaru, Clubul Rotary în România (1929-1948), Ed. Andrew, Focşani,
2012, p. 95.
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interesantă conferinţă intitulată Arta medicală şi ştiinţa în medicină. De
asemenea, în anul rotarian 1937/1938, Rădulescu, care la acea dată era
directorul Spitalului Ortopedic din Cluj, a ţinut alte două conferinţe bine
documentate asupra necesităţii patronajului copiilor schilozi. El a susţinut că
acei copii cu handicap locomotor nu trebuiau să devină o povară pentru familia
lor sau pentru societate şi propunea să li se facă o educaţie în mai multe
direcţiuni, astfel încât să poată să se susţină singuri, ba chiar să devină membri
folositori ai societăţii. Rotarianul prof. dr. Marius Sturza relata că în spitalul
condus de dr. A. Rădulescu se face această educaţie până acum în condiţii
modeste, pentru că un spital ortopedic are în primul rând menirea să
îndeplinească un serviciu spitalicesc, iar pentru educaţia schilozilor trebuie
creată o instituţie specială în care să activeze, pe lângă medici şi învăţători,
profesori, meseriaşi, etc. Rădulescu a făcut un călduros apel către membrii
clubului să îmbrăţişeze soarta acestor fiinţe părăsite şi să contribuie cu tot ce
pot la înfiinţarea unei instituţiuni pentru protecţia copiilor schilozi. La rândul
lor, membrii clubului au primit cu mare entuziasm propunerea doctorului,
forrnându-se un mic nucleu al unui asemenea institut în 2 camere ale Spitalului
Ortopedic din Cluj. Au început să intre şi sume frumoase în ajutorul acestei
instituţiuni, între cari menţionăm contribuţia valoroasă a colegilor Rotarieni
din Timişoara şi a unei familii care doreşte să rămână necunoscută. Astfel
sumele adunate până acum ating 180.000 lei ( ..). Administrarea fondurilor
destinate educării copiilor cu dizabilităţi fizice era încredinţată unei eforii
compusă din 6 membri ai Clubului Rotary Cluj.
Chiar şi după desfiinţarea Clubului Rotary Cluj, în 1948, Securitatea îi
urmărea şi îi supraveghea pe foştii rotarieni. În lista Securităţii Cluj, din 5
aprilie 1952 cu foştii membri ai Asociaţiei Rotary, figurează şi dr. Alexandru
Rădulescu cu domiciliul prezent în Bucureşti, profesor la Universitatea
Ortopedică. Medicul se refugiase de la Cluj la Bucureşti în 1940, când România
a cedat Ungariei horthyste jumătate din Ardeal în urma Dictatului de la Viena.
Clubul Rotary Ploieşti, constituit la 1936, număra între membrii săi
fondatori pe Ghiţă Manea Băiatu, doctor în medicină 12 • Născut la 6 noiembrie
1883 în Odobeşti, Ghiţă Manea Băiatu a fost medicul şef al Spitalului şi şef al
Serviciului Sanitar din oraşul natal în perioada 1915-1929. La 8 ianuarie 1915
s-a căsătorit cu Maria Rădulescu. A participat la Primul Război Mondial
îngrijind ostaşii români răniţi; în 1920 figurează cu gradul de căpitan în Armata
Română. De asemenea, în 1919 şi 1922-1923 este atestat ca preşedinte al
Comisiei Interimare a Oraşului Odobeşti. În această calitate, de preşedinte al
Comisiei Interimare, a semnat, la 31 martie 1922, actul prin care Comuna
12

Ibidem, pp. 114, 116, 119.
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ceda gratuit Serviciului Sanitar al Judeţului Putna un teren în
de 1 ha şi 6200 m.p., situat pe str. Gării, pentru construcţia unui spital.
Împreună cu alţi oameni de vază, Gh.M. Băiatu a înfiinţat în Odobeşti, la 7
decembrie 1919, societatea Cercul Intim din care făceau parte cele mai
reprezentative personalităţi ale oraşului, aşa cum, de altfel, am arătat mai sus.
În cadrul Clubului Rotary Ploieşti, medicul odobeştean a avut o prezenţă
constantă şi activă. La 24 septembrie 1939, rotarienii din Prahova în frunte cu
preşedintele Clubului, Gheorghe Ballif, au făcut o excursie în grup la Odobeşti,
fiind oaspeţii doctorului Manea Băiatu. Făcând o retrospectivă a evenimentului,
Ballif amintea de atmosfera familiară de care s-au bucurat în timpul acestei
frumoase excursii. Preţuirea şi stima de care se bucura Ghiţă Manea Băiatu în
rândul rotarienilor din Ploieşti au fost evidenţiate şi prin participarea în număr
mare a acestora la nunta fiicei sale de la începutul lunii decembrie 1939,
medicul odobeştean fiind profund impresionat de dovezile de dragoste arătate,
cu acest prilej, de colegii săi.
Un alt membru important al Clubului Rotary Ploieşti a fost şi Ioan A
Bassarabescu (născut la Giurgiu în 1870), care a activat ca profesor de
geografie la Liceul "Unirea" din Focşani în 1896/1897. S-a transferat apoi la
Liceul "I.L. Caragiale" din Ploieşti, unde a predat geografia şi istoria până la
pensionare. Încă din 1899 obţinuse licenţa în ştiinţe istorice cu o lucrare despre
Cicero ca om politic. A fost inspector general al învăţământului primar (1912),
prefect de Prahova (1918) şi senator (1926-1927). În perioada scurtă de timp cât
a stat în judeţul Putna, doar un an de zile, şi-a făcut mulţi prieteni printre
intelectualii din Focşani cu care a ţinut legătura tot timpul. Unul dintre aceştia a
fost scriitorul şi diplomatul Duiliu Zamfrrescu. De altfel, la propunerea acestuia,
în data de 25 mai 1909, Ioan A Bassarabescu a devenit membru corespondent
al Academiei Române.
Prezenţa unor personalităţi de prim rang din Focşani şi judeţul Putna în
cadrul acestor cluburi şi cercuri elitiste merită toată atenţia cercetătorului
ştiinţific dornic să înţeleagă şi să abordeze în toată complexitatea sa activitatea
acestor organisme ale societăţii civile.
suprafaţă
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EXTERNATUL SECUNDAR DE FETE
"PRINCIPESA MARIA" DIN BACĂU (1890-1893)
Comelia CUCU
The "Princess Maria" Day Secondary School for Girls of Bacau
(1890-1893)
Summary

The large number of students that graduated the primary school each
year (150 girls), determined the citizens from Bacau to ask the Minister of
Culture and Public Instructions, in the summer of 1890, for establishing a Day
Secondary School for Girls. This schoo1s started it's activity in Octomber 1890
and it was named The "Princess Maria " Day Secondary School for Girls. This
high-school lasted for 3 years (1890-1893). After this period, the secondary
school transformed in a vocational school for girls. In the first year, the
secondary-school was sustained by Bacau's City Hall, Mayor being Costache
Radu, after that, the secondary-school was sustained by the state. At the
beginning, the secondary-school had 62 students (girls) and the headmaster was
Hortensia Mortun.
Key words: Day Secondary School for Girls, City Hall, Hortensia Mortun,
improper location, vocational school.
Înfiinţarea şcolii, localul şi baza materială
Impulsionată de noile condiţii create de cucerirea independenţei de stat,
modernizarea societăţii româneşti a cuprins domeniile de bază ale vieţii
economice, social-politice şi culturale. Încurajarea industriei naţionale,
construcţia de căi ferate, înfiinţarea sistemului de credit etc. au fost însoţite de
măsuri importante pentru înfiinţarea instituţiilor publice, o atenţie aparte
acordându-se învăţământului şi culturii.
"Legea asupra instrucţiunii publice", din 25 noiembrie 1864, prevedea,
la articolul 184, că "în toate oraşele unde sunt licee de băieţi, se vor stabili şcoli
secundare de fete compuse din cinci clase" 1• Sesizând importanţa unor
asemenea şcoli, V.A. Urechia considera că "educaţiunea sexului femeesc este
cea dintâi necesitate în regenerarea poporului, fiindcă femeile sunt menite a

Ilie Popescu Teiuşan, Contribuţii la studiul legislaţiei şcolare româneşti. Legea Instrucţiei
Publice din 1864, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963, p.lOO.
1
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face din fiecare familie câte o

şcoală,

unde pe

lângă educaţiunea sufletească să
2

poată da copiilor lor şi primele noţiuni de desvoltarea inteligenţii" •

Chiar dacă Gimnaziul de Băieţi se va transforma în liceu tocmai în
1897, dorinţa băcăuanilor de a avea o şcoală secundară de fete în urbea lor era
mare, astfel că, în vara anului 1890, un grup de 88 de locuitori adresează o
petiţie Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice prin care se solicita
înfiinţarea unei asemenea şcoli. Întrucât în prevederile bugetare ale statului nu
era trecută o asemenea şcoală "şi noul buget nu era lucrătoriu decât de la 1
Aprilie viitoru", iniţiatorii acestui demers solicitau primarului Costache Radu
"ca cheltuielele ce-ar necesita înfiinţarea acestei şcoli şi plata personalului să fie
pe seama comunei până la 1 Aprilie viitor, rămânând ca Statul să răspundă,
conform legei de instrucţiune, de modul de organizare al Şcoalei şi de numirea
personalului său didactic". Printre cei 88 de semnatari se regăsesc personalităţi
ale Bacăului de la sfârşitul secolului al XIX-lea, precum: V. Buzdugan senator, A. Vilner, C. Vlaicu, L.C. Crupenski, E. Crupensky, N.C. Negel, Gr.
Morţun, N. Dragoianu, D. Lupaşcu 3 • Consiliul Comunal, întrunit pe 1 august
1890, admite "cu unanimitate de 9 voturi urgenţa acestei chestiuni precum şi
petiţiunea cetăţenilor", constituindu-se o comisie alcătuită din Costache Raduprimar, N. Corivan - directorul gimnaziului, D. Scurei - revizor şcolar, C.
Platon şi C. Talbari - consilieri, care se va întruni pe 5 august stabilind suma
necesară pentru "instalarea şcoalei, plata personalului didactic până la 1 aprilie
1891 şi ce local s-ar putea lua pentru acea şcoală" 4 •
Pe 21 august 1890, Primăria informa Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice asupra hotărârii Consiliului Comunal din 1 august 1890 solicitând "o
confrrmare care să constate ce cheltuială va necesita comuna cu acea şcoală
până la fmele anului fmanciar 1890 spre a se chibzui apoi cu consiliu asupra
mijloacelor din care şcoala secundară s-ar putea plăti" 5 .
În şedinţa Consiliului Comunal din 27 august 1890, primarul Costache
Radu aduce la cunoştinţa consilierilor acordul Ministerului Instrucţiunii Publice
ca să "se înfiinţeze acea şcoală" precum şi suma "ce poate cheltui comuna în
anul curent bugetar cu înfiinţarea şi funcţionarea acesteia". Potrivit concluzii lor
comisiei constituite pe 1 august, această sumă era de 7000 lei şi putea fi
acoperită "făcându-se o rectificare bugetară ordinară pe a.c., rărnânând ca
pentru anul viitor statul să înscrie în bugetul său acea şcoală" 6 .
V.A. Urechia, Istoria şcoalelor, tom III, 1892, p.116 apud Grigore Tabacaru, Constantin
Moscu, Istoria pedagogiei româneşti, Bacău, 1929, p. 206.
3
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 8511890, f. l-2.
4
Ibidem, f. 2-3.
5
Ibidem, f. 4.
6
Ibidem, f. 7.
2
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Având acordul Ministerului Instrucţiunii Publice, Primăria caută să
asigure personalul didactic necesar noii şcoli, apelând în primul rând la
profesorii Gimnaziului de Băieţi şi ai Institutului de Fete (privat). Considerând
că "lipsa unei şcoli secundare de fete era viu simţită în oraşul Bacău", salutând
"lăudabila iniţiativă a primarului spre înfiinţarea unei atare şcoale", patru dintre
cei mai buni profesori ai gimnaziului - 1. Chiru (limba română), Şt.
Constandache (istorie), D. Andreescu (religie) şi P. Topliceanu (matematică)
precum şi Emanoil Lang (limba germană) de la Institutul de Fete -îşi ofereau
concursul "în marginile modestelor mijloace bugetare prevăzute de consiliul
comunal" 7 .
Pe 30 august 1890, cu adresa nr. 4273, primarul informa Ministerul
Instrucţiunii Publice asupra stadiului pregătirilor pentru înfiinţarea noii şcoli,
insistând asupra motivelor care impuneau înfiinţarea unui asemenea aşezământ
solicitat de "toţi părinţii de familie din oraşul Bacău, precum şi mai toţi
cetăţenii": numărul mare al elevelor care terminau anual şcoala primară (peste
150), "copile ce în mare parte erau lipsite de mijloace şi nu-şi puteau continua
studiile în oraşele mai îndepărtate"; Bacăul era un centru economic "apropiat şi
legat cu căi ferate de judeţele Roman, Piatra, Tecuci, Focşani". Prin aceeaşi
adresă, erau prezentate cadrele didactice care îşi exprimaseră dorinţa de a preda
la noua şcoală. Pe lângă profesorii gimnaziului si institutului privat îşi mai
oferiseră serviciile: Hortensia Morţun, profesoară la Externatul Secundar de
Fete din Botoşani, Maria Climescu şi Isabela Andrei, absolvente ale Şcoalei
Centrale din Iaşi şi Florica Lupaşcu, bacalaureată. Primarul considera că
"această oferire lăudabilă a profesorilor indicaţi era o garanţie pentru
consolidarea acestei şcoli, chiar de la început, unde mai fiecare obiect va avea
profesor". În final, Costache Radu solicita ministrului Titu Maiorescu să decidă
"înfiinţarea acestei şcoli cât mai urgent" pentru a avea timp să aducă la
"cunoştinţa cetăţenilor buna veste, că Guvernul a ascultat cerinţele lor şi cu
bunăvoinţă înfiinţează Şcoală pentru lăţirea şi propăşirea instrucţiunei pe toate
căile" 8 . Primăria solicită şi aprobarea Ministerului de Interne, pe 2 septembrie
1890, întrucât noua şcoală "nu stinghereşte întru nimic mersul regulat al
administraţiunei comunale" 9 • Acesta, însă, îşi rezervă dreptul de a "se pronunţa
după ce Consiliul comunal va fi terminat voturile sale relative la cestiune" 10 •
Prin adresa nr. 10461 din 21 septembrie 1890, Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice aducea la cunoştinţa Primăriei că "încuviinţează cu
7

Ibidem, f 5-6.
Ibidem, f. 8-9.
9
Ibidem, ( 1O.
10
Ibidem, ( 11.
8
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începere de la 1 Octombrie viitor înfiinţarea unui extemat secundar de fete în
acest oraş, întreţinut până la alte dispoziţiuni, din fondurile acelei comune" 11 •
Tot acum era prezentată şi lista profesoarelor ce urmau a preda la respectiva
şcoală, primarul "conform legii învăţământului fiind autorizat a le numi pe ziua
indicată": 1. Hortensia Morţun, profesoară titulară de limba franceză transferată
de la Extematul Secundar de Fete din Botoşani, căreia i se încredinţa şi
direcţiunea şcolii, cu salariu lunar de 280 lei; 2. Maria Climescu, profesoară
suplinitoare cu salariu lunar de 210 lei; 3. Isabela Andrei, profesoară
suplinitoare cu salariu lunar de 21 O lei; 4. Florica Lupaşcu, profesoară
suplinitoare cu salariu lunar de 210 lei". Materiile ce urmau a fi predate,
conform programei şcolilor secundare de fete, urmau "a se împărţi în Consiliu
profesoral deopotrivă pentru aceste patru profesoare avisând şi Ministerul spre
confirmare". Suma destinată pentru ,,retribuirea profesoarelor până la 1 Aprilie
1891 se urca la 5460 lei" şi trebuia vărsată de Primărie la Casa de Depuneri şi
12
Consemnaţiuni "pentru facerea plăţilor în mod regulat" •
În aceeaşi zi, 21 septembrie 1890, printr-o ,,Publicaţiune", Primăria
Bacău aducea la cunoştinţa cetăţenilor că ,,Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei
Publice a înfiinţat, cu începere de la 1 Octombrie 1890, o Şcoală Secundară de
Fete (Extemat) în Urbea Bacău, după cum s-a votat de Consiliul Comunal, fiind
pe comptul Comunei până la 1 Aprilie 1891, când are a trece asupra Statului.
Deschiderea cursurilor va avea loc la 1 Octombrie". Înscrierile urmau a se face
"cu începere de la 22 septembrie, în cancelaria Primăriei, de la orele 9-12
dimineaţa şi vor continua până la 28 septembrie". Cu 3 zile înainte de
deschiderea oficială a şcolii, urma a fi anunţat localul noii instituţii de
învăţământ 13 • Prin adresa nr. 4690 din 22 septembrie 1890, Primăria o numea
pe Hortensia Morţun "profesoară titulară la Extematul Secundar de Fete,
înfiinţat în Urbea Bacău, pentru catedra de limba franceză, predând şi alte
materii", încredinţându-i totodată şi "direcţiunea acelei şcoli". În aceeaşi zi, au
fost numite şi celelalte trei profesore: Maria Climescu, Isabela Andrei şi Florica
14
Lupaşcu • Noua şcoală îşi va începe activitatea în fostul local al Şcolii Nr.2 de
Fete de pe strada Bacău-Focşani, imobil aparţinând lui Alecu Vasiliu, pe baza
contractului de închiriere încheiat pe 24 septembrie 1890, în următoarele
condiţii:

"1. Eu Alecu Vasiliu, declar că am închiriat Primăriei oraşului Bacău,
casele mele cu toate dependinţele lor, curtea şi grădina, după împrejmuirea
11
12
13
14

Ibidem, f. 13.
Ibidem.
Ibidem, f. 12.
Ibidem, f. 15.
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actuală, spre a servi şcoalei secundare de fete; 2. Locaţiunea se face pe timp de
3 ani începători de la 26 octombrie 1890; 3. Preţullocaţiunei este de lei 1800 pe
an, care se vor plăti de chiriaş proprietarului, pe fiecare an, în câte 2 rate
semestriale, anticipat, anume la 26 octombrie şi 23 aprilie; 4. Imobilul se
închiriază în stare bună după cum anume se va specifica în inventarul ce se va
întocmi. Reparaţiile locative în timpul locaţiunei privesc pe chiriaş, iar cele
radicale pe proprietar". De asemenea, proprietarul declara că de la 23 aprilie
1891 "nu va avea nici o pretenţie asupra comunei Bacău, nici în ce priveşte
continuarea locaţiunei, nici pentru plata chiriei de la acea data înainte, având a
trece contractul asupra statului" 15 . Puţinele documente păstrate ne permit să
cunoaştem, parţial, modul în care Primăria a achitat creditorilor suma de 7000
lei necesară pentru înfiinţarea şi întreţinerea şcolii. Potrivit bugetului Primăriei
pe anul financiar 1891/1892, în perioada 1 aprilie 1891-31 martie 1892 s-au

făcut următoarele plăţi 16 :

Luna/anul

Aprilie 1891
Mai 1891
Iunie 1891
Iulie 1891
August 1891
Septembrie 1891
Octombrie 1891
Noiembrie 1891
Decembrie 1891
Ianuarie 1892
Februarie 1892
Martie 1892

Sumele de plată la 1
aprilie 1891 şi drepturile
constatate în favoarea
creditorilor în cursul
anului 1891
-lei1840
2804
3744
3744
5624
5624
5689,50
5689,50
5747,35
5775,95
5775,95
5775,95

Plăţi

În lunile
trecute

1840
2804
3744
3744
5624
5624
5689,50
5689,50
5747,35
5775,95
5775,95

efectuate - suma în lei
În luna
curentă

1840
964
940

1880

65,50

57,85
28,60

-

Total

1840
2804
3744
3744
5624
5624
5689,50
5689,50
5747,35
5775,95
5775,95
5775,95

Pe 24 septembrie, directoarea Hortensia Morţun trimitea Primăriei "lista
obiectelor de studiu şi cancelarie necesare Şcoalei Secundare de fete din acest
oraşu". Această listă cuprindea mobilierul clasei ("bănci, table, catedră, două
cuere pentru vestiaru, burete, cridă, icoane, portretele Majestăţilor lor"),
mobilierul cancelariei ("o masă, un dulap, scaune, un ornicu de părete, o
15
16

Ibidem, f. 16, 20-21.
Idem, d. 1511891, f. 4, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95, 109; d. 1611891, f.39,61.
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călimară, rechisite de birou, cueru"), materialul didactic ("o maşină pneumatică
cu doi corpi de pompă şi cu manometru, termometru, barometru, maşină
electrică sau cel puţin un pendul electric, un sistem de rotaţiune a lunei
împrejurul pământului şi a lunei cu pământul împrejurul soarelui, magneţi de
diferite mărimi, un ac magnetic în axa centrală, o hartă de constelaţiuni, o lupă,
un glob în relief, mapamond, hărţile celor cinci continente în relief, harta
României- politică, economic, fizică-, harta Daciei, un piano"), obiecte pentru
gospodărie ("un clopot, un topor, un ferăstrău, o putină, cofe, un pahar de sticlă
cu toartă"). De asemenea, erau solicitate o serie de imprimate şi documente,
precum: ,,registru personalului didactic, condica disciplinară, matricola şcolară,
catalog, registru de şedinţele conferinţelor, condica de înregistrări, condica de
expediţie, registru de primirea onorarelor, state pentru onorare, sigilii de ceară
17
şi tuş, Monitorul Oficial, programa, orarul şi regulamentul şco alei" •
Cu promptitudine şi în limita "necesităţilor indispensabile", primarul
încearcă să rezolve solicitările directoarei: cere Ministerului Instrucţiunii
Publice "să se trimită Monitorul Oficial cu începere de la 1 Octombrie, un
program şi un regulament al şcoalei" 18 , Imprimeriei Statului "imprimatele
necesare" 19 , iar librăriilor "Socec" şi "Degemann" din Bucureşti o listă de
preţuri pentru materialul didactic 20 • Pe 8 şi 9 octombrie 1890, cele două librării
trimit "un compt de preţurile cu care vă putem procura obiectele în cestiune"
care totalizau suma de 1381,50 lei, respectiv 2087,25 lei. În privinţa solicitării
Primăriei ca plata să se facă pe seama bugetului anului financiar 1891-1892,
Librăria "Socec" acceptă această posibilitate cu "condiţiunea de a se plăti la
începutul anului financiar", în timp ce Librăria "Degemann" înlesnea plata în
două rate: ,jumătate din suma respectivă la trimiterea comenzii, iar restul în
urma predărei obiectelor, căci, la fabricanţi şi editori trebuie înaintat chiar la
facerea comenzii costul întreg" 21 • Procurarea materialului didactic va rămâne o
preocupare permanentă a conducerii şcolii. Pe 8 februarie 18 91 , directoarea
Hortensia Morţun se adresa Primăriei solicitând "un pendul electric, un sistem
de rotaţiune a Pământului în jurul Soarelui şi a Lunei în jurul Pământului, un
termometru, un barometru", obiecte necesare pentru a se yutea "urma cu succes
studiul ştiinţelor fisice în clasa 1-a a acestei şcoli" 2 • Lipsa fondurilor o
determină pe inimoasa directoare să apeleze la donaţii din partea unor oameni
cu dare de mână. O asemenea donaţie a fost făcută de G.A. Morţun, avocat din
17

18
19
20
21
22

Idem, d. 851190, f 17.
Ibidem, f 18.
Ibidem, f. 19.
Ibidem, f 23,41.
Ibidem, f. 41-44,50-51.
Ibidem, f 54.
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Iaşi,

care a oferit şcolii următoarele obiecte: "un electroform, o pilă Bunsen cu
elemente, o pilă cu bicromat de potasiu, o butelie de Leyda, o maşină de
inducţiune, un acrometru" pentru care conducerea şcolii solicită Primăriei "să i
se exprime prin publicitate mulţumirile noastre", lucru realizat prin intermediul
23
"Monitorului Oficial" .
Pregătirile pentru deschiderea noului aşezământ şcolar fiind terminate,
pe 29 septembrie 1890, Primăria invită cadrele didactice ale celorlalte instituţii
de învăţământ din oraş precum şi personalităţile locale (Mihail Climescu deputat, Gh. Levezeanu -deputat, Aristide Furnarachi- senator, Alecu Vilnersenator, Gh. Sturdza - senator) pentru ,,ziua de 1 octombrie, ora 9 dimineaţa, la
ceremonia sfinţirei apei, ce se va face pentru deschiderea cursurile Şcoalei
Secundare de Fete, înfiinţată în acest oraşu, în locul fost al Şcoalei Nr. 2 de
Fete"24 . Procesul-verbal încheiat pe 1 octombrie 1890, care reprezintă actul de
naştere al primei şcoli secundare de fete din Bacău, menţionează: "În prezenţa
noastră (n.n.
primarul Costache Radu), a Consiliului Comunal, a
reprezentanţilor judeţului, a autorităţilor civile, a corpului didactic şi a numeroşi
cetăţeni s-au făcutu inaugurarea Extematului Secundar de fete, înfiinţat în acest
oraşu cu cheltuiala Comunei până la 1 Aprilie, când are a trece la Stat.
Directoare la această şcoală s-au numit D-ra Hortensia Morţun şi profesoare, Drele Florica Lupaşcu, Maria Climescu şi Isabela Andrei. Ceremonia sfinţirei
apei s-a oficiat de preutul Crivăţu asistat încă de alţi 3 preuţi. Constatând
acestea, ordonăm ca acest proces-verbal înregistrându-se să se ataşeze la
Dosarul Înfiinţărei Şcoalei". 25 Cheltuielile cu festivitatea de inaugurare a noii
şcoli au totalizat suma de 124 lei: "50 lei plata a 4 preuţi cu pisalt şi dascăl şi
lumânări; 74 lei un banchet dat"26 • În aceeaşi zi, primarul informa Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice asupra acestui eveniment aducând mulţumirile
de rigoare: "În numele Consiliului Comunal, corpului didactic, autorităţilor
civile şi a numeroşi cetăţeni ce au asistat la inaugurarea Extematului Secundar
de Fete, vă depun mulţumirile tuturor, pentru bunăvoinţa ce aţi avut de a
înzestra Judeţul nostru cu o instituţiune atât de folositoare noii generaţiuni" 27 •
Momentul înfiinţării noului aşezământ şcolar este consemnat de
Costache Radu în monografia sa Bacău/ de la 1850-1900: "La 1890 octombrie,
fiind eu primar, am înfiinţat cu autorizarea ministerului Extematul secundar de
două

23

Ibidem, f. 55.
ldem, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 111890, f 87; fond Primăria Bacău, d. 8511890, f.
27.
25
ldem, fond Primăria Bacău, d. 8511890, f 35.
26
Ibidem, f 40.
27
Ibidem, f 34.
24
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fete. Până la 1891 localul şi profesoarele s-au plătit de comună, când trecu apoi
la stat"28 •
Înfiinţarea Externatului Secundar de Fete din Bacău se încadrează în
tiparul după care se "înmulţeau şcolile secundare" româneşti, în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea: "Trebuia să se înfiinţeze numaidecât o şcoală superioară
celei primare. Nu era local: se va instala la vre-o cameră de la şcoala primară,
de la primărie ori de la prefectură; nu erau profesori; erau : inginerul judeţului,
medicul comunei, un institutor sau doi, vreun judecător sau advocat cu oarecare
cunoştinţe - iată corpul profesoral; ca mobilier, se va împrumuta de la şcoala
primară câteva bănci, o tablă, o masă şi un scaun şi iată gimnaziul gata. Prin
urmare era justă critica lui Titu Maiorescu, că am creat «academii fără savanţi,
universităţi fără profesori culţi, şcoli de belle-arte fără pictori>>" 29 .
Graba, cu care s-a înfiinţat această unitate şcolară, a lăsat multe
probleme nerezolvate legate de starea localului şi lipsa mobilierului. Pe 4
octombrie 1890, directoarea solicita primarului "să se dea încă trei bănci, căci
lecţiile de desemn, caligrafie şi orice scriere sunt cu totul imposibile, întrucât
numărul elevelor înscrise până astăzi la Externatul secundar din Bacău s-au
urcat la 58 pentru care sunt insuficiente 12 bănci". În locul celor 3 bănci
solicitate, şcoala va primi ,,2 bănci mari pentru şederea elevelor la lucru şi
croit", lucrările executate de stolerul Ştrul Leib (,,2 bănci vopsite mari de 2
metri şi programul şcoalei pus în ramă pe sticlă") costând primăria 19 lei 30 . Pe
12 octombrie, Primăria îl angajează pe "Stamati stoler să facă pentru şcoala
secundară mobilierul necesar", întrucât mobilierul existent "în afară de o masă
lustruită se va păstra de şcoala nr. 2 de fete", lucrare care va costa 58 lei ("o
masă din nou lustruită - 18 lei; 4 cuiere lustruite 30 lei; o masă reparată
lustruită 1O lei") 31 •
La începutul lunii octombrie, Hortensia Morţun cere primăriei "să
constate starea caselor şi atenanselor ocupate de Externat şi să facă un
inventariu după care aveţi a regula reparaţiunile şi grijitul necesar căci între
altele lipsescu o mulţime de geamuri". În urma controlului efectuat se constată
că sunt ,,29 geamuri stricate şi trebuie grijit şi reparat sălile unde are a locui dna directoare", fiind angajat Costache Albu spre "a face reparaţia la şcoala
secundară - 4 odăi grijite şi văruite, asemenea bucătăria şi al doilea rând de
odăi, soba şi cuptorul, plita reparată, toate la preţul de 100 lei" 32 . Întrucât
problema geamurilor nu fusese rezolvată, directoarea revine solicitând "a regula
28

29
30

31
32

Costache Radu, Bacău/ de la 1850-1900, Ediţia a 2-a rev., Editura Grafit, Bacău, 2005, p. 34.
Grigore Tabacaru, Constantin Moscu, op.cit., pp. 227-228.
Arhivele Nationale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 8511890, f. 49.
Ibidem, f. 45.
Ibidem, f. 47.
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cât mai curând punerea geamurilor, căci elevele sunt plasate lângă ferestre, se
plâng de frig şi chiar se poate răci". Primarul îl va angaja pe "Moisă Avram
steclaru, care va primi 24 lei, 30 bani ~entru 34 geamuri şi anume 5 geamuri
câte 80 bani şi 29 geamuri câte 70 bani" 3 .
Întrucât localul în care funcţiona şcoala era "situat pe strada principală a
oraşului şi elevele trebuiau să iasă în ogradă în timpul recreaţiunilor", pe 8
martie 1891, directoarea cerea autorităţii locale a dispune "în interesul ordinei şi
a disciplinei ca în porţile cele mari ale casei să se facă o portiţă şi să se boiască
ca să poată sta totdeauna închise". Pentru suma de 25 lei, lemnarul Ion
Munteanu va realiza "portiţa propusă cu balamale şi zăvor" aşezând şi "clopotul
dat şcoalei pe furcă de stejar, legat bine cu fier" 34 . Timpul nefavorabil amână
vopsitul porţilor, pentru vacanţa de primăvară, când solicitarea directoarei către
primărie de "a dispune să se termine porţile, astfeliu ca la reîntoarcerea elevelor
să poată sta totdeauna închise", va fi trimisă spre rezolvare lui Alecu Vasiliu
"ca proprietarul acelor case", întrucât de la 1 aprilie 1891, şcoala trecuse în
întreţinerea statului 35 •
Cantitatea de lemne de foc necesară în perioada de iarnă era aprobată de
minister, la solicitarea şcolii, care autoriza Prefectura să încheie contract cu
antreprenorul de lemne, conducerea şcolii având "obligaţia de a observa
calitatea lemnelor primite" 36 • Pentru "tăiatul lemnelor şi curăţitul coşurilor" nu
se acordau bani, "aceste servicii trebuind a se face de către servitorii şcoalei" 37 •
Deşi cantitatea de lemne acordată era mai totdeauna insuficientă, ministerul
recomanda conducerii Externatului "să căutaţi a face economii posibile, ca
sporul să fie cât se poate de mic" 38 , orice solicitare de completare a necesarului
de lemne pentru foc urmând a se acorda pe seama bugetului din anul următor.
Pentru a preîntâmpina îmbolnăvirea elevelor şi declanşarea unor
epidemii, conducerea şcolii şi cadrele didactice vor acorda o atenţie deosebită
menţinerii curăţeniei în şcoală. Răspunzând adresei primăriei din 3 ianuarie
1892, în timpul vacanţei de iarnă, directoarea s-a preocupat ca localul şcolii sa
fie curăţat, aerisit şi dezinfectat folosindu-se "două linguriţe de acid fenic la un
litru de apă pentru a stropi prin camere şi pe pereţi", iar pentru curăţirea
latrinelor a luat "legătura cu antreprenorul ordonat de primărie" 39 • Declanşarea
epidemiei de holeră, din vara anului 1893, determină intensificarea măsurilor de
33
34
35

36
37

38
39

Ibidem, f 48.
Ibidem, f 56-57.
Ibidem, f 58.
Idem, fond Liceul "G.Bacovia" Bacău, d. 111891, f 8.
Ibidem, f 6.
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curăţenie atât în privinţa localului cât şi a elevelor. Răspunzând adresei
ministerului, din 9 august 1893, se vor lua măsuri pentru ca "murdăria să fie
gonită cu desăvârşire din şcoală", servitoarea având obligaţia "să cureţe cât mai
bine localul şcoalei, clasele să fie des şi mult ventilate iar privăţile, haznalile să
fi des desinfectate". Ca aceste măsuri să fie eficiente, Hortensia Morţun va cere
sprijinul medicului D. Mancaş pentru instruirea "servitoarei şcolii asupra
întrebuinţărei desinfectantelor" 40 .

Procesul instructiv-educativ
Prin "Regulamentului şcoalelor secundare", învăţământul secundar era
alcătuit din cursul secundar inferior (girnnaziile, cele 4 clase inferioare ale
liceelor de băieţi şi şcolile secundare de fete de gradul 1) şi cursul secundar
superior (cele 4 clase superioare ale licee lor de băieţi şi şco li le secundare de
fete de gradul II). Şcolile secundare de fete de gradul 1 aveau o durată de 5 ani,
ultimul an fiind consacrat studiilor necesare femeii. Şcolile secundare de gradul
II durau 4 ani şi asigurau o cultură generală "mai înaltă decât şcoalele de gradul
1", la obiectelor studiate în acestea (religia, româna, franceza, germana, istoria,
geografia, matematica, ştiinţe naturale, desen şi caligrafie, muzica vocală, lucru
de mână) adăugându-se şi "noţiuni de psihologie, logică, economie politică,
drept usual şi instrucţiune civică precum şi una din limbile latină, italiană sau
engleză". Absolventele şcolilor de gradul II obţineau un certificat echivalent cu
cel al studiilor clasice moderne din licee având drept de înscriere la
universitate 41 • În şcolile secundare de fete se puteau înscrie: absolventele
învăţământului public primar; cele promovate dintr-o clasă a unei şcoli
secundare a statului, identică cu aceea în care se cerea înscrierea; absolventele
şcolilor particulare şi cele pregătite în familie, care promovaseră examenele la
stat; cele care promovaseră şcoli cu o programă diferită dar trecuseră un
examen de diferenţă42 •
Extematul Secundar de Fete ,,Principesa Maria" din Bacău era o şcoală
secundară de gradul 1, cu o durată de 5 ani. Chiar dacă şcoala s-a înfiinţat întrun timp relativ scurt, numărul elevelor înscrise a crescut repede, confrrmând
dorinţa absolventelor de şcoală primară de a urma cursurile unei şcoli
secundare. Dacă pe 29 septembrie erau înscrise 46 de eleve 43 , pe 4 octombrie
44
numărul acestora a ajuns la 58 , pentru ca în final să ajungă la 62, conform
40

Idem, d. l/1892, f. 68-69.
C. Hamangiu, Codul general al României, Ediţiunea a 11-a, voi. III, Legi uzuale, Editura
Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti, pp. 2275, 2303.
42
Ibidem, p.2303.
43
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 8511890, f. 27.
44
Ibidem, f. 49.
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registrului matricol al clasei I-a45 . Diriginta clasei era profesoara de religie
Florica Lupaşcu 46 .
Cele 62 de eleve, înscrise în clasa 1-a, erau de naţionalitate română (45),
israelită (14), armeană (1), greacă (1), germană (1) şi religie ortodoxă (44),
mozaică (14), catolică (3), gregoriană (1). În privinţa vârstei, aceasta era
eterogenă, cuprinzând eleve între 11-16 ani: 2 eleve- 16 ani, 8 eleve- 15 ani,
18 eleve- 14 ani, 18 eleve- 13 ani, 8 eleve- 12, 2 eleve- 11 ani (n.n. la 6
eleve nu se cunoaşte anul naşterii). Conform ,,Regulamentului şcoalelor
secundare", pentru ca o elevă să poată fi înscrisă în clasa 1-a secundară trebuia
să aibă "vârsta de 11 ani împliniţi în ziua de 1 septembrie a anului curent sau
etatea cuprinsă între 10-11 ani, dacă vor avea dispensă de vârstă" 47 . Observăm
că doar 2 eleve erau absolvente ale şcolii primare din anul înfiinţării
extematului, restul terminând cursul primar cu 4 - 5 ani înainte 48 • În privinţa
mediului socio-profesional din care proveneau elevele se observă o mare
diversitate, părinţii acestora având următoarele ocupaţii: comerciant ( 10), liber
profesionist (9), funcţionar (5), avocat (2), preot (2), proprietar (4), arendaş (2),
profesor ( 1), învăţător (1 ), militar (1 ), birjar (1 ), plăpumar (1 ), cărămidar (1 ),
măcelar ( 1), menajeră ( 1), ocupaţie necunoscută (20). Două eleve erau orfane
de tată. Elevele înscrise la şcoala secundară erau absolvente ale şcolilor primare
din oraşul Bacău (de stat şi particulare), din judeţ (Moineşti), din afara judeţului
(Galaţi, Iaşi, Bucureşti) .
49

Potrivit legislaţiei şcolare în vigoare, elevele urmau să plătească o taxă
anuală de 30 lei pentru cele de naţionalitate română şi 60 lei pentru cele străine,
plătită în trei rate anuale. Taxa era percepută pentru "acoperirea cheltuielilor
făcute cu materialul didactic, cu biblioteca şcoalei, cu materialul de laborator şi
repararea stricăciunilor aduse localului şi mobilierului". Elevele "a căror rată nu
era achitată până în ziua stabilită, erau eliminate şi partida lor în matricolă se va
închide". Cele lipsite de mijloace materiale, dar cu rezultate bune, puteau fi
dispensate de la plata taxei 50 •
La sfărşitul anului şcolar 1890-1891, situaţia clasei 1-a era următoarea:
38 promovate, 8 repetente, 16 retrase. Printre cauzele care au dus la diminuarea
numărului elevelor promovate menţionăm: starea materială precară a părinţilor
care nu puteau achita taxele şcolare, programele şcolare încărcate, exigenta
Idem, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău, d. 111890, f. 2-33.
Idem, d. 211890, f.5.
47
C. Hamangiu, op. cit., p. 3527.
48
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău, d. 1/1890, f. 2-33;
d. 211890, f. 1-4.
49
Ibidem.
5
° C.Hamangiu, op. cit., pp. 2277, 2278, 3529.
45
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profesoarelor, diferenţa mare de timp între terminarea şcolii primare şi
începutul celei secundare, lipsa de interes faţă de o şcoală care le asigura doar
cultura generală. Analizând media generală a promovatelor, observăm un
procent de 50% eleve mediocre (medii sub 7) şi 50% eleve bune (medii între 79):51
medii între
5-5,99
7

medii între
6-6,99
12

medii între
7-7,99
11

medii între
8-8,99
8

medii între
9-10
-

Obiectele studiate de elevele şcolii, după foaia matricolă, erau: religia,
limba franceză, limba germană, istoria, geografia, matematica,
ştiinţele naturale, desen şi caligrafie, muzica, lucru de mână.
În perioada studiată, la Externatul Secundar de Fete din Bacău au
funcţionat următoarele cadre didactice: Hortensia Morţun, profesoară titulară de
limba franceză şi directoarea şcolii, Maria Climescu, profesoară suplinitoare de
istorie şi geografie, Florica Lupaşcu, profesoară suplinitoare de religie, lsabela
Andrei, profesoară suplinitoare de limba română, limba germană şi ştiinţe
naturale. (n.n. matematica, desenul, caligrafia, canto şi lucru erau împărţite,
probabil, între Hortensia Morţun şi Florica Lupaşcu) Începând cu 1 septembrie
1891, în locul lsabelei Andrei 52 , transferată la Externatul Secundar de Fete din
53
Brăila, a fost numită Profrra Meleca .
În anul şcolar 1891-1892, unitatea şcolară a funcţionat cu clasele 1-11.
Materialul documentar insuficient nu ne permite cunoaşterea situaţiei elevelor
clasei 1-a, iar la clasa a II-a avem date doar pentru 19 eleve. La sfărşitul anului
şcolar, din cele 36 eleve înscrise în clasa a 11-a, au promovat 28 (după
coeficientul de clasificare menţionat în foaia matricolă), restul de 8 retrăgându
se sau rămânând repetente. Situaţia şcolară a celor 19 eleve se prezintă astfel:
15 promovate, 1 repetentă, 3 retrase. Studiind mediile generale ale elevelor
promovate, observăm că cea mai mică media este 6,22 iar cea mai mare 9,33 54 .
limba

română,

Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău, d. 111890, f. 2-33.
Izabela Andrei, născută Morţun (familie de revoluţionari paşoptişti şi luptători pentru unire),
în comuna Săuceşti, judeţul Bacău, devenită Andrei prin adopţiune şi Sadoveanu prin căsătoria
cu Alexandru, fratele scriitorului Mihail Sadoveanu. A fost un strălucit educator, publicist, critic
literar, traducător, susţinătoare a mişcării pentru emanciparea femeii. Principalele lucrări
publicate - Educaţia nouă. Îndrumări pentru părinţi şi educatori, Psihologia copilului, Metoda
Montessori, Material didactic montessorian - se încadrează în mişcarea pedagogică din primele
decenii ale secolului al XX-lea, mişcare cu caracter progresist, care a influenţat în mod pozitiv
dezvoltarea şcolii şi a gândirii pedagogice din România (Elena Ungureanu, Istoria
învăţământului preşcolar în judeţul Bacău, Editura Pim, Iaşi, 2009, pp. 648-650).
53
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 8511890, f. 13,61.
54
Idem, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău, d. 111891, f. 1-20.
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În anul şcolar 1892-1893, externatul a funcţionat cu clasele I-III, în care
au fost înscrise 90 de eleve: 41 în el. I-a, 21 în el. a II -a şi 28 în el. a III -a. Cele
41 de eleve din el. I-a erau absolvente ale şcolilor primare de fete din oraşul
Bacău (Şcoala Nr. 2 de Fete - 17 eleve, Şcoala Nr.l de Fete - 12 eleve), din
judeţ (Moineşti- 2 eleve, Tg.Ocna- 2 eleve), din afara judeţului (Roman- 3
eleve, Piatra - 2 eleve, Fălticeni - 1 elevă, Vaslui - 1 elevă, Bucureşti - 1
elevă). Din punct de vedere al naţionalităţii şi religiei situaţia era următoarea:
română/ortodoxă - 24 eleve, israelită/mozaică - 13 eleve, maghiară/catolică - 2
eleve, polonălcatolică - 1 elevă, armeană/gregoriană - 1 elevă. După anul
naşterii, observăm aceeaşi situaţie eterogenă, ca şi în anii precedenţi, elevele
având vârste cuprinse între 11-17 ani: 1 elevă - 17 ani, 4 eleve - 15 ani, 5 eleve
- 14 ani, 9 eleve- 13, 14 eleve- 12 ani, 8 eleve - 11 ani. Cele 41 de eleve
proveneau din familii cu ocupaţii diverse: comerciant (15), funcţionar (3 ),
proprietar (3), preot (3), vechii (2), inginer (2), moaşă (2), învăţător (1), tâmplar
( 1), maşinist ( 1), constructor ( 1), dascăl de biserică ( 1), telegrafist ( 1),
grădinăreasă ( 1), administrator ( 1), liber profesionist ( 1), fără ocupaţie (2) 55 •
Situaţia la învăţătură la sfărşitul anului şcolar 1892-1893 era
următoarea: 32 eleve promovate, 5 eleve repetente, 4 eleve retrase. Studiind
mediile generale, observăm că predomină mediocritatea: 20 de medii sub 7
(63%), 12 medii peste 7 (37%), cea mai mică medie fiind 6,01 iar cea mai mare
8,63 56 • În acelaşi an şcolar, clasa a II-a a funcţionat cu 21 de eleve, care aveau
domiciliul în Bacău (15), în judeţ (Moineşti - 1, Tg.Ocna - 1) şi în afara
judeţului (Roman- 2, Piatra- 1, Ploieşti- 1). La sfiirşitul clasei a II-a, situaţia
şcolară era următoarea: 20 promovate, 1 retrasă, procentul elevelor slabe fiind
egal cu cel al eleve lor bune: 1O eleve cu media generală între 5-6,99 şi 1O eleve
cu media generală între 7-9 57 • Clasa a III-a cuprindea elevele cu care şi-a
deschis porţile această şcoală, din 62 înscrise în clasa I-a numărul acestora
ajungând acum la 28. Situaţia la sfărşitul anului şcolar era următoarea:
promovate - 25 eleve, retrase - 3 eleve. După media generală, se observă un
procent de 68% eleve bune şi foarte bune (medii peste 7) şi 32 % eleve slabe
(medii sub 7) 58 . Sintetizând, la sfărşitul celor trei ani de funcţionare sub forma
unei şcoli de cultură generală (1890-1893), la Externatul Secundar de Fete
,,Principesa Maria" din Bacău au fost înscrise cea. 228 de eleve şi au promovat
cea. 164 (72%), restul de 64 (38%) retrăgându-se sau rămânând repetente.
Situaţia şcolară a fiecărei eleve se regăsea în registrul matricol în care avea
55
56
57
58
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rezervată

"o partidă de o pagină" unde se aflau "toate ştiinţele care o privesc":
prenumele elevei, data şi locul naşterii, naţionalitatea, religia, situaţia
vaccinării ("vaccina"), ocupaţia părinţilor, pagina la care se găsea în "condică
disciplinară a clasei" (catalog), pagina la care era trecută în registrul matricol.
Foaia matricolă mai cuprindea situaţia la fiecare disciplină de învăţământ: nota
trimestrială, media anuală, nota examenului, media totală, nota la purtare. Suma
mediilor totale (fără purtare) stătea la baza calculării "coeficientului de
clasificare" (media generală). De asemenea, la fiecare disciplină era consemnat
şi numărul de absenţe motivate/ nemotivate pe fiecare trimestru şi totalul
acestora59 • Eleve le primeau notă şi pentru frecvenţa la şcoală, nota la
"frecventare" fiind trecută în foaia matricolă. De aceea, atât profesoarele cât şi
elevele vor acordă o atenţie deosebită verificării absenţelor motivate. Astfel, pe
15 martie 1891, "conform instrucţiunilor D-lui Ministru pentru matriculare",
profesoarele Extematului Secundar de Fete ,,Principesa Maria" s-au întrunit şi
"au constatatu din toate cataloagele trimestrului II că eleva Alexandrescu
Paraschiva nu are nici o absenţă nemotivată şi că din eroare i s-au trecut notele
trimestriale în rubrica absenţelor nemotivate la religie, istorie şi geografie" 60 •
Foaia matricolă mai cuprindea o scurtă caracterizare psiho-pedagogică
care viza acordarea de calificative pentru "purtare, atenţiune şi silinţă", starea
de sănătate şi înfăţişarea exterioară ("constituţia") precum şi numele cu adresa
celui cu care dirigintele ţinea legătura (părinte/tutore/corespondent). În cei trei
ani de funcţionare, elevele Extematului Secundar de Fete au primit calificative
precum: la purtare- "exemplară", "foarte bună", "bună", "potrivită", "lasă de
dorit", ,,rea"; la atenţiune -"încordată", "foarte bună", "bună", "suficientă",
"slabă", "foarte slabă"; la silinţă - "foarte mare", "mare", "suficientă",
61
"insuficientă", "mică" • În privinţa stării de sănătate şi a aspectului exterior,
întâlnim calificative precum: "constituţie bună", "constituţie debilă" şi
62
"constituţie foarte debilă" .
Anul şcolar începea la 1 septembrie şi se termina la 31 mai, fiind
împărţit în 3 trimestre (1 - septembrie, octombrie, noiembrie; II - decembrie,
ianuarie, februarie; III - martie, aprilie, mai ), cu 2 vacanţe: vacanţa de Crăciun
(24 decembrie-? ianuarie) şi vacanţa de Paşte ("de la Duminica Floriilor până la
Duminica Tomei"). Nu se învăţa duminica, sărbătorile bisericeşti şi sărbătorile
naţionale, suspendarea cursurilor, în alte zile, fiind interzisă indiferent de motiv.
Doar în cazuri excepţionale şi pentru motive bine întemeiate, ministerul putea
numele

59

60
61

62

şi

C. Hamangiu, op. cit., p. 231 O.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău, d. 2/1890, f. 5.
Idem, d. l/1890, f 2-33, d. l/1892, f 1-109.
Idem, d. l/1892, f 1-41.
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decide suspendarea cursurilor 63 , aşa cum s-a întâmplat în 1890, când şcolilor
din Bacău au fost închise "pe timp de 15 zile din cauza epidemiei de
64
scarlatină" , sau pe 23 ianuarie 1893, când cursurile au fost suspendate "în
onoarea sosirei Alteţelor lor regale, Principele Ferdinand şi Principesa Maria, în
ţară" 65 , după căsătoria celebrată, pe 10 ianuarie 1893, la Sigmaringen în
Germania.
Pentru realizarea orarului, profesoarele se întruneau în conferinţă "care
se convoca de regulă a doua zi după începerea cursurilor". La alcătuirea
orarului se avea în vedere ca studiile ce reclamau "o mai mare încordare a
minţii să alterneze cu studii mai recreative". Orele erau dispuse în aşa fel ca "să
menajeze elevelor timpul necesar pentru recreaţiune şi pentru prepararea
serioasă a materiilor". Era interzis a avea într-o zi "mai mult decât patru obiecte
de studiu afară de dexterităţi", iar o materie nu putea figura, în aceeaşi zi, cu
mai mult de o singură oră. Orarul trebuia terminat în prima săptămână de şcoală
66
şi afişat la vedere .
Programul şcolar era următorul: în perioada 1 septembrie -vacanţa de
Paşte, orele de dimineaţă se desfăşurau în intervalul 8 - 11.20, iar cele de după
amiază între 2 - 4.1 O; după vacanţa de Paşte şi până la sfărşitul anului şcolar,
orele de dimineaţă aveau loc între 7.30 - 10.20, iar cele de după amiază între 3
- 5.10 67 • Durata fiecărei "lecţiuni era de 60 de minute, lecţiunile fiind despărţite
unele de altele" prin pauze de 1O minute "pentru recreaţiune" 68 .
Potrivit "Regulamentului şcoalelor secundare", chemarea profesorului
era "de a face din copiii ce-i sunt încredinţaţi, oameni instruiţi, cu purtări bune
în familie şi în societate, cu sentimente alese şi buni cetăţeni din toate punctele
de vedere" 69 • Pentru realizarea acestui scop, profesoarele externatului aveau
datoria de a aplica programa şcolară "în întregimea şi în spiritul ei", fiind
interzisă suprimarea unor părţi din materie sau adăugarea unor "părţi pe care
programa nu le prevede" precum şi tratarea "disproporţionată cu timpul de care
dispune" 70 .
Pentru a putea parcurge, în condiţii optime, prevederile programei
şcolare, la începutul fiecărui anului şcolar, una din problemele care preocupa
"Buletinul Oficial al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice", anul VIII, voi. X, nr.
210/1 mai 1903, Bucureşti, p. 3350.
64
Arhivele Naţionale Bacău, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 111890, f. 97.
65
Idem, d.1/1892, f. 36-37.
66
"Buletinul Oficial...", p. 3350.
67
C. Hamangiu, op.cit, p.2312.
68
Ibidem, p. 2313.
69
Ibidem, p. 2344.
70
Ibidem.
63
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atât profesoare1e cât şi elevele era ,,recomandarea cărţilor didactice şi a
celorlalte recusite necesare". Respectând dispoziţiile Ministerului Instrucţiunii
Publice, direcţiunea Externatului de Fete din Bacău lăsa "alegerea cărţilor şi
materialului didactic la libera apreciere" a fiecărei profesoare pentru materia pe
care o preda, cu condiţia de a se respecta "prescripţiunile programelor şcolare".
Lista finală era "afişată din timp, spre a fi pusă la cunoştinţa elevelor". După
stabilirea listei şi procurarea cărţilor de către eleve, era "cu totul interzis
profesoarelor de a le înlocui în cursul anului cu altele". Nu se recomanda,
pentru aceeaşi disciplină, "mai mulţi autori deodată". Spre a se evita orice
bănuială de natură a compromite demnitatea cadrelor didactice era interzis "a
recomanda elevelor să-şi procure cărţile şi recusitele şcolare de la un anume
librar" lăsând în grija părinţilor şi corespondenţilor "modul de procurare a
necesariilor şcolare" 71 .
În perioada 1890-1893, în Externatul Secundar de Fete din Bacău s-au
folosit următoarele manuale: limba română- "Etimologia" de 1. Manliu (cl.l),
"Stil şi compuneri", partea 1, de 1. Manliu (el. 1-11), "Sintaxa" de 1. Manliu (cl.ll
-III), "Stil şi compuneri", partea a 11-a, de 1. Manliu (el. III); limba franceză
"Gramatica", partea 1-a, de Albert Leautey, "Lectura" de Pecaut (el. 1),
"Grammaire fran9aise" de Branche (el. Il), "Gramatica" de Albert Leautey,
"Telemac" de Fenelon- traducere (el. III); limba germană- ,,Etimologia" şi
"Crestomaţia" de M. Berar ( cl.l-II-III); istorie - "Istoria" de Gr. Buţureanu
(cl.l-11-111); geografie - "Geografia pământului" de M. Mihăilescu (el. 1),
"Geografia. Pământul fără Europa" de M. Mihăilescu (el. II), "Geografia" de
Gh. Buzoianu (el. III); religie- "Testamentul Vechi" de Codrescu (el. 1), "Noul
Testament" de 1. Constantinescu (el. Il), ,,Dogmele bisericei creştine ortodoxe"
de C.l. Popescu (el. III), "Explicarea evangheliilor" de 1. Constantinescu (el.
III); matematică- "Aritmetica" de 1. Melic (el. I-11-111), "Geometria"( el. III) de
1. Melic; ştiinţele naturale: "Fisiografia" de S. Ştefănescu (el. 1), ,,Zoologia" şi
"Botanica" de S. Ştefănescu (el. Il); "Mineralogia" de S. Ştefănescu (el. III),
"Geologia" de C. Nădejde (el. III); muzică -"Muzica" de G. Musicescu (el. I-IIIII) 72 . Răspunzând imperative lor "şcolii active", profesoarele externatului au
căutat să realizeze lecţii eficiente, încredinţându-se "prin ascultarea cât mai
deasă, prin lucrări scrise şi întrebări făcute pe neaşteptate, dacă clasa întreagă e
în fiecare moment cu mintea aţintită la ce se explică, se spune şi se întreabă",
renunţând astfel la "memorizarea papagaliceşte, după carte, la sistemul de a se
ocupa aproape exclusiv numai cu elevele scoase la tablă sau lângă catedră"/ 3
71

72
73

Arhivele Naţionale Bacău, fond Liceul "G.Bacovia" Bacău, d. 1/1892, f. 1.
Idem, fond Primăria Bacău, d. 8511890, f. 53; d. 94/1891, f.I04, 111,125.
Idem, fond Liceul "G.Bacovia" Bacău, d. 111892, f. 48.
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considerat dăunător instrucţiei şi educaţiei. Se va acorda o atenţie deosebită
limbilor moderne - franceză şi germană - punând accent, mai ales, "pe
regulile elementare de citire şi pe cunoştinţele gramaticale necesare folosind
exerciţiile practice" 74 . Întregul colectiv didactic va urmări, cu stricteţe, modul în
care erau păstrate caietele, făcând "dese revizii şi luându-le, din când în când
75
acasă, spre a le examina mai cu de-amănuntul" • Lipsa de atenţie şi de interes
în pregătirea lecţiilor va fi aspru pedepsită, dovadă fiind numărul mare de eleve
corigente şi repetente, procentul ridicat de mediocritate, notele mici la purtare,
ceea ce demonstrează că profesoarele respective îşi făceau cu prisosinţă datoria.
Anul şcolar se încheia cu examenul anual, desfăşurat în perioada 5-21
iunie, când elevele erau verificate la fiecare obiect din materia parcursă în clasa
respectivă. Examenele erau publice având dreptul să asiste orice persoană "fără
a interveni în examinarea eleve lor" 76 .
Pentru ca un elev de şcoală secundară să fie declarat promovat, trebuia
să obţină, la fiecare obiect, media anuală şi nota la examen cel puţin 5, iar
media anuală la purtare cel puţin 6. Clasificarea promovaţilor se făcea pe baza
mediei generale, primii trei elevi, cu media cea mai mare, fiind declaraţi
premianţi: premiul 1 cu cunună, premiul II şi premiul III. Festivitatea de
premiere se desfăşura în toate şcolile din ţară pe data de 29 iunie a fiecărui an
învăţării

77

şcolar .
Autorităţile

locale (prefectura, primăria), împreună cu reprezentanţii
primare şi secundare din oraş, pregăteau din timp festivitatea de
premiere. Pe 26 iunie 1891, prefectul Emest Sturza informa conducerile de şcoli
asupra acestui eveniment: "în înţelegere cu D-nii Delegaţi ai Şcoalelor Primare
şi Secundare, am formulat programa pentru solemnitatea distribuirei premiilor
în ziua de 29 Iunie a.c.,ora 9 a.m." 78 . Pe 28 iunie 1891, Prefectura cerea
Primăriei ca "pentru coroanele necesare la distribuirea premiilor, să dea
ordinele cuvenite grădinarului Comunei ca să le facă şi să le predea la timpul
cuvenit" 79 •
Potrivit "Programului pentru distribuirea premiilor şcoalelor secundare
şi primare din Bacău, la finele anului şcolar 1890-1891 ", festivitatea, la care vor
participa "toate autorităţile civile şi militare, părinţii elevilor şi publicul doritor
de progresul instrucţiunei ", a avut loc "sâmbătă 29 Iunie, orele 9, dimineaţa, în
şcolilor

74

Ibidem.
Ibidem.
76
"Buletinul Oficial..." nr. 21111 iunie 1903, pp. 3388-3389.
77
Ibidem, p. 3390.
78
Arhivele Naţionale Bacău, fond Liceul "G.Bacovia" Bacău, d. 1/1890, f. 137.
79
Idem, fond Primăria Bacău, d. 94/1891, f 26.
75
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sala curţei cu juraţi, din Palatul administrativ". Cadrele didactice, împreună cu
celelalte autorităţi au "ocupat locuri pe Estrada curţei cu juri", elevele
Extematului Secundar şi cele ale şcoalelor primare de fete locurile din interiorul
sălii, în timp ce "elevii Gimnasiului şi ai Şcoalei Nr. 1 de Băieţi s-au aşezat în
partea dreaptă a peristilului, iar ai Şcoalelor Nr. 2 şi Nr. 3 de Băieţi, în partea
stângă a peristilului", partea din mijloc a sălii, dintre bară şi estradă, fiind
rezervată publicului asistent. Solemnitatea a început "cu cântarea unui imn de
corul vocal al gimnasiului" după care delegaţii şcolilor secundare şi primare
"printr-un frumos discurs de ocaziune au expus situaţiunea şcolară, importanţa
instrucţiunei
şi
influenţa ce au părinţii asupra copiilor în mersul
învăţământului", la care a răspuns "printr-un discurs ales" N.N. Donici,
reprezentantul Prefecturii. A urmat chemarea premianţilor, "încoronarea
premianţilor I fiind salutată cu muzica militară" 80 . Festivitatea de premiere de la
sîarşitul anului şcolar 1891-1892, întrucât a fost "timp favorabil s-a desfăşurat
în grădina publică", reprezentanta şcolilor secundare fiind Hortensia Morţun,
directoarea Extematului Secundar de Fete, ca şi la serbarea de premiere de la
sîarşitul anului şcolar 1892-1893, ultimul din existenţa acestei şcoli înainte de
transformarea sa în şcoală profesională 81 .
În cei 3 ani de existenţă ai Extematului Secundar de Fete ,,Prinicipesa
Maria", s-au remarcat prin rezultate deosebite următoarele eleve: 82
Anul
şcolar

Cl.

I
I
II
1892/93 I
II
III
1890/91
1891/92

Premiul I cu cunună!
media
Panianopol E. (8,91)
Panianopol E. (9,33)
Stavri E. (8,62)
Malhasovici E. (8,91)
Panianopol E. (9,60)

Premiul II/
media
Vasiliu M. (8,89)

Premiul III/
media
Morţun O. (8,50)

-

-

Vasiliu M. (9,16)
Teodor E. (8,62)
Costea C. (8,56)
Pătraşcu C. (9,23)

Tăutu

C. (8,40)

Catz M. (8,22)
Leibovici T. (8, 17)
Vasiliu M. (9,20)

În primul an de funcţionare, şcoala fiind întreţinută de comună,
s-a ocupat cu procurarea premiilor pentru elevele cu rezultatele cele
mai bune. Pe 17 iunie 1891, Hortensia Morţun solicita Primăriei "cumpărarea a
trei premii ce sunt a se distribui la cele întâi trei eleve după ordinea de
Primăria

Idem, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 1/1890, f. 142; fond Primăria Bacău, d. 94/1891, f
25.
81
Idem, d. 211891, f. 60-61; d. 1/1892, f 98-99.
82
Idem, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău, d. 1/1890, f 18, 20, 30; d. 111891, f
5,14,17; d. 1/1892, f 8, 33, 35, 58, 63, 66, 94, 95, 106.
80
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clasificare" 83 , primind "trei geografii de Ortensia Davihe, trei sintaxe de Manliu
şi două stil şi compoziţii de Manliu, a se distribui premii din partea Primăriei
elevelor din acea şcoală" 84 .
Odată cu trecerea în întreţinerea statului, premiile vor fi procurate de
directoarea şcolii din fondul acordat de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice "pentru încurajarea junimei studioase care se va fi distins la învăţătură,
în şcoalele secundare de ambe-sexe", urmărindu-se "ca aceste cărţi să fie
potrivite cu clasa în care se promova", asigurându-se astfel necesarul de
manuale pentru anul şcolar următor85 • Începând cu anul şcolar 1892-1893, acest
fond este anulat, premiile fiind trimise de minister, cărţile destinate extematului
având următoarele titluri: premiul 1 - ,Jstoria Românilor" de Gh. Şincai,
"Cascadele din Niagara"; premiul II - "Cum vorbim?"; premiul 1, II, III "România Regală", "Un pătrar de secol", ,,Pasiunile lui Aristotel", "Istoria" de
1. Heliade Rădulescu, "Studii economice" 86 .
Pe lângă activitatea instructivă, colectivul didactic al şcolii acordă o
atenţie deosebită şi activităţii educative. Pornind de la ideea că şcoala "sustrage
familiei aproape toată ziua copilul" profesoarele vor răspunde apelului din 21
decembrie 1892, prin care ministrul Take Ionescu solicita implicarea tuturor "la
opera de regenerare intelectuală şi morală a ţărei". Având în vedere că şcoala nu
trebuia să devină doar locul unde se învaţă carte, ci "cu deosebire şi a doua
familie şi adeseori chiar principala familie în care copilul să-şi capete
educaţiunea", precum şi faptul că multe eleve proveneau din familii modeste,
printr-o "părintească şi zilnică observare" profesoarele şcolii vor acorda o
atenţie deosebită educaţiei sanitare, preocupându-se ca fetele să aibă o ţinută
îngrijită, "haine curate, zilnic scuturate, cârpite când sunt rupte, nasturii cusuţi,
petele spălate, încălţămintea curată". Zilnic verificau ca elevele "să fie splălate,
pieptănate, cu mâinile curate, ca fiecare să aibă câte o batistă în buzunar" şi
săptămânal dacă au ,,rufele de corp schimbate" 87 •
O atenţie deosebită va fi acordată măsurilor disciplinare aplicate,
acestea căpătând valenţe educative, atât elevele cât şi familiile acestora
conştientizând necesitatea sancţiunii adoptate. Astfel, pentru cazurile de reţinere
la şcoală ("carcera"), pedeapsa nu se aplica imediat, şcoala având obligaţia de a
înştiinţa familia printr-un "bilet în care se indica motivul, durata reţinerii, ziua

83
84
85
86
87

Idem, fond Primăria Bacău, d. 85/1890, f. 62.
Ibidem, f 64.
Idem, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 111891, f 58.
Idem, d. 3/1892, f 58.
Idem, d. 111892, f 34.
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şi ora". În acest fel, eleva nu se putea "sustrage de controlul firesc al părinţilor,
iar aceştia nu vor fi îngrijoraţi de nesosirea acesteia acasă la timpul obişnuit" 88 .
O atenţie deosebită va fi acordată sprijinirii elevelor cu o situaţie
materială precară, cadrele didactice participând la acţiuni de caritate ("balul
pentru copiii sărăci") sau solicitând sprijinul autorităţilor locale în procurarea de
manuale, îmbrăcăminte şi încălţăminte. Astfel, pe 25 ianuarie 1891, directoarea
Hortensia Morţun solicita Primăriei Bacău "ca ofrandă din partea comunei
cărţile şi obiectele notate elevei Panianopolu Eugenia, orfană de tată, care a
pierdut cu ocazia incendiului din noaptea de 22 ianuarie curent în casa unde
locuieşte cărţile de studiu" 89 . Pe 9 septembrie 1891, "Agripina Schiller, văduvă,
domiciliată în Bacău, mamă a mai mulţi copii rămaşi de la soţul decedat"
primea pentru fiica sa "cărţile trebuincioase la clasa 1 secundară precum şi una
pereche de ciuboţele", ajutorul provenind din "banii depuşi de Comitetul de
dame, din balul copiilor săraci" 90 .
În afara activităţii la clasă, profesoarele şi elevele vor participa la
activităţi extraşcolare, organizate de autorităţile locale şi celelalte şcoli din
localitate, cu ocazia unor sărbători naţionale, religioase sau locale precum:
"aniversarea proclamării Regatului" ( 14 martie), "aniversarea naşterii şi a
proclamării de Domnitor a Majestăţii Sale Regelui" (8 aprilie), aniversarea
înfiinţării Gimnaziului ,,Principele Ferdinand" (1 decembrie 1892), prilej cu
care avea loc "un Te-Deum şi onoruri militare la Biserica catedrală Sf. Nicolae
din localitate" 91 .
Pentru a asigura prestigiul noii şcoli, directoarea Hortensia Morţun a
căutat să asigure un climat de ordine şi disciplină, nu numai în rândul elevelor,
ci şi în cel al cadrelor didactice care trebuiau să aibă o "purtarea corectă şi
nepătată impusă de condiţiunea socială si rolul de dătătoriu de lumină şi
creştere a generaţiilor fragede, şi de exemple bune tuturor cetăţenilor". Pornind
de la ideea că "progresul instrucţiunii fiind ţinta tuturor sacrificiilor ce impune
ţara şi statornica noastră preocupare", nici o profesoară de la Externatul
Secundar de Fete nu putea absenta de la şcoală şi din localitate "înainte de a fi
cerut şi primit încuviinţarea concediului şi a suplinitorului recomandat", cu
excepţia cazurile de forţă majoră, care rămâneau la aprecierea directoarei. De
asemenea, fiecare profesoară a şcolii avea obligaţia de "a însemna în registrul
de presenţă şi totdeauna înainte de intrarea în clasă, materia predată" 92 .

88
89
90

91
92

Ibidem, f. 40.
Idem, fond Primăria Bacău, d. 8511890, f. 53.
Idem, d. 94/1891, f. 76, 98, 103, 104.
Idem, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 1/1892, f. 50,52; d. 4/1891, f. 33.
Idem, d. 111892, f. 48.
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Externatul se transformă în şcoală profesională
Începând cu anul şcolar 1893-1894, Externatul Secundar de Fete din
Bacău se transformă în Şcoala Profesională de Fete ,,Principesa Maria", pe care
Gr. Grigorovici o consideră ca fiind "cea mai veche şcoală profesională din
Moldova", directoare fiind H. Ressu 93 . Aceasta era o şcoală profesională
propriu-zisă, cu o durată de 5 ani, unde, pe lângă activitatea practică, se acorda
o atenţie deosebită şi instruirii teoretice.
În primul an de funcţionare, ca şcoală profesională, a avut un efectiv de
106 eleve (clasa I-a- 45 eleve, clasa a II-a- 21 eleve, clasa a III-a- 15 eleve,
clasa a IV -a - 25 eleve), care, pe lângă studierea obiectelor de cultură generală
(religie, română, franceză, germană, aritmetică-contabilitate, desen-caligrafie),
învăţau şi o meserie, respectiv croitorie şi lenjerie. Faptul că şcoala profesională
răspundea mai bine nevoilor locale, explică prezenţa în clasa I-a a 1O eleve
având vârste între 15-22 ani, vârsta normală fiind de 11 ani 94 .
Existenţa Şcolii Profesionale de Fete va avea un puternic impact asupra
şcolilor primare de băieţi din oraş, stimulând dorinţa acestora de a învăţa o
meserie. Astfel, în vara anului 1894, mai mulţi "cetăţeni din acest oraş, părinţi
ai copiilor din şcoli, văzând lipsa şcolilor de meserii din localitate, simţind şi
cunoscând marea însemnătate şi necesitatea unor asemenea şcoli, foarte
trebuitoare copiilor spre a deveni oameni folositori Ţărei, societăţei şi lor
înşişi", solicitau Primăriei, ca începând cu anul şcolar 1894-1895, să se
"introducă meserii în şcoalele primare de băieţi din localitate", măsură care ar
face "multă onoare Comunei de Bacău". Adepţi ai liberalismului, părinţii
considerau că înfiinţarea unor asemenea ateliere "e foarte practică" fiind
singurul mijloc de a scăpa ţara "de prăpastia în care o duc proletarii culţi,
contingentul şcoalilor noastre de până acuma", salvând astfel neamul românesc
"de robia şi jugul străinilor, a căror invasiune nu o putem opri şi nu putem scăpa
de dânşii" decât prin concurenţă şi nu prin măsuri restrictive şi "persecuţiuni
nedemne de seco lui acesta". Printre semnatari erau şi institutorii N. B ibiri
(directorul Şcolii Nr.1 de Băieţi), 1. Broşteanu (directorul Şcolii Nr.2 de Băieţi)
95
şi T. Tăbuş (institutor la Şcoala Nr. 2 de Băieţi, viitor revizor şcolar) • Pe 30
iulie 1894, prin adresa trimisă Primăriei Bacău, N.Bibiri indica ca locaţia cea
Gr. Grigorovici, Bacău/ din trecut şi de azi, Tipografia Primăriei Municipiului Bacău, 1933,
r,P· 71-72. Din 1895 revine la conducerea şcolii Ortensia Morţun.
4
Absolventele şcolii primare doritoare să urmeze o şcoală secundară de tipul extematului,care
să le asigure o cultură generală, aveau posibilitatea să continue la "Institutul privat de fete, care
la 1894 trecu sub conducerea doamnei Cecilia Lang, când pe lângă clasele primare se înfiinţară
şi patru clase gimnaziale cu programul statului, dând elevele examen la liceu" (C. Radu, op.cit.,
34).
5
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 4211894, f. 2.
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mai nimerită pentru "a servi de atelier şcoalelor de băieţi din Bacău" vechiul
local al Şcolii Nr.l de Băieţi, "primul sanctuar de învăţătură al băcăuanilor",
închiriat de obicei "pe la evrei" 96 .
Pentru a rezolva solicitarea cetăţenilor considerată ,justă şi bine
întemeiată", primarul Gh. Răileanu constituie o comisie (D. Scurei - revizor
şcolar, H. Ressu - directoarea Şcolii Profesionale de Fete ,,Principesa Maria",
N. Bibiri- directorul Şcolii Nr. 1 de Băieţi, I. Broşteanu- directorul Şcolii Nr.
2 de Băieţi şi I. Chiru - profesor de limba română la Gimnaziul ,,Principele
Ferdinand") "pentru a studia cererea şi a-şi da părerea indicând bazele pe care
ar putea fi instalat un atare atelier al şcoalelor de băieţi", pentru a şti "ce măsuri
trebuie luate urgent" 97 .
Şcoala care şi-a deschis porţile la 1 octombrie 1890 sub forma unui
externat secundar de fete si care în 1893 s-a transformat într-o şcoală secundară
de meserii, la 1 septembrie 1936 va deveni liceu industrial. Între 1942-1944,
unitatea şcolară a funcţionat sub forma unei şcoli tehnice industriale de fete
gradul 1, cu o durată de şcolarizare de 6 ani. În perioada de început a regimului
comunist, unitatea şcolară redevine liceu industrial până în anul1949, când este
transformată în Şcoala Pedagogică de Educatoare, denumire sub care va
funcţiona până la desfiinţare, în anul1954 98 .

96

Ibidem, f. 1.
Ibidem, f. 3.
98
ldem, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare, d. 111925, 111935, 111939, 111941. cf. Dumitru
Zaharia, Vilică Munteanu, Eugenia-Mărioara Mihalcea, Îndrumător în Arhivele Statului.
Judeţul Bacău, voi. II, Bucureşti, 1989, pp. 92-93.
97

https://biblioteca-digitala.ro

257

Acta bacoviensia VIII/20 13

DOCUMENTE INEDITE PRIVIND COMUNITATEA
CATOLICĂ DIN HORGEŞTI, JUDEŢUL BACĂU
Dr. Anton

Des documents inedits sur la communaute catholique de
Resume

COŞA

Horgeşti

L'auteur presente dans cet article quelques documents inedits sur la
communaute catholique de Horgeşti. Les documents proviennent des Archives
Nationales Bacău. Ils montrent, parmi d'autres choses, des moments de la vie
quotidienne, l'organisation ecclesiastique, la construction d'eglises etc.
Mots ele: Horgeşti, archives, documents, Moldavie, csangos, catholiques.
În prezentul articol ne-am propus să introducem în circuitul ştiinţific o
parte din tezaurul documentar al comunităţii catolice din satul Horgeşti, comuna
Horgeşti, judeţul Bacău. Cercetarea a fost efectuată cu mai bine de un deceniu
în urmă, în contextul pregătirii unei monografii a satului Horgeşti, care, din
păcate, nu a văzut încă lumina tiparului.
Cercetarea etnografică a fost valorificată într-un studiu distinct',
publicat în anul 2006. Documentele, începând cu primul Status Animarum2
referitor la satul Horgeşti, provin din fondurile Arhivelor Naţionale Bacău. Ele
evidenţiază, printre altele, momente din viaţa cotidiană a comunităţii locale,
organizarea eclesiastică, construirea de biserici etc. Intervalul de timp pe care-1
acoperă aceste documente se încadrează între mijlocul secolului al XIX-lea şi
mijlocul secolului al XX-lea.

Anton Coşa, Comunitatea catolică din Horgeşti - Bacău. Coordonate etnografice, în
,,Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei", nr. 6, laşi, 2006, pp. 267-304.
2
Acest important document este un fragment (referitor la satul Horgeşti) din Status Animarum
al Parohiei Romano-Catolice Văleni, întocmit în anul 1894 (a se vedea în acest sens, Anton
Coşa, Comunităfi catolice din Moldova: Horgeşti şi Văleni, în Almanahul "Presa Bună", laşi,
2001, pp. 159-172).
1
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1.
Status Animarum Horgeşti
Anno Domini 1894

[Fol. 38r.]
1. Cantor
Georgius, filius Georgi Seachel *
Michael, filius Emerici Embre 43
Veronica, eius uxor, filia Joannis Jano,
filia Cantoris Maria 25
Michael, filius Georgi Embre 15
2. Franciscus Budo, filius Petri 60
Maria, eius uxor, filia Petri Dobos 58
Basilius, eorom filius 22
3. Petros Jacob, filius Antoni 31
Maria, eius uxor, filia Lazari Budau 30
Rosa, eorom filia 12
Elena 11
Anna 5
Anna 1
4. Demetrius Budau, filius Michaelis 52
Anna, eius uxor, filia Martini Petras 49
Petros, eorom filius 15
Elena 10
5. Antonius Cioban, filius Martini 61
Magdalena, eius uxor, filia Antoni Lucacci
60
Georgius, eorom filius 18
[Fol. 38v.]
6. Martinus Capsar, filius Augustini *
7. Antonius Andro, filius Adami 36
Rosa, eius uxor, filia Petri Danca 33
Catharina, eorom filia 14
Maria 11
Anna9
Elena 7
Eva2
Basilius 2
Adam, pater Antonii Andro, viduus 80
8. Joannes Andro, filius Georgi 26
Rosa, eius uxor, filia Pauli Sipos 20
Maria, mater Joannes Andro, uxor Georgi
Andro, filia Adami Petras 60
9. Adam Budau, filius Gregori 75
Catharina, eius uxor, filia Martini Cioban
71

Georgius, eorom filius 23
Gregorius 24
[Fol. 39r.]
10. Antonius Peter, filius Michaelis 42
Barbara, eius uxor, filia Martini Cheti 30
Maria, eorom filia 13
Catharina 2
11. Antonius Petras, filius Petri 27
Maria, eius uxor, filia Petri Busuioc 26
12. Petros Petras, filius Petri 28
Rosa, eius uxor, filia Petri Antoci 20
Georgius, eorom filius 2
13. Joannes Cioban, filius Martini viduus
46
Elena, eorom filia 20
Antonius 14
Michael12
[Fol. 39v.]
14. Demetrius Cioban, filius Martini 50
Catharina, eius uxor, filia Joannis Patras 47
Elena, eorom filia 19
Magdalena 15
Maria 11
15. Michael Teme, filius Basilii 40
Anna, eius uxor, filia Adarni Andro 48
Basilius, eorom filius 18
Joannes 7
16. Martinus Lucacci, filius Joannis 65
Anna, eius uxor, filia Georgi Budau 60
Petros, eorom filius 19
Basilius 18
17. Antonius Petrasc, filius Basilii 27
Elena, eius uxor, filia Georgi Balint 25
Basilius, eorom filius 1
18. Petrus Budau, filius Antoni 50
Elena, eius uxor, filia Michaelis Andro 46
Basilius, eorom filius 26
Rosa 20
Georgius 17
Antonius 12
MichaellO
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Adam8
Catharina 7
[Foi. 40ro]
190 Martinus Danca, filius Josephi 55
Elena, eius uxor, filia Georgi Budau 52
Maria, eorom filia 18
Anna9
200 Michael Lucacci, filius Demetri 30
Anna, eius uxor, filia Petri Embre 27
Maria, eorom filia 1
210 Antonius Lucacci, filius Demetri 40
Rosa, eius uxor, filia Jacobi Busuioc 36
Joannes, eorom filius 12
[Foi. 40vo]
220 Georgius Busiok, filius Petri 32
Barbara, eius uxor, filia Georgi Erciu 28
Maria, eorom filia 5
Rosa 3
Catharina 2
23 o Michael Chelemen, filius Demetri 73
Catharina, eius uxor, filia Martini Tancau
65
Georgius, eorom filius 23
Rosa, , eius uxor, filia Antoni Vomicu 20
Mihai, filibus fiiii 3
240 Basilius Chelemen, filius Michaelis 28
Anna, eius uxor, filia Petri Burcuzu 26
Joannes, eorom filius 1
250 Petros Chelemen, filius Michaelis 38
Elena, eius uxor, filia Demetri Maties 36
Magdalena, eorom filia 7
Rosa 3
Maria 1
260 Joannes Erciu, filius Demetri 28
Rosa, eius uxor, filia Lazari Budau 27
Petros, eorom filius 8
Antonius 5
Michael3
Maria, soror Joannis Erciu 18
[Foi. 4lro]
27 o Michael Dobos, filius Demetri 30
Maria, eius uxor, filia Petri Embre 28
Seraphina, eorom filia 12
Georgius Il
Anna6
280 Michael Busiok, filius Jacobi 27
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Maria, eius uxor, filia Antoni Lucacci 25
(nro 29 lipseşte- nono)
300 Martinus Ergiu, filius Georgi 28
Barbara, eius uxor, filia Martini Lazar 25
310 Michael Balint, filius Petri 52
Anna, eius uxor, filia Petri Rosu 48
Georgius, eorom filius 6
Elena 4
Antonius 1
[Foi. 4lvo]
320 Petros Patrasc, filius Petri 32
Magdalena, eius uxor, filia Jacobi Busiok
29
330 Martinus Lucacci, filius Martini 30
Magdalena, eius uxor, filia Demetri
Bogdanu 26
Antonius, eorom filius 8
340 Michael Tancheu, filius Martini 53
Magdalena, eius uxor, filia Michaelis
Lungu 51
Petros, eorom filius 23
Joannes 10
350 Maria, vidua Joanni Varga 36
Petros, eorom filius 18
Rosa 15
Antonius 13
Elena Il
Barbara 7
Anna2
360 Michael Crisu, filius quondam Adami,
orphanus 26
Georgius, eius frater 16
[Foi. 42ro]
370 Joannes Danca, filius Georgi 34
Anna, eius uxor, filia Joannis Viteazu 28
Petros, eorom filius 13
Rosa 8
Maria 1
380 Maria Dobos, filia Joannis, vidua:
Michaelis Istok 22
Michael, eius frater 26
Elena Erciu, filia Georgi 22
390 Michael Danca, filia quondam Antoni
70
Catharina, eius uxor, filia quondam
Gregori Budau 52

https://biblioteca-digitala.ro

260

Acta bacoviensia VIII/20 13

Joannes, eorum filius 28
Georgius 19
Margarita 12
40. Demetrius Cioban, filius Joannis,
viduus 65
Antonius, eius filius 27
Georgius 12
41. Michael Cioban, filius Demetri 35
Elena, eius uxor, filia Petri Patrasc 32
[Fol. 42v.]
42. Georgius Cioban, filius Demetri 45
Elena, eius uxor, filia Antoni Budau 40
Anna, eorum filia 15
Michael7
43. Basilius Robu, filius Antoni 36
Anna, eius uxor, filia Joannis Varga 31
J oannes, eorum filius 4
Demetrius 3
Maria 1
44. Michael Robu, filius Georgi 46
Magdalena, eius uxor, filia Georgi Andro
37
Josepha, eorum filia 1O
45. Michael Petras, filius Joannis 28
Maria, eius uxor, filia Georgi Bogdan 25
Rosa, eorum filia 7
46. Antonius Petrasc, filius Joannis 27
Maria, eius uxor, filia Emerici Veroni 25
Michael, eorum filius 6
[Fol. 43r.]
47. Antonius Petrasc, filius Joannis 27
Barbara, eius uxor, filia Joannis Cioban 28
Petrus, eorum filius 5
Anna3
Elena 1
48. Georgius Dobos, filius Joannis 29
Maria, eius uxor, filia Joannis Herciu 26
Barbara, eorum filia 7
Michael4
Antonius 1
49. Joannes Benca, filius Gregori 45
Magdalena, eius uxor, filia Petri Chis 42
Petrus, eorum filius 1O
Andreas 5
50. Joannes Sipos, filius Joannis 38
Rosa, eius uxor, filia Petri Gregori 34

Catharina, filia Petri Andro, vidua Petri
Lucacci 72
51. Antonius Robu, filius Georgi 34
Catharina, eius uxor, filia Demetri Bogdan
32
Rosa, eorum filia 9
Joannes 1
[Fol. 43v.]
52. Georgius Maties, filius Nicolae 34
Elena, eius uxor, filia Demetri Dobos 33
Catharina, eorum filia 3
53. Layarus Budau, filius Adarni 65
Magdalena, eius uxor, filia Petri Lucacci
62
54. Georgius Balint, filius Adami, viduus
63
Catharina, eius filia 1O
Anna 7
Elena 5
55. Michael Galazan, filius quondam Petri,
viduus 60
Georgius, eius filius 30
Joannes 25
56. Joannes Budau, filius Lazari 35
Rosa, eius uxor, filia Demetri Bogdan 33
Michael, eorum filius 1O
Elena 3
57. Nicolaus Maties, filius Martini 60
Catharina, eius uxor, filia Petri Galazan 56
Joannes, eorum filius 20
Petrus 16
Demetrius 15
[Fol. 44r.]
58. Georgius Fafael, filius Michaelis 45
Magdalena, eius uxor, filia Georgi Istok 31
59. Demetrius Rafael, filius Adami 45
Elena, eius uxor, filia Joannis Dobos 35
60. Georgius Petrasc, filius Martini 32
Eva, eius uxor, filia Gregori Sabo 31
Elena, eorum filia 16
Magdalena 14
Anna9
Martinus 6
Rosa 1
61. Petrus Rafael, filius Adami, viduus 50
Rosa, eius filia 21
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Margarita 19
Miehael13
62. Antonius Ergiu, fi1ius Miehaelis 28
Anna, eius uxor, filia Petri Tempu 22
[Fol. 44v.]
63. Margarita Ergiu, filia Miehaelis, vidua
Miehaelis Budau 70
64. Georgi Varga, filius Miehaeli 45
Catharina, eius uxor, filia Miehaelis
Petrase 40
65. Antonius Petrase, filius Petri 46
Margarita, eius uxor, filia Georgi Bergian
42
Antonius, eorum filius 22
Gregorius 1O
Anna 7
66. Joannes Petrase, filius Petri 41
Catharina, eius uxor, filia Lazari Budau 38
67. Georgius Petrase, filius Petri 45
Maria, eius uxor, filia Stephani Istok 38
Joannes, eorum filius 16
Magdalena 9
Catharina 3
68. Miehael Budau, filius Gregari 47
Elena, eius uxor, filia Stephani Lasea 46
Basilius, eorum filius 19
Antonius 13
Joannes 7
Stephanus 5
[Fol. 45r.]
(m. 69 lipseşte n. n.)
70. Miehael Gherghelue, filius Petri 37
Maria, eius uxor, filia Gregari Budau 35
Elena, eorum filia 14
Antonius 10
Rosa4
71. Miehael Budau, filius Miehaeli 60
Maria, eius uxor, filia Joannis Lueaeei 55
Joannes, eorum filius *
72. Franeiseus Budau, filius Joannis 45
Barbara, eius uxor, filia Demetri Hereiu 36
Petrus, eorum filius 20
Catharina 14
Barbara 1
[Fol. 45v.]
73. Joannes Gal, filius Joannis 42
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Elena, eius uxor, filia Miehaelis Lasea 38
Maria, eorum filia 18
Petrus 12
Rasa 9
Antonius 7
74. Antonius Gal, filius Joannis 39
Maria, eius uxor, filia Demetri Lueaeei 27
Anna, eorum filia 14
Miehael12
Catharina 3
Rasa 1
75. Petrus Cadar, filius Joannis, viduus 40
76. Joannes Budau, filius quondam
Miehaelis 24
Petrus, eius frater 20
Anna, eius soror 18
Georgius eius frater 1O
[Fol. 46r.]
77. Petrus Budau, filius Martini 40
Margarita, eius uxor, filia Georgi Maties
38
Demetrius, eorum filius 15
Maria 12
Joannes 10
Petrus 8
Rasa 5
78. Joannes Budau, filius Martini 45
Maria, eius uxor, filia Georgi Robu 43
Miehael, eorum filius 18
Catharina 14
Georgius 9
Antonius 8
79. Catharina Simon, filia quondam
Gabrielis, vidua Miehaelis Utan 63
Georgius, eius filius 22
Maria 14
Joannes 11
Elena 7
Antonius 5
[Fol. 46v.]
80. Joannes Naghi, filius Stephani 41
Anna, eius uxor, filia Andreae Megnevie
40
Natalia, eorum filia 8
Stephanus 6
81. Joseph Petras, filius Antoni 46
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Anna, eius uxor, filia Michaelis 43
82. Georgius Balan, filius Michaelis 38
Anna, eius uxor, filia Basilii Petrevean 35
Rosa, eorum filia 12
83. Basilius Andro, filius Michaelis 41
Maria, eius uxor, filia Georgi Balint 38
Elena, eorum filia 15
Basilius 13
Barbara 10
Michael8
Catharina 4
[Foi. 47r.]
84. Joannes Andro, filius Petri 41
Magdalena, eius uxor, filia Antoni
Gherghel37
Petrus, eorum filius 20
Georgius 14
Basilius 10
Joannes 7
Petrus 5
Antonius 1
85. Barbara, filia Petri Antoci, vidua
Georgi Duma 60
86. Antonius Balint, filius Georgi 46
Maria, eius uxor, filia Basilii Teme 42
Basilius, eorum filius 17
Michaell3
Maria 9
87. Jacob Balint, filius Georgi 48
Rosa, eius uxor, filia Demetri Adamachi
42
Basilius, eorum filius 20
Maria 14
[Foi. 47v.]
88. Maria, filia Mihai Maties, vidua
Martini Balint 45
Michael, eius filius 25
Basilius 19
Elena 17
Maria 14
Eva Il
Anna9
Barbara, filia Georgi Demi, vidua Martini
Balint 46
89. Joannes Antoci, filius Petri 40
Maria, eius uxor, filia Joannis Lucacci 37

Michael, eorum filius 12
Antonius 9
Barbara 6
Elena 3
Basilius 1
90. Georgius Gal, filius Matei 35
Rosa, eius uxor, filia Joannis Andro 26
Antonius, eorum filius 2
[Foi. 48r.]
91. Stephanus Colopacci, filius Antoni 42
Anna, eius uxor, filia Joannis Matei 30
Petrus, eorum filius 13
Michael Il
92. Georgius Cheti, filius Martini 33
Maria, eius uxor, filia Petri Balint 28
Anna, eorum filia 8
Michael6
93. Georgius Balint, filius Georgi 56
Catharina, eius uxor, filia Georgi Azu 49
Michael, eorum filius 19
Joannes 17
Maria Il
Rosa 6
94. Michael Rosu, filius Michaelis 27
Catharina, eius uxor, filia Demetri
Adamachi 25
Antonius, eorum filius 2
[Foi. 48v.]
95. Petrus Rosu, filius Michaelis 27
Elena, eius uxor, filia Demetri Adamachi
29
Antonius, eorum filius 2
96. Petrus Balint, filius Georgi 58
Barbara, eius uxor, filia Petri Hergiu 56
Martinus, eorum filius 20
97. Joannes Lucacci, filius Joannis 60
Maria, eius uxor, filia Joannis Robu 58
98. Petrus Simon, filius Michaelis 27
Maria, eius uxor, filia Martini Lucacci 25
99. Petrus Embre, filius Petri 30
Elena, eius uxor, filia Lazari Budau 28
[Foi. 49r.]
100. Joannes Chelemen, filius Petri 60
Anna, eius uxor, filia Petri Embre 58
Georgius, eorum filius 31
Andreas 25
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Basilius 20
Catharina 18
101. Joseph Dobos, filius Michaelis 43
Elena, eius uxor, filia Georgi Balint 36
Maria, eorum filia 16
Michael12
Petrus 10
Joannes 7
Rosa 4
102. Demetrius Farcas, filius Demetri 39
Catharina, eius uxor, filia Jacobi Busuioc
36
Maria, eorum filia 11
Elena 9
Anna 8
Michael6
[Fol. 49v.]
103. Michael Lucacci, filius Joannis 46
Catharina, eius uxor, filia Georgi Ergiu 43
Maria, eorum filia 18
Rosa 12
Joseph 3
104. Adam Lucacci, filius Joseph 38
Anna, eius uxor, filia Joannis Budau 35
Petrus, eorum filius 13
Maria 11
Joannes 9
Catharina 3
Barbara 2
105. Georgius Lucacci, filius Antoni 56
Anna, eius uxor, filia Antoni Tempu 50
106. Petrus Adalan, filius Adarni 50
Elena, eius uxor, filia Petri Adarnaki 46
Rosa, eorum filia 20
Georgius 18
[Fol. 50r.]
107. Basilius Danca, filius Petri 38
Barbara, eius uxor, filia Joannis Susan 31
Michael, eorum filius 4
108. Georgius Danca, filius Petri 44
Magdalena, eius uxor, filia Adami Balint
40
Catharina, eorum filia 1O
Anna 8
Elena 1
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109. Michael Lucacci, filius Antoni 35
Magdalena, eius uxor, filia Basilii
Petrescan 30
Catharina, eorum filia 7
Joannes 5
110. Georgius Lucacci, filius Antoni 42
Elena, eius uxor, filia Michaelis Petrescan
36
Maria, eorum filia 13
Catharina 8
Rosa 6
Antonius 1
[Fol. 50v.]
111. Gregorius Burcuzu, filius Georgi 43
Maria, eius uxor, filia Adarni Balint 39
Joannes, eorum filius 22
Magdalena 16
Rosa 11
112. Antonius Burcuzu, filius Petri 38
Rosa, eius uxor, filia Joannis Balint 31
Georgius, eorum filius 9
Barbara 7
Anna5
113. Casimirus Balint, filius Antoni 36
Maria, eius uxor, filia Antoni Cioban 32
Joannes, eorum filius 15
Elena 12
Rosa 10
Antonius 5
Catharina 1
Catharina, filia quondam Michaelis Baceu,
vidua quondam Joannis Balint 63
114. Joseph Boga, filius Josephi 31
Maria, eius uxor, filia Joannis Andro 27
Anna, eorum filia 4
[Fol. 51r.]
115. Joannes Adamachi, filius quondam
Demetri 41
Anna, eius uxor, filia Martini Maties 33
Joseph, eorum filius 14
Catharina 8
Antonius 2
116. Maria, filia Demetri Varga, vidua
quondam Demetri Bogdan 52
Joseph, eius filius 25
Petrus 18
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1170 Joannes Chelemen, filius Michaelis
26
Eva, eius uxor, filia Demetri Adamachi 25
Demetrius, filius quondam Adami
Adamachi, viduus 65
*o Joannes Lucacci, filius Antoni 61
Maria, eius uxor, filia Michaelis Ergiu 56
Antonius, eorom filius 24
1180 Georgius Cioban, filius Michaelis 3 7
Maria, eius uxor, filia Petri Adamachi 35
Anna, eorom filia 8
Rasa 5
Barbara 1
[Foi. 51vo]
1190 Joannes Rafel, filius Adami 51
Rasa, eius uxor, filia Joannis Lucacci 45
Michael, eorom filius 24
Georgius 20
Antonius 17
Basilius 15
Anna 12
Petros 8
1200 Maria, filia Michaelis Rosu, vidua
Georgi Gal38
Joannes, eius filius 15
Michaell3
Antonius 10
Elena 7
121. Demetrius Boz, filius Joannis 53
Maria, eius uxor, filia Martini Duma 46
Michael, eorom filius 23
Georgius 18
Elena 14
Joannes 12
1220 Michael Rafel, filius Michaelis 37
Maria, eius uxor, filia Petri Petrascan 37
Basilius, eorom filius 11
Antonius 5
Georgius 2
[Foi. 52ro]
1230 Michael Cadar, filius Georgi 33
Rasa, eius uxor, filia Michaelis Lucacci 28
Antonius, eorom filius 9
Barbara, eius uxor, filia Petri Dernsa 36
(Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia
Domini 1894, do l/1894, f. 38ro-53ro)

1240 Elena, filia Michaelis Burtik, vidua
Joannis Bogdan 55
Antonius, eius filius 18
Demetrius 16
Maria 12
125 oGeorgius Budau, filius Michaelis 31
Maria, eius uxor, filia Michaelis Budau 27
Elena, eorom filia 5
Maria 4
1260 Joannes Cadar, filius Michaelis 42
Elena, eius uxor, filia Demetri Bogdan 38
Michael, eorom filius 17
Maria 13
Anna 11
[Foi. 52vo]
1270 Petros Cadar, filius Michaelis 35
Maria, eius uxor, filia Georgi Maties 28
Elena, eorom filia 7
Maria 4
Barbara, filia Michaelis Cadar, vidua
Michaelis Istok 61
1280 Michael, filius quondam Michaelis
Cioban, viduus 62
1290 Georgius Istok, filius Michaelis 30
Maria, eius uxor, filia Antoni Budau 29
Michael, eorom filius 1
Margarita, filia Michaelis Istok, vidua
Michaelis Teme 55
1300 Antonius Ergiu, filius Georgi 55
Elena, eius uxor, filia Michaelis Lucacci
45
Michael, eorom filius 24
Petros 22
Georgius 11
Catharina, filia Petri Balint, vidua
Michaelis Lucacci 80
(nr o 131 lipseşte no no)
1320 Antonius Simon, filius Antoni 30
Elena, eius uxor, filia Georgi Robu 28
Maria, eorom filia 7
[Foi. 53ro]
1330 Petrus Ciobotar, filius Georgi 48

Catolică Văleni,

Status Animarurn Horgesti pro Anno
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2.
Statistici

Anul
1850
1894
1924
1925
1937
1939
1946
1948
1951
1954
1961
1999
2004
2007
2012

Familii
133
170
177
227
243
231
230
240
240
280
408
417
410
368

Credinciosi
400
544
826
836
914
940
885
1044
890
1072
2405
1044
1641
1560
1005

Satul
Horgeşti
Horgeşti

Horgeşti
Horgeşti
Horgeşti

Horgeşti

Horgeşti
Horgeşti
Horgeşti

Horgeşti
Horgeşti
Horgeşti
Horgeşti
Horgeşti
Horgeşti

(Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Catolică Văleni, Prospectus Paroeciae Valenensis, d.
111929, f. 23; 24; 32; 33; 57; 58; 97; 103; 164, precum şi din Almanahul "Presa Bună", laşi,
2000,p. 190;2005,p. 325;2007,p.364;2013,p.279.)

3.
Inventarul Parohiei Romano-Catolice

Horgeşti

Cap. 1. Clădiri
Biserica
Este nouă, de zid, acoperită cu tablă zincată:
Lungimea= 30m.
Lăţimea = 9,50m.
Înălţimea= 8m.
Biserica are în total9 uşi din care 4 bucăţi sunt cu 2 canate şi 5 bucăţi
simple. 4 sunt de stejar şi 5 bucăţi sunt de brad, două bucăţi au oberlicht cu 4
ochiuri; una are 1O ochiuri mari din care 3 sunt sparte. Mai multe ochiuri din
ferestre sunt crăpate. Biserica are 14 ferestre mari de diferite mărimi; mai are 2
ferestre mai mici, cu câte 15 ochiuri; cele 14 ferestre numite mai sus au câte 30
ochiuri fiecare de diferite mărimi; are încă 3 ferestre cu câte 9 ochiuri şi două
ferestre mici rotunde cu câte 6 ochiuri; pe turn are o cruce de fier; pe faţada
bisericii are un răstignit de ciment.
Casa dascălului ...
Grajdul...
Terenuri ...
Mobilierul bisericii
- un harmonium nou cu 1O registre
- un confesional de tei
- 3 altare; unul de stejar în stil baroc; foarte frumos cu tabemacol; două de zid, cu
tabemaco le de lemn
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-3 clopote de diferite mărimi şi aliaje:
-1 circa 100kg.
-1 circa 70 kg.
-1 circa 35kg.
- un catafalc de brad, negru
- 3 năsălii de diferite mărimi, simple
- 1 policandru de lemn cu lanţ
- 2 statui: Crucea Sf. Inimă a lui Isus şi Sf. Fecioară de Lourdes
- 1 bauă pentru Sf. Împărtăşanie, de stejar, culoare naturală
- 14 icoane Calea Sf. Cruci, cu rame şi sticlă
- 7 prapuri de diferite culori şi mărimi, dintre care 3 sunt noi şi 4 mai uzate
- 1 icoană mare cu Adormirea Maicii Domnului pictată pe placaj.
Vizitat şi aprobat de noi
Iaşi, 5 aprilie 1948
Episcop Marcu Glaser
(Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia
Catolice Horgesti, d. 1, 1929, f. 59r.-62r.)

Catolică Văleni,

Inventarul Parohiei Romana-

4.
Episcopia Catolică de
Nr. 659/1947

Iaşi, 6 Noiemvrie 1947
Tuturor Cucemicilor Preoţi
din judeţul Bacău

Iaşi

Cucernice

Părinte,

Vă comunicăm mai la vale, rugămintea Domnului Prefect al judeţului
Bacău, rugându-vă stăruitor, să colaboraţi cu toată bunăvoinţa, în cele legale, cu
autorităţile civile, pentru binele Ţării, mai ales în acest timp aşa de important.
" ... Având în vedere bunăvoinţa ce mi-aţi arătat întotdeauna referitor la
concursul ce vi l-am cerut, pentru o strânsă colaborare între autorităţile bisericeşti
şi cele laice în marile acţiuni de interes general, vă rog a da ordin preoţilor catolici
din judeţul Bacău, ca prin predici să se sfătuiască enoriaşii de a se conforma
dispoziţiunilor legale şi a nu se mai repeta acţiunile de răsvrătire şi de instigare
contra autorităţii cari de altfel au fost reprimate de noi cu toată severitatea, cum au
fost cele din ultima săptămână, petrecute în corn. Gioseni, corn. Faraoani şi corn.
Luizi Călugăra, în contra planurilor de asolare cerute de Ministerul Agriculturii şi

Domeniilor ... "
Prefectul Judeţului Bacău
Av. Dionisie D. Ionescu

Salutare şi binecuvântare în Domnul
Episcop Marcu Glaser
Administrator Apostolic de Iaşi

(Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Catolică

Văleni,

d. 1, 1917, f. 9r.)

5.
Episcopia Catolică de

Iaşi

Iaşi

https://biblioteca-digitala.ro

în 24 Mai 1917

Acta bacoviensia VIII/20 13

267

Prea iubite Părinte,
... Pentru oprirea horei este numai o dorinţă a Episcop iei de a se desfiinţa,
iar nu o deciziune; nu ne putem angaja să o oprim, căci ar urma mai multe rele.
Cert este că acum când Ţara plânge şi mulţi mor pentru Patrie între chinuri şi
lipsuri ar fi o ironie a sorţii şi o barbarie de a petrece şi de a juca: luaţi lucrul sub
acest respect, că poate veţi ajunge la scop; dacă însă nu sunt aşa de simţitori şi vor
prin urmare să urmeze cu jocul lor, lăsaţi-i în pace ad evitanda mala maiora, mai
ales cu năvala soldaţilor pe la satele noastre.
Pentru fetele, care şi-au pierdut cinstea, trebuie o măsură simţitoare, căci
cu Misere, cu De Profundis, sau cu alte rugăciuni nu se îndreaptă ele şi vor urma
tot mai departe cu blestămeţiile lor. De aceea măsura de a nu le face Molifta e
foarte bună; şi ar fi bine de a le face Molifta numai atunci când ele vor fi făcut o
penitenţă publică, ca de pildă să stea cu lumânarea aprinsă înaintea altarului sau
cu steagul negru într-o zi de sărbătoare, în faţa poporului. Părinte, cu un popor
material şi grosolan cum este al nostru trebuie lucruri simţitoare, care să bată la
ochi, şi mai ales care să le facă puţină ruşine, căci tare mai ţin la cinstea lor; de
când s-au lăsat în unele Parohii asemenea pedepse văzute şi simţitoare desfrâul s-a
făcut mai mare, şi un asemenea păcat nu mai înfricoşează pe fetele noastre; dar
când ştiau ce le aştepta după o atare decădere, erau mai îngrozitoare în a păstra
fecioria lor. Eu v-am spus sentimentul meu, bazat pe atâţia ani de experienţă şi pe
cunoştinţa destul de adâncă a poporului nostru. Dealtfel nu vă opresc nici
Miserere, nici Litaniile Sfinţilor şi celelalte rugăciuni ...
Vă salut cu dragoste şi rămân al Cucerniciei Voastre devotat serv.
Fr. Ulderic M-a Cipolloni, Administrator Apostolicus
(Arhivele Naţionale Bacău, Fond Parohia Catolică Văleni, d. 1, 1885, f. 206r-206v.)

6.
Episcopia Catolică de Iaşi, nr. 88
Iaşi în 8 septembrie 191 7
"Cucernice Părinte,
Se ştie că năpraznica boală a tifosului exantematic, care iarna trecută a
răpus atâtea vieţi, n-a dispărut încă; deşi s-au luat măsurile cele mai energice de
către autorităţile Ţării pentru stârpirea lui, totuşi ici colea se mai iveşte câte un
caz. Germenii acestei straşnice boli nefiind încă distruşi, nu putem să nu fim
foarte îngrijoraţi de apropierea iernei, care este foarte favorabilă tifosului
exantematic. De aceea suntem siliţi, ba chiar datori de a spori grija şi râvna
noastră pentru întrebuinţarea tuturor mijloacelor de preîntîmpinare a acestui
flagel, pentru ca această boală îngrozitoare să nu mai deschiză atâtea goluri în
sânul familiilor.
E un fapt pozitiv că neîngrijirea corpului, necurăţenia şi indolenta întru
întrebuinţarea mijloacelor de precauţiune, ce sunt propuse pentru a combate
molima, servesc de minune la propagarea teribilului flagel. Dar mă văd silit să
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mărturisesc cu părere de rău că, după o constatare de mai mulţi ani, aceste lucruri
se găsesc cu belşug între ţăranii noştri, cari nu ştiu, ba nici nu voesc a şti despre
îngrijirea trupului, despre curăţenia lui, nedând nici o ascultare, sau foarte puţină,
la măsurile preventive ale bolilor, ce Agenţii Sănătăţii Publice le propun şi le
prescrn~.

Insă pentru ceea ce priveşte mai în deosebi molima îngrozitoare a tifosului
exantematic e de ştiut că, după constatări făcute, nimic nu concurează mai mult la
încuibarea insectelor propagatoare ale acestui tifos decât culionul (cârpa), pe careI poartă la cap femeile noastre catolice. Fiind aşa, cine dintre noi va putea rămânea
indiferent faţă de acest fapt şi nu-şi va da toată silinţa pentru a înlătura cu
desăvârşire din mijlocul poporului nostru o astfel de primejdie! Din contra, eu
socot de marea noastră datorie de a da cel mai larg concurs măsurilor de
precauţiune ce Autorităţile Sănătăţii Publice au luat şi vor mai lua pentru stârpirea
groaznicului flagel.
De aceea, Cucernice Părinte, pătruns de adevărul că Domnul ne-a trimes în
mijlocul poporului său pentru a purta grijă de toate nevoile lui, lucrând din
răsputeri pentru a înlătura din sânul lui orice primejdie de rău, prin prezenta Vă
poruncesc, ca imediat ce veţi primi această Circulară să Vă puneţi pe lucru cu
toată energia şi cu toată râvna, de care aţi dat dovadă în alte împrejurări, oprind în
numele meu tuturor femeilor catolice din Parohia Cucerniciei Voastre de a mai
purta de acum înainte culionul (cârpa), în care foarte lesne se încuibează păduchii,
singură cauză a tifosului exantematic. Sunt sigur că femeile noastre, deşi le ştiu
cam încăpăţânate, se vor supune acestui ordin, mai cu seamă că el ţinteşte numai
şi numai la binele lor. Dar dacă se vor găsi în Parohia Cucerniciei Voastre una sau
mai multe refractare la acest ordin al meu, Cucernicia Voastră veţi aplica încontra
ei sau încontra lor următoarele pedepse şi anume: Femeilor care nu se vor supune
la acest ordin şi nu vor lepăda culionul (cârpa), li se opreşte intrarea în Biserică fie
în ziua de sărbătoare, fie în cursul săptărnânii; nu li se va face Molifta după ce vor
fi născut; nu vor fi primite ca naşe nici la Botez, nici la Cununie.
Vă fac cunoscut, Cucernice Părinte, că în Martie din anul curent, tot acelaş
Decret am dat şi pentru femeile noastre catolice din Judeţul Roman, după cererea
şi rugămintea D-lui Prefect de acolo, şi cu bucurie trebue să Vă anunţ că toate
femeile noastre din acel Judeţ au lepădat culionul (cârpa) şi acum ele singure chiar
mulţumesc pentru această măsură. Sunt sigur că pilda femeilor noastre din Judeţul
Roman va îndemna şi pe acelea din Parohia Cucerniciei Voastre, încât fără
greutate şi fără cârtire se vor supune şi de la acest ordin, care, repet, este spre
binele şi folosul lor.
Însărcinez pe Cucernicia Voastră pentru a aduce la îndeplinire, în timpul
cel mai scurt această poruncă.
Primiţi, Cucernice Părinte, salutul meu frăţesc.
Fr. Ulderic Maria Cipolloni, Administrator Apostolicus

(Arhivele Naţionale

Bacău,

fond Parohia

Catolică Văleni,

d. 1, 1917, f. 1r.-2v.)

7.
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Dragă Părinte,

... De pe acolo ne-a sosit o veste tristă. Cutremurul de pământ din zilele
trecute - spune domnul Migala - a făcut grave avariaţii bisericii din Horgeşti
precum şi casei parohiale din Văleni. Pereţii bisericii din Horgeşti ar fi crăpat în
mai multe locuri, iar crucile laterale de sus, au căzut la pământ. De asemenea, în
casa parohială au căzut nişte platforme.
Parcă nu-mi vine să cred şi nu mă pot convinge pe deplin, decât numai
amintindu-mi că şi în alte părţi s-au întâmplat nenorociri şi mai mari ...
Cuvenite salutări la părintele Vicar.
Să ne vedem cu fericire de Crăciun.
Pr. A. Roca.
Hălăuceşti, 26 -X- 1940
Mâine este sfinţirea bisericii de aici. Din partea oficiului parohial rog a lua
parte personal la această solemnitate măreaţă precum şi la agapa ce se va lua în
casa parohială.
(Arhivele Naţionale

Bacău,

fond Parohia

Catolică Văleni,

d. 1, 1926, f. 20r.)

8.
Episcopia Romano-Catolică Iaşi
Nr. 65/1947
Iaşi, 23 Ianuarie 194 7

Către toţi

şi

Cucemicii Părinţi Parohi
Capelani din Dieceza de Iaşi

Cucernici Părinţi,
Cu inima îndurerată, Vă aducem la cunoştinţă trista veste a morţii
Cucemiciei Sale Părintelui Celestin Vaes O.M.C.
Născut în anul 1875 în Belgia, de tânăr preot şi călugăr franciscan, abia
sfinţit, este trimis în ţara noastră, unde munceşte cu mult zel şi prudenţă,
desfăşurând o activitate rodnică pe plaiurile Moldovei. Aşa la Prăjeşti, Bacău,
Adjudeni, Dărmăneşti, Săbăoani, Cleja, Faraoani - unde a făcut actuala şcoală
primară - , Hălăuceşti2 unde a început monumentala biserică de astăzi. Mult timp
a fost paroh de Huşi. In timpul războiului din 1916 a fost capelan militar în grad
de căpitan, îngrijindu-se cu multă abnegaţie de răniţii noştri, din care cauză a
contractat şi tifosul, de pe urma căruia a şi înălbit şi surzit puţin. După război,
fiind paroh de Cleja, a primit la Parohie pe M.M.L.L. Regele Ferdinand şi Maria
cu Guvernul său de atunci, Mareşalul~ Averescu. Pentru meritele sale de Apostol a
fost decorat de Regele Ferdinand. In timpul regretatului Episcop Mons. Iosif
Camilli, a funcţionat şi ca Administrator al bunurilor Episcopiei de Iaşi.
Din cauza vârstei înaintate s-a retras de la Huşi, unde era paroh, la
Mănăstirea din Săbăoani, unde a funcţionat ca Confesor al Mănăstirii
franciscanilor, unde şi-a făcut datoria cu exactitate şi sfinţenie, traducând vieţile
sfinţilor din întreg anul. Îngrijit cu sfintele Taine şi înconjurat de călugării
franciscani, îşi dă sufletul în vârstă de 75 de ani.
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A fost un preot cu suflet nobil şi pretutindeni unde a lucrat, a lăsat amintiri
din cele mai frumoase în inimile credincioşilor unde a păstorit.
Clerul şi poporul acestei Dieceze, jeleşte pierderea acestui venerabil preot
şi călugăr franciscan.
Veţi celebra cu toţii o sfăntă liturghie pentru odihna sufletului său.
Episcop Marcu Glaser, Administrator Apostolic de Iaşi
(Arhivele Naţionale

Bacău,

Fond Parohia

Catolică Văleni,

d. 1, 1926, p. 38r.)

9.
Episcopia Catolică de
Nr. 306/1949

Iaşi,

Iaşi

4 ianuarie 1949

Cucernice Părinte,
Vă trimitem mai jos, copie de pe adresa Ministerului Cultelor Nr. 38.414
din 27 Decembrie 1948, spre luare la cunoştinţă şi conformare: "Avem onoare a
vă ruga să binevoiţi a dispune organelor în subordine ca să înainteze acelei
Episcopii tablouri cuprinzând titlul volumelor existente în bibliotecile parohiale
(ale comunităţilor, adunărilor etc.), urmând să fie epurate (sublinierea noastră )
cele în legătură cu monarhia.
Această epuraţie se va face având ca ghid volumul Publicaţiuni interzise
editat de Ministerul Informaţiilor şi Artelor în 1948.
Cărţile epurate vor fi predate Consilieratului Judeţean respectiv, care va
lua măsuri să le predea Direcţiei Generale a Siguranţei din Bucureşti.
În cazul că volumele interzise depăşesc greutatea de 5000 kg., va fi
încunoştiinţată Societatea Slova din Bucureşti, str. Sărindari 14, care va lua măsuri
să le ridice".
Director
Ministru
SS. indescifrabil
SS. V. Ionescu

(Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia

Catolică Văleni,

d. 1, 1948, f. 26r.)

10.
Episcopia Romano-Catolică de Iaşi
Nr. 51711949 (răspuns la Nr. 611949)
Iaşi, 13 Aprilie 1949
Cucernice Părinte,
Vă acordăm facultatea de a înfiinţa "Via Crucis" în satul Horgeşti şi
Văleni şi de a sfmţi crucile respective după prescrierile Ritualului Roman.
Dorindu-vă sărbători frumoase de Paşti, Vă salutăm şi binecuvântăm în

Domnul.
Cucerniciei Sale Părintelui Albert Weber, Paroh de

Văleni.

Episcop
Anton Durcovici
(Arhivele Naţionale

Bacău,

fond Parohia

Catolică Văleni,

d. 1, 1939, f. 22r.)
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EVOLUŢIA STAŢIUNII BĂILE GOVORA

DE LA ÎNFIINŢARE PÂNĂ ÎN 1908
Drd. Ionela NIŢU
The Evolution of Baile Govora Resort since the Beginning unti11908
Abstract
The study refers to the foundation and evolution of Baile Govora Resort,
by 1908, in accordance with the regulation concerning the exploitation of
state's bath resorts.
It is the only balneary resort which provided the proper conditions to
appear and develop, near it, a locality, namely Govora.
There are presented, on the basis of the documents, data regarding mineral
waters discovering, investments in the construction dornain of hotels and villas,
infrastructure, visitors, accommodation conditions, offers for tourists.
Key words: Romania, Govora, Health Resort History
Cazul înfiinţării staţiunii Băile Govora este unic în România. În
condiţiile în care celelalte staţiuni balneare din ţară au apărut şi s-au dezvoltat în
cadrul unor aşezări deja existente, în cazul acesta, întâi a apărut staţiunea, iar în
jurul ei s-a creat şi dezvoltat localitatea. Iar rolul cel mai important 1-a avut
statul, prin implicarea sa directă.
Din punct de vedere administrativ, până la înfiinţarea în anul 1908 a
comunei Băile Govora, staţiunea a avut o situaţie nu foarte clară, revendicată
atât de comuna Govora cât şi de Păuşeşti Otăsău. Astfel, în 1886, comuna
Govora avea în componenţă patru cătune: Gătejeşti cu 61 case, Prajila cu 58 de
case, Curături cu 30 de case şi Valea Mare cu 269 case. 1 În schimb, zona
izvoarelor aparţinea, din punct de vedere administrativ, de comuna Păuşeşti
Otăsău.

Imediat după înfiinţarea staţiunii, în 1887, începe între cele două
un adevărat război. La 2 august 1887, Consiliul comunei Govora
hotărăşte să solicite Consiliului Permanent al judeţului Vâlcea trecerea
terenurilor care ţineau de comuna Păuşeşti Otăsău la comuna Govora. 2
Argumentele pe care se bazau erau acelea că încă de la descoperirea izvoarelor
locuitorii comunei Govora au "făcut tot felul de sacrificii pentru a înlesni
primării

1
2

Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 411888, f.41.
Ibidem, d. 39/1887, f. 51.
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mijloacele de comunicaţiune", 3 a aprovizionat personalul tehnic şi lucrătorii
care au lucrat la captarea izvoarelor, precum şi militarii de pe ambulanţele
militare şi vizitatorii veniţi în staţiune. Un alt factor favorabil era dat de
aşezarea geografică a staţiunii, mult mai aproape de comuna Govora decât de
Păuşeşti Otăsău şi, implicit, mai aproape de căile de comunicaţii (şosea, cale
ferată).

Comitetul Permanent al

judeţului

Vâlcea nu a aprobat

însă

solicitarea

Primăriei comunei Govora, 4 argumentând că era necesar acordul proprietarilor

de terenuri şi al primăriilor comunelor Păuşeşti Otăsău şi Şerbăneşti, lucru
aproape imposibil. De fapt, miza acestor solicitări erau taxele comunale care se
strângeau de pe teritoriul Băilor Govora.
Încă de la înfiinţare, din 1887, Primăria Govora a perceput aceste taxe
comunale, fără a avea vreun drept legal, 5 lucru confirmat şi de Comitetul
Permanent al judeţului Vâlcea. Prin urmare, autorităţile judeţene au hotărât
restituirea de către Primăria Govora Primăriei Păuşeşti Otăsău, a tuturor
sumelor percepute ilegal în perioada 1887-1888. 6 Era vorba despre taxele
percepute de pe urma băuturilor introduse în cârciumile de la Băile Govora,
care depindeau de comuna Păuşeşti Otăsău. Taxele nu au fost înapoiate
Primăriei Păuşeşti Otăsău, sub argumentul că toate cârciumile supuse taxării
erau aşezate în cătunul Prajita de lângă băi, care aparţinea de comuna Govora.
Se mai percepeau şi alte taxe, precum taxa de cură şi muzică care era
plătită de orice persoană sau familie care sosea în staţiune, după o şedere de cel
mult trei zile, dar şi de persoanele care veneau doar la băi, fără a locui aici,
precum şi de proprietarii de case care închiriau vizitatorilor. Cuantumul acesteia
era de 5 lei de persoană, iar pentru o familie de 1O lei pe stagiune. Erau scutiţi
de plata taxei de cură medicii, militarii de grade inferioare, copiii mai mici de
15 ani, servitorii, săracii şi funcţionarii staţiunii. 7
Adevărul este că, atâta vreme cât nu a existat un interes economic,
autorităţile ambelor comune nu au fost interesate în delimitarea cu exactitate a
hotarelor dintre ele. Absurdul situaţiei va fi cel mai bine scos în evidenţă dintrun răspuns al Prefecturii judeţului Vâlcea la o solicitare a Comandantului
Corpului 1 de Armată, Serviciul de geniu, prin care aceştia doreau să fie
informati căreia dintre cele două primării trebuia să-i plătească taxele
comunale: 8" atât terenul în cestiune, teren al statului, împreună cu terenurile pe
care sunt construite băile şi hotelurile în sus de pârâul Ciucea sunt în teritoriul
3

Ibidem.
Ibidem, f. 43.
5
Idem, d. 2111888, f.33.
6
Ibidem, f. 54.
7
Monitorul Oficial al României, nr. 47/ 1 iunie 1890. p. 1128.
8
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 1511897, f. 112.
4
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Otăsău,

cu toate acestea ele

aparţin staţiunei

273
balneare

Situaţia încurcată din punct de vedere administrativ şi multitudinea de
inconveniente a fost sesizată inclusiv de către Ministerul Agriculturii,
Industriei, Comerţului şi Domeniilor care prin vocea dr. Zorileanu, medic
diriginte al staţiunii, solicita încă din 1902, Prefecturii Judeţului Vâlcea
înfiinţarea unei "sucursale" a Primăriei Păuşeşti Otăsău, astfel ca cei care aveau
diferite probleme de rezolvat să nu mai fie nevoiţi să se deplaseze în comună, 10
mai ales că numărul locuitorilor crescuse permanent, astfel că în 1900 ajunsese
la 450. 11
Mult mai târziu, în 1908, prin înfiinţarea comunei Băile Govora situaţia
va fi defmitiv rezolvată. Aceasta va aronda, pe lângă cătunele care au aparţinut
comunei Govora, şi terenurile pe care se afla Staţiunea Balneară Govora cu cele
circa 22 de case şi vile nou construite. 12
După cum s-a văzut, deşi din punct de vedere administrativ, lucrurile nu
erau foarte clare, de amenajarea şi dezvoltarea Staţiunii Balneare Govora se va
ocupa cu precădere statul prin Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi
Domeniilor. Se va înfiinţa o Administraţie a staţiunii cu atribuţii foarte clare,
prezentate pe larg în Regulamentul din 1890.
Numărul mare de vizitatori care începeau să vină la Băile Govora a
făcut necesară încă din 1893 începerea de către Serviciul Drumuri din cadrul
Prefecturii judeţului Vâlcea a lucrărilor la construcţia drumului care făcea
legătura cu Băile Govora-Dealul Hinţa. 13 Drumul respectiv s-a terminat de
executat în anul 1898, iar în 1899 au început reparaţiile la drumul care făcea
14
legătură între Băile Govora şi comuna Păuşeşti Otăsău.
Transportul vizitatorilor se făcea, în principal, de la Halta Govora până
la staţiune cu trăsurile. Preţul transportului era stabilit de către prefectul
15
judeţului şi trebuia afişat atât în oraş cât şi în gară pentru a se evita specula. În
1903 tariful cu preţurile fixate pentru transportul de persoane şi bagaje pe
diferite rute era următorul: Băile Govora - Gara Govora (dus-întors) - 6
lei/familie, 4 lei/2 persoane, 3 lei/1persoană; Băile Govora- Râmnicu Vâlcea
(dus-întors) - 10 lei; Băile Govora - Mânăstirea Dintr-un Lemn: 8 lei; Băile

9

Ibidem.
Ibidem, d. 44/1902, f. 106.
11
Alexandru Saabner-Tuduri, Apele minerale şi staţiunile climaterice din România, Bucureşti,
Tipografia Curţii Regale, 1900, p.113.
12
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 44/1902, f. 106.
13
ldem, d. 58/1893, f. 21.
14
Situaţiunea judeţului Vâlcea expusă cu ocaziunea deschiderii sesiunii ordinare din anul
1898, Rm. Vâlcea, pp. 61, 63.
15
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 45/1890, f. 26.
10
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Govora - Ocnele Mari: 1Olei; Băile Govora - Bistriţa - Horezu: 20 lei. Cursele
în localitate aveau tariful de 0,50 bani 16 •
Accesul în staţiune al vizitatorilor a fost încă de la înfiinţare şi, mult
timp după, o mare problemă, atât pentru autorităţi, dar şi pentru proprietarii de
vile şi hoteluri, care se bazau pe aceştia. S-au căutat diferite soluţii, în principal
mergându-se spre înfiinţarea unor curse regulate între Gara Govora şi Băile
Govora. În 1905, M. Rădulescu Ghidarcea, "proprietar de trancare" din
Craiova, solicita şi primea aprobarea din partea Prefecturii judeţului Vâlcea de a
face aceste curse regulate între gara Govora şi staţiune de-a lungul întregului
sezon ( 1 iunie-1 septembrie), fiecare pasager având dreptul la un bagaj de 20
kg. şi la un cărucior pentru altele mai grele, iar taxa era de 1 leu pentru fiecare
pasager. 17 Acesta se bucura şi de sprijinul proprietarilor de vile din staţiune,
precum dr. Zorileanu, A. Ştefănescu, A.D. Măciuceanu, etc.
La începutul secolului al XX-lea în Europa automobilul începea să
câştige teren în faţa mijloacelor tradiţionale de transport. România nu putea
rămâne indiferentă la aceste noutăţi, aşa că nu-i de mirare că staţiunea Băile
Govora a beneficiat de această soluţie care venea în întâmpinarea nevoilor de
confort ale turiştilor. Un francez, Henry August, este cel care a propus, în anul
1905, înfiinţarea unui serviciu de transport cu automobile între Băile Govora şi
Gara Govora, 18 alcătuit din două automobile, doi mecanici experimentaţi şi un
servitor. Ideea, atât de nouă, fusese considerată de către Ministerul Agriculturii,
Industriei, Comerţului şi Domeniilor ca fiind foarte potrivită şi benefică pentru
staţiune. Era văzută ca o soluţie în faţa inconvenientelor produse de transportul
cu trăsuri şi "cai proşti" şi a deselor întârzieri produse de lipsa mijloacelor de
transport. 19 Preţul propus era de 4 lei /persoană, iar printre avantajele oferite se
numărau condiţiile civilizate de transport şi durata de numai 20 minute a
călătoriei.

Oferta era extrem de generoasă, o afacere folositoare staţiunii şi
judeţului şi care făcea onoare oricărei administraţii prin ideile avansate, demne
de o ţară civilizată, numai că lipsea un element esenţial: drumurile. Mai precis,
lipsa unor drumuri moderne, adecvate şi rezistente circulaţiei cu automobilul.
Răspunsul prefectului judeţului, tocmai acest lucru îl scotea în evidenţă, "din
nefericire, traseul respectiv are vreo 3-4 poduri care nu ar suporta o greutate
mai mare de 2 mii kilograme." 20

16
17
18

19

20

Idem, d. 3611903, f. 9.
Idem, d. 4111905, f. 10.
Ibidem, f. Il.
Ibidem.
Ibidem, f. 12.
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S-a reglementat şi circulaţia în interiorul staţiunii a birjelor. Birjarii
trebuiau să aibă un tarif fix, publicat, să manifeste bună cuviinţă faţă de
pasageri şi un aspect curat21 . De asemenea, doi birjari, unul de la ora patru
dimineaţa până la ora două după amiaza, iar celălalt în continuare până la
miezul nopţii trebuiau să asigure transportul persoanelor bolnave care nu se
putea deplasa la băi. 22
O atenţie deosebită se acordau lucrărilor de ordin edilitar, precum şi
celor de întreţinere, înfrumuseţare şi igienă din staţiune. Odată cu înfiinţarea
staţiunii, şi construcţia primelor hoteluri şi vile, precum şi a Stabilimentului de
băi, Ministerul Domeniilor va trece la realizarea primelor lucrări cu caracter
edilitar, punând bazele aspectului de mai târziu al staţiunii.
Prin decizia 42.199/1894 a Ministerului Domeniilor, loturile de la
numerele 20 la 27 inclusiv au fost scoase de la vânzarea către persoane private
pentru a amenaja un parc "în interesul înfrumuseţării staţiunii." 23 Primele
amenajări efectuate au fost sumare, s-au trasat alei care duceau la Stabilimentul
de Băi şi la hotelurile recent construite. Aleile erau acoperite cu piatră măruntă
de râu, iar pentru odihna celor care se plimbau au fost realizate şi amplasate
bănci din lemn de mesteacăn alb. S-au construit şi amplasat pergole, iar intrarea
în parc se făceau pe sub o boltă din mesteacăn alb pe care erau inscripţionate
cuvintele ,,Băile Govora". 24
Vor începe primele lucrări în vederea alimentării cu apă potabilă a
locuitorilor şi vizitatorilor din staţiune. Pentru început s-au forat şi amenajat
făntâni cu apă potabilă, dar pentru că o staţiune balneară modernă necesita
instalaţii moderne de alimentare cu apă curentă, a început căutarea unor surse
de apă, bune de băut. S-au făcut analize de prof. V. Dumitru pe probe luate din
mai mult locuri, Dealul Floarei, Valea Otăsăului, Ostrovul Otăsăului şi Păuşeşti,
în 1904 şi care au relevat faptul că apa de la Păuşeşti era cea bună de băut. 25 În
anul 1908 a fost proiectată şi construită "casa cazanelor" la Barcane, de fapt
uzina de apă, de unde se va alimenta cu apă potabilă curentă întreaga staţiune. 26
Încă de la înfiinţare a fost asigurat i1uminatul public al staţiunii, prin
angajarea unui lampagiu, de către Administraţia Băilor Govora şi Primăria
comunei Govora împreună, prima asigurând gazul pentru cele 20-25 felinare
cumpărate şi montate de către primărie. Acestea erau amplasate pe bulevardul
21

Idem, d. 3611903, f. 68.
Idem, d. 9811906, f. 34.
23
Idem, d. 811894, f. 96.
24
Dragoş Ionuş Ecaterinescu, Radu Gabriel Geiculescu, Parcul Central din Băile Govora, în
,,Buridava" Studii şi materiale, IX, Rm. Vâlcea, 2011, p. 244.
25
Raportul anual asupra activităJii Institutului Geologic pe anul 1906-1907 în ,,Anuarul
Institutului Geologic al României", vol. I, Bucureşti, 1908, p. 390.
26
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 60/1908, f. 98.
22
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principal şi la marginea parcului, iar curţile hotelurilor, vilelor şi caselor
particulare erau iluminate de către fiecare proprietar în parte. La începutul
secolului al XX-lea Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi
Domeniilor a hotărât începerea lucrărilor la instalaţiile necesare pentru
introducerea iluminatului electric în staţiune.
Curăţenia pe străzi era asigurată de către persoane anume plătite de către
Administraţia staţiunii şi de Primăria comunei Govora, iar străzile din cătun
erau măturate în dreptul fiecărei porţi de proprietarii înşişi. Stropitul străzilor se
făcea cu stropitoarea şi sacaua comunei de două ori pe zi.
Cu toate aceste eforturi, igiena şi curăţenia din staţiune lăsau de dorit, în
principal din cauza lipsei mijloacelor şi condiţiilor necesare. Dintr-un raport al
inspectorului sanitar Dr. Varlam referitor la situaţia sanitară din judeţ în anul
1894, putem vedea tabloul exact al situaţiei:" Cătunul Prajila în care se află
Băile Govora e foarte necurat, deoarece prin şanţurile şoselei sunt depozitate
gunoaie şi resturi de bucătărie. Parte din vizitatorii băilor au reclamat d-lui
inspector sanitar contra administraţiunii de indiferenţă ce ea pune pentru
întreţinerea localităţii." 27 La mizeria care umplea de multe ori străzile şi rigolele
din staţiune contribuiau în mare parte şi restaurantele şi cârciumile care aruncau
gunoaiele în parc sau în alte locuri dosnice, creând adevărate focare de infecţie.
Probleme erau, în ciuda faptului că autorităţile s-au străduit să
reglementeze condiţiile de igienă ce trebuiau respectate de către proprietarii de
vile şi case care închiriau la turişti. Încă din 1890 se făceau inspecţii ale caselor
respective, iar Ministerul de Interne, prin Serviciul sanitar a elaborat un set de
măsuri care trebuiau luate la începutul sezonului de către hotelurile, casele,
restaurantele, hanurile, cârciumile şi cafenelele din staţiune. 28 Acestea trebuiau
să fie curate, toaletele şi fosele curăţate şi golite, iar gunoaiele din curţi, din
pieţe şi de pe străzi trebuiau strânse şi depozitate în locuri special amenajate.
Reclamaţiile din partea turiştilor erau numeroase şi priveau programul după
care se făceau băile, lipsa rufăriei, serviciile care lăsau de dorit, lipsa apei
potabile. Stabilimentul de băi era insuficient pentru numărul de bolnavi, ceea
făcea necesară construirea a încă doua cabine, dar şi repararea acoperişului care
era deteriorat, precum şi ridicarea unei uscătorii pentru lenjerie. 29
În conformitate cu Regulamentul de exploatare a băilor statului s-au
constituit comisii pentru inspectarea tuturor caselor care închiriau camere.
Acestea verificau condiţiile de igienă, salubritate, calitatea mobilierului. Erau
alcătuite dintr-un delegat al ministerului, un reprezentant al proprietarilor,
precum şi din medicul staţiunii. La fiecare început de sezon, aceştia efectuau
27
28

29

Idem, d. 20/1895, f 47.
Idem, d. 20/1894, f 134.
Idem, d. 44/1902, f 7.
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inspecţiile respective, de multe ori problemele constatate fiind destul de grave,
ceea ce putea duce chiar la retragerea dreptului de a închiria camere.
Majoritatea problemelor constatate vizau mizeria din curţi şi camere, mobilierul
urât, camerele nevăruite, scările de acces rupte, lipsa condiţiilor minime de
igienă, toalete murdare etc.
În aceste condiţii, hotelurile, vilele şi casele din staţiune au fost
clasificate pe categorii în funcţie de condiţiile de cazare oferite, ceea ce
determina şi preţul de închiriere al camerelor. La categoria a 1-a, chiria era
cuprinsă între 3-5 lei /zi, camere cu un pat şi 4-6 lei /zi, camere cu două paturi.
La această categorie se încadrau vilele Georgescu, Zorileanu, Hotelurile
Statului, Hotelul Ştefănescu, Vila Maria, Eftimiu, Mercur, Bereşteanu, Nedelcu,
Constanţa-Marieta, Hortensia. 30 La categoria a 11-a, chiriile erau cuprinse între
2-3lei/zi în camere cu un pat şi de la 3-4 lei/zi pentru camere cu două paturi
(Vilele Bunescu, Butta, Antoneta, Ciobanu, etc.), iar la cateÎoria a III-a, unde
intrau şi casele ţărăneşti, chiriile erau cuprinse între 1-2 lei/zi. 1
Comerţul în staţiune se desfăşura după reguli stabilite, în spaţii special
amenajate. Staţiunea avea amenajată o piaţă în faţa vilei lui Alexandru
Măciuceanu, "Constanţa-Marieta", unde negustorii ambulanţi, zarzavagii,
32
lăptăresele şi precupeţii puteau să-şi vândă marfa • În staţiune nu era înfiinţat
un abator de vite, tăierea acestora se făcea în prezenţa medicului diriginte al
staţiunii şi după verificarea certificatelor de sănătate care atestau faptul că
animalele respective puteau fi consumate. 33 Se resimţea lipsa medicilor
veterinari care puteau să controleze calitatea alimentelor, mai ales a cărnii, ceea
ce a determinat Direcţia Generală a Serviciului Sanitar, Serviciul veterinar să ia
măsura ca medicii veterinari şi studenţii facultăţilor de medicină veterinară, care
doreau să vină în staţiunile balneare din ţară, în schimbul gratuităţii la cazare şi
tratament balnear, să îndeplinească serviciul de control al alimentelor. 34
O importantă contribuţie la înfrumuseţarea şi dezvoltarea edilitară a
staţiunii au avut-o şi numeroşii proprietari de vile şi hoteluri care aveau tot
interesul să contribuie la aceasta. Astfel, se va constitui la 31 august 1904
Societatea "Govora "care avea drept scop progresul şi înfrumuseţarea staţiunii. 35
Aceasta avea în principal printre membrii fondatori, proprietari de vile şi
hoteluri din localitate, care urmau să facă demersuri susţinute pentru
dezvoltarea staţiunii, pentru înfrumuseţarea şi executarea de lucrări edilitare,
pentru menţinerea ordinii publice, şi strângerii de fonduri suficiente pentru
30
31
32

33
34
35

ldem, d. 3611903, f. 45.
Ibidem.
Ibidem, f. 68.
Ibidem.
Situaţiuneajudeţului Vâlcea pe anu/1908, Rm. Vâlcea, 1908, p. 59.
Statutele Societăţii Govora, Bucureşti, Stabilimentul grafic Ţăranu, 1905, p. 2.
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construirea unui dispensar şi a unei biserici, 36 edificii care lipseau din localitate,
dar care erau atât de necesare vizitatorilor, dar şi localnicilor. Şi ca un element
în plus, venit să dovedească rolul atât de important al familiei Brătianu în
evoluţia staţiunii, Vintilă Brătianu era ales ca primul preşedinte al acestei
societăţi, alături de toţi proprietarii de vază din localitate: Alexandru Iliescu, Dr.
Zorileanu, St. Paulinescu" AL Măciuceanu, colonelul Bereşteanu, etc.
Toate eforturile de dezvoltare a staţiunii aveau drept principal scop
atragerea vizitatorilor la Băile Govora. Încă de la înfiinţare, numărul
vizitatorilor a fost destul de mare dacă luăm în considerare faptul că aceştia nu
beneficiau aproape de nimic în afara apelor izvoarelor scoase în butoaie de
lemn, în care oamenii făceau băi. Comparând cifrele, din tabelul următor, care
acoperă un interval de aproximativ 1O ani, putem trage concluzia că numărul
acestora a fost într-o continuă creştere, odată cu înmulţirea spaţiilor de cazare şi
a condiţiilor de petrecere a timpului liber: 37
Băi calde
Inhalaţii
Bolnavi
Anul
Masaje
şt rect
1887
590
1889
267
1890
425
1891
488
1894
12.149
1895
16.583
1896
1206
20.297
Total: 1.302
1897
814
20.756
720
724 bărbaţi; 422 femei; 155 copii
Total: 1.760
29.158
125
1.546
1898
976 bărbaţi; 573 femei; 211 copii
1899
1.694
Total:2041
1903
1271 bărbaţi; 547 femei; 223 copii
Tot referitor la numărul vizitatorilor, dr. Zorileanu spunea într-o
statistică, care acoperea perioada de la înfiinţare până la 1904, că numărul
persoanelor tratate la Govora a fost de 18.908, din care 69% s-au vindecat. 38
Turiştii erau în principal români, iar din analiza listelor nominale
întocmite de către autorităţile locale, înaintate săptămânal Prefecturii judeţului
Vâlcea, rezulta că în general cei care veneau în staţiune făceau parte din clasa
36

Ibidem, p. 5.
Alexandru Şaabner-Tudwi, op.cit., p. 126.
38
Dinculescu Virgil, Petraru Constantin, op.cit., p. 20.
37
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de mijloc, mica burghezie, intelectuali, funcţionari ai statului şi mulţi ofiţeri şi
proveneau din toate zonele ţării.
Poate cel mai ilustru vizitator al Băilor Govora în perioada de început a
fost primul ministru liberal Ion C. Brătianu. A fost printre primii beneficiari ai
efectelor terapeutice ale apelor de la Băile Govora şi a avut clarviziunea de a
înţelege multiplele beneficii pe care acestea le-ar fi putut aduce ţării şi
românilor, în principal. Pentru că nu-i plăceau călătoriile în străinătate, acesta a
vizitat în mai multe rânduri staţiunea, în anii 1886, 1887 şi 1889, după cum
povesteşte însăşi fiica sa, Sabina Cantacuzino, în amintirile sale. 39 De confortul
său se ocupa prefectul judeţului Vâlcea, Dimitrie Simulescu, liberal şi mare
admirator al primului ministru. Pentru că nu existau condiţii potrivite de cazare
pentru un prim ministru, acesta a fost găzduit, împreună cu fiul său Dinu, de
fiecare dată la Mânăstirea Govora, unde autorităţile se întreceau pe sine în a-i
asigura toate facilităţile necesare. Era destul de puţin pentru primul ministru al
unei ţări, dar acest lucru spune multe despre modestia lui, atât de simplu
descrisă de fiica sa: "Trebuia să aibă cineva gusturile simple ale tatii şi spiritul
lui de adaptare pentru a se mulţumi cu ce se putea înjgheba acolo." 40
Vizita pe care acesta făcut-o în anul 1887 ţine chiar de anecdotică. După
plecarea acestuia de la mănăstire între autorităţile judeţului -prefect, primarul
Râmnicului şi stareţul mânăstirii - s-a stâmit o adevărată furtună. Fiecare se
străduia să-şi recupereze mobilierul şi alte utilităţi puse la dispoziţia primului
ministru pe durata vizitei şi care ulterior s-a constatat că dispăruseră41 •
Fiii săi au revenit constant la Băile Govora, mai ales că Vintilă Brătianu
avea aici un magazin de desfacere a produselor Brătianu şi un restaurant, iar în
apropiere, la Mihăieşti, se afla conacul familiei Pleşoianu, moştenit de acesta şi
unde venea în mod constant.
Multe personalităţi din perioada respectivă şi de mai târziu vor vizita
Băile Govora. Printre ei se remarcă pictorul Ştefan Luchian, venit la Govora la
începutul verii 1902, tânărul locotenent, pe atunci, Arthur Văitoianu, episcopul
Râmnicului, Ghenadie, fostul ministru de externe Constantin Exarhu, mort la
Băile Govora în iunie 1898 etc.
Pentru petrecerea într-un mod cât mai plăcut a timpului liber, în staţiune
s-au deschis, încă de la înfiinţare, la parterul Hotelului Statului nr. 1, dar şi la
cel al vilelor şi hotelurilor particulare, cum era Hotelul Ştefănescu, cafenele,
restaurante, cofetării, unde vizitatorii puteau să-şi petreacă într-un mod plăcut
Sabina Cantacuzino, Din viaţa familiei Ion C. Brătianu, voi 1, Bucureşti, Editura Albatros,
1993, p. 159.
40
Ibidem, p. 157.
41
lonela Niţu, Din trecutul Staţiunii Balneo-Climaterice Băile Govora, în ,,Acta Bacoviensia",
Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, III/2008, p. 243.
39
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timpul liber. Pe trotuarul din faţa Hotelului Ştefănescu erau amplasate mese cu
scaune, după modelul celor mai renumite staţiuni din Apus, iar în faţă se afla
bulevardul principal, loc de promenadă pentru vizitatori. În chioşcul din parc
cânta muzica Regimentului 1 de Dorobanţi, 42 cu care Staţiunea balneară Govora
avea un contract încheiat pe perioada sezonului, iar în majoritatea serilor se
organizau baluri, serate, loterii, serbări cu artificii şi bătăi cu flori. 43 Pentru
distracţia publicului se organizau serbări populare, unde se instalau "trenuri cu
vagonete."44 Se organizau concerte şi baluri cu caracter filantropic, unde se
strângeau diferite sume de bani, mai ales pentru ajutorarea persoanelor
nevoiaşe.

În staţiune erau difuzate o multitudine de publicaţii şi ziare naţionale:
Voinţa Naţională, Universul, Adevărul, Epoca, Independenţa României, La
Roumanie, Cronica Bucureştiului, Evenimentul, Liberalul (laşi), Democratul
45
(Ploieşti) sau Curierul Olteniei.
În jurul anului 1891, în Băile Govora
funcţiona sporadic o secţie a Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor,
care avea şi o bibliotecă. 46 Dr. Zorileanu s-a implicat şi în popularizarea
staţiunii, iar eforturile lui s-au concretizat în anul 1903 prin coordonarea şi
tipărirea periodicului "Govora - buletin al staţiunii balneare Govora ", în care
erau publicate reclame, indicaţii de tratament şi liste cu vizitatori. De asemenea,
în anul 1904, acelaşi medic va tipări primul ghid medical al staţiunii, Govora şi
chestionarul ei. 47
Se organizau excursii în împrejurimi si se vizitau mănăstirile din jur,
precum, Bistriţa, Horezu, Dintr-un Lemn, Govora sau celelalte staţiuni
Călimăneşti, Căciulata, Olăneşti. 48 Excursii mai deosebite se organizau în
localităţile din Transilvania aflate lângă graniţa cu România, mai ales că existau
multe solicitări în acest sens din partea turiştilor aflaţi în staţiunile din judeţul
Vâlcea.
Evident că din multitudinea de activităţi de ocuparea timpului liber, nu
puteau lipsi jocurilor de noroc. De multe ori acestea se desfăşurau direct pe
stradă, în ciuda faptului că acest lucru era interzis, după cum reclama în 1900
Tache Aslan, proprietar şi comerciant din Băile Govora .49 Însă locul preferat de
desfăşurare a acestor jocuri erau Hotelul Ştefănescu şi vila 1vanovici, unde se
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 3511891, f 5.
Idem, d. 60/1904, f7.
44
Idem, d. 4111905, f 23.
45
Idem, d. 3611903, f104.
46
Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol./1- Localităţile urbane, Editura Fortuna, Rm. Vâlcea,
2012, p. 507.
47
Ibidem;
48
Alexandru Şaabner-Tuduri, op.cit., p. 126.
49
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 12/1900, f 188.
42

43
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aduna lumea bună din staţiune, care practica acest mod de petrecere a timpului
liber. Capacitatea poliţiei de a interveni era limitată, mai ales că printre jucători
se aflau procurori şi ofiţeri superiori, asupra cărora autoritatea şefului poliţiei nu
exista. 50 Singur, jocul de poker era legal, fiind considerat "un mijloc de
distracţie de către persoane de bună consideraţie." 51
Numărul crescut al vizitatorilor a determinat în 1890 Serviciul Central
al Apelor Minerale din cadrul Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi
Domeniilor să ceară Prefecturii judeţului Vâlcea luarea de măsuri pentru
asigurarea ordinii şi siguranţei acestora. Se solicita angajarea unui comisar cu
salariu de 100 lei/lună şi a 6 soldaţi cu un salariu de 60 lei/lună (total 13 80
lei). 52 Acest serviciu urma să funcţioneze pe perioada sezonului (lunile iunieaugust). În timp, s-a dovedit că nu era suficient, mai ales că staţiunea era
izolată, "neavând în jur decât vile particulare care iarna nu sunt locuite şi cele
mai multe nu au nici un păzitor, astfel încât că paza magazinelor, în care se
depozitează averea staţiunii, nu se face decât de un singur om al administraţiei
băilor, care nu poate fi în siguranţă când făcătorii de rele ar vrea să-1 atace
pentru a reuşi în scopurile lor." 53 Din acest motiv se va înfiinţa o gardă
permanentă care să patruleze atât ziua cât şi noaptea şi care urma să păzească pe
lângă bunurile şi clădirile statului şi vilele particulare.
Numai că această problemă nu a fost pe deplin rezolvată din cauza
problemelor de personal, mai precis a lipsei acestuia. Potrivit reglementărilor
Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor se delegau din
partea Serviciului Poliţiei, comisari şi sergenţi de poliţie, care să asigure pe
perioada sezonului balnear ordinea şi paza în staţiune. Aceştia erau detaşaţi din
ţară, iar autorităţile locale erau obligate să le asigure condiţii de cazare în
staţiune, precum şi un spaţiu pentru birouri. La perpetuarea problemelor a
contribuit şi Legea de organizare a poliţiei generale a Statului din 1903, care
nu prevăzuse înfiinţarea de posturi pentru poliţiile din staţiunile balneare.
Majoritatea problemelor cu care poliţia se confrunta erau legate de păstrarea
ordinii publice, furturile din hoteluri şi spaţiile de cazare, jocurile de noroc,
precum şi prezenţa a numeroşi excroci atraşi de numărul mare de vizitatori. Iar
pentru asigurarea ordinii şi siguranţei turiştilor sosiţi în staţiune s-au detaşat pe
perioada sezonului jandarmi la Gara Govora. 54
Problema asigurării ordinii şi liniştii publice va fi rezolvată mai târziu,
prin înfiinţarea, în 191 O, a unei formaţiuni de poliţie stabilă la Băile Govora,
50

Idem, d. 44/1902, f. 84.
Idem, d. 60/1908, f. 59.
52
Ionela Niţu, op.cit., p. 244.
53
Ibidem.
54
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 50/19106, f. 20.
51
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care chiar dacă nu a controlat pe deplin fenomenul infracţional, va aduce un
plus de siguranţă printre locuitorii şi vizitatorii staţiunii.
Analizând perioada cuprinsă între momentul descoperirii apelor de la
Băile Govora şi cel al înfiinţării, din punct de vedere administrativ al localităţii,
se pot constata următoarele: dacă la început, până în 1900, asistăm la intervenţia
masivă a statului în crearea de la zero a staţiunii, prin alocarea unor sume
importante de bani pentru construirea Stabilimentului de băi, a celor trei
hoteluri, a sediului administrativ, a unei spălătorii, a unui castel de apă, o seră
pentru flori, a unor restaurante, bufet şi chioşcuri de lemn, a unor rezervoare de
fier pentru apele minerale, a alimentării cu apă potabilă curentă prin conducte
de la Uzina de apă de la Barcane etc., 55 după anul 1900 eforturile acestuia au
devenit din ce în ce mai reduse, ceea ce a făcut ca multe din construcţiile
realizate să ajungă în ruină sau să necesite reparaţii costisitoare; cu toate că se
dorea construirea unei staţiuni care să rivalizeze cu staţiunile existente din
Occident, frecventate în mod obişnuit de înalta societate românească, aceasta nu
va putea să atragă decât, cel mult, reprezentanţi ai clasei de mijloc, pe lângă cei
cu venituri modeste; din punct de vedere administrativ, localitatea s-a înfiinţat
şi dezvoltat în jurul staţiunii Băile Govora, fapt unic în România.

55

Idem, fond Societatea Govora-Călimăneşti, d. 62, f.n.
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DESPRE OBICEIURILE LA ROMÂNI ÎN PRIMA
JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA ÎN LOCALITATEA
BREŢCU,JUD.TREISCAUNE

Vasile STANCU
On the Customs of the Romanians in Bretcu
du ring the First Half of the XX-th Century
Abstract
Located on the Transylvanian side of the Oituz Mountain Pass, on an
important commercial route that links South-Eastem Transylvania to Moldavia,
the township of Bretcu encompassed an important Romanian community with
economica!, politica!, social, cultural and spiritual permanent ties to the south
Moldavian population. This was also attested by the common practices marking
the three most important moments of life: birth, marriage and death. The
present paper, based on the excellent monograph of the Bretcu township by the
elementary school teacher Maria Panaitescu dating back to 1939, refers to the
frrst step in the cycle of life - the birth. The present paper describes the
customs, beliefs and superstitions aimed at foretelling the future of the
newbom. It starts with the practices common during pregnancy and ends with
the duties ofthe godparents and the godchildren after the baptism.
Key words: customs, birth, marriage, death Romanians, Bretcu, frrst half ofthe
XX-th century, Transylvania
Pentru înţelegerea prezentei comunicări, o scurtă intoducere privind
localitatea Breţcu precum şi câteva informaţii despre structura învăţământului
românesc interbelic în "ţinutul secuizat" (sud-estul Transilvaniei) consider că
sunt strict necesare.
Localitatea Breţcu este aşezată pe partea transilvană a pasului Oituz, la
poalele munţilor Nemira şi Breţcului, din Carpaţii de Curbură, "pe drumul
naţional Braşov- Târgu Secuiesc- Bacău, pe râul Breţcu, la o altitudine de 595
m, la 16 km de Târgu Secuiesc" 1• Primele aşezări omeneşti pe aceste locuri
datează din epoca bronzului. ,,Despre vechimea aşezării vorbeşte şi castrul
roman ale cărui valuri, ce marcau antica Angvstia pot fi văzute şi astăzi.
Fortificaţiile măsoară 141 x 178 m şi vădesc interesante elemente defensive. La
100 de metri depărtare de posturi se găseau termele, alimentate cu apă prin
conducte. Cohortele care au trecut prin acest castru şi-au lăsat ştampilele, astfel
1

Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinşan, Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna şi Harghita, Istorie,
Editura Grai Românesc, Miercurea Ciuc, 2003, p. 245.

Biserică, Şcoală, Cultură,

https://biblioteca-digitala.ro

284

Acta bacoviensia VIII/20 13

că s-au putut identifica existenţa unor detaşamente din legiunea a IV -a Flavia"

2

.

Prima atestare documentară este de la 1426, vi/la valachalis Bereczkfalva,
keneszius de Bereczkfalva, iar numele de Breţcu ar deriva de la Sfăntul
Bricinius, un ucenic al Sfăntului Nicolae, din ale cărui moaşte au fost găsite
părticele în antemisul primei biserici ortodoxe din comună, cu hramul "Sfăntul
Nicolae. În Evul Mediu, Breţcu, loc de vamă, era subordonat municipalităţii din
Braşov şi era obligat să întreţină drumul vămii şi să păstreze serviciul de
plăieşie, iar în 1426 primeşte titlul de oraş de la Sigismund, regele Ungariei 3 .
De această localitate se leagă numele voievozilor Petru Rareş (1529) şi Ilieş
Vodă (1550), privind expediţiile lor militare în Transilvania, voievodului Mihai
Viteazul care în zilele de 4-6 mai 1600 a poposit aici în drumul său spre
Moldova, al lui Vasile Lupu (1634-1653), Gheorghe Ştefan (1653-1658) şi
Constantin Mavrocordat (1734), privind acordarea dreptului de a paşte oile în
partea moldavă mocanilor breţcani. Începând din 1224, alături de românii
autohtoni, au fost colonizaţi, de regii Ungariei coloniştii secui. ,,După aşezarea
secui lor privilegiaţi, traiul românilor devine din ce în ce mai greu ... Prigonirile
suferite în cursul principatului ardelean, a Habsburgilor şi a dualismului, când
deznaţionalizarea căutau să o facă prin lovituri date celor două bastioane ale
românismului din Breţcu - biserica şi şcoala, au determinat pe cei mai înstăriţi
dintre ei să ia drumul pribegiei trecând munţii. Rămaşi fără conducătorii lor
fireşti, au trebuit să îndure aceste prigoniri cu multă tenacitate, menţinându-şi în
ciuda asupritorilor, limba, credinţa şi obiceiurile"4 • Interesantă, în acest sens,
este evoluţia demografică a credincioşilor români în perioada 1760, de când
avem primele date, până la 1942, când este scrisă monografia satului Breţcu de
învăţătoarea Maria Panaitescu, care constituie subiectul comunicării noastre:
1760- 280; 1805 - 1130; 1850- 1205: 1857 - 1271; 1869- 1432; 18801239; 1890 - 1100; 1910 - 1234; 1930 - 1123; 1942 - 656 (din Breţcu
refugiindu-se un mare număr în perioada Dictatului de la Viena, 1940-1945) 5 .
După datele furnizate în anul 1939, de Maria Panaitescu, din documentele
Primăriei locale, compoziţia etnică a populaţiei breţcane era următoarea: anul
1931 -români 1135, secui 2140, total 3275; anul 1935 - români 1270, secui
2584, total 3854; anul 1939 -români 1435, secui 2800, total 4235 6 . Principala
ocupaţie a locuitorilor a constituit-o creşterea animalelor, localitatea afrrmânduse ca un puternic centru al păstoritului transhumant. Mocanii din Breţcu
păşunau cu turmele lor în ţinuturile Moldovei, Valahiei, în Balta Brăilei,
Ioan Bercu, Breşcu-vatră de istorie şi credinşă strămoşească, în ,,Angvstia" nr. l, ClujNapoca, 1996, p. 321.
3
Ioan Lăcătuşu ... , op. cit., p. 245.
4
Maria Panaitescu, Monografia satului Breşcu, judeşul Trei Scaune, în Arhivele Naşionale
Istorice Centrale (ANIC), Fond Ministerul Culturii Naşionale şi al Cultelor (f. MCNC), dos.
540/1942, p. 36.
5
Ioan Lăcătuşu ... , op. cit. p. 248.
6
Maria Panaitescu, op. cit. p. 59.
2
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Dobrogea, Crimeea şi Caucaz. Alături de aceasta, aflându-se pe principalul
drum comercial dintre Transilvania, sudul Moldovei şi estul Valahiei, breţcanii
au practicat cu succes comerţul şi cărăuşia, dovedindu-se în dese rânduri
concurenţi foarte serioşi pentru cei din Târgu Secuiesc şi Sfăntu Gheorghe.
Aflându-se într-o zonă de interferenţă a folclorului moldovean, muntean şi
ardelean, graţie şi ocupaţiilor practicate, breţcanii au creat numeroase doine de
ciobănie, de haiducie, de călătorie, precum şi frumoase cântece de dragoste, dor
şi jale. Obiceiurile, cântecele, jocurile, portul, păstrate în mare parte, s-au
transmis din generaţie în generaţie, astfel încât astăzi, cu ocazia sărbătorilor de
Sântilia, sunt practicate cu mare plăcere de breţcani pe scenele spectacolelor
folclorice.
După Marea Unire de la 1918, s-a impus şi în învăţământ, ca de altfel în
toate domeniile de activitate social-economică şi cultural-spirituală din
România Întregită, elaborarea unei legi a învăţământului unitară, cu
aplicabilitate pe întreg teritoriul ţării, privind principiile şi normele după care să
se desfăşoare procesul de învăţământ, care să înlocuiască vechea legislaţie de
sorginte rusă, austriacă sau maghiară care mai exista în provinciile unite cu Ţara
Mamă. În acest sens, la 26 iunie 1924, se dă noua Lege a învăţământului primar
al statului şi învăţământului normal primar. "Capitolului I, Dispoziţii Generale,
al acestei legi hotăra: ,,Art. 1. - Învăţământul primar formează primul grad al
învăţământului. El cuprinde: a) Şcoala de copii mici (grădiniţele de copii); b)
Şcoala primară; c) Şcoalele şi cursurile de adulţi; d) Şcoalele şi clasele speciale
pentru copiii debili şi anormal educabili~ Art. 2. - Învăţământul primar se predă:
In şcoalele statului (şcoli publice). In şcoalele sau instituţiile particulare
autorizate de stat şi în familie, conform legii învăţământului particular ... Art. 4.
- Îndrumarea şi supravegherea generală a învăţământului primar sunt în sarcina
statului, care le execută prin Ministerul Instrucţiunii. Nici o şcoală nu se poate
înfiinţa fără autorizarea Ministerului Instrucţiunii şi fără a se conforma cu
dispoziţiile legii în vigoare. Ministerul Instrucţiunii întocmeşte regulamentele şi
programele de învăţământ ale şcoalelor prevăzute la art. 3 al acestei legi;
cercetează şi aprobă regulamentele de conducere şi funcţionare, precum şi
programele şcolare particulare. Art. 5. - Învăţământul primar este unitar în tot
cuprinsul ţării. Art. 6. - Învăţământul primar este obligatoriu şi gratuit în
condiţiile prevăzute de această lege. [ ... ] Art. 7. - Învăţământul primar în
şcoalele statului se predă în limba română. În comunele cu populaţie de altă
limbă decât limba română, Ministerul Instrucţiunii Publice va înfiinţa şcoale
primare cu limba de predare a populaţiei respective, în aceeaşi proporţie ca şi
în comunele româneşti. În aceste şcoale studiul limbii române va fi însă
obligator în numărul de ore stabilit prin regulament. [ ... ] Art. 56. - Şcoala
primară cuprinde 7 clase de câte un an fiecare. A. - Primele patru clase
formează temelia celorlalte grade de învăţământ. În ele se dau elemente de
cultură generală, indispensabile elevilor care voiesc să urmeze şcoalele de un
grad mai înalt. B. - În celelalte trei clase se continuă, se întăreşte şi se
https://biblioteca-digitala.ro
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completează cultura generală din cele dintâi patru clase, dându-se în aceelaşi
timp o deosebită dezvoltare învăţământului practic utilitar ... Art. 57. - Şcoalele
complete de 7 clase se vor înfiinţa pe măsură ce se vor forma elementele
didactice necesare; în tot cazul, până în termen de 5 ani de la promulgarea
acestei legi, toate şcoalele vor trebui să aibă 7 clase" 7 .
Datorită lipsei acute de cadre didactice de origine etnică română în
ţinutul secuizat, strict necesare pentru punerea în practică a noii legislaţii
şcolare, Legea învăţământului primar, din anul 1924, prevedea diferite facilităţi
la venirea acestora în zonă. Astfel, cadrele didactice, repartizate în localităţile
"cu populaţie eteroglotă" se angajau faţă de Revizoratul Şcolar din judeţul
respectiv şi Ministerul Instrucţiunii Publice să rămână la post, minim zece ani,
pentru a beneficia de avantaje precum: un spor cultural de 50% asupra salariului
primitor, reducerea termenelor de gradaţie la 4 ani, reducerea cu un an a
stagiului cerut de lege pentru înaintări, împroprietărirea cu un loc de colonizare
de zece hectare din teritoriile disponibile . Datorită lipsei instituţiilor de
învăţământ românesc din Transilvania care să formeze cadre didactice, la
începutul perioadei interbelice, erau relativ rare situaţiile în Transilvania, când
un absolvent primea post în satul său ardelean. Un astfel de caz fericit s-a
petrecut în localitatea Breţcu, judeţul Trei Scaune, în anul 1927, când fiica
satului, Maria Teacă, provenită dintr-o înstărită şi renumită familie breţcană, a
ocupat un post de învăţător la şcoala din satul natal. Aici a funcţionat zece ani,
timp în care obţine gradul defmitiv ( 1932) şi gradul didactic II ( 1936),
implicându-se cu pasiune şi dăruire în activităţile şcolare şi extraşcolare 9 • În
ultimul an şcolar, 193611937, a funcţionat la cursul primar superior (clasele VVII feteJ, predând disciplinele gospodărie, lucru de mână şi lucru grădina
şcolară 1 , după care, datorită căsătoriei, a fost detaşată la Constanţa. La clasele
pe care le-a condus a avut o frecvenţă constantă de peste 90%, iar
"promovaţiunea de peste 80%". A condus biblioteca şcolară şi sătească cu 500
şi respectiv 300 de volume şi 200 de elevi cititori şi 30 de săteni, a activat în
cercurile culturale prezentând expuneri şi conferinţe, a organizat şi condus un
cor şcolar şi bisericesc, a colecţionat obiecte etnografice pentru muzeul şcolar, a
prezentat la sfârşitul fiecărui an şcolar expoziţii cu lucrările efectuate în
atelierul şcolii, participând şi la expoziţiile organizate la nivelul localităţii şi
judeţului. A colaborat cu articole şi reportaje la revista judeţeană "Ţara Nouă"
din Sfântu Gheorghe 11 • În toată perioada cât a funcţionat la Breţcu a făcut
cercetări sociologice şi etnografice adunând un bogat material pentru întocmirea

,,Monitorul Oficial" nr. 161 din 26 iulie 1924, Legea învăşământului primar al statului şi
normal primar.
8
ANIC, f. MCNC, d. 300/1941, f. 16.
9
Maria Panaitescu, op. cit.; ANIC, f. MCNC, d. 540/1942, f. 4.
10
Ibidem, p. 5.
11
Ibidem, pp. 8-9.
7
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monografice a satului Breţcu în vederea susţinerii gradului didactic 1.
Maria Teacă a devenit Maria Panaitescu şi, după detaşarea sa, la
Constanţa va funcţiona la Şcoala primară nr. 9 ca învăţătoare la clasa întâi (an
şc. 193711938), la Cancelaria Inspectoratului Şcolar al Ţinutului Marea (an
şc.l93811939), la Şcoala primară nr. 12 mixtă ca învăţătoare la clasa a II-a (an
şc. 1939/1940, la Şcoala primară nr. 7 mixtă, la clasa a II-a (an şc. 1940/1941)
şi la Şcoala de fete nr. 13, clasa a II-a în anul şcolar 194111942, când i se va
face inspecţia de gradul I 12 .
In învăţământul românesc interbelic era condiţionată obţinerea de către
învăţători a gradului didactic I de întocmirea şi prezentarea unei lucrări
monografice a localităţii sau şcolii în care-şi desfăşurau activitatea, legând
astfel activităţile profesionale de cunoaşterea profundă a vieţii localităţii în toate
domeniile de activitate. Aflate astăzi în Arhivele Naţionale Istorice Centrale, de
la Bucureşti, aceste monografii sunt adevărate comori ale memoriei colective
privind şcoala românească interbelică, relaţiile dintre cadrele didactice cu
comunitatea maghiară şi română din satele din ţinutul secuizat, manifestările
tradiţional-culturale şi spirituale româneşti. Funcţionând timp de 1O ani în
ţinutul secuizat din Trei Scaune şi fiind socotită refugiată după 1 septembrie
1940, învăţătoarea Maria Panaitescu a beneficiat de avantajele celor care au
lucrat în zone "cu populaţie eteroglotă", primind aprobarea de a se prezenta la
examenul de gradul I cu numai patru ani de lucru efectiv la catedră, după
obţinerea gradului didactic II. Astfel, la sfârşitul anului şcolar 1941/1942, după
efectuarea celor două inspecţii speciale, unde obţine calificativele bine şi foarte
bine, prezintă inspectorului şcolar regional, Constantin Luchian, lucrarea
întocmită numită Monografia satului Breţcu, judeţul Trei Scaune - lucrare
personală a învăţătoarei Maria Panaitescu, care rămâne impresionat de
structura şi conţinutul lucrării. Referitor la această lucrare, la 4 iunie 1942, scria
în Referatul întocmit cu prilejul ultimei inspecţii speciale: ,,D-na Panaitescu
prezintă o foarte interesantă Monografie a satului Breţcu- Trei Scaune, pentru
care a depus o stăruitoare muncă. Lucrarea cuprinde 13 7 de pagini mari
(redactate la maşină, la un rând, n.a.), scrise îngrijit şi într-o formă plăcută, fiind
o monografie completă, după toate instrucţiunile date de Serviciul Social.
Această lucrare îndeplineşte cu prisosinţă cerinţele art. 163, alin. c, în care scop
o apreciez cu foarte bine (10)" 13 .
Cei care vor avea ocazia de a citi lucrarea vor constata cu uşurinţă că ea
se constituie într-o microistorie globală a localităţii, în sensul înfăţişării
proceselor socio-culturale şi economico-geografice în aspectele lor esenţiale, în
înlănţuirea lor logică şi frrească parcurgând toate domeniile vieţii specifice
grupurilor umane. Astfel, structura lucrări cuprinde, cu excepţia Introducerii,
nouă capitole: 1. Descrierea geografică şi geologică a satului - denumirea
Prin

12

13

căsătorie,

Ibidem, p. 6.
Ibidem, p. 5.
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forma, margini, întinderea, relieful, hidrografia, compoziţia
clima, fauna şi flora, vatra satului; Il. Istoricul satului, perioada
geto-dacă, romană (castrul Angvstia), legenda numelui, venirea secuilor,
perioada modernă; III. Mişcarea demografică, structura etnică, natalitatea,
mortalitatea, sporul natural, starea de sănătate a locuitorilor, alimentaţia
românilor, alimentaţia secuilor, factorii patologiei, asistenta socială; IV.
Obiceiurile la români, naşterea, nunta, moartea şi înmormântarea, alte obiceiuri
de sărbătorile religioase şi Anul Nou, diferite sărbători la români; V. Geografia
economică a satului, agricultura (cultura plantelor), păşunatul, pădurea
pepiniere, construcţii forestiere, păstoritul la mocani, traiul oilor, prepararea
brânzei, lucratul lânii, cooperativele; VI. Manifestările artistice la români şi
secui portul, podoabele, dansurile. VII. Instituţiile - Biserica, istoricul
edificiilor, odoarele şi împodobirea bisericii, odăjdiile preoţilor, cărţi şi registre
bisericeşti, preoţii, viaţa religioasă a comunităţii; Şcoala, edificii, personalul
didactic, şcolarii, alte instituţii de cultură - bibliotecile, corul bisericesc, Astra,
presa locală şi centrală, abonamente; VIII. Familia şi copilul din Breţcu, locul
tinerei generaţii în cadrul populaţiei locale; IX. Raporturile sociale şi etnice
româno-secuieşti, claca şi şezătorile.
Din această complexă şi completă monografie a satului Breţcu, fiind
inedită publicului larg până în prezent, redăm, în paginile următoare, un
fragment din Capitolul "Obiceiurile la Români", fragment ce cuprinde un
moment esenţial al vieţii- obiceiurile brescane, din prima jumătate a secolului
al XX-lea, privind naşterea:
În legătură cu naşterea ca şi cu ocazia celorlalte evenimente mai
însemnate din viaţa mocanului brescan, există o sumedenie de obiceiuri,
credinţe şi superstiţii menite să prezică viitorul noului născut.
a) Sarcina.
Prima sarcină e socotită ca unul din cele mai importante evenimente.
Tinerele mame tăinuiesc acest lucru pentru moment, chiar şi soţilor lor. Prima
căreia i se încredinţează acest secret este mama fetei. Ea vine apoi foarte
voioasă în casa tinerilor, dând să se înţeleagă că vine în calitate de bună
vestitoare. De aici obişnuita întrebare pusă femeilor în momente când prezintă
o mină veselă: "No, ce eşti aşa cu curaj, parc-ai hi o soacră mică, vestitoare ".
Soţul când află vestea aduce rachiu sau vin, cinstindu-şi soacra şi urând în
sănătatea celui ce-o să vină. Toate astea se fac în absenţa viitoarei mame şi în
prezenţa părinţilor soţului ce sunt chemaţi în grabă spre a li se comunica şi lor
îmbucurătoarea ştire. De obicei această ştire nu se lansează în sat. Totuşi cel
ce-o află, în deosebi femeile, o transmit de la una la alta ca pe un secret, până
când în mod vizibil nu se poate tăinui. Pentru sarcinile următoare, nu se mai
face atâta caz. În tot timpul sarcinei, femeile trebuie să se ferească de a trece
peste lucruri murdare. Dacă femeia însărcinată trece peste urzeală, pruncul se
va naşte cu laţ de gât. Dacă sădeşte flori, pruncul se va naşte cu semn. Pentru a
o feri de avort spontan, se evită emoţiile, lucruri pe care nu le poate avea
satului,

aşezarea,

mineralogică,
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(poftele). Nu are voie să mintă şi să fure căci după credinţa lor, se transmit
asupra urmaşului. Pentru a cunoaşte sexul noului născut, mocanii practică
următoarele obiceiuri: se pune pe capul femeii însărcinate sare fără să ştie ea.
Dacă femeia duce mâna la cap (părul) noul născut va fi fată. Sexul preferat
este băiatul. Atât soţul cât şi toate rudele din partea lui, doresc ca cel ce se va
naşte să fie băiat pentru a-i purta numele şi apoi după expresia locală: "scapă
de grija zestrei" E mare supărare când se naşte o fată. Femeia însărcinată nu
trebuie să fie de faţă la o naştere căci toate durerile vor trece asupra ei. Dacă
ea vrea ca noul născut să fie băiat, să nu treacă ci să calce pragul casei. Când
ea vede lucruri urâte sau infirmi trebuie să-şi amintească de sarcină şi să zică:
"hie la el", contrar, va naşte un monstru. Nu are voie să numere stele căci
corpul copilului va fi plin de negi.
b). Naşterea.
Când încep durerile facerii, femeia e luată la goană, ocolind întâi casa,
apoi şura, grajdul, în sfârşit toate acareturile din curte pentru ca apoi să intre
în casă şi să ocolească masa până la sosirea moaşei. Aceasta, pentru ca
pruncul să zorească aşa cum doreşte ea. De obicei este gonită de soacră sau în
lipsă de oricare femeie mai bătrână. La sosirea moaşei, se rosteşte de trei ori
cuvintele: "să vină cum am zorit", iar moaşa răspunde: "să te audă
Dumnezeu" şi "cu noroc". Apoi bătrâna care a avut rolul de a grăbi sosirea
pruncului, dă în mână biciuşca moaşei zicând: "hii mai vrednică decât mine".
Se mai ocoleşte masa încă de câteva ori, de astă dată împreună cu moaşa.
Momentul când femeia devine lehuză, nu trebuie să-I ştie nimeni. De aceia în
timpul naşterii nu se permite a fi cineva, nici chiar din rude. Fericitul
eveniment este anunţat de moaşă celei mai apropiate rude, mamei, căci capul
familiei, de cele mai multe ori, este absent. Cel care a primit ştirea, dăruieşte
moaşei un ban de aur sau de argint, ceea ce înseamnă ca noul născut să fie
preţuit. Dacă pruncul e băiat, se bea de cei prezenţi rachiu cu piper ca el să fie
iute şi tare. In apa cu care i se face prima baie a copilului (scăldătoare) se
pune un ban de argint ca să aibă cinste, o bucată de fier să fie tare şi câteva
fire de lână să aibă oi multe. Dacă-i fată se pune o floare să fie frumoasă, lapte
şi miere ca să trăiască în belşug şi să se lipească peţitorii. Rudele şi cunoscuţii
care vin la lehuză aduc plocon. Ploconul se compune din dulciuri ca: orez cu
lapte, griş, uscăţele, picioruşe, scovărjoare (preparate din aluat) şi o sticlă cu
rachiu. Cele ce vin cu plocon, trebuie să mănânce din toate împreună cu
lehuza. La plecare, ele pun la capul copilului pentru ca să fie bogat, iar pentru
ca copilul să doarmă i se lasă somn zi când cuvintele "somn şi lapte". Somnul
constă dintr-un obiect ce aparţine vizitatorului lehuzei ca de exemplu: un fir de
păr, un fir de bumbac sau de lână de pe îmbrăcămintea ei, pe care îl pune
lângă copil. Lehuza bea foarte mult rachiu (rosurile). Atât mamei cât şi
pruncului i se face câte un punct negru ca să nu se deoache, astăzi înlocuit cu
câte o fundă roşie pusă la capul copilului, numai. Este credinţa că prin naştere
femeia scapă de ori ce boală din trecut (toate se leapădă de ea). După naştere
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se pune la căpătâiul lehuzei sare, pâine şi usturoi spre a o feri de duhurile rele
(ducă-se pe pustii). A treia seară după naştere, se face o masă zisă: "trei seri",
la care se invită numai femei bătrâne, fiindcă e credinţa că în seara aceasta vin
ursitoarele şi văzând numai bătrâni o să ursească pruncului numai viaţă lungă.
La ora 12 noapte când vin ursitorile, trebuie să găsească masa încărcată
pentru a-l ursi cu belşug. Paharele de vin se beau în sănătatea noului născut,
urându-se întregei case belşug, spor, bucurie şi noroc. Iată o asemenea urare
rostită în asemenea ocazie:
"Api no, să trăiască şi să crească ca
Pe Dumnevoastră, să vă mulţumească"
sau:
"Să-i dea Dumnezeu sănătate, Spor şi izvor în viaţa lui"
La masă se aduce un pahar cu vin în care se pune sare şi piper şi în
care toţi mesenii pun bani; vinul este băut apoi de lehuză ca să aibă lapte. A
doua zi dimineaţa, după trei seri, lehuza sau chendela, iese în pragul casei,
fără a-l trece, se uită în zare şi spune: "al doilea prunc să facă acest drum
până la venire", prin care se înţelege ca naşterile să fie mai rare. Aceste
cuvinte se rostesc numai de cele ce doresc să nu aibă copii prea mulţi. Timp de
40 de zile de la naştere, lehuza nu trebuie să părăsească locuinţa. În fiecare zi
înainte de apusul soarelui toate rufele copilului trebuie strânse, contrar copilul
se plânge de colici (îl doare inima). In camera în care doarme sunt trase
perdelele ca să nu pătrundă întunericul şi să facă copilul posac (întunecat).
După expirarea termenului de 40 de zile, femeia merge la biserică să-i citească
preotul de deslegare împreună cu copilul, pe care-! închină la icoane.
c). Superstiţii şi credinţe în legătură cu noul născut.
Noul născut mort se îngroapă fără preot. Niciodată mama nu-l însoţeşte
la mormânt. Dacă pruncul se naşte vânăt, este pus imediat în apă şi fricţionat
cu rachiu, iar dacă nu prezintă speranţe de viaţă, moaşa "îl ridică la icoane"
care ţine loc de botez şi copilul astfel se consideră iertat de păcatul strămoşesc.
După ce i se taie buricul un mic capăt este îngropat, punându-se bălegar spre a
se usca tot atât de repede cum putrezeşte cel îngropat, iar pentru a nu se
injecta, locul pe care îl aleg, trebuie să fie foarte curat şi să-! opărească cu apă
fiartă înainte de a săpa groapa. Se consideră foarte norocos copilul care se
naşte cu o membrană de grăsime (înveşmântat), membrană ce se păstrează
mult timp printre obiectele cele mai de preţ. Ea este considerată ca aducătoare
de noroc pentru cei ce o poartă. Pentru ca pruncul să nu plângă se fierb câteva
coji de mac îndulcite cu zahăr care i se dau ca băutură. Ca să-! ferească de
boala cea rea, se unge cu funingine de la nouă ceaoane proprietatea a nouă
mame care au copii de acelaşi sex şi sub un an. Până la vârsta de un an copilul
nu trebuie să vadă în oglindă că se deoache. În caz că s-a întâmplat acest lucru
din greşeală, atunci i se face de deochi. Tot până la vârsta de un an nu i se taie
din păr şi din unghii ca să nu se facă hoţ. Copilul e ferit să vadă Luna.
d) Înţercarea copilului.
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anunţă prin stingerea jeratecului din sobă. Cărbunii stinşi se
pentru a fi aprinşi la naşterea altui prunc, în credinţa că astfel va
reveni laptele lehuzei. La ieşirea celor dintâi dinţi ai pruncului, se obişnuieşte
să se fiarbă grâu, pentru că aşa cum crapă grâu! la fiert, să crape gingia. La
împlinirea unui an de viaţă, mama copilului face o plăcintă mare pe care o
rupe în capul lui, şi din care apoi trebuie să guste toate rudele ce sunt invitate
la acest ceremonia!. Acest obicei s-a înlocuit astăzi cu cel a/luării de păr. Spre
a se vedea care sunt înclinaţiile pruncului, i se pune pe o tavă în ziua în care a
împlinit un an, diferite obiecte: carte, creion, unelte de muncă, bani, etc. Spre
obiectul la care a întins mâna ca să şi-! însuşească, indică viitoarea carieră.
Obiectele ce se pun spre a se alege, sunt detenninate de sex. Când a început să
meargă, se pun surcele pe spatele copilului ca să poată merge mai repede şi cu
surcelele pe spate să ocolească de trei ori un pom (copăcel ca pomul). Tăierea
din pom, o face o rudă oarecare. Acest obiceiu prilejuind părinţilor ocazia de
a-şi recruta noi rude în familie. Persoana care taie din păr ia numele de
cumătră. Cu această ocazie se face o masă la care se invită rudele şi prietenele
(cumetrie). Părul tăiat se pune în ceara luată de la lumânarea de botez şi se
păstrează cu sfinţenie de către mamă. Câteodată aceste cumetrii sunt însoţite
de dans (dar numai la băieţi, niciodată la fete). După executarea acestui
ceremonia/ copilul se poate tunde.
e) Botezul.
După cel mult o lună de zile de la naştere, are loc botezul. În cazul în
care copilul este bolnav, taina aceasta se săvârşeşte mai repede. Naşul
copilului este de obicei naşul de cununie al părinţilor. Este o mare insultă dacă
se încearcă a se schimba naşul, fără cunoştinţa şi consimţământul lui. Numele
pe care îl pune naşul este cel dorit de părinţi. De obicei celui dintâi născut,
dacă e băiat, se pune numele Ioan, iar dacă e fată, Maria. Sâmbătă seara
înainte de ziua botezului, cineva din rudele copilului, se duce cu plocon la naşă
(de obicei ploconul ela fel cu cel adus de ea /afină) şi o invită la botez. Naşa e
obligată să aducă toată linjeria pentru copil, precum şi o tavă mare cu
uscăţele. Acasă este îmbrăcat şi dus apoi la biserică pentru săvârşirea sfintei
taine. Mama nu participă la botez, chiar dacă botezul se face mai târziu.
Înainte de a se face slujba botezului, cineva din rudele naşilor împarte
asistentei nişte cruciuliţe cu panglicuţe (mărturii), obicei împrumutat din
Moldova şi practicat mai mult după război şi numai de o parte din locuitori. De
la biserică naşa cu copilul şi cu tot alaiul pornesc spre casă, unde mama
copilului îi întâmpină în prag. Naş a dă copilul mamei spunând: "Mi l-ai dat
păgân, ţi-I dau creştin". Mama primeşte copilul, sărutând mâna naş ei, apoi
intră cu toţii în casă aşezându-se la masă. Masa aceasta poartă numele tot de
cumetrie, care de obicei se face cu dar. La fete se dăruiesc cercei, perine,
lăicere, găini, purcei, etc., iar la băieţi bani sau miel, pentru ca de mic să-şi
întocmească târla. Când se dăruieşte se rostesc cuvintele: "De la noi mai puţin,
de la Dumnezeu mai mult". Botezul unei fete de obicei se face pe neobservate,
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fără

a fi urmat de aceste cumetrii. A doua zi după botez naşa vine din nou la
casa finului să-I scoată din mir. Acum mama copilului o aşteaptă cu-n plocon
similar celui adus de naşă la botez. În apa în care se face baie (scăldătoare)
naşa pune busuioc, dacă e băiat, ca să fie plăcut fetelor, usturoi ca să fugă
bolile de el; bani ca să fie bogat, iar dacă e fată, apa se aruncă la rădăcina
unui trandafir ca să fie frumoasă ca şi trandafirul. După ce naşa îmbracă
copilul, îl închină la icoane, apoi îl dă mamei zicându-i: " vi-I dau botezat să
mi-I faci de cununat". Băieţii sunt totdeauna cununaţi de naşa de botez.
Ploconul făcut de fină nu se mănâncă ci-I duce naşa acasă neatins, din care ea
trebuie să trateze pe cunoscuţii cei întâlneşte în drumul ei spre casă.
j) Indatoriri după botez.
Prin botez naşii devin părinţii sufleteşti ai copilului. De aici obiceiul de
a i se mai zice: "mama naşă" şi "tata naşu ". Aceasta pare a fi împrumutat de
la secui, care în genere numesc naşa "mama naşa ". Fin ii au datoria de a se
ruga pentru sănătatea naşi/ar. După botez părinţii copiilor au datoria să ducă
naşi/ar plocon, atât la sărbătorile Crăciunului cât şi ale Paştelui. De obicei se
fac doi colaci mari, de formă ovală, şi de lungime aproape un metru, iar în
diametru, 0,50 m. Aceşti colaci se fac de femei pricepute, bătrâne, între 60-80
de ani. Se dă o deosebită atenţie la facerea colacilor, căci dacă sunt pârliţi
înseamnă lipsă de consideraţie şi naşii se pot supăra, trimiţând darul înapoi,
ceea ce constituie o mare ruşine pentru fini. Pe lângă aceşti doi colaci, se duc
două lumânări mari şi cu două turte cumpărate din târg. Iată cum se
procedează la ducerea ploconului: a doua zi de Crăciun şi de Paşti, este ziua
când fin ii au datoria să trimită ploconul. Ploconul este dus de copiii botezaţi de
naşi sau în lipsă trimite pe cineva din familie care sunt tot fini prin alianţă.
Ajunşi la naşă, aducătorii sunt obligaţi să sărute mâna naşi/ar. Aprind apoi
amândouă lumânările, dându-le în mâna dreaptă a naşei pe care o sărută şi
ayoi îi dă tot ceea ce i-a adus. Naş a stinge lumânările zicând: "spor şi izvor".
/şi opreşte apoi numai o lumânare, un colac şi o turtă, restul îl trimite înapoi,
în credinţa ca să mai aibă de unde aduce şi altă dată, servindu-şi apoi mici
mosafiri cu dulciuri şi vin. Aceşti colaci, astăzi sunt înlocuiţi în parte, de
căpăţâni de zahăr, a căror mărime variază după situaţia materială a finului.
Lumânările se menţin şi până astăzi, cu toate că tradiţionalii colaci sunt
înlocuiţi cu alte cadouri: caşcaval afumat, roate de smochine, portocale sau
ouă încondeiate (la Paşti/ 4 .
Monografia mai cuprinde şi obiceiurile practicate de românii breţcani la
nuntă (înţelegerea între părinţi, schimbul, logodna, nunta propriu-zisă), moarte
şi înmormântare, obiceiuri de Crăciun, Anul Nou, Paşte şi diferite alte sărbători
laice sau religioase, astfel încât monografia ne oferă un tablou întreg şi original
despre ce înseamnă tradiţiile breţcane în prima jumătate a secolului al XX-lea.

14

Ibidem, pp. 74-79.
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PROFESORI AI INSTITUTULUI PEDAGOGIC DIECEZAN
DIN CARANSEBEŞ ÎN MEMORIILE ÎNVĂŢĂTORULUI
PAVELJUMANCA
Dr.

Laurenţiu-Ovidiu ROŞU

Professeurs de l'institut pedagogique diocese de Caransebes
dans les memoires de Paul Jumanca
Resume

Entre les fonds personnels ou farniliaux et les collections conservees dans
les (depots) entrepots du Departement des Archives Nationales de Caras Severin,
le fond personnel Paul Jumanca de Caransebes est remarquable par sa valeur
historique mai aussi celle litteraire des informations pour l'histoire locale et
nationale a partir du debut du XX-e siecle.
Issu d'une farnille paysanne dans Caransebes, Paul Jurnanca reussit grâce au
travail achame, de surmonter sa condition et a bâtir une carriere fructueuse en
matiere d'education. Apres l'ecole nationale et hongroise d'Etat, il poursuit ses
etudes a l'Institut Pedagogique Diocese de Caransebes. Il a commence sa carriere
comme professeur de religion a Maciova pendant deux mois, puis il a ete elu
enseignant a l'ecole confessionnelle de Caransebes. Il va a la guerre dans l'armee
austro-hongroise, rnais il desert et revient en Roumanie, ou il s'enrole dans l'armee
rournaine. Retoume a Caransebes il reprent l'activite d'enseignant, il occupe le
poste d'inspecteur scolaire, il est elu au parlement pour depute et entre 1938-1942,
est nomme inspecteur general de l'ecole primaire dans le comte, de Severin et apres
pour la region de Timisoara. Sorti a la retraite, il s'ocuppe d'ecrire des memoires,
en reussissant a ecrire des dizaines de cahiers de souvenirs. En ce materiei je vais
vous presenter des informations nouvelles sur les professeurs de Paul Jumanca qui
ont enseigne a l'Institut pedagogique diocese de Caransebes: Patriciu Drăgălina,
Enea Hodoş, Iosif Bălan, Dr. Petru Ionescu şi Dr. Petru Barbu.
Mots-cles: Pavel Jurnanca, memoires, professeurs, Institut Pedagogique
Diocesaine de Caransebeş
Pavel Jumanca s-a născut în data de 3 noiembrie 1886 1, după calendarul
vechi, ca fiu al Ilenei şi al economului Ioan Jurnanca, din Caransebeş. Pregătirea
şcolară a lui Pavel Jurnanca începe la şcoala românească, frecventată de copiii din
Arhivele Naţionale Caraş-Severin, fond familial Boşcaiu, Oţelu Roşu, dosar F55/f.d., f. 1. În studiul
Pavel Jumanca o viafă închinată cu modestie neamului şi şcolii, profesorul Ion Fiat precizează ca dată
a naşterii 15 noiembrie 1887.
1
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materiale modeste. Continuă cu cele patru clase elementare la
Şcoala Ungurească din Caransebeş, iar apoi, la îndemnul unchiului său, Tata
Gheorghe, care fusese şi el învăţător scurt timp, a intrat la Institutul Pedagogic
Diecezan din Caransebeş. După absolvirea Institutului Pedagogic Diecezan din
Caransebeş, este repartizat ca învăţător la Şcoala Confesională Ortodoxă din
Maciova2, unde funcţionează între 1O octombrie - 17 decembrie 1907. La scurt
timp este ales de către Sinodul Parohial Ortodox Român din Caransebeş, cu 220 de
voturi din 240 exprimate, învăţător la Şcoala Primară Confesională Ortodoxă din
Caransebeş. Aici, tânărul învăţător Pavel Jumanca începe una dintre cele mai
rodnice activităţi de apostol al culturii româneşti, pe lângă activitatea şcolară, unde
s-a remarcat printr-o seriozitate deosebită, se implică activ şi în activităţile
familii cu

condiţii

extraşcolare •
Încă de la începerea războiului din anul 1914, îl găsim soldat la un
3

regimentul de honvezi, dar numai până la 17 octombrie 1915, când a dezertat,
trecând Carpaţii în România4 •
Pavel Jumanca funcţionează ca învăţător la Coşovăţ până la 1 decembrie
1915, când pleacă la Bucureşti, de unde trebuia să ajungă la Armăşeşti, în judeţul
Ialomiţa, ca învăţător. Cu sprijinul lui Cassian Munteanu este angajat la o
pulberărie a armatei din Lăculeţe, în apropiere de Târgovişte. Aici lucrează într-un
atelier de confecţionare a grenadelor câte 11 ore pe zi.
Timp de 3 luni, cât a durat retragerea spre Moldova, cei evacuaţi din
pulberăria de la Lăculeţe, le-au petrecut în vagoane de marfă deschise, acoperite pe
apucate cu scânduri înţesate cu dârze, împotriva unui ger cumplit. Au fost trei luni
de mizerie, de foamete incredibilă, de infern. Abia în preajma datei de 1 martie
1917 fabrica s-a instalat în nordul Moldovei, la Dângeni, fiind anexată la Pulberăria
armatei de la Budeşti. Întors acasă, în toamna anului 1918, este numit învăţător la
5
Şcoala Primară Urbană de Stat din Caransebeş •
Între 1923-1926 funcţionează că subrevizor şcolar de control în cadrul
Preturii Plasei Caransebeş 6 , după care demisionează, fiind ales deputat în
parlament 7 • În anul 1933 este numit din nou subrevizor de control, funcţie pe care
o va deţine până la 15 octombrie 193 7, când îşi dă demisia 8 • În anul 193 8 este
2

Ibidem, ( 2.
Dacia, Timişoara, sâmbătă, 3 aprilie 1943, p. 3. (Colecfia personală Liviu Groza Caransebeş)
4
Ibidem, p. 3.
5
Notiţe autobiografice ale învăţătorului Pavel Jumanca. (Colecfia personală Liviu Groza Caransebeş)
6
Decizia Revizoratului Şcolar al Judeţului Caraş Severin nr. 2.154/9 august 1923. (Colecfia personală
Liviu Groza Caransebeş).
7
Dacia, Timişoara, sâmbătă, 3 aprilie 1943, p. 3; Notiţe autobiografice ale învăţătorului Pavel
Jumanca. (Colecfia personală Liviu Groza Caransebeş).
8
Copia adresei Ministerul Educaţiunii Naţionale, Direcţiunea Învăţământului Primar - Normal nr.
185.41114 decembrie 1937, certificată conform cu originalul de către inspectorul şcolar Tiberiu Stan.
(Colecfia personală Liviu Groza Caransebeş)
3
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numit inspector şcolar general pentru învăţământul primar din cadrul
Inspectoratului Regiunii I Şcolare Timişoara 9 , pe care o va deţine până la data
pensionării, 1 martie 1943.
Din punct de vedere al activităţii publicistice, Pavel Jumanca a întemeiat şi
redactat revista "Şcoala Bănăţeană", organ oficial al Asociaţiei Învăţătorilor din
judeţul Caraş Severin, între 1922-1924 şi apoi al Asociaţiei Învăţătorilor Bănăţeni,
între 1924-1930 şi a întemeiat şi condus revista "Învăţătorul Bănăţean", organ
oficial al Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Severin, între 1937-1938.
În colaborarea cu Gheorghe Neamţu a publicat: ,,Almanahul învăţătorilor
pe anul 1930", Lugoj, 1929, "Carte de cetire pentru clasa I-a a şcoalelor de
ucenici", Tipografia Diecezană Caransebeş, "Geografia judeţului Severin", Scrisul
Românesc, Craiova, iar cu Dănilă Iliţescu "Geografia judeţului Caraş", Scrisul
Românesc, Craiova. În colaborare cu S. Spulbereanu, 1. Popescu-Teiuşan, Vasile
Niculescu şi Ion Cioată au întocmit "o serie întreagă de manuale pentru şcoalele
primare", publicate la Editura Scrisul Românesc din Craiova 10 •
De la data pensionării şi până la data morţii, 1 aprilie 197 5, în liniştea casei
sale redactează, cu multă grijă şi migală, cele câteva mii de pagini de amintiri din
11
frământat a sa viaţă •
În acest material voi prezenta memoriile învăţătorului despre profesorii:
Patriciu Drăgălina, Enea Hodoş, Iosif Bălan, dr. Petru Ionescu şi dr. Petru Barbu,
unii dintre cei mai importanţi dascăli, care au contribuit la formarea profesională,
dar şi umană a acestuia. Informaţiile deja cunoscute sunt împletite, cu un farmec
deosebit, cu cele inedite, contribuind la cunoaşterea unor aspecte puţin cercetate
despre învăţământul caransebeşean de la începutul secolului XX.

Ce minunată şi caldă atmosferă am găsit la Institutul Pedagogic. Şi nu
numai pentru că şcoala era românească. Printre elevii ce veneau să ia aici
lumină, nu se găseau copii înfumuraţi de condiţii bune sociale şi materiale. Eram
cam deopotrivă, copii săraci de ţărani, de popi şi de dascăli legaţi de vatra
satului. Aici nu se făcea şi nici ne se putea face deosebire de clasă. Ne găseam
toţi în aceiaşi situaţie. Şi idealul şcolii era cu totul altul. Profesorii nu aveau în
vedere concepţii scrântite ale vreunei false alcătuiri sociale şi nu urmăreau
scopuri nenaturale şi irealizabile. Aveau să scoată din elevii lor conducători ai
satelor, ai poporului românesc. Tendinţa lor era să făurească aici oameni de
omenie, oameni de caracter, pe care să se poată răzima tăria de rezistenţă a
neamului în luptă cu vitregia vremurilor trăite. Mijloacele, ce-i călăuzeau în

Dacia, Timişoara, sâmbătă, 3 aprilie 1943, p. 3. (Colecţia personală Liviu Groza Caransebeş).
Pavel Jumanca, Organizaţii şi instituţii învăţătoreşti, Imprimeria Editurii Vrerea, Tipografia
Victoria, Timişoara, 1944, p. 72-73.
11
Arhivele Naţionale Caraş-Severin, fond cit., f 9.

9

10
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educaţie erau dragostea părintească şi îndrumare pedagogică. Conduita morală
se suprapunea chiar capacităţii intelectuale şi progresului realizat la învăţătură.
Copiii săraci erau ocrotiţi, cei tineri încurajaţi şi întăriţi în voinţă, ajutaţi
în clipe de nevoie. Mulţi au făcut carte şi au devenit folositori societăţii omeneşti
şi neamului românesc, datorită sprijinului material acordat lor de profesori, fie
din puţinul lor, fie din bunăvoinţa oamenilor cu dare de mână din societatea
2
caransebeşeană, de care se întâlneau încă mulţi pe vremea acea' .
Pe vremea noastră, director al şcolii era profesorul Patriciu Drăgălina,
om în puterea vârstei, aplecat de spate şi gros. Purta "kaiser bast ", un fel de
favoriţi mari, rămăşiţă de moda veche, care se întâlnea la numeroşi ofiţeri şi la
atâţia ţărani ai satelor de munte. Era barba pe care o purta şi împăratul Franţ
Iosef Om serios, puţin comunicativ, urâcios chiar, bun de suflet şi milos cu cei
ajunşi la necazuri. Se interesa de toţi elevii institutului său, de viaţa lor morală şi
de posibilităţile lor materiale şi intervenea ori de câte ori era de trebuinţă, ca să-I
ridice pe elev din necaz să-I scoată la drumul drept.
Ne preda matematica şi geografia. Lecţiile sale erau uşoare şi limpezi. Se
lucra practic. La matematică rezolva o seamă de probleme în faţa noastră, chema
câte un elev la tablă şi-! călăuzea să lucreze singur... din exemplu scotea regula,
pe care ne-o da s-o învăţăm de-a rostul. La geografie folosea desenul. De
asemenea, marca cu creta pe tablă configuraţia suprafeţei ce ni se preda, ţară
sau continent, în linii simple şi lucram şi noi împreună cu el, pe caietele noastre.
Ne repeta apoi lecţia pe hartă.
Aveam mult respect faţă de dânsul, ne feream să facem abateri de la
rânduielile disciplinare ale şcolii, că erau grele vorbele sale de ocară. În acelaşi
timp însă îl iubeam. Simţeam, prin instinct, bunătatea sa ocrotitoare pentru noi.
Înţelegeam noi că ne voia binele şi ne sileam să nu-l supărăm cu nimic.
Pedepse disciplinare aplica foarte rar, numai atunci, când toate eforturile
şi mustrările se dovedeau fără folos. Şi atunci erau aspre de tot: eliminarea.
Vinovatul se dovedise nepotrivit şi chiar dăunător misiunii de învăţător.
Câte odată îşi ieşea din fire, cu deosebire la matematică. Se găseau de cei
greu încuiaţi la cap. La dânsul - ca şi la ceilalţi profesori - nu se trânteau notele
la repezeală, mai bine zis nici nu se puneau note. Se străduia să-I facă pe elev să
înţeleagă, să pătrundă greul, câte odată îşi ieşea din fire. Când dezlegarea
problemei nu era prea încurcată... rostea amărât " Cocoş omule, pricepeto
boule!" În câteva rânduri l-am auzit zicând "Tunie dracu-n capu dumitale!",
lovind uşor, pe vinovat cu degetul arătător la frunte. Profesorii îşi făceau
însemnări în caietele lor şi numai la finea semestre/ar se dădeau notele, la
calcularea cărora trăgea mult în cumpănă şi conduita morală 13 .

12

13

Arhivele Naţionale Caraş-Severin, fond personal Pavel Jwnanca, caiet 1, f 840-841.
Ibidem, f 841-843.
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Profesorul Enea Hodol 4 era un om îndeajuns de înalt, zvelt, negricios şi
miop. Purta "ţvicări ", prin care ne sfredelea cu privirea. Era scurt la vorbă,
vorbea încet, aproape şoptind. Trebuia să fim foarte atenţi ca să-I putem auzi.
Când intra în clasă, stătea lângă catedră, până rostea unul rugăciunea. Schiţa cu
o mişcare directă semnul crucii. Şi rostea cuvântul "şedeţi", care se auzea "şeţi"
abia şoptit.
Om de frumoase cunoştinţe, iscusit mânuitor al condeiului, avea
numeroase publicaţii, de mare preţ, care îi câştigaseră titlul de "membru
corespondent al Academiei Române". Nu iubea paradele, ducea o viaţă foarte
simplă. Am putea zice că trăia numai pentru carte .... Era împotriva titlurilor prea
pompoase. Pentru civili nu avea decât titlul "Domnule!", iar pentru preoţi
"Părinte". Pe atunci mai erau la modă o mulţime de titluri, bombastice, după
moda ungurească, moştenire istorică la care aceştia nu vroiau să renunţe.
Trebuia să învăţăm destul din "manualul de stilistică maghiară", alcătuit chiar
de dânsul, atâtea titluri şi nenumărate grade şi funcţiuni, cărora li se cuvin. Cu
astea nu ne prea bătea capul, ştia că n-o să prea corespondăm pe ungureşte, iar
în româneşte nu se pomenea la dânsul o altă grăire, decât Domnule, deşi era în
uz şi la noi mulţimea de titluri, traduse mai bine sau mai nepotrivit - din
ungureşte.

Eram la şcoală confesională, nevoiţi să luăm în seamă rânduielile şi
obiceiurile din administraţia bisericească cu atâta agrăire pentru diferitele
grade 15 ierarhice: Părinte, Onorate Părinte, Prea Onorate... , Cuvincioase ... , Prea
Cuvincioase .. ., Prea Sfinţite ... , Înalt Prea Sfinţite ... Şi n-aveam încotro, trebuia să
le folosim. Hodoş nu le admitea când vorbeam cu dânsul. "Îţi frângi limba
băiete!. nu e mai frumos cuvântul Părinte!, Părinte Arhimandrit! Părinte
Episcop! decât atâtea nimicuri de cuvinte fără rost!"

Enea Hodoş n. 31 decembrie 1858 Roşia de Munte- d. 25 iulie 1945 Sibiu. Fiu allingvistului dr.
Iosif Hodoş, aparţinea unei vestite familii de intelectuali, înrudită cu Al. Papiu-Ilarian şi cu 1.
Alexandru Sever. Scriitor, filolog, pedagog, autor de manuale şcolare, publicist, editor şi traducător, îşi
începe studiile la Brad, urmează liceul la Braşov şi, datorită bursei primită de la Societatea
"Transilvania", frecventează cursuri, timp de patru ani, Ia facultăţile de medicină, filozofie şi litere din
Budapesta şi Viena. Îşi începe activitatea didactică la Sibiu, în anul 1886, ca profesor la Şcoala Civilă
de Fete înfiinţată de Astra. La chemarea Episcopului Nicolae Popeea vine la Caransebeş, în anul 1888
şi este încadrat profesor la Institutul Teologic Diecezan, unde predă Istoria literaturii române. Din anul
1889 va preda limba română, limba maghiară şi metodica predării istoriei la Institutul Pedagogic
Dieceazan din Caransebeş. Publică un manual de Istoria Literaturii Române şi contribuie la apariţia
colecţiei "Biblioteca noastră". Datorită activităţii sale ştiinţifice complexe este ales, în şedinţa din 23
martie 1904, membru corespondent al Academiei Române. În anul 1905, la numai 47 de ani trece Ia
pensie şi, din anul 1906, începe să lucreze Ia Ziarul Telegraful român din Sibiu. În anul 1919, în
calitate de director provizoriu, organizează Şcoala Normală din Sighet.
15
Arhivele Naţionale Caraş-Severin, fond personal Pavel Jumanca, caiet 1, f. 844.
14
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profesor la o şcoală pusă sub scutul şi sub ocrotirea bisericii, nu era
religios, nici măcar de ochii lumii, nu-i plăcea teatrul. Venea la biserică doar de
două ori pe an, la Crăciun şi la Paşti. Ţinea la biserică şi la toate rosturile sale,
îşi dădea bine seama de rosturile bisericii în viaJa neamului nostru de iobagi
încătuşaJi, ... dar ura fariseismul celor din serviciul bisericii şi teatrul atât de fals,
pe care-I jucau poate cei mai mulfi dintre dânşii. Şi cu toate acestea a rămas în
serviciul bisericii, ca muncitor intern în redacfia "Telegrafului român" organ
oficios al Mitropoliei Ardealului, până la moartea sa, deşi niciodată nu s-a învoit
să fie ales în vreo corporaJie bisericească.
LecJiile profesorului Hodoş erau scurte şi foarte precise. Aşa erau şi
manualele sale, atât la limba română, cât şi la cea maghiară. Stăruia cu
deosebire la vorbirea şi la scrierea corectă. Nu se pierdea niciodată în analize
gramaticale grele, migăloase şi fără de folos, cum se face în zilele de azi.
Gramatica, la dânsul era doar un mijloc auxiliar pentru învăfarea corectă a
limbii. Pare neverosimilă afirmafia mea, dar numai de la dânsul am putut învăfa
limba maghiară corect, numai dânsul m-a făcut să pătrund anumite greutăfi, pe
care nu le-am putut dezlega în cei opt ani de şcoală ungurească.
Când am intrat aici în şcoala pedagogică era încă în folosinfă vechea
ortografie etimologică. Hodoş îşi avea ortografia sa "fonetică ", care era aproape
identică cu cea introdusă de Academia Română în 1904. Şi unele rânduieli din
ortografia lui, au ajuns să fie admise abia în noua ortografie de curând rânduită
de "Academia Republicii Populare Române" (,,sânt" în loc de "sunt'').
Cu noi era scurt la vorbă. A vea şi cuvinte de apreciere, dar şi de
usturătoare ironie:
- Băiete, te-ai cam încurcat. De bună seamă nu-Ji place cartea. Şi atunci
las-o în pace şi n-o mai chinui. Du-te la vr-o meserie şi o să faci mai bună
ispravă. Nu-i cartea pentru fiecare zăpăcit.
Hodoş nu suferea - ca loJi profesorii de altfel- fala şi mândria. Când
elevul era bun la învăfătură şi la purtarea morală, i-o mai tolera, dar era
necrufător cu cei leneşi şi răi ...
- Băiete, nu ştii!... Nu intră mintea, că-i părul prea mare!... Nu poate
merge... Şi fără să-i spună să se tundă, o făcea cel vinovat el singur, că nu-l lăsa
din batjocură până nu-şi dădea jos coama...
Vedea câte odată, pe careva cu vreo fată. Nu i-ar fi făcut pentru nimic în
lume vr-o observaJie. În cea dintâi oră de a doua zi îl chema la răspuns. Dacă
ştia lecfia bine, nu-i zicea nimic. Când îl găsea slab, începea cu acelaşi ton şoptit:
- Băiete, n-ai vreme pentru carte. Umbli la plimbare cu fete. Mai înainte
cartea, apoi fetele! Lasă-le încolo că tu nu eşti de ele... Îli pierzi minJile băiete!...
Pedepsea cu " închisoarea" în clasă.
- N-ai învăfat băiete.
- Ba, mă rog, domnule profesor, am învăJat...
-Dar nu ştii! ...
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- N-am învăţat eu prea bine, că n-am avut timp.
- N-ai avut timp? ... Se poate că ai dreptate. Îţi dau eu timp. Uite când
ceilalţi pleacă la ora 12 la prânz în oraş, tu rămâi aici singur, ai şi timp şi linişte.
Poţi să înveţi aici în tihnă.
Şi vinovatul pierdea prânzul.
Pentru concepţiile sale, pentru felul său sincer şi deschis, nu prea era bine
văzut de organele administrative ale Episcopiei şi cu deosebire îşi câştigase
duşmănia protosincelului Dr. Iosif Traian Badescu, om închis, răutăcios, fanatic
biserican şi cu mare influenţă asupra episcopului Nicolae Popeea. Necazul
"bisericanilor" a crescut cu deosebire după apariţia volumului "Schiţe
umoristice", în care Hodoş scotea în evidenţă păcate ale slujitorilor altarelor,
care îşi uitau de rosturile lor în viaţa neamului nostru şi de cinstita misiune
apostolică.

Aceste împrejurarz I-au determinat pe profesorul Hodoş să-şi ceară
pensionarea. S-a nimerit ca cea din urmă lecţie s-o avem cu dânsul, în chiar ziua
în care institutul nostru a fost vizitat de profesorul, mare cărturar, Nicolae Iorga,
în călătoria întreprinsă de dânsul în Ardeal şi Banat. Iorga a nimerit clasa
noastră - eram în cursul al treilea - în ora de religie. A intrat însoţit de tot corpul
profesoral, a stat câteva minute de vorbă cu noi... În ora următoare, ora de limba
maghiară Hodoş ne-a făcut o frumoasă şi însujleţită lecţie despre profesorul
Iorga şi valoarea muncii sale pentru cultura neamului. A fost cea din urmă lecţie,
ce ne-a făcut-o. S-a pensionat şi s-a retras la Sibiu, unde a intrat simplu
muncitor, cu scrisul în redacţia oficiosului "Telegraful român" al Mitropoliei.
Acolo l-am găsit în februarie 1919, cu ocazia primului mare congres al
învăţătorilor din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş.
În vremea, când atâtea elemente slabe s-au ridicat pe poziţii înalte şi noua
administraţie românească, când organizarea vieţii de stat româneşti, se cereau
elemente capabile.... profesorului scriitor Enea Hodoş, i s-a încredinţat
organizarea Şcolii Normale din Sighet, cel mai lăturalnic colţ al ţării, unde poate
că nu s-a găsit nimeni să-I ia. A stat acolo un an, a ostenit punând totul pe temelii
trainice şi s-a întors la masa sa de lucru, din redacţia "Telegrafului român".
Când eram inspector general al învăţământului primar din Regiunea
Timişoara, îndatoririle m-au purtat pe la Sibiu. Aflasem că trăieşte în cea mai
cumplită sărăcie şi m-am dus să-I văd. Lucra tot în redacţia "Telegrafului ... ". Am
intrat în acest edificiu, am urcat la etaj, nu întâlnesc pe nimeni să mă
călăuzească. Nimeresc la o uşă ce purta inscripţia "Redacţia Telegraful român".
Bat la uşă, intru şi întreb de profesorul Hodoş. Un domn, foarte afabil mă
conduce. Ieşim din coridorul acesta, în altul deschis, spre curte, dincolo de acesta
o uşă scundă... Mi-o arată: "Acolo-! găsiţi". Omul meu pleacă, îi mulţumesc
pentru afabilitate şi bat la uşă. Nu aud niciun răspuns... Bat a doua oară...
tăcere. Deschid uşa cu sfială. Îl văd la masă scriind, cu spatele spre uşă. Îl salut
cu voce tare. Îmi făcea impresia că mai mult mă simte printr-un oarecare instinct,
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decât m-ar fi auzit. Întoarce capul, mă vede, se ridică şi se uită cu privirea
curioasă prin "ţvicării" săi tradiţionali. Nu mă recunoaşte. l-am spus numele...
Te rog să-mi vorbeşti mai tare, că nu prea aud bine!!! /-am spus pentru a doua
oară numele meu. Faţa i s-a luminat deodată şi a schiţat un zâmbet.
Îmbătrânise rău de tot. Şi anii erau mulţi, dar şi mizeria în care trăia era
mare... Aveam în faţă ruina unui om. Avea faţa rasă complet, părul alb, doar
mişcările şi vocea erau cele vechi... Era îmbrăcat cu o haină veche, ruptă în coate
şi la guler spartă de se vedea căptuşeala. Pantalonii purtau două petece mari în
genunchi şi în picioare avea nişte pantofi scâlciaţi rău. Şi-a dezbrăcat haina
ruptă şi a îmbrăcat alta mai bunişoară, roasă şi ponosită şi aceasta, dar întreagă.
de bună seamă, atâta avea şi-o păstra, îmbrăcând în cursul lucrului ruina ce-o
avea la sosirea mea.
Camera, în care lucra singur era o hală de vechituri. Cred că tot ce era
obiect scos din folosinţă se depozitase aici. Masa de brad scâlciată rău, două
scaune de aceiaşi croială şi vechime, nişte dulapuri, fotolii sparte, tot felul de
cărţi şi hârtii aruncate grămadă în cea mai mare dezordine şi acoperite cu un
strat gros de praf
Pe o sobă mare de tuei, de forma celor ce se aprindeau pe din afară, acum
întoarsă cu gura înlăuntru şi în care ardea focul, se găseau câţiva cartofi, puşi să
se coacă, de bună seamă hrana de prânz a profesorului meu. Şi mai încolo,
aruncate pe o masă mere, printre o îngrămădeală de acte, câteva legături de
zarzavaturi...
Am stat mult de vorbă cu dânsul, m-a întrebat câte ceva de pe la
Caransebeş, de elevi de-ai săi, de care-şi mai aducea aminte. Îmi frământam
mintea, cum i-aş putea veni în ajutor, măcar cu un strop în nenorocirea în care se
afla... Eram convins că l-aş jigni. La urmă, înainte de plecare, îmi oferă două
broşuri din publicaţia sa "Biblioteca noastră" întemeiată la Caransebeş şi
continuată la Sibiu. L-am rugat scrie câteva cuvinte pe ele: Ei băiete, nu pot scrie
decât cu creionul.
- Vă rog să scrieţi şi aşa. Mi-aţi face o deosebită bucurie.
S-a uitat cu drag la mine. A luat tocul şi cu scrisul tremurat a scris câteva
cuvinte şi a semnat.
Mi-a venit atunci o idee.
- Domnule profesor, mai aveţi din lucrările dumneavoastră?
- Mai am câte ceva.
- Vă rog să trimiteţi din aceste lucrări până la valoarea de 20 de mii de
lei, la adresa "Asociaţia învăţătorilor din judeţul Severin", la Lugoj.
Când am plecat, îmi venea, de marea emoţie în care mă aflam, să-i sărut
mâna... Nu mi-ar fi îngăduit-o ... Am ieşit din clădire cu ochii în lacrimi. Mergând
pe bulevard, am întâlnit maşina luxoasă a mitropolitului ieşind dintr-o vilă
strălucită, reşedinţa marelui "ierarh, urmaş al apostolilor", ce cutreierau
drumurile desculţi şi cu toiagul pribegiei în mâinile lor bătute de ploi şi arse de
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soare, propovăduind "cuvântul evangheliei"... Şi m-a cuprins aşa o revoltă de-mi
venea să urlu ... Oare instituţia acesta de înaltă administraţie bisericească s-ar fi
gândit să rupă măcar o mică fărâmă de pâine, din belşugul mesei celor sus puşi,
pentru alinarea foamei şi învelirea corpului modestului cărturar, ce-şi cheltuia
ultimele sale puteri la masa veche, deşelată, de brad, hrănit cu cartofi copţi pe
sobă şi îmbrăcat în zdrenţe, în camera de vechituri, situată dincolo de closetele
clădirii ... "Sfintei mitropolii a Ardealului".
Din Sibiu m-am abătut pe la Lugoj, am rugat pe învăţătorul Ioan Şoma,
preşedintele băncii învăţătorilor, să-i trimită telegrafic profesorului Hodoş suma
de zece mii de lei. Sosind cărţile le-am trimis, foştilor săi elevi de la institutul din
Caransebeş, cei mai mulţi pensionari, cu o adresă în care-i rugam să le
primească şi să trimită costul lor, circa 100 de lei, pe adresa băncii învăţătorilor
din Lugoj.
După câteva zile am trimis şi restul de zece mii de lei. Cu vremea s-a
primit la bancă preţul cărţilor de la unii din cei care I-au primit, alţii au uitat să-I
mai trimită ... Diferenţa destul de mare am acoperit-o eu. Şi s-a mai găsit un fost
elev al profesorului Hodoş, Alimpie Rădulea, care mi-a dat întâlnindu-mă în loc
de a sută, o mie de lei. Dacă nu-l întâlneam poate uita să trimită şi suta... Că aşa
i făcut omul... În preocupările şi necazurile sale de toată ziua uită că mai are şi
alte îndatoriri 16.

*

Profesorul Iosif Bălan 17 era un om de-o mare capacitate intelectuală.
Studiase filologia la Universitatea din Budapesta, dar nu-şi putuse termina
studiile din pricina sărăciei. Tatăl său, biet învăţător de sat, n-a mai avut de
unde-i acoperi cheltuielile. Şi atunci Episcopul Popasu l-a trimis pe cheltuiala
eparhiei şi a sa personală, la Academia de Agricultură din Magyar Ovar şi
16

Ibidem, f 843-853.
Iosif Bălan n. 1861 Gomea - d. 1911 Bucureşti. Începe studiile la Sân Mihai, continuă cu şcoala
germană din Alibunar şi Biserica Albă şi obţine diploma de maturitate la Timişoara în 1881. Din lipsa
posibilităţilor materiale, abandonează studiile de filologie clasică, începute la Universitatea din
Budapesta, dar, cu sprijinul Episcopiei Caransebeşului, începe studierea agriculturii la Academia de
Agricultură din Magyar 6văr. Cunoştea foarte bine limbile maghiară, germană, sârbă, latină, franceza,
engleza şi paleoslava. Predă la Institutul Teologic Diecezan şi la Institutul Pedagogic Diecezan din
Caransebeş materii precum: economia rurală, ştiinţele naturale, fizica, chimia, limba germană sau
agronomia. Contribuie la apariţia unor manuale de fizică şi economie. A condus Reuniunea de
Agricultură a comitatului Caraş Severin, a activat în cadrul Societăţii Agronomice din Caransebeş, a
Asociaţiei Generale de Credit pentru Economi şi Industriaşi, Filiala Caransebeş. Publică Monografia
oraşului Caransebeş, în anul 1908, împreună cu protopresbiterul Andrei Ghidiu, editează, în anul
1906, revista economico-literară Lucrul şi colaborează, pentru Enciclopedie, cu Cornel Diaconovici, la
capitolul dedicat economiei. Activitatea sa naţională determină autorităţile austro-ungare să îl treacă la
pensie în anul 1908, la numai 47 de ani. Datorită sprijinului protopopului Andrei Ghidiu este angajat
ca translator în cadrul Ministerului de Externe din Bucureşti.
17
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diploma vine profesor de agricultură şi ştiinţe naturale la Institutul
Pedagogic şi cel Teologic din Caransebeş.
Profesorul Iosif Bălan cunoştea o mulţime de limbi străine. Vorbea perfect
limbile: germană, maghiară şi sârbă, cunoştea foarte bine limba latină, slava
veche, franceza, engleza şi toate limbile slave.
Pe lângă vastele şi valoroasele sale cunoştinţe din toate domeniile, mai
avea şi un suflet uşor impresionabil şi foarte simţitor la suferinţele omeneşti şi la
nedreptăţile sociale. Fire deschisă, avea curajul sincerităţii şi-şi spunea pe şleau
convingerile sale. Şi mai presus de toate era un bun român şi bun creştin ortodox.
Viaţa i-a fost vitregă. Soţia i s-a prăpădit încă de tânără. Trăia în cameră
mobilată şi-şi risipea viaţa.
Când l-am avut profesor era o ruină a celui de altădată. Împrejurările
sale familiale şi caracterul său deschis şi deschis i-au dezechilibrat viaţa. Căzuse
- ca alţi oameni de preţ - în darul beţiei. Câte odată treceau săptămâni, luni
chiar, când nu lua în gură o picătură de băutură, ca apoi să cadă din nou şi s-o
ţină zile de-a rândul în chefuri.
În clasă preda - când preda - cu multă iscusinţă metodică. Lecţiile sale
erau ascultate cu deosebită plăcere şi se făcea bună carte. Treceau însă zile în şir
când nu da pe la şcoală şi adeseori, când venea după câte un chef, era nervos, se
necăjea de orice mişcare, de orice vorbă şi câte odată devenea furios, ţipa sau
înjura. Se silea să se stăpânească, dar nu reuşea întotdeauna.
Elevii săi ţineau cu multă dragoste la dânsul şi societatea caransebeşeană
îl cinstea mult cu toate păcatele sale; îl aprecia pentru caracterul său integru. A
avut o seamă de lucrări de valoare şi-o activitate culturală şi socială de preţ. În
frământările naţionale era de-o îndrăzneală neîntrecută. Pe când ceilalţi
profesori se sileau să ne facă educaţie naţională mai pe ocolite, ca să nu fie
observată de stăpânirea oligarhică a ţării, profesorul Bălan o da de-a dreptul şi
deschis, fie în clasă, fie în societate, ori unde s-ar fi găsit.
Câte odată, când avea un moment de răgaz şi de linişte în viaţa sa atât de
zbuciumată, uita de materia ce avea s-o predea şi ne făcea lungi şi bine
simţitoare lecţii de îndrumare şi bună conduită în misiunea atât de importantă în
viaţa neamului nostru asuprit, chemarea dăscălească.
Cu elevii săi era de-o bunătate părintească. rar se întâmpla la dânsul să
dicteze vr-o pedeapsă disciplinară sau să dea note slabe. Îşi dădea silinţa să-I
ridice pe fiecare din întuneric spre lumină şi se mulţumea numai cu faptul că
vedea un bun îndemn şi o voinţă, dacă mintea îi era cam încuiată.
În anii din urmă slăbise şi puterea sa de rezistenţă în faţa nenorocirilor în
care se găsea. Cu săptămânile nu mai dădea pe la şcoală şi carte, la dânsul n-am
mai făcut. Am terminat institutul cu slabe cunoştinţe atât la fizică, cât şi la
chimie. Stam ceva mai bine la ştiinţa agricolă. Dar profesorul Bălan ne-a dat
altceva mai de folos pentru noi, în lupta de existenţă naţională, a creat în noi o
tărie de credinţă şi o voinţă de muncă pentru apărarea moştenirii noastre
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a dreptului nostru de viaţă. A sădit în sufletele noastre dragostea
curată faţă de limba şi legea noastră străbună şi a întărit sentimentul datoriei
noastre de "luminători ai satelor". Şi acestea au fost mai de preţ decât toate
ştiinţele din lume.
Ori cât a fost de pătimaş la chefuri, n-a admis niciodată ca cineva să-l
plătească măcar un pahar de bere. Bea pe banii săi ... Şi când nu avea şi setea îl
tortura, era nervos, nu-şi găsea locul. Se liniştea apoi şi-şi vedea de munca sa din
toată inima.
În primăvara anului 1908 a fost scos la pensie. Venea în după amiezele
zilelor frumoase de primăvară sau de toamnă pe la mine la şcoală. Se plimba
până lăsam copiii acasă. Porneam apoi pe Dealul Crucii, pe câmpia mare,
ajungeam şi la Dealul Mare. Ceasuri multe rătăceam şi-mi povestea câte ceva din
istorie, din viaţa noastră socială şi naţională. Şi-mi vorbea câte odată şi din viaţa
sa. Povestea frumos, în fraze scurte, fără lux de amănunte, dar istorisea minunat
şi cu multă duioşie în glas. "Eu, în viaţa mea, toate le-am făcut fără măsură şi
fără calcul sau ordine. Dacă am lucrat ... am lucrat prea mult, dacă am băut am
băut prea mult şi asta a fost nenorocirea mea... Eu n-am putut suporta
nedreptăţile sociale şi păcătoşenia omenească. Şi ce-am putut face decât să mă
închid în mine însumi şi când n-am mai putut duce povara, am descărcat-o în vrun chef straşnic, tot fără măsură... Pentru mine momentele acestea au fost de
destindere, dar descărcarea poverii... dădeam curs sentimentelor ce mă
copleşeau. Dar acestea îmi dezechilibrau buzunarul meu atât de sărac şi răbdam
cu tărie de mucenic şi n-am cerut niciodată nimănui nimic. Demnitatea mea nu
mi-o îngăduia. Într-un moment de acesta, de cumplită lipsă, vine odată la mine
părintele unui elev, pe care-I lăsasem corigent, caz atât de rar la mine - şi-mi
oferă o sumă de bani, mare pentru mizeria în care mă găseam, dar nu i-am primit
darul şi l-am scos afară cu vorbe grele de ocară şi cred că în ziua aceea nu
mâncasem nimic şi-mi băteam capul să aflu mijlocul de a-mi stâmpărafoamea. Şi
copilul a trecut examenul de corigenţă, că-l trecea cu toată siguranţa. Eu
niciodată n-am lăsat pe nimeni repetent".
"Altădată, mă găseam într-un moment din cele mai îngrozitoare pentru
mine... când setea de băutură mă tortura cumplit... Aveam în casă o sticlă de spirt
de ars, pentru lampa la care-mi făceam câte un ceai sau îmi încălzeam mâncarea
ce-mi rămânea de la prânz. Am pus mâna pe sticlă şi am dus-o tremurând la
gură. Într-un moment lucid, care a trecut ca o scânteie prin creierul meu, am izbit
sticla de perete, de s-a făcut ţăndări. De n-o spărgeam, de bună seamă aş fi băut
spirtul, că mă cuprinsese aşa o arşiţă ... de n-aş fi putut rezista. "
Adeseori nu ieşea din casă zile de-a rândul. Mânca ce se nimerea, chiar şi
numai o bucată de pâine. Sta tot timpul la masa sa de lucru şi scria sau citea.
Studia mereu. Îl preocupau nu numai materiile specialităţii sale. Se ocupa cu de
toate. Era pensionar, când s-a apucat să înveţe ... limba norvegiană.
- Ce vă mai lipseşte şi această limbă, domnule profesor?
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- Vreau să-I citesc pe Bizonzon în limba lui.
Aceasta se petrecea pe vremea când acest scriitor cu renume mondial
luase în presă apărarea naţionalităţilor din Ţara ungurească, faţă de tendinţa
nebună de maghiarizare cu forţa a stăpânirii ungureşti.
Profesorul Bălan, când se apuca de chef era straşnic. A rămas probabil în
amintirea sebeşenilor de odinioară. Câteodată îşi avea societatea lui de
intelectuali, oameni de bune condiţii sociale şi cu nume bun în oraş. Niciodată nu
se aşeza la masă cu oameni de caracter îndoielnic şi nici cu cei ce-şi puseseră
activitatea lor în serviciul stăpânirii. Se simţea bine în societatea nemţi/ar,
evreilor şi chiar ungurilor, dacă erau oameni cum se cade şi îl iubeau şi dânşii şi
i căutau tovărăşia.
Avea clipe însă, când se înfunda în câte o crâşmă mai de doua mână, mai
izolată. Stătea la masă ceasuri de-a rândul cu băutura pe masă... Nu bea şi nu
vorbea cu nimeni... Trăia în lumea gândurilor sale. Îl urmăreau lăutarii şi
începeau să cânte câte o doină veche, legănată. Şedea nemişcat şi lacrimile îi
curgeau şiroaie pe obraji. Deodată se ridica:
- Veniţi aici... şedeţi cu mine... voi sunteţi fraţii mei. Eu nu am pe nimeni...
Comanda băutură. Şi-i cântau numai lui, oricine ar fi fost în birt. Târziu,
în noapte pleca cu muzica prin oraş. Mergea singur înainte şi ţiganii în urma lui
şi cântau marşul "Deşteaptă-te române".
- Aşa, mă fraţilor! Fără frică, că suntem acasă! Nu vă temeţi de veneticii
stăpâni! Gunoaie purtate de vânturi: ce se vor spulbera, când va veni vijelia cea
mare.
În colindările sale prin oraş întâlnea elevi de-ai institutului, care,
abătându-se de la disciplină, rătăceau pe la şezători sau clăci ... Ori îl căutau şi
anume le plăcea să-i ţină societate. Îi aşeza în ordine, se punea în fruntea lor cu
bastonul ridicat ca o sabie şi porneau în marş ... Şi muzica cânta " Deşteaptă-te
române". Se ataşau la dânşii şi flăcăi din oraş şi chiar tineri însuraţi: plugari,
meseriaşi, angajaţi. Câteodată alcătuiau o adevărată companie de ostaşi, care-şi
urma comandantul, păstrând ordinea şi că/când apăsat, în sunetul marşului.
Cine ar fi putut să le stea în cale? Profesorul Bălan, în cazuri de acestea
era foarte mândru, se credea un conducător de oaste şi era nespus de războinic.
Cu o suită de felul aceasta nimereşte la cafeneaua " Central", unde-şi
petreceau domnii stăpânirii. De afară se auzeau acordurile doinei de Kosut
Lajos. Bălan zvârle uşa de părete şi intră în cafenea, urmat de oastea sa.
- Nica!
Atât a strigat primarul oraşului. Şi doina lui Kosuth se preface într-o clipă
în" Marşul lui Iancu".
- Aşa! că aici e pământ românesc! Şi cui nu-i place să se ducă! Dincolo de
Tisa, aco/o-i ţara voastră!
Lua câteodată muzica cu sine şi dacă nu întâlnea de ai săi, se ducea în
puterea nopţii la internat, fie teologic, fie pedagogic, scula pe toată lumea şi
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punea să-i cânte Iomarul Înălţării Domnului! Cântau cu toţii şi el plângea în
tăcere, cu faţa iluminată. Când se isprăvea, urma o clipă de tăcere, de linişte
mormântală, ridica apoi capul, se uita apoi în jur, ca deşteptat dintr-o adâncă
visare. Se îndrepta spre lăutari:
-O sârbă, să joace tot poporul!
Se punea în frunte cu toţi elevii, fie că ştiau, fie că nu, frământau jocul,
aşa în cămeşă de noapte şi desculţi cum se găseau. L-ar fi supărat rău dacă
vreunul ar fi stat deoparte. Pleca apoi cu muzica după el:
- Copii, să mă iertaţi! Am şi eu calvarul meu, pe care trebuie să-I urc. Aşa
a fost rânduită zodia mea.
În vremea aceea, cărturarii români din Caransebeş se găseau în cumplită
vrajbă, care a adus mari nenorociri pe capul acestui oraş, cu un trecut de mare
vrednicie. Şi multe şi mari frământări s-au petrecut aici pe atunci.
Deoparte protosincelul dr. Iosif Traian Badescu, recomandat de aproape
de prietenul său, grofesorul dr. Petru Barbu 18, pe de altă parte protosincelul dr.
Iosif Iuliu Olariu 9, cu fraţii Ionescu, profesorul Petru şi advocatul Nicolae ...

18

Dr. Petru Barbu, n. 7 mai 1864 Lugoj - d. 1941 Lugoj. Începe studiile, cu cele 4 clase primare la
Greco Ortodoxă din Lugoj, continuă cu liceul, urmat la Beiuş, Blaj şi finalizat la
Braşov, Facultatea de Teologie din Cernăuţi şi studii de specializare post universitare la Graz şi Belin.
La vârsta de numai 27 de ani obţine titlul de doctor în teologie al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi.
Din 1892 este numit profesor la Institutul Teologic şi la Institutul Pedagogic din Caransebeş, unde va
funcţiona, cu o întrerupere impusă de autorităţile austro-ungare până în anul 1936, când se
pensionează. Membru în toate structurile bisericeşti, participant activ la mişcarea naţională din Banat,
autor de manuale şcolare şi de cărţi de specialitate teologică, redactor al Foii Diecezane din Caransebeş
între 1892-1908, colaborator la Gazeta Transilvaniei, Tribuna, Biserica şi Şcoala, Drapelul sau Foaia
Pedagogică se implică activ şi în viaţa socială a Caransebeşului fiind casier al Reuniunii Învăţătorilor
din Dieceza Caransebeşului, bibliotecar al Casinei Române, director şi întemeietor al Băncii Populare
din Caransebeş.
19
Dr. Iosifluliu Olariu n. 6 februarie 1859 Maidan - d. 6 noiembrie 1920 Caransebeş. Impus ca unul
dintre cei mai profunzi şi prolifici teologi bănăţeni, începe studiile la Oraviţa şi Lugoj, unde obţine
rezultate excepţionale, apoi cu sprijinul Episcopului Ioan Popasu, din 1880 urmează Facultatea de
Teologie din Cernăuţi. După facultate continuă cursurile post universitare la Lipsea şi Erlagen, iar în 30
martie 1885 îşi susţine doctoratul la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Se căsătoreşte cu Anica
Popovici, sora profesorului de muzică Nichi Popovici, care moare după doar doi ani, la vârsta de 19 ani.
La l septembrie 1885 îşi începe activitatea ca profesor la Institutul Teologic Diecezan din Caransebeş,
iar din 1888 este numit director al acestuia. La Il mai 1903 a îmbrăcat haina monahală la Mănăstirea
Hodoş Bodrog. În septembrie 1917 se transferă la Institutul Teologic din Arad, după 32 de ani petrecuţi
la Caransebeş, dar se reîntoarce după numai un an la Caransebeş. Candidează la scaunul de episcop al
Caransebeşului în anul 1908 şi în anul 1909, fără a fi ales. Pe lângă importanta activitate ştiinţifică în
domeniul teologiei, Dr. Iosif Iuliu Olariu se remarcă şi ca folclorist. A fost membru al Astra, preşedinte
al Fondului de Ajutorare "Ioan Popasu" al studenţilor de la Institutul Teologic Pedagogic din
Caransebeş şi membru onorar al "Academiei Ortodoxe" a studenţilor de la Facultatea de Teologie din
Şcoala Confesională

Cernăuţi.
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Profesorul Iosif Bălan nu s-a amestecat în vrajba aceasta. Dimpotrivă ne
vorbea mereu de ea, de răul ce-l pricinuieşte neamului şi credinţei noastre
străbune, atrăgându-ne atenţia asupra nenorocite/ar consecinţe ce ar urma, dacă
şi noi "luminătorii satelor" am urma exemplul profesorilor noştri şi al
cărturarilor din jurul neamului vlădicesc.
Ca urmare a neînţelegerilor duşmănoase dintre fruntaşii vieţii noastre
culturale şi religioase, în primăvara anului 1918, guvernul de la Budapesta s-a
amestecat direct în treburile Episcopiei şi au fost scoşi din posturile lor
profesorii: Patriciu Drăgălina şi Iosif Bălan de la institutul pedagogic, Dr. Petru
Barbu şi Dr. Gheorghe Dragomi/ 0 de la institutul teologic şi învăţătorul şcolii de
aplicaţie Petru Bizerea.
Profesorul Iosif Bălan, trecut la pensie, nu şi-a pierdut deloc firea. Îmi
aduc aminte. Eram învăţător la şcoala confesională din faţa bisericii noastre
catedrale. Eram încă în vechea clădire. M-am trezit cu el în şcoală, însoţit de
învăţătorul Petru Bizerea. Nu ştiu prin ce împrejurare au nimerit la mine.
"- Apoi, ne-au dat cu piciorul! Venim chiar de la Consistoriu. Se ţinu
şedinţă şi se hotărî aruncarea noastră afară. Dar nu-i nimic! E bine şi aşa ... N-o
să murim de foame. S-o găsi şi pentru noi, pe undeva vr-o bucată de mămăligă
românească... Şi-i mai dulce decât pâinea stăpânirii de la Budapesta... Să le fie
de bine. Profesorul Bălan rămâne tot el şi nu va muri de foame şi nici nu va fi
îngenuncheat niciodată!"
Era pe vremea aceea un mare proprietar de pământ la Rugi. Avea un
băiat, pe care vrea să-I pregătească pentru cariera diplomatică şi avea nevoie de
un îndrumător pentru limbile clare...
Protopresbiterul Andrei Ghidiu 21 il-a recomandat pe profesorul Bălan.
Dr. George Dragomir n. 18 iulie 1870 Lugoj - d. 1918 Lugoj. După gimnaziul şi liceul absolvite la
Lugoj, studiază teologia la Institutul Teologic Diecezan din Caransebeş (1890-1893) şi la Facultatea de
Teologie din Cernăuţi, unde în 10 octombrie 1896, la 26 de ani îşi susţine şi doctoratul. Îşi desfăşoară
activitatea ca profesor şi prefect la Institutul Teologic din Arad (1897 -1900) şi profesor la Institutul
Teologic Diecezan din Caransebeş (1900-1911), unde a predat Istoria bisericească, Arheologia morală,
Pedagogia, Catihetica, Retorica şi Stilistica. În anul 1902 este ales preşedinte al Societăţii de Lectură
"Ioan Popasu" a Teologilor şi Pedagogilor din Caransebeş şi în conducerea Fondului de Întrajutorare
"Ioan Popasu" al elevilor teologi şi pedagogi. În anul 1908, datorită activităţii sale pe plan naţional,
alături de Dr. Petru Barbu, Iosif Bălan, Vasile Mândrean şi Ioan Paul, Dr. George Dragomir este
suspendat din funcţie. În anul 1911 este ales protopop la Biserica Albă. După intrarea României în
război, în anul 1916, este departat în lagărul de la Nagymarton şi apoi la Sopron, unde după 17 luni îşi
20

găseşte sfârşitul.

Andrei Ghidiu, n. 15 ianuarie 1849 Deda- d. 1937 Caransebeş. Urmează seminarul teologic şi apoi
studiile universitare la Viena şi Leipzig. În perioada 1880-1881 îşi desfăşoară activitatea ca profesor de
teologie la Caransebeş, în 1883 îl întâlnim ca protopop al Oraviţei, iar din anul 1888 ocupă funcţia de
protopop al Caransebeşului. Este implicat activ în mişcarea naţională şi culturală din zonă, fiind ales
preşedinte al despărţămintelor Astra. În 7 noiembrie 1918 prezidează adunarea de la Caransebeş, în
cadrul căreia s-a decis înfiinţarea Consiliului Naţional Român Caransebeş şi a gărzilor naţionale în

21
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După

luni de zile l-a întrebat pe boier:
-Ei, cum te împaci cu Bălan? Face copilul vreo ispravă cu dânsul?
- Prea Onorate, părinte, nu numai că fiul meu face strălucită carte, dar
omul acesta e un adevărat lexicon ... Eu am umblat mult, am cunoscut oameni de
seamă şi în ţară şi în străinătate, dar n-am întâlnit încă un al doilea om, care să
ştie atâtea câte ştie acest profesor. Nu există ramură de ştiinţă, pe care el să n-o
cunoască ... E o plăcere să stai cu el de vorbă...
- Dar s-a întâmplat vr-o dată să-I vezi beat?
-Nul De zece luni e în casa mea, dar n-a pus gura pe băutură. Şi am în
casa mea băuturi alese şi la masă se serveşte în fiecare zi, dar n-a băut măcar un
strop. Am auzit şi eu că e chejliu, dar văd că are tăria să se reţină. Am toată
stima pentru acest om.
Cu elevul său a plecat în Germania, însoţindu-1/a Universitate.
După o vreme s-a întors înapoi. Venea adeseori pe la mine şi mă lua cu
dânsul la plimbare. Îmi spunea: " Când eşti departe de pământul strămoşilor tăi,
te cuprinde câteodată aşa o simţire de te doare şi-ţi vine să zbori... Mi-a mers
bine în Ţara nemţească, dar mă cuprindea dorul câteodată şi-mi venea să plec...
să nu mă mai opresc ... Mă închideam în casă şi vorbeam româneşte ... ca să mai
aud grai românesc ... "
Cu mica pensioară ce-o avea de la Episcopie, o ducea din greu şi trăia în
amară mizerie. Nu se plângea către nimeni. Umbla în haine tot mai ponosite...
Într-o vreme a fost chemat în serviciu la Ministerul de Externe din
Bucureşti, ca translator. Era ministru Titu Maiorescu, văr primar cu fosta soţie a
protopresbiterului Andrei Ghidiu. De bună seamă Taica Prota, care ţinea mult la
profesorul nostru, i-a făcut rost de această slujbă. Cunoscător al atâtor limbi şi
încă capabil de muncă a fost de bun folos ministerului.
S-a dus la Bucureşti şi a rămas acolo pentru totdeauna. "Într-o seară scrie un coleg al său - am lucrat până târziu la Minister, s-a dus acasă şi
dimineaţa fusese găsit mort în camera sa, lucrase prea mult".
A fost înmormântat în cimitirul Belu. S-a pornit apoi o mişcare printre
învăţătorii bănăţeni pentru adunarea fondului necesar ca să-i ridice pe mormânt,
o cruce de marmură, demnă de marele său suflet. Reuniunea Învăţătorească din
Eparhia Caransebeşului a încercat să adune contribuţii benevole din partea
foştilor săi elevi ... dar a izbucnit războiul mondial, s-a făcut România Mare ... alte
preocupări ale prezentului şi mormântul din cimitirul Belu s-a risipit în uitarea
vremurilor22 .

fiecare comună şi participă la marea adunare naţională de la Alba Iulia ca delegat al Protopopiatului
Ortodox Caransebeş. Pe plan publicistic colaborează la Foaia Diecezană, iar în anul 1909 tipăreşte,
împreună cu profesorul Iosif Bălan Monografia oraşului Caransebeş.
22
Arhivele Naţionale Caraş-Severin,fond personal Pavel Jumanca, caiet 1, f. 854-867.
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Profesorul dr. Petru Ionescu era încă tânăr când l-am avut eu profesor.
Fiu de preot din satul Iaz, venise la Caransebeş făcând carte pe cheltuiala
Episcopiei. Ne preda ştiinţele pedagogice şi istorie Era bun profesor, crescuse în
sărăcie şi ocrotea cu dragoste părintească pe toţi elevii nevoiaşi. Adeseori colecta
în oraş, pe la negustorii români şi alţi oameni cu dare de mână, sume frumoase şi
le venea în ajutor. Era foarte ironic şi avea cuvinte usturătoare pentru cei ce se
a băteau de la buna rânduială a şcolii. Nu putea suferi mândria şi îngâmfarea ... Şi
cu deosebire îl supărau acestea, când le observa la copiii săraci, care primeau
ajutoare.
Profesorul Ionescu, doctor în ştiinţele teologice şi absolvent al facultăţii
de filozofie, intenţiona să treacă la vr-un protopopiat. A candidat la Vârşeţ, dar
uneltirile protosincelului Badescu, consilier al senatului bisericesc I-au
împiedicat în această dorinţă a sa şi a fost ales, de senatul bisericesc, un altul
mai puţin calificat. A mai încercat şi altădată cu aceleaşi rezultate. Şi s-a pornit
de aici mare războire între cărturarii români din Caransebeş, cu urmări
nenorocite pentru acest colţ de ţară.
S-a aşezat în oraş şi fratele profesorului Petru Ionescu, advocatul Nicolae
Ionescu, a întemeiat foaia "Renaşterea", împroşcând cu cele mai scârboase
cuvinte pe toţi, pe care-i credea adversari ai tendinţe/ar sale de acaparare şi
înălţare socială. Advocatul Ionescu a fost piesa rea a Caransebeşului, duh
necurat, care ani de-a rândul a răspândit otrava sa.
Profesorul Ionescu nu era aşa de stârnit. Avea şi dânsul răutăţile sale,
porniri de răzbunare, dar mai domoale, le făcea toate mai în ascuns, mai cu
perdea şi nu le ducea până la prăbuşire ...
În şcoală nu le simţeam aceste răutăţi, deşi aveam aici, în acelaşi corp
profesoral pe dr. Petru Barbu, cel mai înverşunat adversar al Ioneştilor. Auzeam
şi noi de frământările din societatea caransebeşeană, citeam şi noi "Renaşterea",
dar toate aceste valuri înfuriate nu pătrundeau între păreţii institutului. Şi
atmosfera de aici era ca/mă şi caldă. Corpul profesoral activa într-o frumoasă şi
cinstită armonie.
Când eram în cursul al patrulea, aproape de finea anului şcolar,
profesorul Ionescu ne părăseşte. Numit director general în Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice, pleacă la Budapesta.
Amestecat şi dânsul în vâltoarea de ură şi patimi dezlănţuite în acest oraş,
având şi partea sa de vină, noi, elevii săi îi păstrăm o cinstită amintire şi o curată
recunoştinţă, căci nouă ne-a fost un bun profesor, ne-a învăţat bună carte, ne-a
fost un părinte ocrotitor şi un înţelept îndrumător în viaţă şi în chemarea noastră
dăscălească •

23
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Dr. Petru Barbu, profesor la Institutul Teologic, ne preda nouă, celor de
la Pedagogie, religie. Bine pregătit în materie, ne făcea frumoase lecţii. Om cu o
înţeleaptă orientare în ştiinţele reale, se silea să încopcieze învăţăturile de
credinţă, cu descoperirile ştiinţifice. Îmi aduc aminte de primele lecţii din
Testamentul vechi, când am învăţat la ora de religie despre "facerea lumii", ni se
predase la geografie de către directorul Patriciu Drăgălina "formarea
pământului".

Profesorul Barbu îşi dădea seama de nedumerirea şi îndoia/a ce se
producea în sufletul nostru şi se silea să ne dea explicaţii care să apropie
contrastul dintre cele două afirmaţii, referitoare la crearea lumii noastre.
Facerea lumii- după biblie- e o legendă a poporului evreiesc. Moise era
un cărturar de seamă, crescuse la curtea faraonului, în vremea aceea cel mai
însemnat centru de cultură. Şi Moise va fi ştiut mai multe despre facerea lumii,
decât legenda cea-a scris-o. Să facem o comparaţie între biblie şi ştiinţă.
Descoperirile învăţaţi/ar ne spun că pământul s-a format în şase mari epoci, a
şaptea fiind epoca noastră de pace în interiorul globului, opera lungă de formare
fiind terminată. Biblia ne vorbeşte că Dumnezeu a făcut lumea în şase zile. Cât au
fost de mari aceste zile? Cine le-a măsurat? Şi cine era să le socotească, când
abia în ziua a patra s-a făcut soarele şi celelalte corpuri cereşti? Dacă am lua în
amănunte înfăptuirile de fiecare zi ale Creatorului, după Sfânta Scriptură, putem
constata că se apropie binişor de creaţiile întâmplate în fiecare epocă, susţinute
de ştiinţă.
·
Profesorul Barbu era - la aparenţă - un ursuz, chiar cu vorbe grele de
ocară în cuvântul său. Nu era însă un om rău. Copil de om cu bună stare, ducea o
viaţă plină de bucurii şi acestea le tolera, până la o anumită limită şi elevilor săi.
La balurile, la care se îngăduia şi elevilor participarea, se învârtea mereu între
dânşii, făcându-le mereu educaţie socială, pe care noi, fii de plugari, n-o prea
aduseserăm de acasă.
Vorbea scurt şi greu. Avea şi privirea mereu încruntată. În fond era un om
bun de suflet şi ocrotea cu multă dragoste pe cei ajunşi în necazuri.
Avea manualele sale de religie şi erau minunat alcătuite. Cele mai bune
din vremea lor. La istorie bisericească, intercala şi părţi din istoria noastră
naţională: Formarea poporului românesc, Întemeierea principatelor... Ioneştii în amară duşmănie cu dânsul - au sesizat - indirect stăpânirea de la Budapesta,
a fost luat la răspundere... lecţiile de istorie naţională din cartea de istorie
bisericească au fost eliminate...
Această împrejurare încă n-a constituit o piedică. Ne-a făcut şi de aici
încolo - împreună cu materia de religie - întreagă istoria neamului românesc.
Şi pare ciudat, dar, în acelaşi timp ne-o făcea şi profesorul Ionescu în
legătură cu istoria Ungariei şi cu istoria universală.
https://biblioteca-digitala.ro
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Prieten devotat al protosincelului Badescu, a dus -pe faţă - o cumplită
luptă cu partea adversă, primind crunte lovituri date de "Renaşterea" şi presa
străină sau înstrăinată româneşte.
În primăvara anului 1908, a fost şi dânsul dat afară, în urma amestecului
stăpânirii ungureşti, în trebile interne ale Episcopiei - rezultat al luptelor
vătămătoare dintre fraţi.
Plecat de la şcoală întemeiază "Banca poporală ", o conduce ca director
şi continuă, în această calitate şi cu mai multă libertate de mişcare - războirea
împotriva grupului Olariu, fraţii Ionescu, sprijiniţi de Constantin Burdia şi
favorizaţi de guvernul de la Budapesta.
După unirea naţională, revine la institutul teologic, ia conducerea
acestuia şi activează cu bune rezultate, având acum deplină libertate.
S-a stins de-o boală lungă şi grea, la Bucureşti şi a fost înmormântat - la
dorinţa sa - în cimitirul Caransebeşului. O cruce simplă de lemn, cu inscripţia de
mult ştearsă, la o margine de cărare, mai arată locul, unde îşi doarme somnul
veciniciei. Pe aeroape se găseşte mormântul adversarului său din toată vremea,
dr. Iosif Olariu 4•
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DEZBATERILE RATIFICĂRII TRATATULUI DE LA
TRIANON ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Dr. Alexandru

PORŢEANU

The Debates Ratification of Trianon of Peace Treaty
in the Romanian Parliament
Abstract
The Law Project concerning the ratification of the Peace Treaty, the
Protocol and the Annexe Declaration concluded at Trianon entered into the
debates of extraordinary session of Romania' s Senate with the King' s Message
of 9 august 1920. The delegates of the 5 sections of the Senate gathered to
designate the speaker and to admit the Project, on 11 august 1920.
The plenum presentation took place during the 14 august meeting and
the proper debate on 16-17 august 1920. The Chamber of Deputies also
dedicated an extraordinary session to the same theme of major politica}
importance, on 25-26 august 1920. The deliberations were dominated by the
affrrmation and emphasis ofthe fundamental historical and politica! importance
for Romania of the Peace Treaty between the Allied and Associated Powers on
one hand and Hungary on the other, as well as the minute analysis of several
dissatisfactions related to the established borders in Banat, in the west of
Romania and in Maramures. The debates were dominated by the speeches of
Take Ionescu in both Chambers and ofluliu Maniu in the Chamber ofDeputies.
The Senate adopted the Project with 68 white balls against 1 black and the
Chamber of Deputies with 134 balls against 20 black. The result expressed the
democratic character ofthe debates, which crowned the constructive perception
ofTrianon Treaty in Romania's society, in the public conscience ofthe epoch.
Key words: Peace Treaty, Trianon, Romanian Parliament, Hungary, Romania
Evenimentul istoric al semnării la 4 iunie 1920, la Trianon, a Tratatului
de Pace între Puterile Aliate şi Asociate şi Ungaria, a marcat finalizarea
principală, de ordin politic, a acestui act fundamental, de drept şi relaţii
internaţionale în epoca contemporană 1• Acest moment politic esenţial a fost urmat
Textul oficial, integral, original, în limba franceză şi cel tradus în limba română în:
a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională. Voi.
VI, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, doc. nr. 890, pp. 142-272 (lb.
franceză), 272-399 (lb. română). Este structurat în 14 părţi (I-XIV), conţine 364 articole, urmate
în final de un Protocol şi o Declaraţiune. Textul oficial a fost redactat în limbile franceză şi
germană. Conform art. 364, "În caz de divergenţă, textul francez va face deplină credinţă,
exceptându-se partea 1, (Pactul Societăţii Naţiunilor) şi partea XIII. (Munca), în care textele
1

Desăvârşirea unităţii naţional-statale
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de îndeplinirea procedurilor necesare de ordin juridic, ale ratificării Tratatului de
statele semnatare, ca o condiţie formală şi de fond pentru intrarea efectivă în
vigoare a Tratatului.
În cazul României, ca Putere Asociată, Proiectul de lege relativ la
ratificarea Tratatului de Pace, a Protocolului şi a DeclaraJiei anexe, încheiat la
Trianon, a intrat în dezbaterea sesiunii extraordinare a Senatului României 2 prin
Mesajul Regal din 9 august 1920.
Delegaţii celor cinci Secţiuni ale Senatului (în ordinea acestora: Spiru
Gheorghiu, D. Alexandrescu, C. Meitani, Lazăr Popescu şi N. Batzaria) s-au
întrunit la 11 august 1920 sub preşedinţia lui C. Meitani, desemnând ca raportor
pe D. Alexandrescu şi au admis cu toţii Proiectul de lege în cauză. Prezentarea
Proiectului în plenul Senatului a avut loc în şedinţa din 14 august 1920, după
încheierea şi votarea Proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului de Pace cu
Germania, de la Versailles, din 28 iunie 1919.
Proiectul referitor la ratificarea Tratatului de la Trianon conţinea articolul
unic prin care "Guvernul este autorizat a ratifica şi a face să se execute
Tratatul...". În Expunerea de motive asupra Proiectului, semnată de Ministrul
Afacerilor Străine, Take Ionescu, se sublinia importanţa esenţială a Tratatului,
care confirma înfăptuirea unităţii statului naţional român. "Odată cu ratificarea
Tratatului de la Trianon, relaţiile dintre noi şi Ungaria vor deveni normale" - se
declara în motivarea Proiectului.
Sedinţa Senatului României consacrată deliberării asupra Proiectului
Legii de ratificare a Tratatului de Pace de la Trianon a fost condusă de
Preşedintele Senatului, generalul C. Coandă. La dezbaterea Proiectului au luat
cuvântul nouă senatori: 1. Păcurariu, Ion Nistor, Ibrahim Themo, G.G.
Mironescu, Liviu Micşa, Christache Georgescu, George Bilaşco, gen. Silviu
Herbay, Eugeniu Bran. Dintre aceştia, cinci reprezentau provinciile istorice unite
cu România care erau menţionate în Tratatul de la Trianon. Dezbaterea a
continuat în zilele de 16-17 august 1920, încheindu-se cu discursul lui Take
Ionescu şi votarea Legii. Deliberările au fost dominate de afirmarea stăruitoare
către

franceze şi engleze vor avea aceiaşi valoare". Plenipotenţiarii Statelor sernnatare "au semnat
Tratatul de faţă ... tăcut la Trianon ... într-un singur exemplar, care va rămâne depus în arhivele
Guvernului Republicii Franceze şi de pe care se vor preda copii autentice fiecăreia dintre
Puterile sernnatare". Cercetarea istorică ştiinţifică a complexităţii cuprinsului şi implicaţiilor
Tratatului de la Trianon resimte tot mai mult necesitatea unei BIBLIOGRAFII ample,
cuprinzătoare, internationale, asupra tematicii sale analitice, ca bază a elaborării unor studii
aprofundate asupra sernnificaţiilor istorico-juridice, social-culturale, politice, ca act
fundamental al relaţiilor internaţionale contemporane. Pentru cei interesaţi să nege importanţa
Tratatului, menţionăm că în încheierea şi semnarea lui au fost implicate 34 de state, însurnând
majoritatea de atunci a statelor şi a populaţiei PLANETEI.
2
Dezbaterile Parlamentare. Senatul. Sesiunea 1920. Şedinţele din 14, 16, 17 august 1920
(sesiune extraordinară), nr. 32, din 22 august 1920, pp. 623-628; nr. 33, din 24 august, şedinţa
din 16 august 1920, pp. 629-639; nr. 34, din 26 august, şedinţa din 17 august 1920, pp. 64 7-658.
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a importanţei politice şi istorice fundamentale a Tratatului de Pace de la
Trianon pentru România, precum şi de analizarea minuţioasă a unor insatisfacţii
generate de clauzele referitoare la trasarea graniţei în Banat şi în Maramureş. Cea
mai consistentă expunere, cu caracter istoric fundamental, de ansamblu, a
aparţinut valorosului istoric Ion Nistor3 , iar chestiunile referitoare la Banat şi
Maramureş au format obiectul atenţiei speciale în deosebi a reprezentanţilor
acelor zone. Expunerea acestora a relevat şi aspecte sau opinii referitoare la
desfăşurarea laborioasă a lucrărilor Conferinţei de Pace, a complexităţii şi
dificultăţilor deosebite ale acestora. Cei mai avizaţi dintre vorbitori au formulat
opinii pertinente referitoare la o serie de articole şi clauze concrete ale Tratatului
de la Trianon. "Noi, ardelenii, am aşteptat cu impacienţă încheierea tratatului de
pace cu Ungaria pentru ca, consfinţind starea de drept şi de fapt. .. să risipească
unele nădejdi deşarte ce le mai nutreau fraţii noştri maghiari, deveniţi acum
cetăţeni români ... Noi, membri ai partidului naţional, votăm ratificarea acestui
tratat. Când facem aceasta, ţinem ca să căutăm oareşicare orientare în ce priveşte
raporturile noastre cu statul vecin, cu Ungaria" - declara în cuvântul său
senatorul Liviu Micşa 4 . "Ne dăm seama că în Ungaria şi poate şi la o parte a
cetăţenilor noştri de limbă maghiară, domneşte nemulţumire pe urma acestui
tratat" - continua acelaşi senator, arătând că ,,nu putem decât să regretăm această
nemulţumire şi să căutăm a-i face să înţeleagă că teritoriile pentru care am
luptat. .. ne compet (ni se cuvin- n.n.) atât în baza dreptului istoric, cât şi în baza
dreptului firesc". Vorbitorul sublinia importanţa prevederilor referitoare la
drepturile minorităţilor cuprinse în Hotărârea istorică a Unirii, de la Alba Iulia 5 •
Abordând şi unele probleme politice interne de actualitate, discursul senatorului
Liviu Micşa a generat unele observaţii sau precizări (Gh. Fleşariu, Ilie Beu ş.a.),
discuţia riscând a lua aspectul unor dispute politice ce depăşeau tema dezbaterii
(efectele din Transilvania ale schimbării guvernului). Senatorul Liviu Micşa a
subliniat necesitatea reformei administrative bazată pe principiul descentralizării
şi a atras atenţia asupra unor comportamente necorespunzătoare în relaţiile cu
minorităţile, relevate şi în presă. Încheierea acestui discurs a fost rezervată
necesităţii reglementării chestiunii titlurilor împrumuturilor de război austroungare în favoarea celor pentru care recuperarea lor este o necesitate vitala 6 •
Un amplu expozeu asupra situaţiei frontierei din Maramureş a fost
desfăşurat cu deosebită competenţă în faţa plenului Senatului României de către
senatorul George Bilaşco 7 , reprezentant al acelei zone. Alte discursuri pertinente
asupra unor probleme politico-istorice şi de actualitate referitoare la Transilvania

3

Ibidem,
Ibidem,
5
Ibidem,
6
Ibidem.
7
Ibidem,

4

pp. 629-634.
p. 637.
pp. 638-639.
pp. 650-652.
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au fost rostite de senatorii Silviu Herbay 8 şi Eugen Bran9 . Deliberările Senatului
României asupra ratificării Tratatului de la Trianon au fost cuprinzătoare,
substanţiale, desfăşurate la un nivel superior de responsabilitate politică
naţională. Analiza explicativă asupra unor insatisfacţii privind chestiunea
frontierelor din Banat şi Maramureş a avut pe alocuri şi nota unei anumite dileme
morale mai pronunţate, dar fără a ajunge să vizeze Tratatul însuşi, a cărui
ratificare constituia în acel moment şi în perspectivă o raţiune superioară de
Stat. Aceste probleme de ansamblu, de fond sau specifice au fost sintetizate
concluziv în remarcabilul discurs final din Senat rostit de Take /onescu 10 , în
calitatea sa de Ministru al Afacerilor Străine şi de iniţiator al Proiectului de lege
pentru ratificarea Tratatului de la Trianon. Oratorul a pus un accent special pe
importanţa

Tratatului, a semnăturii depuse pe acest Tratat de către
României, pe răspunderea politică ce-i revine astfel în relaţiile

reprezentanţii

politice externe şi internaţionale. Aceste realităţi fundamentale, dominante,
impuneau o atenţie deosebită inclusiv în privinţa percepţiei unor aspecte mai
sensibile referitoare la frontiere. Diplomatul de mare anvergură care era Take
Ionescu putea înţelege, ca fruntaş al scenei politice interne, explicaţia unor
nemulţumiri privind delicatele probleme ale frontierelor, dar era categoric în a nu
putea accepta ca acestea să vizeze însăşi Tratatul supus ratificării. Ca om politic,
putea admite "că altfel ar fi putut să iasă fruntariile României dacă Statul Român
ar fi ştiut cum să-şi conducă acţiunea lui" 11 • El însuşi cunoştea foarte bine destule
detalii privind modul de acţiune ineficient al unor reprezentanţi ai Statului român
la lucrările marelui forum al Conferinţei de Pace de la Paris. În viziunea politică a
lui Take Ionescu, relaţiile României cu Ungaria urmau să înregistreze o
schimbare, o dezvoltare cantitativă şi calitativă. "Suntem hotărâţi sincer să facem
Ungariei toate facilităţile ca să fim în bune relaţiuni cu această ţară. Eu pricep
durerile Ungariei. De la situaţiunea dinaintea războiului la situaţia actuală, de la
Ungaria care mergea din creştetul Carpaţilor până la Marea Adriatică, la cea de
azi, este o mare deosebire. Evident durerea trebuie să fie mare, cu atât mai mult
cu cât Ungaria a lăsat colonii (minorităţi- n.n.) în statele noi, vecine. Ungaria se
va găsi în viitor între greutăţile materiale interne şi greutăţile provocate de
existenţa minorităţilor maghiare în noile state. Însă Ungaria trebuie să considere
şi ea ca definitiv tratatul acesta, orice ar avea în suflet. .. Unei astfel de Ungarii
noi suntem datori să-i întindem mâna ... " 12 • În finalul deliberărilor destul de largi,
Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului de Pace de la Trianon a fost adoptat
de Senatul României cu 68 bile albe şi 1 bilă neagră 13 • Procedura validării
8

Ibidem, pp. 652-654.
Ibidem, pp. 654- 656.
10
Ibidem, pp. 656-658.
11
Ibidem, p. 656.
12
Ibidem, p. 658.
13
Ibidem.
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Proiectului Legii de ratificare a Tratatului a continuat conform normelor
constituţionale, prin dezbaterea Proiectului în sesiunea extraordinară a Adunarea
14
Deputaţilor, în zilele de 25 şi 26 august 1920 •
Sedinţa din 25 august 1920 a Adunării Deputaţilor 15 , condusă de Duiliu
Zamfrrescu, preşedinte, a încheiat dezbaterea Tratatului de Pace cu Germania, de
la Versailles, prin votarea Proiectului de lege pentru ratificarea lui ( 142 bile albe,
1 bilă neagră), trecând imediat la deliberările asupra ratificării Tratatului de Pace
cu Ungaria de la Trianon. Desfăşurarea acestora a putut fi mai alertă datorită şi
faptului că o parte din procedurile preliminare declanşate prin Mesajul Regal din
9 august 1920 au fost îndeplinite la Senat. Astfel, Comitetul delegaţilor celor 7
Secţiuni (1. Lăzărescu, D. Rădulescu Preşedinte, Bobeş Panait, Al. Bilciurescu,
Dr. Ion Iacob, Florian Heredeu şi D.R. Ioaniţescu Raportor) s-a întrunit în aceiaşi
zi de 25 august 1920, a admis întocmai Proiectul de lege pentru autorizarea
ratificării Tratatului de la Trianon, prezentând Raportul în plenul Adunării
Deputaţilor din după amiaza aceleaşi zile; nu a mai fost aşadar necesară
expunerea introductivă a raportorului şi nici expunerea de motive a Ministrului de
resort. Comitetul delegaţilor "a luat în cercetare Proiectul de lege votat de
Senat. .. , l-a admis întocmai cum a fost prezentat" şi a solicitat aprobarea
Adunării Deputaţilor. Dezbaterea generală a debutat destul de abrupt, prefigurând
dezvoltarea deliberărilor asupra ratificării Tratatului de la Trianon în direcţia
sensibilă a insatisfacţiilor trasării frontierelor de sud-vest, vest şi nord ale
României (Banat - Crişana- Sătmar- Maramureş). Primul vorbitor, deputatul
Avram Imbroane, după un cuvânt introductiv, a depus o Declaraţie a deputaţilor
români bănăţeni, aparţinând tuturor partidelor politice reprezentate în Cameră (16
semnatari), care afrrmau că vor "vota contra actului de ratificare a tratatului care
consfinteste o nedreptate". A urmat o consistentă expunere a deputatului
Dumitru Lascu 16 referitoare la linia de frontieră de la limita de vest a judeţelor
Arad, Bihor şi Satu Mare. Această expunere poate fi considerată drept cea mai
importantă, de deosebit interes ştiinţific-istoric, pentru analiza, faptele şi detaliile
din conţinut. Şedinţa din prima zi s-a încheiat după miezul nopţii, cu discursul
general rostit de Amos Frâncu. La reluarea dezbaterilor (joi, 26 august 1920) 17 , a
luat cuvântul deputatul Gaspar Muth, reprezentantul şvabilor bănăţeni, care a
protestat contra partajării Banatului, dar şi a neincluderii şvabilor în articolul 11
al Tratatului asupra minorităţilor din 1919 (referitor la autonomia bisericească şi
şcolară a saşilor şi secuilor). Declaraţia unui deputat maramureşean (citită în
absenţă) deplângea faptul că românii din dreapta Tisei rămâneau în afara Ţării. În
numele partidului socialist, deputatul N.D. Cocea a rostit un cuvânt ce conţinea
Desbateri/e Adunării Deputaţilor. Sesiunea 1920. Şedinţele din 25-26 aug. 1920 (extraordinr. 54, din 11 sept. 1920, pp. 1282-1288; nr. 55, din 17 sept. 1920, pp. 1289-1302.
15
Ibidem, nr. 54, din 11 sept. 1920, pp. 1282-1288.
16
Ibidem, pp. 1283-1288.
17
Ibidem, nr. 55, din 17 sept. 1920, pp. 1289-1302.
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generale referitoare la război. Traian Lalescu, deşi semnatar al
a deputaţilor români din Banat, a reluat argumentarea
şi într-un cuvânt personal.

doar

afirmaţii

Declaraţiei susmenţionate

Discursurile lui Iuliu Maniu în Cameră şi cel a/lui Take Ionescu în
Senat s-au ridicat la nivelul superior de gândire politică, elocinţă şi stil,
dominând dezbaterile parlamentare consacrate ratificării Tratatului de la
Trianon, prin orizontul lor cuprinzător, nuanţele abordării, conştiinţa şi
responsabilitatea unor adevăraţi oameni de stat, mai mult decât doar politicieni.
Liderul Partidului Naţional Român din Transilvania a adus un adânc elogiu
istoric marilor înaintaşi şi înfăptuitori ai Unirii, subliniind necesitatea "de a ne
ridica în sfere mai înalte pentru a ne înălţa în sufletul nostru ... pentru a merge
mai departe ... ". Iuliu Maniu atrăgea atenţia asupra faptului caracteristic esenţial

,,izvorul adevărat al unirii neamului românesc nu este acest tratat ... ci
conştiinţa vie a neamului românesc şi hotărârea sa suverană ... Izvorul de drept
că

al acestei înfăptuiri măreţe sunt hotărârile luate în Bucovina, Basarabia şi
Ardeal. .. Acest tratat (de la Trianon - n.n.) însemnează numai o recunoaştere
internaţională, întărirea în domeniul internaţional a unirii şi a unui Stat
puternic ... ". Dar, acest tratat - continua Iuliu Maniu - "are şi părţi umbroase.
Este omenesc şi aş zice este fatal să fie aşa. Aceste umbre ne dor foarte mult".
Oricât de mare era bucuria înfăptuirii istorice a Unirii, "suntem datori să ne
ocupăm de aceste părţi dureroase ... (dar) nu este permis ca ele să întunece
perspectiva mare şi grandioasă a operei ... neamului românesc" 18 • Prin aceste
sublinieri şi nuanţe, ilustrul orator dădea în mod indirect, dar implicit, răspunsul
necesar şi îndrumarea înţeleaptă, rostite la momentul potrivit, în care se resimţea
încă influenţa unor stări emotive, a unor vederi parţiale, tendinţe ce puteau afecta
înţelegerea completă şi semnificatiilor istorice şi politice majore. Exprimarea
acestor adevăruri complexe era deosebit de necesară, ele nu puteau fi trecute sub
tăcere sau ocolite, oricât de dificilă era abordarea lor şi formularea unor concluzii
apte să contribuie hotărâtor la soluţionarea lor. Pe deplin conştient de răspunderea
apăsătoare a unui asemenea demers politic, Iuliu Maniu nu a ezitat să numească
în mod concret şi chiar analitic durerile ce umbreau satisfacţia generală a
înfăptuirii Marii Uniri. Cu o luciditate politică remarcabilă, Iuliu Maniu a
sintetizat aspectele esenţiale referitoare la trasarea frontierelor din Banat, Crişana
şi Maramureş, apreciată ca "un joc al unui capriciu nepătruns". Oratorul aprecia
că "această stare de lucruri, cu o cunoaştere mai adâncă a împrejurărilor şi cu o
insistenţă mai sârguincioasă asupra acestei părţi a intereselor mari ale noastre
naţionale, s-ar fi putut remedia". Unele clauze referitoare la minorităţile etnice
erau considerate şi de Iuliu Maniu ca fiind susceptibile să aducă atingere
suveranităţii României, dar el sublinia încă odată importanţa asigurării drepturilor
minorităţilor, a promovării spiritului de toleranţă al poporului român. În aceleaşi
18

Ibidem, pp. 1292-1296.
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modalităţi, oratorul a formulat observaţii şi la alte clauze ale Tratatului de la
Trianon, îndeosebi la cele financiare, referindu-se apoi şi la unele aspecte ale
activităţii Consiliului Dirigent al cărui Preşedinte era, privitoare la pregătirea
Tratatului de Pace cu Ungaria. Oratorul nu s-a putut însă abţine în întregime, de a
îndrepta - în calitatea sa din acel moment, de lider al opoziţiei naţionale - unele
observaţii către adversarii politici de la putere, fapt ce i-a atras desigur replici
corespunzătoare, îndeosebi prin Duiliu Zamfrrescu. Este semnificativ faptul că, în
fmalul discursului său, Iuliu Maniu a ţinut să sublinieze în mod deosebit ideile
referitoare la schimbările importante, necesare, din domeniul relaţiilor românoungare. "Când încheiem acest proces, noi nu ducem cu noi o duşmănie faţă de
vecinii noştri pe care soarta i-a pus în apropierea noastră ... în viitor trebuie să fie
între naţiuni o frăţietate adevărată" 19 .
Discursul lui Take Ionescu, ministrul de externe, din fmalul deliberărilor
Adunării Deputaţilor, a reprezentat în mod frresc momentul concluziv al
ratificării Tratatului de la Trianon de către Parlamentul României. Vorbitorul a
subliniat faptul că nu poate exista nici un om politic român care să-şi ia
răspunderea neiscălirii sau respingerii Tratatului numai din cauza unor
insatisfacţii parţiale, fie ele chiar justificate. Ministrul de externe al României
insista asupra părţii pozitive a politicii statului român, al cărei rezultat era faptul
că graniţele României s-au hotărât prin tratate internaţionale, care le asigurau în
noua configuraţie de drept şi relaţii internaţionale. Aceste graniţe ar fi putut fi şi
altfel, ceva mai favorabile, numai în câteva detalii, dar cu siguranţă că nu ar fi
putut fi aşa cum se dorea sau se spera; aceste concluzii politice erau explicate
detaliat de Take Ionescu20 . Cu toate acestea, în finalul deliberărilor s-au mai
adăugat alte două declaraţii- P. Râmneanţu, privitoare la Banat, care declara că
nu va vota ratificarea Tratatului şi un grup de deputaţi ofiţeri de rezervă care
declarau că ,,numai cu inima îndurerată vom vota ratificarea Tratatului de Pace de
Ungaria". Cerându-se şi admiţându-se prin vot închiderea discuţiei, s-a citit apoi
articolul unic prin care se ratifica Tratatul de Pace de la Trianon, care a fost supus
votului. Rezultatul votării a fost admiterea articolului unic 21 • Din 154 voturi,
bilele albe "pentru" au fost în număr de 134, iar bilele negru "contra" au fost în
număr de 20. Acest rezultat poate fi considerat ca fiind frresc, exprimând
caracterul democratic, deschis, al deliberărilor Parlamentului României asupra
unei chestiuni esenţiale privitoare la situaţia şi statutul internaţional al Statului
Român. Rezultatele analizei politice parlamentare şi ale importantei hotărâri
adoptate, de ratificare de către România a Tratatului de Pace de la Trianon
încununau astfel exprimarea percepţiei constructive a Tratatului în societatea
românească, în conştiinţa publică a epocii, cu efecte pozitive în perspectiva pe
termen scurt şi mediu a evoluţiei interne şi externe a Statului Român.
19
20
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Articolul final al Tratatului stipula faptul că el "va fi ratificat. ..
Depunerea ratificărilor se va face la Paris în cel mai scurt timp posibil. Puterile al
căror Guvern îşi are reşedinţa în afară de Europa vor avea facultatea de a se
mărgini să facă cunoscut Guvernului Republicii Franceze, prin reprezentantul lor
diplomatic la Paris, că ratificarea lor a fost dată şi, în acest caz, vor trebui să
transmită, cât mai curând posibil, instrumentul ratificării" 22 • Asupra finalizării
procedurii de ratificare, în vederea intrării în vigoare a Tratatului, acelaşi articol
364 din final, stabilea că "Un prim proces - verbal de depunerea ratificărilor se
va întocmi îndată ce Tratatul va fi fost ratificat de Ungaria, de o parte şi de trei
dintre Principalele Puteri aliate şi asociate, pe de altă parte. Îndată după
încheierea acestui prim proces - verbal, Tratatul va intra în vigoare între Înaltele
Părţi contractante, care în acest mod îl vor fi ratificat. Pentru calcularea tuturor
termenelor prevăzute prin Tratatul de faţă, această dată va fi data punerii în
vigoare. În toate celelalte privinţe, Tratatul va intra în vigoare pentru fiecare
Putere, la data depunerii ratificării sale. Guvernul francez va remite tuturor
Puterilor semnatare o copie certificată ca fiind conformă de pe procesele verbale ale depunerii ratificărilor" 23 • Aşadar, potrivit acestor stipulaţiuni, data de
referinJă pentru intrarea în vigoare a Tratatului urma a fi data ratificării lui de
către Ungaria şi de către trei dintre Principalele Puteri, actul semnat şi ratificat
fiind definit ca Tratat de Pace cu Ungaria. Intrarea în vigoare pentru fiecare
Putere se va produce la data depunerii ratificării. Desfăşurarea calendaristică a
ratificării Tratatului de către Puterile semnatare a început în vara anului 1920.
România a îndeplinit această prevedere a Tratatului prin dezbaterea ratificării sale
în Senat şi în Camera Deputaţilor, în perioada 14-26 august 1920. Majoritatea
Puterilor semnatare au realizat procedurile ratificării în a doua parte a anului 1920
şi la începutul celui următor.
La Londra, în Camera Comunelor, dezbaterea Legii de ratificare a
Tratatului de la Trianon s-a desfăşurat în principal la 20 aprilie 1921, fiind
continuată şi finalizată în zilele de 25-26 aprilie 1921. În Camera Lorzilor,
dezbaterea a avut loc la 5 mai 1921, afirmându-se cu pregnanţă atât punctele de
vedere pro, cât şi cele contra.
Ratificarea Tratatului de la Trianon de către Ungaria a necesitat o
durată ceva mai lungă, datorită complexităţii sale deosebite. La 15 noiembrie
1920, propunerea legislativă a guvernului Teleky Pal privind "organizarea păcii
de la Trianon" a fost întâmpinată de Adunarea Naţională printr-o "Declaraţie
24
solemnă de protest" . Procesul ratificării ungare a fost desigur cel mai anevoios,
sarcina promovării lui fiind gravă şi ingrată în condiţiile necesităţii asumării ei de
către oficialităţile politico-diplomatice ale noului stat, cunoscute pentru atitudinea
22
23

24

Desăvârşirea uniăţtii naţional-statale ... , p. 397
Ibidem, p. 398.
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lor ce nu putea fi decât potrivnică Trianonului. Factorii direct răspunzători au
trebuit să facă apel la argumentele diplomatice supreme ale raţiunii de Stat, fără a
se putea împotrivi speranţei înverşunate de îndreptarea chiar parţială a lucrurilor.
Într-o asemenea atmosferă extrem de tensionată, guvernul Bethlen Istvan prin
ministrul de externe Banffy Miklos, cu stăruinţele unora dintre Puterile Aliate, au
izbutit să exopereze la 26 iulie 1921, adoptarea de către Adunarea Naţională a
"articolului de lege XXXIII privitor la Tratatul de Pace de la Trianon", echivalent
al ratificării 25 • Imediat după adoptarea textului, membrii Adunării Naţionale au
repetat protestul, încadrându-se în curentul general al revizionismului ungar.
Conform precizării din partea introductivă a Tratatului de Pace cu
Ungaria, "de la data punerii în vigoare a prezentului Tratat, starea de război va
lua sfârşit. Din acest moment şi sub rezerva dispoziţiilor prezentului Tratat, vor
exista relaţii oficiale între Puterile Aliate şi Asociate şi Ungaria" 26 • Consemnarea
ratificării ungare şi a ratificărilor îndeplinite până la acea dată de majoritatea
Puterilor semnatare, marca intrarea în vigoare efectivă a Tratatului între
Înaltele Părţi Contractante. Depunerea ratificărilor şi remiterea copiilor
certificate se va încheia în perioada imediat următoare. Îndeplinirea de
conformitate a acestor prevederi ale Tratatului de la Trianon trebuie considerată
în plenitudinea importanţei sale, nu numai strict formale sau pur juridice, ci în
cadrul de ansamblu a tot ceea ce însemna intrarea efectivă în vigoare a unui
act de anvergură internaţională fundamentală, pus în aplicare practică prin
exercitarea deplină a forţei dreptului, a voinţei şi puterii politice unanime,
integrale, în planullargilor desfăşurări ale relaţiilor internaţionale ce vor urma.
Data de referinţă politică a Tratatului de la Trianon este aceea a actului
semnării sale la 4 iunie 1920, iar data de referinţă istorică este aceea a intrării
efective în vigoare prin consemnarea ratificării ungare şi a ratificărilor majorităţii
Puterilor semnatare.
România se situa în primul plan al acestor desfăşurări, atât în calitatea ei
de Putere semnatară a Tratatului alături de celelalte Puteri Aliate şi Asociate, cât
şi prin ponderea ei în conţinutul dispoziţiilor Tratatului. Nu în ultimul rând,
aceste semnificaţii se referă şi la stabilirea relaţiilor normale ale Romaniei si
celorlalte Puteri semnatare cu Ungaria. Prin Tratatul de la Trianon, Ungaria a
redevenit, după aproape patru secole, un stat independent. Tratatul de la Trianon

a inaugurat astfel
Inaugurarea

relaţiile

diplomatice ale Ungariei cu Puterile semnatare.
diplomatice româno-ungare a fost pregătită în paralel cu
ratificărilor Tratatului, ca între două state noi, vecine, la nivel

relaţiilor

desfăşurarea

iniţial de Misiune, apoi de Legaţie. În ansamblul acestor ample evoluţii politicodiplomatice determinate de elaborarea, semnarea, ratificarea şi intrarea în vigoare
a Tratului de la Trianon, cunoaşterea analitică a desfăşurării tuturor
ratificărilor de către Puterile semnatare este de un real interes ştiinţific pentru
25

Ibidem, p. 881.

26

Desăvârşi rea unităţii naţional-statale ... , p. 274.
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înţelegerea mai aprofundată a unor nuanţe şi poziţii. În apropierea Centenarului

de la încheierea Tratatului, cunoaşterea şi evaluarea tuturor ratificărilor este încă
în stadiu de deziderat. Istoriografia din principalele ţări implicate în Tratatul de la
Trianon este încă marcată de abordarea parţială, subiectiv-naţională, politică, a
acestuia. Perspectiva istorică asupra Trianonului ar putea favoriza perceperea lui
mai obiectivă. Ea este însă limitată de puseele revizioniste şi neorevizioniste ale
intereselor politice care afectează realizarea unor lucrări ştiinţifice de orizont
cuprinzător, de autentică valoare istoriologică şi teoretico-principială la nivelul
secolului al XXI-lea. Secolul precedent a înregistrat, chiar în ţări dezvoltate, cu
tradiţii istoriografice valoroase, polarizarea unor viziuni părtinitoare inclusiv în
titlurile unor lucrări bine apreciate. Această observaţie se poate desprinde şi din
încercarea unei evaluări de ansamblu a ratificărilor Tratatului de la Trianon.
Majoritatea lucrărilor le analizează fie prin prisma revizionismului, fie prin
prisma anti-revizionismului, fie reprezentând bilanţuri istoriografice naţionale. În
unele lucrări occidentale, Tratatul de la Trianon este privit mai ales prin prisma
referitoare la Chestiunea ungară27 , care îi limitează perspectiva istorică. Tratatul
de la Trianon, atât în elaborarea cât şi în ratificarea sa juridico-politică, dar mai
ales ca act istoric fundamental, înseamnă desigur mai mult decât "Chestiunea
ungară", înseamnă suma nu numai aritmetică, ci organic, a tuturor chestiunilor
păcii şi relaţiilor internaţionale în perioada postbelică.
Indiferent de deosebirile de vederi şi de interesele sau chiar de
contradicţiile acute în unele cazuri, în absolut toate situaţiile a trebuit să se
impună în final raţiunea politică superioară, raţiunea de Stat, care a aplatizat în
cele din urmă asperităţile ce păreau în unele cazuri ireductibile, datorită
desfăşurării lor sub egida forumului Conferinţei de Pace. Deasupra tuturor
acestor desfăşurări s-a impus raţiunea supremă a Păcii internationale, căreia
au trebuit să i se subordoneze în cele din urmă toţi factorii implicaţi în aceste
ample evoluţii politico-diplomatice. Din aceste dimensiuni globale ale lor,
rezultă cu necesitate şi concluziile ştiinţifice, istorice fundamentale asupra
importanţei Tratatului de la Trianon în istoria universală contemporană.
Faţă de tribulaţiile ce afectează încă cunoaşterea exactă şi aprecierea
corespunzătoare a Tratatului de la Trianon, sau care pot chiar afecta desfăşurarea
relaţiilor socio-politice îndeosebi prin practicarea largă a manipulărilor politice,
Trianonul însuşi ne oferă soluţia mult mai veridică, aceea de a fi considerat ca
un capitol valoros de cultură istorică, o probă de conştiintă şi de meditaţie
responsabilă în perspectivă creatoare a lumii de azi şi de mâine.

27

The Hungarian Question in the British Parliament. Speeches, Questions and Answers in the
House ofLords and the House ofCommons from 1919 to1920. With an lntroduction by Roland
E.L. Vaugham Williams, K.C. London, Grant Richards, 1933.
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Dr. Dan-Ovidiu PINTILIE
Drd. Ionela NIŢU
The Polish Refuges from Arges and Muscel Counties
in the Period 1939-1945
Abstract
The study describes, on the hasis of documents from Arges Archives,
the status of polish refuges established in Arges and Muscel counties in the
period 1939-1945. Arrived in the country, starting with September 18th 1939,
the polish refuges, military and civilian, were accommodated in different towns
and localities in the country, including Pitesti, Curtea de Arges, Campulung
Muscel, Dragoslavele, Costesti, etc.
There is mentioned data regarding accommodation, food, monthly
grants, polish organization, their movement, Red Cross and YMCA - Romania
supplies, their repatriation.
Key words: Romania, Second World War, Polish refugees, Arges and Muscel
Counties
Evenimentele din anul 1939, respectiv atacarea Poloniei de către
Germania, la 1 septembrie 1939, a determinat începutul celui de-al Doilea
Război Mondial, care, prin metodele, armele şi aria geografică de desfăşurare, a
depăşit toate războaiele desfăşurate până atunci.
Consiliul de Coroană, reunit la Cotroceni la 6 septembrie 1939,
stabileşte ca România să ofere posibilitatea refugierii în Polonia a unui număr
de 60.000 militari şi civili, împreună şi cu echipamentele lor militare, aceştia
bucurându-se o vreme mai scurtă sau mai lungă de ospitalitatea şi simpatia
poporului român.
În fruntea celor refugiaţi în România s-au aflat inclusiv preşedintele
Poloniei, Ignacy Mosciscki şi J6sef Beck, ministrul Afacerilor Externe, care a
recunoscut poziţia "delicată" a României faţă de situaţia refugiaţilor, mai ales a
militarilor, care, în majoritatea lor, se vor îndrepta spre Occident'.

Daniel Hrenciuc, Relaţiile româno-polone În perioada interbelică, 1919-1939, în "Codrul
Cosminului", nr. 13, 2007, p. 223-240.
1
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Refugiaţii încep să treacă graniţa spre România imediat după 17
septembrie 1939, data intrării în războiul cu Polonia a URSS, astfel că, la 20
septembrie 1939, Statul Român, prin Ordonanţa nr. 1 a Ministerului de Interne,
semnată de generalul Gabriel Marinescu, emisă la Cernăuţi, începe să ia măsuri
pentru sprijinirea acestora. Toate problemele legate de transportul, cazarea şi
întreţinerea refugiaţilor au căzut în sarcina Ministerului de Interne, a
prefecturilor de judeţe şi a Comisariatului General pentru Evidenţa, Asistenţa şi
Controlul Refugiaţilor Polonezi Civili şi Militari. Comisariatul era dator să
prezinte autorităţilor superioare şi ministrului Casei Regale situaţiile exacte
privind evidenţa acestora, care se întocmeau în ziua de 15 ale fiecărei luni, cu
indicarea numărului refugiaţilor şi toate mutaţiile acestora. Separat trebuiau
întocmite tabele nominale cu toţi refugiaţii polonezi studenţi universitari (la
Politehnică, Medicină, Farmacie etc.) 2 •
În afară de completarea formularelor imprimate date spre distribuire
prefecturilor de judeţe ale ţinuturilor Suceava şi Prut şi care serveau pentru
tranzitarea refugiaţilor, nu li se elibera acestora nici un fel de act românesc.
Refugiaţii care aveau mijloace personale de călătorie, în urma intervenţiei
Ministerului de Externe, puteau pleca din România, vizele acordându-se de
poliţiile de frontieră fără nicio taxă, neavând nevoie de obţinerea şi a unui bilet
de liberă trecere 3 •
În judeţul Argeş, primul grup de refugiaţi a fost înaintat de Pretura
Panciu, judeţul Putna la 27.09.1939, cu trei vagoane şi era format din 116
cehoslovaci refugiaţi din Polonia şi care, organizaţi în Legiunea Cehă, "au vrut
să lupte în armata polonă". Aceştia au fost cazaţi la Regimentul 1 Vânători
4
Argeş, unde au primit hrană şi schimburi .
În 29 septembrie, Ministerul de Externe făcea cunoscut prefectului că
urmează să fie "găzduiţi" la Piteşti sau Curtea de Argeş un număr de 154
polonezi funcţionari ai Ministerului de Externe polonez şi care "nu trebuiau să
fie împiedicaţi de a călători pentru destinaţiile arătate". Judeţul Argeş devenise
un mic centru de triere a refugiaţilor pentru a fi îndrumaţi în diferite direcţii.
Astfel, la 30 septembrie se făcea cunoscut Poliţiei Piteşti că generalii şi ofiţerii
superiori vor fi dirijaţi către Băile Herculane şi Călimăneşti, iar cei inferiori, în
număr de 150, către Drăgăşani, Corabia, Balş, Costeşti-Argeş, "acolo unde au
camere şi masă gratuite" sau dacă nu, "să intre în cazarma din Piteşti" 5 .
Poliţia oraşului Piteşti a luat măsuri ca niciun refugiat polonez să nu
intre în Piteşti, Curtea de Argeş şi Costeşti fără ştirea ei. Tabăra pentru militari

Arhivele Naţionale Argeş, fond Prefectura Argeş, d. 10011939, f 292-295.
Ibidem, f 344-345.
4
Ibidem, f 7-8.
5
Ibidem, f. 22.
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de la Costeşti a fost înfiinţată la 24 septembrie 1939, dar se va desfiinţa la 4
octombrie 1939, militarii fiind transferaţi la Roşiorii de Vede 6 .
Primii refugiaţi care au fost cazaţi la diferite familii din Piteşti, în luna
septembrie, în număr de 72 de persoane, erau atât militari cu soţiile şi copiii lor,
cât şi civili. Toţi ofiţerii polonezi aflaţi în oraşul Piteşti fără soţiile sau copiii lor
erau forţaţi să fie internaţi în cazarmă, iar cei cu familii să fie cazaţi la diferite
familii sau hoteluri (Stănescu, Oancea etc.).
Toţi refugiaţii care intrau în oraş trebuiau să se supună vizitei medicale
pentru a se preveni orice boală, fiind anunţaţi că cei ce nu aveau întocmite fişe
medicale nu puteau primi ajutoare. Astfel, în luna noiembrie 1939, refugiaţilor
din Curtea de Argeş li s-a achitat, ca ajutor, suma totală de 61.500 lei. Pentru
perioada 15-31.12.1939, prefectura judeţului a plătit pentru refugiaţii din judeţ
suma de 300.000 leC.
De asemenea, toţi refugiaţii erau rugaţi să se înscrie la Comitetul
American de Ajutorare, care urma să întocmească un registru cu evidenţa
tuturor persoanelor refugiate pentru a se cunoaşte în orice moment ce ajutoare
erau necesare 8 • Tot pentru a se cunoaşte situaţia refugiaţilor, au fost autorizaţi
să viziteze taberele refugiaţilor pentru militari şi civili din România Nunţiul
apostolic pentru Polonia, monseniorul Cortesi, care avea toată libertatea "pentru
desăvârşirea scopului vizitei lor". Ajutoarele primite de refugiaţii civili poloni
de la Crucea Roşie- filiala din Piteşti şi Comitetul Y.M.C.A. pentru perioada 1
noiembrie - 29 decembrie 1939 au constat din: mantale, ghete, haine, cămăşi,
prosoape, indispensabili, flanele, fulare, pături, paltoane de damă, în diferite
cantităţi. Acestea erau distribuite de către şeful filialei, ing. Bronislaw de
Michelis 9 . Acesta, împreună cu fiul său erau de origine poloneză stabiliţi în
SUA, fiind împuterniciţi de către societatea YMCA America pentru a-i ajuta pe
refugiaţi

10

•

În 30.10.1939, Ministerul Ordinei Publice încuviinţează ca lui
Bronislaw Piotr de Michelis 11 , împreună cu fiul său Bronislaw Iulius 12 să li se
permită a se stabili la Piteşti, unde să închirieze sau să cumpere o casă în care să

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, d. 94/1940,
f. 46.
7
Arhivele Naţionale Argeş, fond Prefectura Argeş, d. 100/1939, f. 463.
8
Ibidem, f. 243.
9
Ibidem, f. 460-461.
10
Ibidem, f. 163.
11
Bronislaw Piotr de Michelis (n. 01.08.1870, Lublin- d. 10.12.1960, Lodz), inginer mecanic,
a studiat la Universitatea din Varşovia, fizica şi matematica la Institutul Politehnic.
12
Bronis1aw Iulius (n. 1900- d. 1956, Varşovia), a studiat electrotehnica Ia Institutul Politehnic
din Varşovia.
6
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organizeze "popotă, sală de lectură şi de sport pentru refugiaţii poloni" 13 . În
29.11.1939, ing. Bronislaw de Michelis, şeful YMCA din Piteşti, solicita
Prefecturii Argeş aprobarea pentru organizarea, într-una din sălile Cazinoului
din Piteşti, pentru data de 3 decembrie, a unei serate pentru refugiaţii polonezi
care se sărbătoarea permanent în Polonia. Aceasta se numea "Andrzejki" (Ziua
lui Andrei) şi sărbătoarea pentru data de 30 noiembrie, ziua Sf Andrei, unde
participau la o adunare toţi polonezii împreună cu copiii lor. S-au cântat cântece
poloneze de către o "dizeuză de la Polski Radio", adunarea neavând alte scopuri
14
şi neintrând sub prevederile ordinului Ministerului Ordinei Publice • Conform
obiceiului polonez, în noaptea de 29 spre 30 noiembrie, tinerele fete scriau pe
bileţele numele băieţilor pe care îi plăceau, iar dimineaţa când scoteau de sub
pernă primul bileţel, numele celui scris era cel cu care urma să se căsătorească.
În 11.02.1940, refugiaţii din Piteşti au primit, prin Crucea Roşie Centrala Bucureşti, 80 cămăşi, 80 indispensabili, 60 ciorapi şi 20 flanele cu
mâneci, în timp ce refugiaţilor din Curtea de Argeş şi din Jiblea nu li se dăduse
niciun ajutor 15 • În judeţ au fost instalaţi un număr de 324 refugiaţi în comunele:
Pădureţi - 18, Stolnici - 20, Hârseşti - 45, Corbeni - 15, Muşeteşti - 12,
Mălureni- 85, Stroieşti- 28, Oarja- 101 16 .
La începutul lunii noiembrie, nu se mai găseau camere mobilate la
locuitorii din oraş, din cauza aceasta plecând un număr de 70 refugiaţi civili
cehi care fuseseră cazaţi în luna octombrie în cazarma Regimentului 4
Dorobanţi Argeş (Piteşti). Deoarece în tabăra de internaţi poloni de la Piteşti nu
se puteau caza decât refugiaţii militari, cetăţenii cehoslovaci au fost eliberaţi din
ordinul MApN "ca fiind civili şi nu militari combatanţi" şi trimişi, la cererea
lor, la Constanţa 17 . În 10 noiembrie, în urma intervenţiei Prefecturii judeţului
Vâlcea şi a cererii Societăţii de Cruce Roşie a României, cu nr. 245 din 1
noiembrie, 16 refugiaţi au fost transferaţi de la Brezoi, cu autovehicule puse la
dispoziţie de Prefectura Vâlcea, la Piteşti, urmând să fie înscrişi cu toate
drepturile de alocaţie precum şi să li se acorde bilete de identitate 18 . Cu toate
"cererile stăruitoare" ale comisarului general, prefectul judeţului, col. Cameniţă,
preciza că "nu îmi iau răspunderea că voi putea caza cei 60 refugiaţi polonezi
din Brezoi" deoarece în Piteşti, "oraş mic", se aflau deja 298 refugiaţi civili şi
care nu mai putea adăposti alţi refugiaţi.
Aceştia, fiind "în majoritate, oameni săraci, lucrători diverşi şi lucrători
din fabrici, care au plecat fără niciun ban", veneau zilnic la prefectură pentru a
Arhivele Naţionale Argeş, fond Prefectura Argeş, d. 100/1939, f. 213.
Ibidem, f. 368.
15
Ibidem, f. 457-458.
16
Ibidem, f. 325.
17
Ibidem, f. 164, 261.
18
Ibidem, f. 233-234.
13

14

https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

325

cere plata ajutoarelor neavând bani, cu o situaţie extrem de grea. Ca urmare,
şi-au înfiinţat o popotă, dar care, din lipsa banilor, nu funcţiona aşa cum trebuia.
Refugiaţii care locuiau în Bucureşti nu primeau nici un fel de ajutor în
conformitate cu ordinul 1194 din 1939 al Ministerului de Interne.
Numărul refugiaţilor în judeţul Argeş a fost fluctuant, astfel că dacă la
4.10.1939 erau în total 333 (Piteşti - 72, Curtea de Argeş- 165, Costeşti- 96),
la 5 octombrie erau 258, în 6 octombrie, 254, în 14 noiembrie 504 (487 adulţi şi
17 copii), iar în 27 noiembrie, 368 din care 280 la Piteşti, 43 la Curtea de Argeş
19
şi 45 la Jiblea • Fluctuaţia numărului de refugiaţi unde erau cartiruiţi era
determinată de mutarea acestora dintr-o localitate în alta în funcţie de dorinţele
lor de a se apropia de prieteni, rude sau zonele cu climă favorabilă sănătăţii.
Mulţi dintre ei s-au regăsit şi şi-au reîntregit familiile, iar o parte au solicitat să
plece în Franţa, SUA, Anglia, bineînţeles având şi posibilităţi materiale 20 . În
25.11.1939, Serviciul Paşapoarte Argeş anunţa Prefectura Poliţiei Capitalei că
un număr de 67 refugiaţi din Argeş solicitau viză de plecare pentru părăsirea
României. De asemenea, mulţi se refugiau din Piteşti la Govora sau Brezoi, iar
alţii din aceste localităţi doreau la Jiblea, Piteşti sau alte localităţe'. Pentru
aceste mutări trebuiau întocmite evidenţe clare pentru ca numiţii refugiaţi să fie
trecuţi la drepturi în localităţile în care primeau aprobare pentru transfer şi
pentru a fi şterşi din evidenţele în care fuseseră înregistraţi. Prefectura a lucrat
la înscrierea alfabetică a tuturor refugiaţilor poloni pentru a putea să fie mai
uşor găsiţi în registrele de evidenţă datorită numeroaselor cereri adresate din
ţară şi din străinătate pentru cercetări cu privire la refugiaţii poloni. Afişe şi
publicaţii erau expuse în locuri vizibile pentru a fi cunoscute de toţi proprietarii
de imobile şi de hoteluri care adăposteau refugiaţi poloni că aceştia trebuiau
declaraţi Comisariatelor de poliţie şi înscrişi în cărţile de imobil 22 .
Refugiaţii poloni din Curtea de Argeş solicitau, în 30 noiembrie 1939,
mutarea lor în Piteşti pentru următoarele motive: "erau lipsiţi de educaţia şi
sprijinul morala-religios; erau lipsiţi de sprijinul unei organizaţii YMCA; nicio
distracţie şi nicio ocupaţie nu-i consola în această situaţie penibilă; unii copii
trebuiau să meargă la şcoală; suntem puţini pentru a ne putea organiza neavând
elementele necesare, pentru nicio activitate. Astfel, suntem condamnaţi a ne
23
lăsa obsedaţi şi urmăriţi de tragedia soartei noastre" • Prefectul judeţului nu
avea nimic contra acestei mutări existând doar imposibilitatea găsirii în oraş a
unor camere libere.
19

Ibidem, f. 266, 295.
Teodor Mavrodin, Coloniile de refugiafi polonezi dinjudefe/e Argeş şi Muşcel (1939-1945),
în ,,Argessis", Studii şi comunicări, Muzeul Judeţean Argeş, voi. VII, Piteşti, 1995, p. 137-140.
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Arhivele Naţionale Argeş, fond Prefectura Argeş, d. 100/1939, f. 346-347.
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Ibidem, f. 351.
23
Ibidem, f. 416.

20

https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

326

Prefectul judeţului solicita, în 9 octombrie 1939, Ministerului de Interne
militare la intrarea în oraşe, care să controleze toate maşinile
aparţinând refugiaţilor poloni, dar chiar şi cele româneşti, deoarece s-au găsit
cazuri în care se foloseau indicatoare româneşti de liberă circulaţie. De
asemenea, solicita eliberarea de legitimaţii de la autorităţile locale, vizate, pe
baza cărora să poată circula la nevoie, deoarece trebuia pusă ordine în rândul
acestora, "care umblă din oraş în oraş, vând tot ce au şi fac chefuri şi scandaluri
enorme". Se mai raporta că din cercetările făcute printre refugiaţi în oraşul
Piteşti nu s-au manifestat acte de ostilitate contra Guvernului polon din partea
refugiaţilor, dar s-a stabilit că "soldaţii sunt puţin disciplinaţi şi au provocat acte
de nesupunere contra ofiţerilor poloni care-i însoţesc" 24 •
Majoritatea refugiaţilor polonezi din judeţ aveau bilete de liberă trecere
în România, cu termen fix, termen care expira la 1O octombrie. Mulţi refugiaţi
se prezentau la prefectură cu aceste bilete cerând prelungirea termenului.
Conform ordinului Ministerului Ordinei Publice 154 din 1.11.1939 şi a
Deciziei 374 din 19 octombrie, în vederea reglementării evidenţei şi controlului
autovehiculelor poloneze intrate în ţară acestea se adunau în capitalele de judeţ
sau în localităţile unde se aflau în număr mai mare de 10, care urmau să fie
inventariate, închise, sigilate, iar "în cazul când nu există nicio posibilitate de a
le gara sub acoperământ, parcarea se va face sub cerul liber". Prefectura urma
să ia toate măsurile de pază şi răspundea de păstrarea acestora 25 .
Toate autovehiculele cu care refugiaţii au intrat în judeţ şi anume
automobile, autobuze, camioane, motociclete au fost parcate în remizele
(barăci) Regimentelor 4 Dorobanţi şi 6 Artilerie cu radiatoarele golite de apă şi
pentru care s-au întocmit procese-verbale, de faţă fiind şi proprietarii maşinilor.
Mărcile autovehiculele erau Henschel, Fiat, Fiat Polski, Chevrolet, Buick,
Lancia, Opel Cadet, Union, Fiat 1101, Steyer, DKV, Renault etc. Militarii care
părăseau ţara nu puteau să se deplaseze decât cu maşinile de serviciu cu care
veniseră 26 . În 10.10.1939, Prefectura judeţului Argeş raporta Centrului de
instrucţie moto-mecanizat din Bucureşti situaţia maşinilor poloneze existente şi
anume: 34 automobile, 12 autocamioane, 1 autobuz, 3 taxiuri, 4 motociclete, 1
automobil militar şi 2 autocamioane militare 27 . În 17.12.1939 Prefectura Argeş
raporta că a deţinut parcate 67 maşini diverse. Din acestea 34 maşini au fost
luate de ambasadă, 9 lăsate proprietarilor, 4 camioane au dispărut pe când se
să numească gărzi

24

25
26
27
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transporta lână la Regimentul 6 Artilerie şi 5 erau vândute. Mai existau 15
maşini din care 13 în Piteşti şi 2 în Jib1ea 28 •
MApN, prin Ordinul general nr. 108 din 26.09.1939, a dat dispoziţii ca
refugiaţii militari polonezi (ofiţeri şi trupă) evacuaţi din Moldova să fie la
început internaţi provizoriu în Dobrogea de nord, la Constanţa, Babadag etc.,
uneori în condiţii grele datorate lipsei hranei, a igienei, precum şi a malariei.
Apoi au fost transportaţi în diferite garnizoane din Muntenia şi Oltenia cum ar
fi: Calafat, Turnu-Severin, Tuluca, Comişani (Dâmboviţa), Băile Herculane,
Băile Govora, Călimăneşti, Balş, Corabia, Costeşti, Urziceni etc., rămânând o
mică parte în Dobrogea de nord, respectiv piloţii şi aproape în totalitate Secţia a
II-a Poloneză de Informaţii, care au fost cazaţi în case particulare. Autorităţile
române, având deja întocmite situaţiile privind zonele în care în cazul unui
conflict armat, puteau fi evacuate instituţiile precum şi personalul acestora, au
considerat că era mai uşor să facă dirijarea refugiaţilor către zonele cât mai
depărtate de graniţa cu URSS, precum şi stabilirea lor în localităţile care erau şi
staţiuni balneare şi care aveau un număr mare de vile şi hoteluri pentru cazare.
Astfel, au fost cazurile la Govora, Călimăneşti, Băile Herculane, Orşova etc.
Conform instrucţiunilor administrative emise de autorităţi în septembrie
1939, generalii primeau suma de 300 lei/zi ( 150 lei pentru hrană şi 150 lei
pentru întreţinere), ofiţerii superiori, 270 lei/zi (120 lei pentru hrană şi 150 lei
pentru întreţinere), iar ofiţerii inferiori 200 lei/zi ( 100 lei pentru hrană şi 100 lei
pentru întreţinere )29 •
Cei aproape 30.000 de militari internaţi au plecat "dispărând în natură"
în octombrie 1939, după ce Wladyslaw Sikorski, comandant şef al Forţelor
Armate poloneze, a obţinut acordul Franţei şi a ordonat evacuarea tuturor
militarilor la Marsilia 30 . De la Constanţa şi din Iugoslavia militarii vor fi
transportaţi cu navele ajungând cu toţii până în luna decembrie. Astfel,
Comisariatul general comunica, în 25 octombrie 1939, că au dispărut 77 de
militari polonezi din garnizoana Călimăneşti, urmând să fie urmăriţi, dar
totodată au fost şterşi din evidenţele întocmite. Militarii grade inferioare, care
propagau idei comuniste, instigau şi deveneau agenţi provocatori de dezordine
sau dădeau dovadă de indisciplină gravă, precum şi pentru cei prinşi de
autorităţile române erau trimişi, numai cu aprobarea MApN, în lagărul
disciplinar din cetatea Făgăraşului, înfiinţat conform ordinului circular nr. 67
din 28.10.1939 31 . Printre ofiţerii căutaţi în judeţul Argeş, dar negăsit nici pe
listele militarilor şi nici ale civililor, a fost şi colonelul Stanislas Grodsky, fost
28
29
30
31
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comandant al Regimentului 57 Infanterie Polonă, al cărui şef era regele Carol al
II-lea. După cum se cunoaşte, în 1937, în timpul vizitei de la Cracovia, regele
Carol al II-lea a primit conducerea onorifică a regimentului care de atunci s-a
numit ,,Regimentul 57 al Regelui Carol al II-lea al României" 32 • Regele a
decorat drapelul regimentului, aflat la Poznan, cu "Ordinul Mihai Viteazul" şi a
primit în schimb, din partea autorităţilor poloneze, "Ordinul Vulturul Alb" 33 .
Aceste onoruri acordate au venit după ce în 20 aprilie 1932 mareşalul J6zef
Pilsudski, aflat în vizită în România, a devenit comandant onorific al
Regimentului 16 Dorobanţi Fălticeni şi a primit, din partea comenzii
regimentului, uniformele pentru toate categoriile de militari. De la acea dată toţi
militarii regimentului au purtat pe epoleţi iniţialele J.P. lucru care "1-a
emoţionat nespus" pe mareşal.
Refugiaţii au primit ajutoare de la Comitetul Central Polonez pentru
Ajutorarea Refugiaţilor din Bucureşti, care în câteva luni a organizat 54 de
comitete locale, de la Crucea Roşie Română şi de la Comitetul American de
Ajutorare, dar baza rămânea alocaţia în bani pe care o primeau pe state de plată.
Preşedintele Comitetului local al refugiaţilor polonezi de la Piteşti era Stanislaw
Sokolowski şi locuia pe strada Brătianu, nr. 58 34 , în imobilul proprietatea
Victoriei colonel Buzoianu, care era spaţios, având 13 camere, 3 antreuri şi o
35
bucătărie, precum şi o grădină în suprafaţă de 13.608 mp •
Conform deciziei ministeriale nr. 15.028/1939, referitoare la asistenta
refugiaţilor polonezi civili din O1.0 1.1940, statele de plată pentru plata
alocaţiilor de întreţinere cuvenite refugiaţilor polonezi cuprindeau trei categorii,
şi anume: foştii demnitari ai statului polon, refugiaţii civili intelectuali şi
familiile lor (liber profesioniştii, funcţionarii la stat, comercianţii, industriaşii),
precum şi refugiaţii civili neclasaţi în primele două categorii (lucrătorii,
36
meseriaşii, plugarii, muncitorii etc.) .
Foştii demnitari şi familiile lor primeau câte 500 lei pe zi, intelectualii şi
membrii de familie câte 100 lei cei maturi şi 50 lei/zi minorii, ceilalţi câte 80 lei
maturii şi 40 lei minorii. Această sumă se va modifica în funcţie de inflaţie,
astfel că în martie 1945 demnitarii şi membrii de familie aveau câte 1000 lei,
copiii până la 7 ani câte 500 lei pe zi, ceilalţi maturi câte 600 lei, iar copiii câte
300 lei, în timp ce copiii fără familie primeau 600 lei pe zi. Pentru viaţa de zi cu
32
33

Mareşalul J6zefPilsudski, în "Cuvânt şi faptă", aprilie-decembrie 2011, Fălticeni, pp. 10-11.
La Muzeul Militar Ferdinand din Bucureşti se află o şapcă de colonel de infanterie primită de

Carol al II-lea, din stofă kaki, cu piele şi metal având calota de formă pătrată, brodată cu trei
stele argintii cu cinci colţuri, iar deasupra vulturul polonez din metal alb.
34
Arhivele Naţionale Argeş, fond Prefectura Argeş, d. 70911942, f. 54.
35
Idem, fond Tribunalul Argeş, Comisia pentru Constituirea Cărţilor FW1ciare, d. 33311940, f.
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36
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zi, prin Ordonanţa nr. 1 a Ministerului de Interne, s-a stabilit că polonezii
puteau schimba prin Banca Naţională până la 300 zloţi la cursul de 1 zlot/20 lei.
Totodată, ordonanţa amintită încerca să pună ordine între relaţiile dintre
refugiaţi şi populaţia românească, având în vedere că polonezii au trecut graniţa
cu diferite bunuri personale, ale armatei sau ale statului (autovehicule, căruţe,
animale, armament etc.), pe care au început să le comercializeze la piaţa liberă
la preţuri mai mici decât valoarea lor, din lipsă de mijloace băneşti. Pentru a
evita specula, s-au înfiinţat, pe lângă prefecturi, câte un Birou de vânzare cu
experţi în domeniul comerţului care să supravegheze corectitudinea
vânzărilor 37 • Puteau lua parte la aceste tranzacţii, ca supraveghetori, şi
reprezentanţi ai ambasadei, consulatelor poloneze şi ai comitetelor de ajutorare.
Cei ce cumpăraseră până la acea dată astfel de valori trebuiau să le predea
poliţiei sau posturilor de jandarmi de la care urmau să primească dovezi de
predare.
Ordonanţa stipula că cei ce o vor încălca vor fi arestaţi şi judecaţi 38 .
Conform ordinului Ministerului Ordinei Publice nr. 66360 din 29.09.1939
"nicio cumpărare de maşini de orice fel nu mai este permisă" 39 .
Comitetul American Y.M.C.A. îşi avea sediul în Piteşti în strada Şerban
Vodă nr. 91 40 , iar polonezii Sokolowski Stanislaw (preşedinte), Zielinski Adam
şi Grzelewski Tadeusz, care făceau parte din Comitet, au primit aprobare din
partea Comisariatului general, cu adresa nr. 1405 din 05.12.1939, de a se
deplasa la Bucureşti ori de câte ori aveau nevoie, făcând parte din Comitetul
polon de ajutorare, dar cu condiţia anunţării de fiecare dată a Prefecturii 41 • În
august 1941, refugiaţii polonezi din Piteşti, neliniştiţi de faptul că ar putea fi
mutaţi, unii la Caracal şi alţii la Craiova s-au adresat Primăriei Piteşti cu
rugămintea insistentă de a fi lăsaţi pe loc din următoarele motive: toţi polonezii
care locuiau de doi ani în oraş erau foarte mulţumiţi, majoritatea erau
aprovizionaţi cu lemne, cartofi şi alte produse pentru iarnă, plătiseră anticipat
chiria, dând în gaj haine şi îmbrăcăminte; au început tratamente medicale şi
stomatologice pentru care au dat aconturi, iar în oraşul Caracal, care era mic,
lipsea spitalul, erau mulţi refugiaţi, iar locuinţe era greu, aproape imposibil, de a
fi găsite. Se solicita şi confirmarea poliţiei din Piteşti "pentru ireproşabila
42
noastră purtare în acest oraş" .
La Piteşti a fost înfiinţată Casa Polonă (Dom Polski), unde aveau loc
întâlniri ale refugiaţilor polonezi. În baza decretului publicat în Monitorul
37
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Oficial din 29 iulie 1942, refugiaţii polonezi "vor putea obţine temporar dreptul
de muncă şi exercitarea profesiunii lor" putând fi plasaţi la lucru în instituţiile
publice sau particulare prin Comisariatul general pentru poloni. Refugiaţii
polonezi de origine etnică evreiască se bucurau de aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi
polonezi, regimul pentru evreii din România neputând să li se aplice. Conform
dispoziţiilor MAI, toţi evreii supuşi străini care se aflau în ţară pe baza
paşapoartelor, erau exceptaţi de la regimul care se aplica pentru evreii din ţară,
ei având dreptul la exercitarea profesiunii lor 43 . În luna mai 1942, din cei 23 7 de
refugiaţi din judeţul Argeş, 22, care erau ingineri, mecanici, subingineri,
constructori, instalatori, tâmplari, tehnicieni, şoferi, lucrau la Botoşani, Braşov,
Buzău, Râmnicu Sărat, Roman, Vaslui, Iaşi, Brăila, Slatina, Piteşti. La plecare,
primeau biletul de tren şi alocaţia pe o lună, dar pe perioada cât lucrau nu mai
primeau alocaţia de întreţinere 44 • Au fost angajaţi la Primăria Piteşti Iosif
Wolkanowski, cu un salariu de 12.000 lei în iunie 1942, cu aprobarea MAI şi
care a întocmit proiectul bazarului din Piaţa Episcopiei, ing. E. Novakievici la
Serviciul tehnic, arhitectul Maximilian Liebeskind, care, după ce a fost arhitect
la Prefectura Ialomiţa, s-a transferat la Serviciul tehnic cu "bună intenţie să fiu
de folos serviciului", depunând toată osteneala deoarece "statul român a
binevoit a acorda un regim mai favorabil polonezilor" 45 . Acest arhitect era
evreu şi cu toate că lucra bine, iar din suma de 9000 lei, după ce plătea reţinerile
în valoare de 3000 lei, precum şi întreţinerea de 100/zi, respectiv alţi 3000 lei,
rămânând cu 3300 lei, a fost concediat din cauza originii sale, rezoluţia
autorităţilor fiind că "nu există dispoziţii legale de exceptare în favoarea
evreilor". Mulţi dintre refugiaţi au început să se angajeze în diferite
întreprinderi, agricultură sau în instituţii administrative, dar aceştia declarau că
acolo unde nu exista filială a Comitetului polon, trebuiau să cheltuiască pentru
hrană şi locuinţă mai mulţi bani decât primeau printr-un salariu net şi, totodată,
nu aveau mijloace pentru a-şi cumpăra haine şi încălţăminte, care se uzau
repede. Lucrătorii calificaţi, mai ales funcţionarii de birou, declarau că nu sunt
în stare să lucreze în profesiunea lor deoarece nu aveau suficiente cunoştinţe de
limba română 46 . În baza adresei Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale nr.
2417/1942, se aducea la cunoştinţa medicilor şi farmaciştilor refugiaţi polonezi
aflaţi în cuprinsul judeţului că în principiu s-a aprobat utilizarea lor în locurile
în care era nevoie de ei, medici mai ales în circumscripţiile sanitare rurale unde
nu se găseau titulari 47 •
43
44
45

46
47

Idem, fond Prefectura Argeş, d. 708/1942, f. 159.
Ibidem, d. 70911942, f. 149, 282
Ibidem, d. 708/1942, f. 159; 70911942, f. 245.
Ibidem, d. 708/1942, f. 3.
Ibidem, f. 67.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

331

În judeţul Argeş existau şi 6 medici de diferite specialităţi, în frunte cu
Borzecki Tadeusz, fost director al departamentului Ministerului Sănătăţii care
vor fi folosiţi pentru tratarea atât a refugiaţilor cât şi a românilor care apelau la
serviciile lor, doctorii având specialităţi diferite de la pediatrie, interne,
cardiologie 48 etc. Potrivit instrucţiunilor Comisariatului general, refugiaţii
polonezi puteau să lucreze începând din iunie 1942 numai cu autorizaţii
speciale de lucru. La O1.0 1.1943, în cuprinsul judeţului Argeş era un total de
239 de refugiaţi din care 22 erau deplasaţi pentru lucru la Bucureşti, Roman,
49
Braşov, Târgovişte, Buzău, Cemăuţi etc. Nu numai întreprinderile din ţară
angajau pentru lucru polonezi, ci şi proprietarii de moşii. Astfel, proprietatea de
moşie din comuna Valea Danului, Gheorghiţa Dinescu, 1-a angajat în
septembrie 1942, cu contract, cu un salariu de 1500 lei lunar plus întreţinerea,
pe polonezul Gramsz Ryszard în calitate de administrator al moşiei 50 .
În conformitate cu acordul intervenit în luna decembrie între Straja
Ţării, pe de o parte şi A.C.T., A.C.F. şi Comitetul American pentru Ajutorarea
Refugiaţilor Poloni, aprobat de primul ministru Constantin Argetoianu şi
comandantul Teofil Sidorovici, Comisariatul general a aprobat înfiinţarea de
cămine pentru refugiaţii poloni în oraşele Buzău, Târgovişte, Craiova, TârguJiu, Tumu-Severin, Slatina, Rârnnicu-Sărat, Tumu-Măgurele, Caracal,
Pucioasa, Constanţa, Călimăneşti. Giurgiu, Rârnnicu-Vâlcea, Focşani,
Drăgăşani, Curtea de Argeş, Strehaia şi Orşova. Aceste cămine erau create
pentru "înlesnirea materială a refugiaţilor poloni şi asistenţa lor morală" şi
trebuiau "a se feri de orice manifestare politică şi a funcţiona în prefecte
condiţiuni de ordine şi legalitate". Deoarece un asemenea cămin funcţiona şi la
Curtea de Argeş se cerea prefectului judeţului să binevoiască "a supraveghea
activitatea lui, raportându-ne asupra oricărei abateri" 51 .
Potrivit solicitărilor Legaţiei Germane de la Bucureşti s-au întocmit
situaţii cu privire la repatrierea unor refugiaţi polonezi în Germania Guvernământul General, în teritoriul ocupat de URSS, cei originari din Galiţia
sau cei care lucraseră în poliţie pentru refacerea aparatului poliţienesc. În mai
1942, în conformitate cu ordinul MAI 10.884 din 1942, doar 32 de refugiaţi au
fost de acord să se reîntoarcă în Germania- Guvernământul General 52 •
În 09.07.1943, în conformitate cu dispoziţiile Comandamentului apărării
antiaeriene, oraşele Curtea de Argeş şi Piteşti trebuiau să primească copiii
evacuaţi din oraşele Ploieşti şi Bucureşti. Prefectul 1. Cârstocea solicita însă
48
49
50
51
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ministrului Afacerilor Interne să fie scutit de această sarcină care "întrecea
capacitatea oraşelor de cazare şi aprovizionare", oraşul Piteşti având deja în
sarcină "de a suporta întreţinerea celor 300 de poloni refugiaţi" 53 . La
01.12.1943, refugiaţilor polonezi li s-a acordat alocaţii mărite astfel că în
conformitate cu decizia nr. 31.295/1944, 61 refugiaţi din judeţul Argeş primeau
alocaţie de 250 lei/zi, iar 15 o alocaţie de 200 lei/zi. În 23.05.1944 din ordinul
MAI, au fost stabiliţi cu domiciliu obligatoriu în oraşul Piteşti 9 polonezi şi,
conform deciziei ministeriale 31.295K/1944, ei nu puteau fi recunoscuti ca
refugiaţi, iar drept urmare nu puteau primi alocaţia de întreţinere, fiind doar
54
trecuţi în tabelele de evidenţă •
Refugiaţii polonezi aveau întâlniri lunare în care se prelucrau decretele,
legile şi regulamentele cu privire la situaţia lor, ordinele Comisariatului pentru
refugiaţi polonezi, emisiunile radio şi zvonurile politice, apărarea antiaeriană,
preţurile maximale la alimente, frecventarea localurilor publice, purtarea lor pe
străzi şi în oraşe 55 etc. În august 1943, directorul filialei Piteşti a Comitetului
refugiaţilor poloni, Iosef Krzyzanowski 56 , mulţumea prefectului Constantin C.
Popescu "pentru deosebita bunăvoinţă şi protecţia dv. faţă de noi refugiaţii".
Tot el îl asigura pe prefect că ,,refugiaţii poloni se vor supune şi vor îndeplini
strict dispoziţiile în vigoare". În ziua de 1 mai 1943, preşedintele refugiaţilor
polonezi, dr. Gorniewicz Zenon, transmitea prefectului Constantin C. Popescu,
în calitatea de preşedinte al Consiliului de patronaj judeţean, "cele mai
călduroase mulţumiri pentru daruri pentru refugiaţii poloni cu ocazia
57
sărbătorilor Sf. Paşti" .
Conform solicitării MAI din 14.06.1944, Prefectura judeţului Argeş
raporta că din octombrie 1939 şi până la data întocmirii raportului, din fondurile
puse la dispoziţie de minister s-a cheltuit, pentru întreţinerea refugiaţilor
polonezi, suma de 46.813.580 lei, fără a primi din partea guvernului polonez
vreo compensaţie 58 . Refugiaţii polonezi din Piteşti, prin intermediul Casei
Polone, au dorit să contribuie cu ajutoare băneşti în favoarea refugiaţilor din
estul ţării. Astfel, în 29 martie 1944, ajutoarele se depuneau la prefectură, iar
polonezii afirmau că "oricând Ţara Românească ar avea nevoie de ei, vor fi gata
59
să lupte contra ruşilor" • Uniunea Democratică Polonă din România anunţa cu

53
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55
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Ibidem, d. 311943, f. 52.
Ibidem, d. 2211944, f. 22-25.
Idem, Colecţia de Documente Istorice, pachet XC/2, f 43.
Idem, fond Primăria Piteşti, d. 811944, f l 04.
Idem, Colecţia de Documente Istorice, pachet XC/2, f. 43-44.
Idem, fond Prefectura Argeş, d. 28/1944, f. 288-290.
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polonezi din zonele unde erau

cantonaţi 60 •

În 15 iunie 1945, 31 refugiaţi polonezi, reîntorcându-se în Polonia,
român ospitalier şi scumpa populaţie a oraşului
Piteşti n-au uitat cordiala ospitalitate, precum şi ajutorul pe care tot poporul
român 1-a dat refugiaţilor poloni în timpul şederii lor timp de 5 ani şi jumătate
în România. Pentru inimile călduroase şi relaţiile frăţeşti, bunătatea fără
margine, precum şi pentru ajutorul şi îngrijirea, vă prezint prin aceasta în
numele celor care pleacă, cele mai călduroase mulţumiri". Semna în numele lor,
cu mulţumiri şi deosebită stimă, preşedintele Uniunii Democratice Polone,
Mieczyslaw Tarczalowicz şi secretarul Z. Klechniowski 61 • Din păcate, cu toate
că se solicita un ajutor necesar pentru transportul refugiaţilor care părăseau
staţia Piteşti în 16 iunie, în bugetul oraşului nu mai erau fonduri pentru
acordarea unor astfel de ajutoare.
Conform ordinului 24.338 din octombrie 1946 a Direcţiei Generale a
Poliţiei, toţi polonezii din judeţe trebuiau ca în termen de 20 zile să-şi procure
paşapoarte de la Ambasada Poloniei din Bucureşti. Până la 23.10.1946,
Legiunea de Jandarmi Argeş trebuia să primească de la Sectoarele de jandarmi,
tabelele nominale cu refugiaţii polonezi aflaţi în judeţ cu toate datele despre ei
62
şi familiile lor .
În judeţul Muşcel, primii refugiaţi au sosit la Câmpulung, cu trenul, în
seara zilei de 27.09.1939 şi anume 46 ofiţeri şi 1100 soldaţi care au fost
63
64
găzduiţi în cazarma Regimentului 30 Dorobanţi . Mareşalul Smigly Rydz şi
familia cu suita sa au fost găzduiţi, la început, la castelul Patriarhal din comuna
Dragoslavele, unde i s-a asigurat pază de către poliţie 65 . Mareşalul nu a avut
nevoie de alocaţie de hrană şi întreţinere care se acorda la ceilalţi ofiţeri, el
luând măsura de a se întreţine din fonduri proprii 66 • Mareşalul şi ofiţerii din
suita sa n-au putut fi consideraţi civili, ci dimpotrivă trecuţi ca: un general şi trei
ofiţeri superiori. Alături de mareşal mai era colonelul Wenda Zigmunt,
comandantul Krzeckowsky Jerzy, locotenent-colonelul medic Cianciara Henryc
şi inginerul Wedzugolsky Karol. Plata cuvenită ofiţerilor se făcea de către
arătau că "părăsind pământul

60

Idem, fond Prefectura Argeş, d. 2111945, f. 1-2.
Idem, fond Primăria Piteşti, d. 16/1945, f. 60.
62
Idem, fond Legiunea de Jandarmi Argeş, d. 2911945-1947, f. 482.
63
Idem, fond Prefectura Muşcel, d. 165/1939, f. 4.
64
Edward Rydz-Smigly (Il martie 1886 - 2 decembrie 1941 ), mareşa! polonez, unul dintre
principalii comandanţi militari polonezi din timpul celui de-al doilea război mondial. Mareşalul
s-a întors deghizat în Polonia în 1940 prin Ungaria, unde a organizat mişcarea de rezistenţă, dar
a fost prins de nemţi şi executat.
65
Arhivele Naţionale Argeş, fond Prefectura Muşcel, d. 165/1939, f. 13.
66
Ibidem, f. 1O.
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M.A.N. Alături de ofiţeri, mareşalul avea un valet personal pe nume Felix
Wiazowsky, civil şi un şofer, Kudnik Kenerik. De asemenea, alţi doi şoferi ai
mareşalului, Gjesiak Josef şi Eduard Jaszdowscky, au fost stabiliţi în oraşul
Câmpulung şi s-au luat măsuri "de ţinere în strictă supraveghere" 67 • Ulterior a
fost cazat în imobilul "Vila Teodoriade", proprietatea doamnei dr. Vasiliu, soţie
de ministru, care a făcut o serie de modificări la clădire şi a aprovizionat
permanent imobilul cu lemnele necesare. Personalul de poliţie, ataşat pe lângă
mareşa] în număr de trei, a fost plătit cu sume între 7000-14000 lei.
Comandantul pazei era plutonierul de jandarmi Mitrănuş Dumitru.
Din rapoartele serviciului de pază se observă că intemaţii la Vila dr.
Vasiliu din Dragoslavele "erau în toate împrejurările, foarte reverenţioşi ... şi că
nu s-a ivit nicio nemulţumire". Mareşalul era vizitat de doamna Georgescu, în
etate de 50 ani, pentru a-i preda lecţii de franceză 68 .
Ceilalţi refugiaţi civili au fost cazaţi la Câmpulung, unde în ianuarie
1940 erau 124, precum şi în comunele Leordeni, Goleşti, Valea Mare Podgoria.
Au mai fost cazaţi la Dragoslavele 6 şi Goleşti 5 69 . În 3.02.1940, au fost stabiliţi
pe raza oraşului Câmpulung 119 refugiaţi civili, care au fost evacuaţi din oraşul
Târgovişte, iar în 12 aprilie, un număr de 68 refugiaţi din Ploieşti şi Valea
Prahovei 70 • De asemenea, în 27.06.1940, în Câmpulung au sosit din Bucureşti
un număr de 216 refugiaţi polonezi civili 71 • Ca şi în cazul Argeşului, numărul
refugiaţilor era variabil, astfel că la începutul lunii martie 1941 cei mai mulţi
civili erau la Băile Govora, Craiova, Tumu-Severin, Piteşti, Câmpulung etc.
Conform legii pentru apărarea ordinii în stat, publicată în Monitorul
Oficial nr. 88 din 15.04.1938, MAI ordona, la 1 iulie 1940, tuturor prefecţilor
care aveau ]n judeţe refugiaţi polonezi "că toţi cei ce se vor dovedi că agită în
orice formă şi pe oricine contra siguranţei statului şi a liniştii publice să fie
.
." 72
mternaţt
.
Refugiaţii poloni au fost primiţi cu simpatie de români, care i-au ajutat
pe cât le stăteau puterile. Astfel, şi refugiaţii se simt obligaţi şi fac un gest
asemănător cedând fiecare câte 50 lei pentru "sporirea fondurilor necesare
refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina". Numărul refugiaţilor din Câmpulung şi
Goleşti a oscilat între 179 la 1 februarie 1941, 179 în martie 1941, 168 în aprilie
1941 şi 171 în iulie 1941. Aveau alocaţii speciale, de 300 lei/zi, doar 4
persoane, având în vedere că capul familiei fusese director în Ministerul
Idem, fond Poliţia Câmpulung, d. 2111940, f. 589.
Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, d.
2211940, f. 8.
69
Arhivele Naţionale Argeş, fond Prefectura Muşcel, d. 16511939, f. 7.
70
Idem, fond Poliţia Câmpulung, d. 2111940, f. 45-47.
71
Ibidem, f. 572.
72
Ibidem, f. 654.
67
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Conform adresei nr. 1933 din 1941, trebuiau întocmite
tabele nominale cu refugiaţii polonezi pentru a şti în orice moment
ce alocaţii urmau să primească. Sumele care se acordau lunar erau între 510.000
şi 600.000 lei 73 .
În conformitate cu dispoziţiile Subsecretariatului de Stat al Colonizării
şi Populaţiei Evacuate nr. 9706 din 1941, refugiaţii nou veniţi nu mai primeau
asistenţă decât pentru un timp de tranziţie de maxim 14 zile, foile de drum nu se
mai acordau decât din staţia de frontieră până la locul de plasare, mesele la
cantină şi încartiruirile se acordau numai în cazuri excepţionale şi când
mijloacele de asistenţă erau absolut necesare, nu se mai acorda nici un mijloc de
asistenţă persoanelor apte de muncă, iar din fondurile aflate la dispoziţie se
acordau ajutoare, numai în cazuri excepţionale, bolnavilor sau neputincioşilor şi
numai în cazurile bine dovedite 74 •
În februarie 1941 s-a hotărât la nivel de guverne, român şi german, să se
facă tabele cu toţi refugiaţii care vor să plece în Germania - Guvernământul
General sau în teritoriul ocupat de URSS, urmând ca de la 1 martie 1941 să nu
mai primească ajutor din partea României atribuit sub formă de "alocaţie de
75
întreţinere" . Refugiaţii au completat formularele şi 134 şi-au exprimat dorinţa
de a se întoarce în Germania, în timp ce 33 au hotărât să rămână în judeţ. Lista
nominală a fost înaintată Legaţiei Germaniei fiind "şterşi de pe lista refugiaţilor
poloni de origine evrei care nu sunt admişi să plece în Germania" 76 . Comisia
americană Y.M.C.A. a trimis în principalele centre de refugiaţi poloni sume de
bani pentru refugiaţii care plecau, pentru toată durata călătoriei. Astfel,
Câmpulung a primit suma de 146.000 lei, Piteşti - 162.000 lei, iar celelalte
localităţi sume diferite până la suma totală de 1.573.000 lei 77 . Comisariatul
general a convenit cu directorul comisiei americane Swiderski să aloce
refugiaţilor câte 1000 lei de persoană indiferent dacă era matur sau copil.
Sumele erau date atât pentru a-şi achita datoriile restante pe care le aveau
contractate în România pentru chirie şi hrană cât şi pentru a-şi procura
alimentele necesare pe toată durata călătoriei, arătându-li-se că germanii nu
puteau să le servească în timpul parcursului "cel mult un ceai cald".
Plecarea din Bucureşti urma să se facă în după-amiaza zilei de 11 martie
prin gara Timişoara, dar la 14 martie, la cererea Legaţiei germane din Bucureşti
s-a hotărât contramandarea repatrierii celor ce solicitaseră să plece, iar trenurile
care ajunseseră la Piatra Olt s-au întors în staţiile de unde plecaseră. Refugiaţii
săptămânal
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ldem, fond Prefectura Muşcel, d. 9711941-1942, f 104, 125.
Ibidem, f 69.
Ibidem, f 37.
Ibidem, f 71.
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din Piteşti plecaseră cu 4 vagoane în data de 12 martie orele 9.36, iar cei din
Câmpulung, cu trei vagoane în ziua de 12 martie, orele 2.05, iar în gara Goleşti
urmau să se întâlnească cu vagoanele din Piteşti.
În conformitate cu ordinul MAI nr. 10.834 din 1942, s-a înfiinţat
Comisia de examinare, din care făcea parte şi medicul primar al judeţului, a
refugiaţilor poloni care doreau să se refugieze în Germania - Guvernământul
General sau în teritoriul ocupat de URSS, urmând a se stabili dacă "sunt
sănătoşi, capabili de muncă, ori se pot face utili prin specialitatea lor,
adeverindu-se că au avut în timpul refugiului o atitudine corectă" 78 •
La 1 februarie 1942, erau 241 refugiaţi poloni din care 104 erau
funcţionari de poliţie şi funcţionari publici, 9 ingineri, 7 studenţi, 12 meseriaşi
etc. La 1 august 1942, refugiaţii erau în număr de 228, iar la 1 septembrie în
număr de 223. Printre aceştia existau şi doi directori, foşti demnitari care erau
79
plătiţi cu alocaţii speciale de 300 şi respectiv 150 leilzi . Dintre aceşti refugiaţi,
77 de polonezi au întocmit declaraţiile prin care solicitau revenirea în Germania
- Guvemământul General, dar 133 nu doreau părăsirea localităţilor 80 .
Pentru o mai atentă supraveghere şi o mai bună administrare a
drepturilor refugiaţi1or polonezi, MAI a hotărât, în august 1941, concentrarea
refugiaţilor polonezi aflaţi în România în 6 centre principale. În consecinţă,
centrele care se desfiinţau trebuiau să transfere refugiaţii polonezi în noile
locaţii. Prefectura judeţului Muşcel a primit un număr de 97 refugiaţi polonezi
care proveneau din centrele desfiinţate şi anume: Braşov ( 11 ), Tumu Măgurele
(78), Roşiorii de Vede (2), Tulcea (3), Conţeşti- Dâmboviţa (2) şi Mărunţiş
Dâmboviţa (1 ). Pe lângă cei 182 de refugiaţi aflaţi la Câmpulung, numărul total
al refugiaţilor va ajunge la 279 81 • Se ordona ca toţi refugiaţii să fie trataţi
"deopotrivă cu omenie", orice abuz de autoritate şi orice neregulă fiind aspru
sancţionată.

Şef al secţiei Comisiei americane de ajutorare a refugiaţilor polonezi de
la Câmpulung a fost Bonkowski Ştefan, iar locţiitorul, contabilul şi casierul său
a fost Galaczynski Zdzislaw. Această conducere a fost acuzată într-un memoriu
că a lucrat "în chip necinstit şi păgubitor pentru noi polonezii" şi că a comis
fraude. Cu toate că s-a constituit o grupă de refugiaţi, în frunte cu Josef
Sieroslawski, pentru a controla "administraţia suspectă", aceasta nu şi-a putut
începe lucrul şi controlul datorită "intrigilor necinstite" din partea locţiitorului
Galaczynski. Bonkowski a dispărut din Câmpulung fraudând refugiaţii cu
19.000 lei şi cu toate acestea, şef al secţiei americane a fost numit tot
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ldem, fond Prefectura Argeş, d. 709/1942, f. 136.
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Ibidem, f. 55.
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Galaczynski 82 . După numirea acestuia se va ajunge chiar la incidente în
Câmpulung, când în luna noiembrie 1941, ,,refugiaţii s-au acuzat reciproc şi
chiar s-au bătut în faţa cinematografului Jinga". Galaczynski va rămâne
reprezentantul comunităţii locale cu toate că a fost acuzat "de necorectitudine şi
neobiectivitate", în speranţa compromiterii lui direct sau indirect 83 . În 1942,
Galaczynski, împreună cu casierul său, Wlynski Tadeusz, erau plătiţi pe lună cu
suma de 3.100 lei fiind plătiţi în plus şi de Comisia pentru ajutorarea
84
refugiaţilor polonezi din Bucureşti .
Pentru ,,ridicarea morală şi creştină" a refugiaţilor polonezi, Nunţiatura
Apostolică din România numeşte 23 preoţi care să se ocupe cu "păstoria
religioasă a refugiaţi lor polonezi din România" 85 .
Între 15 iulie şi 30 august 1942 s-a organizat o tabără de vară în oraşul
Câmpulung, de către Comisia pentru ajutorarea refugiaţilor polonezi, pentru
elevii şi studenţii din Bucureşti în număr de 55, iar la sfârşit grupul polonez
reprezentat de avocatul Casimir Galinscky, mulţumeşte prefectului judeţului la
29 august: "părăsind după două luni de şedere în frumosul oraş Câmpulung, în
numele propriu şi al tuturor membrilor coloniei de vară a studenţilor refugiaţi
polonezi din Bucureşti, am onoarea a vă mulţumi pentru ospitalitatea, ordinea şi
ajutorul cu care ne-aţi primit în mod extrem de generos". Colonia de vară a
studenţilor refugiaţi polonezi din Bucureşti, în număr de 55, care a părăsit în
ziua de 31 august Câmpulungul, se compunea din studenţi şi studente ale
tuturor facultăţilor din Bucureşti precum şi din grupul elevilor Liceului Polonez
din Bucureşti. Prin ordinul comisarului general Hagi Stoica din 14 iulie, la
tabără a fost aprobat să participe şi Irena Cajzer, cumnata fostului ministru al
Comunicaţiilor, Kasprzicki căruia i-a fost aprobată deplasarea de la Băile
Govora la Câmpulung 86 • Colonia a fost plasată în trei case aparţinând familiei
Mecuda, la marginea oraşului Câmpulung. Aici membrii coloniei au fost supuşi
rigorilor severe orice ieşire în oraş fiind permisă numai cu aprobarea
conducătorului. Colonia a avut caracterul unei case de cură şi odihnă pentru
tineretul "obosit şi prost alimentat, căruia li s-a recomandat şederea în munţi de
către medici, care i-au examinat". Colonia a avut o cantină proprie, majoritatea
alimentelor fiind aduse de la Bucureşti. În timpul şederii în Câmpulung,
membrii coloniei s-au purtat ireproşabil şi nu au dat prilejul la nicio plângere
fapt confirmat de Primărie prin certificatul 9670 din 31.08.1942. Membrii
coloniei au prestat muncă obligatorie, ceea ce a fost, de asemenea, certificat de
82
83
84
85
86

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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Primărie. În ziua de 23 august, conducerea coloniei a organizat, în amfiteatrul
Şcolii

normale Carol 1, concertul tineretului, und•e a cântat talentatul student
pianist Stanislaw Wislocki, iar în ziua de 29 a avu1t loc concertul corului mixat
al coloniei sub conducerea aceluiaşi student, cu concursul corului bărbătesc al
refugiaţilor polonezi domiciliaţi în Câmpulung, condus de Napadiewici, care a
executat la pian piese ale compozitorului Chopin. Prin nobilul gest al
refugiaţilor poloni, veniturile celor două zile au fost vărsate Comitetului de
Patronaj pentru întreţinerea cantinelor şcolare. Datorită purtării sale corecte şi a
gestului de mai sus, colonia de vară a studenţilor polonezi şi-a câştigat simpatia
populaţiei oraşului, a lăsat amintirile cele mai bune, iar Prefectura a adus
mulţumirile sale "tuturor acelor care au contribuit la această operă de
binefacere" 87 .
Unii dintre refugiaţi, la solicitarea autorităţilor care aveau nevoie de
mână de lucru specializată în industrie, comerţ, agricultură, sănătate,
administraţie au acceptat să lucreze, fiind remuneraţi la fel ca şi cetăţenii
români. Astfel, la 1 noiembrie 1942 lucrau în judeţ 7 polonezi în Piteşti, 1 la
Valea Danului şi 1 la Şuici, iar în alte localităţi, 25 şi anume la Bucureşti 3,
Buzău 1, Braşov 5, Cernăuţi 1, Roman 3, Rârnnicu Sărat 1, Slatina 1,
Târgovişte 188 . Prin decizia ministerială nr. 64 72 din 1942, refugiatul po Ion
Berkowicz Leon a primit aprobarea să lucreze, începând cu 27 noiembrie, la
Textila Românească din Piteşti. De asemenea, 5 polonezi din Piteşti s-au
angajat la Societatea Naţională de Gaz Metan din Mediaş. Societatea era
interesată de desenatori pe care îi plătea cu 30 lei/oră, mecanici cu 30-40 lei/oră,
lăcătuşi cu 30-40 lei/oră, instalatori între 32-45 lei/oră, salahori între 27-28
lei/oră. Se acorda masă la cantină, două mese constând între 1500-2500 lei,
inclusiv pâinea, erau ajutaţi la închirierea de locuinţe, dar chiria o plătea fiecare
refugiat.
Conform Biroului de Siguranţă, în ianuarie 1942, 25 de refugiaţi
polonezi lucrau în Prefectura judeţului Muşcel la Serviciul tehnic judeţean cu
retribuţii cuprinse între 3600 şi 6000 lei 89 . Refugiaţii polonezi au lucrat în
Industria Română de Geamuri de la Scăieni-Prahova, la Industria Lemnului
"Ardealul" din Sibiu, la Gaz Metan Braşov, iar medicii şi farmaciştii au fost
angajaţi fie la circumscripţiile sanitare unde era nevoie de medici sau ca
asistenţi în farmacii, cum era Farmacia "Sf. Treime" din Câmpulung, strada
Negru Vodă, 152, al cărei proprietar era Gabriel Dimitriu 90 . Farmacia
Melcescu, tot din Câmpulung, îl va angaja ca farmacist pe Bronislaw
87
88
89
90
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Wawzrycki pe perioada 01.12.1944-31.12.1945 cu un salariu de 15.000 lei plus
masa care valora 1500 lei 91 . Potrivit Monitorului Oficial nr. 55 din 08.03.1945,
toţi proprietarii de farmacii erau obligaţi să plătească angajaţilor polonezi suma
de 60.000 lei drept salariu şi masă 92 .
Decizia nr. 923K/1940 interzicea, la articolul 7, înscrierea la drepturi a
refugiaţilor polonezi care izbuteau să-şi asigure existenţa prin muncă. Până la 1
iulie 1942 unii dintre refugiaţi au lucrat neautorizaţi, deci clandestin, cu
angajamente de lucru întâmplătoare sau permanente, continuând să primească
drepturile lor de alocaţie, cu toate că era interzis. Prin noua decizie ministerială
nr. 6472K/1942, publicată în Monitorul Oficial nr. 148 din 29.06.1942, prin
articolul 7 se va interzice acordarea oricărei alocaţii pentru refugiaţii polonezi
care erau plasaţi la lucru. Angajarea la lucru a refugiaţilor de către întreprinderi
şi patroni particulari se făcea numi cu act de angajament în scris, semnat de păţi
şi vizat de Comisariatul general (art. 18). Refugiaţii nu puteau fi folosiţi la lucru
decât dacă posedau autorizaţia specială de lucru eliberată de comisariat (art.
16). Autorităţile, întreprinderile şi patronii care aveau în serviciul lor refugiaţi
poloni reţineau din sumele ce le plăteau o cotă după cum urma: salariile până la
6.000 lei erau scutite de cotă, între 6.000 şi 12.000 se lua o cotă de 20%, iar cele
care depăşeau 12.000 o cotă de 30%93 .
În mai 1942, se ordona, de către MAI, să nu se mai aprobe deplasarea
refugiaţilor la Bucureşti şi în alte oraşe sub pretextul că mergeau la medici
pentru consultaţii sau pentru lucrări stomatologice, deoarece în realitate erau
clienţi la Bursa Neagră. Aici, intrau în discuţie cu români "întreţinând o
atmosferă defavorabilă aliaţilor noştri", dând informaţii pe care le pretindeau
exacte. Ca urmare, se ordona urmărirea activităţii acestora pentru a nu mai
apărea astfel de situaţii. Corespondenţa refugiaţilor era, de asemenea, verificată
şi controlată astfel că apar şi situaţii în care se aduc acuzaţii contra statului
român. Este cazul refugiatului Olejniezack Stanislaw care îi scrie soţiei sale în
Germania "contra statului român". La interogatoriu, făcut în prezenţa lui
Gheorghe Irimia, şeful Biroului refugiaţilor poloni din Muşcel, polonezul
recunoaşte că a scris contra statului român, dar că a fost "obli~at". El se făcea
pasibil de pedeapsă conform art. 26 din decizia MAI 647211942 4 .
În 7 martie 1942, prin ordinul 638 au fost completate formularele
refugiaţilor polonezi care doreau sau nu doreau să părăsească ţara. Din cei 175
de polonezi aflaţi la Câmpulung şi Goleşti, 46 au completat declaraţiile prin

91

92
93
94
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Ibidem,
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care doreau

să părăsească ţara,

iar 1O1 doreau

să rămână

în

ţară până

la

sfărşitul

războiului.

La solicitarea Legaţiei germane din Bucureşti, autorităţile române au
întocmit situaţii cu refugiaţii polonezi care fuseseră în poliţie şi care doreau să
se întoarcă pentru a se reintegra în poliţia poloneză, precum şi cu refugiaţii
polonezi care erau originari din Galiţia. Autorităţile germane doreau să angajeze
pe foştii funcţionari poliţieneşti pentru a completa aparatul de poliţie din
teritoriul polonez, însă refugiaţii trebuiau să probeze cu acte că au ocupat
această funcţie, precum şi să completeze o declaraţie semnată pe propria
răspundere 95 .

În vederea repatrierii refugiaţilor poloni originari din teritoriul polonez
aflat sub ocupaţia trupelor sovietice, prin adresa nr. 50 din 9 aprilie 1942, MAI
comunica tuturor prefecturilor de judeţ constituirea de comisii de examinare a
refugiaţilor care doreau să se reîntoarcă. La Câmpulung, Comisia s-a întrunit la
"Casa polonă" situată în strada Decebal, unde au fost examinaţi, în 22 aprilie,
16 refugiaţi care doreau să se întoarcă. Comisia era formată dintr-un delegat al
prefecturii, medicul judeţului şi un delegat al poliţiei 96 •
Ministerul de Interne a încuviinţat, în 1943, ca în toate cazurile de deces
ale refugiaţilor polonezi să se plătească un ajutor de înmormântare de 4500 lei,
echivalentul alocaţiei pe o lună. Deoarece prin decizia ministerului nr. 31.295,
publicată în Monitorul Oficial din 14.01.1944, alocaţia atribuită refugiaţilor
polonezi era socotită după categoria din care ei făceau parte, adică membri ai
ultimului Guvern polonez, foşti înalţi demnitari, intelectuali, inapţi pentru lucru
sau femei singure cu copii mici, ajutorul de înmormântare a crescut şi el
97
corespunzător ordinului •
Prefectura judeţului Muşcel, în 30 ianuarie 1945, a primit un raport al
şefului Serviciului administrativ din cadrul Prefecturii, în care se arăta că în
oraşul Câmpulung exista o colonie de refugiaţi în număr de circa 180 persoane.
Aceşti refugiaţi aveau un regim special, iar puterea executivă a reglementat
acest lucru prin Regulamentul nr. 31.295, publicat în Monitorul Oficial nr. 11
din 14.01.1944 şi prin Decizia nr. 29.374, publicată în Monitorul Oficial nr. 12
din 15 .O 1.1944, care se refereau la alocaţia de întreţinere, evidenţa, deplasările,
inspecţiile, controlul etc. MAI, Direcţia Ordinei Publice şi Siguranţă şi Direcţia
contabilităţii din minister executau aceste atribuţii la nivel judeţean prin
Prefectură şi Poliţie.

S-a constatat că încă din anul 1939, data când a luat fiinţă în oraş,
colonia, refugiaţii polonezi s-au adaptat cu greu la măsurile de ordine impuse de
95
96
97
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stat. Cu timpul, lucrurile s-au mai liniştit, iar adaptarea polonezilor s-a făcut pe
nesimţite. Până în toamna anului 1944, nu se înregistraseră incidente însemnate
care să aibă repercusiuni asupra societăţii din judeţ, dar datorită unei stări de
nervozitate generală s-au înregistrat fapte care au ieşit din comun: un polonez a
ultragiat Armata şi autorităţile române fiind deferit Curţii Marţiale; un polonez
a comis o crimă, asasinând cu focuri de revolver un compatriot şi rănind grav pe
un altul; un polonez a provocat scandal, prin bătaie, cu ocazia plăţii alocaţiei la
sediul Casei Polone din Câmpulung; unii refugiaţi au dispărut din localitate fără
să anunţe şi fără să fie depistaţi de poliţie. Acest lucru demonstra că, pe măsură
ce nu mai erau supravegheaţi, ,,refugiaţii polonezi deveneau periculoşi ordinii
pub lice" 98 .
Pentru a se pune la adăpost de surprize neplăcute s-a hotărât de autorităţi
ca alocaţia să se plătească la prefectură, orice cerere a refugiaţilor să fie
adresată prefecturii prin direcţia Casei Polone condusă de fostul preşedinte al
Curţii de Apel din Varşovia, Ştefan Stipinski, poliţia să efectueze controale
eficace ţinând legătura permanentă cu conducerea Casei Polone, deplasarea
refugiaţilor să se facă numai cu aprobarea Direcţiei Ordinei Publice, iar în
audienţe la ministere sau la alte autorităţi din Bucureşti se mergea doar de
persoane desemnate de Casa Polonă ale căror cereri erau trimise cu 30 de zile
înainte. Conform adresei Prefecturii Muşcel nr. 1376 din 21.05.1944, ,,nu se
mai putea stabili nici un refugiat în comunele din judeţul Muşcel, acesta fiind
suprapopulat"99 •
Deplasările refugiaţilor polonezi şi întocmirea evidenţei acestora a fost
din nou reglementată prin Decizia MAI nr. 35.738 K, publicată în Monitorul
Oficial nr. 55 din 08.03.1945 la art. 40-43 100 . De la 01.12.1944, se acorda
refugiaţilor polonezi, bărbaţi şi femei, drept alocaţie suma de 600 lei/zi, iar
copiilor până la vârsta de 7 ani suma de 300 lei/zi. Copiilor singuri, fără familie,
li se acorda suma de 600 lei lunar, iar membrilor fostului guvern suma de 1000
lei 101.
În 28.04.1945, Uniunea Democratică Polonă făcea cunoscut, prin
Secretariatul General pentru Armistiţiu din cadrul Ministerului de Externe
Român, că este unica organizaţie recunoscută de Guvernul Provizoriu Polon şi
de Guvernul Român şi, prin urmare, orice probleme privind refugiaţii polonezi
se rezolvau prin această organizaţie 102 .

98

Ibidem, d. 1111945, f. 52-53.
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100
ldem, fond Prefectura Muşce1, d. 1111945, f. 70.
101
Ibidem, f. 71.
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Ibidem, f. 132.

99

https://biblioteca-digitala.ro

342

Acta bacoviensia VIII/20 13

Deoarece repatrierea refugiaţilor va începe la 16 iunie 1945 şi va
continua până la finele anului 1947, fiecare primind câte 10.000 lei pentru hrană
de drum, sumă achitată din fondul armistiţiului, la cererea Uni unii Democrate
Polone, cu adresa nr. 115B, aceasta a solicitat să nu se mai plătească cei 10.000
lei, ci numai alocaţia de întreţinere până la 15.11.1945 103 . Din 27.10.1945 nu
mai plăteau nicio indemnizaţie refugiaţilor polonezi prefecturile Argeş, Olt şi
Teleorman.
Prefectura judeţului Muşcel raporta, la 09.10.1945, telegrafic,
Ministerului că în Câmpulung mai sunt 30 de bărbaţi, cinci femei şi cinci copii
104
şi trei polonezi veniţi clandestin, deci un total de 43 persoane . În luna mai
1945, refugiaţii polonezi din judeţul Muşcel au primit suma de 3.229.600 lei, la
care se adăugau 324.000 lei din partea Prefecturii pentru cei care se repatriau.
Recunoştinţa refugiaţilor polonezi faţă de tratamentul acordat de români
se vede şi din telegrama trimisă de directorul Casei Polone din Câmpulung,
Ştefan Stipinski la data de 25.07.1945, din Cluj: ,,Părăsind, după 6 ani de
refugiu, aspectuoasa Ţară Românească, trimitem, în numele grupei polonezilor
din Câmpulung Muşcel, cele mai călduroase mulţumiri pentru bunăvoinţa şi
grija care au avut faţă de noi toate autorităţile şi populaţia sa. Trăiască inimos
poporul român şi veşnica prietenie româno-polonă".

103
104
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PLANURILE SOVIETICE ÎN VEDEREA OCUP ĂRII
PROVINCIILOR MOLDOVENEŞTI
DIN NORDUL ŞI ESTUL ROMÂNIEI ÎN ANUL 1940
Dr. Costin SCURTU
The Soviet Plans to Occupy the Moldovan provinces
in Northern and Eastern Romania in 1940
Abstract
The year 1940 was a dramatic year in the history of the Romanian people.
Back then, the European totalitarian powers, the Soviet Union and Gennany, tore
our national territory apart, by ultimaturns and dictates. Romania was forced to
surrender Bessarabia, Northem Bukovina and Hertza. The withdrawal of the
Rornanian anny and adrninistration, the removal of part of the population, the
rnateriallosses incurred by the State and population have affected Romania's ability
to defend itself, but also the morale ofthe Rornanian people, especially the people in
Moldova, that found themselves threatened by the Soviet military occupation. A:fter
signing the non-aggression pact on August 23rd, 1939, between the USSR and
Gerrnany, the Govemment in Moscow rnade politicaL military and propaganda
preparations for the occupation of Bessarabia. In his reply to the Soviet ultimaturns
of June 1940, Foreign Minister Constantin Argetoianu pointed out that the
Romanian govemment had only agreed to the occupation in order to avoid the
serious consequences entailed by the use of force. The Rornanian govemment did
not consent to surrender Bessarabia and Northem Bukovina, but only to evacuate
some territories under threat by a superior force.
Key words: Rornanian Army, non-aggression pact, the Soviet occupation, the threat
ofanned force, the occupation ofBessarabia and Northem Bukovina.
Pe parcursul negocierilor sovieto-:franco-engleze din 1939, mareşalul
Kliment Voroşilov a întrebat, la 14 august 1939, dacă, în caz de război, unităţilor
armatei sovietice li se va permite pătrunderea pe teritoriul polonez şi românesc,
pentru a lua contact cu agresorul. Sovieticii cereau următoarele: să li se permită să
treacă prin Vilno către Prusia Orientală; să avanseze prin Galiţia pentru a lua contact
cu inamicul; să folosească teritoriul românesc în cazul unei agresiuni gennane.
Delegaţiile franceză şi britanică, aflate la Moscova, nu au răspuns. Drept urmare,
Kliment Voroşilov a înmânat o notă celor două delegaţii occidentale, prin care le
informa că misiunea militară sovietică considera că fără rezolvarea acestei probleme
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toate eforturile pentru încheierea convenţiei militare erau sortite eşecului. El a fixat
ca dată ultimă pentru primirea unui răspuns, 21 august 1939 1•
Schimbarea lui Maxim Litvinov din fruntea diplomaţiei sovietice a avut un
larg ecou internaţional şi a deschis calea spre o înţelegere sovieto-germană. Adolf
2
Hitler urma să cadă la înţelegere cu URSS pentru a nu lupta pe două fronturi • Pactul
Rlbbentrop-Molotov a creat României o situaţie internaţională de o gravitate fără
precedent. România era ameninţată nu numai de Germania, dar şi de Ungaria,
Bulgaria şi, mai ales, URSS. Premeditarea acţiunii sovietice împotriva integrităţii
teritoriale a României reiese în mod clar din articolul 3 al Protocolului secret
germano-sovietic din 23 august 1939. Acest articol arată ,,interesul" Uniunii
Sovietice cu privire la provincia românească Basarabia, în timp ce Germania declară
3
"lipsa totală de interes politic" în această regiune •
Punctul de vedere al Marii Britanii reiese din nota scrisă de W. Churchill, la
21 septembrie 1939, pentru Cabinetul de Război, care a fost acceptată de acesta,
devenind Planul politic al Marii Britanii pentru Sudul şi Sud-estul Europei, se
arăta: "S-ar putea ca Rusia să ia României, Basarabia. Aceasta nu ar atinge neapărat
interesele noastre majore, care sunt de a stopa invazia germană spre Estul şi Sudestul Europei. România [ ... ] ar trebui să se socotească fericită dacă iese din acest
război nepierzând decât Basarabia şi Sudul Dobrogei pe care ar trebui să-1 cedeze de
bună voie Bulgariei. Aceasta ar permite formarea unui bloc balcanic. Consecinţele
acţiunii întreprinse de ruşi ar trebui, atât cât se poate aprecia azi, să fie primite în mod
favorabil în Balcani'.4.
După semnarea pactului de neagresiune, la 23 august 1939, între U.R.S.S. şi
Germania, guvernul sovietic de la Moscova a făcut pregătiri politice, militare şi
5
propagandistice pentru ocuparea Basarabiei •
În memoriul lui Gheorghe Gafencu, din 13 iulie 1940, referitor la acordul de
la Moscova, scria că: ,,Hitler era gata oricând să satisfacă ocuparea de către Rusia a
provinciei noastre moldoveneşti" şi argumenta cu discursul ţinut de dictatorul

Marian Zidaru, 70 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov. Semnificaţii şi consecinje,
în ,,EX PONTO", Nr. 3 (24), (Anul VII), iulie- septembrie, Constanţa, 2009, p. 176.
2
Gr. Gafencu, Ultimele zile ale Europei, Bucureşti, Editura Militară, 1992, p. 153.
3
Cu privire la sud-estul Europei, art. 3 din protocolul secret preciza că: ,,Partea sovietică îşi
manifestă interesul pentru Basarabia. Partea germană declară deplinul dezinteres faţă de această
regiune". 1. Şişcanu, Raptul Basarabiei (1940), Chişinău, Editura Ago, 1993, p. 12.
4
Apud A. Simion, Dictatul de la Viena, Ediţia 11-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura
Albatros, 1996, pp. 155-156.
5
Istoriografia şi propaganda sovietică au prezentat perioada 1918-1940 ca una a înrobirii ţării de
către boierimea şi burghezia română, în cârdăşie cu exploatatorii şi trădătorii moldoveni, iar numele
de ,,român" a devenit unul cu conotaţii negative. Naţionalitatea locuitorilor Basarabiei şi a unora
dintre cei ai Bucovinei de nord a fost trecută în acte ca ,,moldovenească".
1
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german - la două luni după ce România s-a declarat pentru politica Axei - prin
cuvintele ,,nici Germania, nici Rusia nu au făcut un singur pas în afară de zonele lor
de interese"6 .
Efectul pactului secret semnat la Moscova a avut implicaţii negative asupra
României din punctul de vedere al situaţiei sale internaţionale. În primul rând, anula
întreg sistemul de alianţe şi acorduri pe care se sprijinea securitatea României;
Bucureştiul nu mai avea nici o posibilitate de manevră diplomatică pentru a se putea
ţine în afara evenimentelor şi a-şi păstra integritatea teritoriului naţional; Ungaria şi
Bulgaria puneau deschis şi presant chestiunea dezmembrării Românie{ Din ziua
înţelegerii cu Germania nazistă, U.R.S.S. a încălcat faţă de România tratatele BriandKellogg, Protocolul de la Moscova şi convenţiile de la Londra8 • Pentru îndeplinirea
punctului 3 din protocolul secret, poziţia sovietică faţă de România era de ostilitate
crescândă. Kremlinul a acţionat pentru intimidarea guvernului român, pentru
pregătirea ocupării militare a Basarabiei şi Bucovinei şi finalizarea negocierilor cu
Germania. La 5 decembrie 1939, V.V. Potemkin, într-o convorbire cu ambasadorul
francez Emille Naggiar, la Moscova, menţiona, că: "Odessa este un port mort de
când a pierdut hinterlandul Basarabiei"9 .
În acelaşi timp, noul ministru al României la Moscova, Gheorghe Davidescu
este primit cu răceală totală, iar acţiunile lui de apropiere diplomatică sunt respinse.
La 17 ianuarie 1940, într-o audienţă de 40 de minute la Viaceslav Molotov, face
bilanţul activităţii sale la Moscova şi nu poate constata nici un progres considerabil în
ce priveşte dezvoltarea relaţiilor româno-sovietice pe teren economic, în domeniul
cultural sau al unei cunoaşteri mutuale cât mai exacte, cu atât mai mult, cu cât se
întârzia numirea unui ministru sovietic la Bucureşti 10 • Cu această ocazie, V.M.
Molotov îl asigura pe ministrul Gh. Davidescu, că îl va susţine în eforturile sale, iar în
privinţa numirii unui reprezentant al Moscovei în România declară că această acţiune
este îngreunată de impresia negativă ce a lăsat-o chestiunea Butenko, dar şi din lipsă
de personal adecvat 11 •
La Bucureşti apăruse zvonul că V.M. Molotov ar putea face o călătorie în
capitala României, dar telegrama ministrului român la Stockholm din 12 martie 1940,
arăta că doamna Kolonta~ ministrul sovietic a dezminţit această ştire, precum şi o

6

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (se va cita în continuare Arh. M.A.E.), fond 71/România,
voi. 8/1940, f. 387.
7
Ioan Scurtu, Istoria Basarabiei până la 1994, Bucureşti, Editura Tempus, 1994, p. 281.
8
Passim.
9
I. Şişcanu, op. cit., p. 15.
10
Arh. M.A.E., fond 71/România, voi. 52/1940, f. 74.
11
Ibidem, f. 76.
https://biblioteca-digitala.ro

346

Acta bacoviensia VIII/20 13

eventuală

semnare a unui pact de neagresiune între U.R.S.S. şi România, adăugând
12
că: "U.R.S.S. nu a renunţat niciodată la Basarabia" .
Ministrul Afacerilor Străine elen informează autorităţile române că Sovietele
fac totul pentru a scăpa de ,,maine rnise" germană- astfel este interpretat dineul dat
de ruşi în onoarea ambasadorului S.U.A. la Atena. Motivele care au determinat
această modificare a poziţiei Moscovei ar fi, după părerea elenă: eşecul rus în
Finlanda; rapida şi considerabila "cuirasare" militară a României; sovietele ar fi înţeles
prin succesul Înţelegerii Balcanice din februarie 1940 de la Belgrad, că nu mai pot
,,manevra" Balcanii şi că armata din Siria micşorează posibilitatea armatei sovietice
de a acţiona contra Turciei 13 .
În acelaşi sens, se înscrie şi comunicatul postului de radio ,,Londra", care
prelua declaraţia unei oficialităţi germane ce susţinea că în Sud-Estul european, că
,,România este desemnată a juca un rol important" în semnarea unui acord gerrnanosovieto-român14. Această notă de optimism era susţinută de ideea insucceselor
militare în Finlanda şi, ca urmare a îndemnurilor germane, ar fi determinat Uniunea
15
Sovietică să aibă o atitudine favorabilă României . Această poziţie a fost întărită şi
de declaraţia ministerului Sovietelor la Sofia, Lavrentiev, care spunea, referitor la
Basarabia, că: ,,Moscova consideră această chestiune deschisă, dar nu are intenţia să
ia vreo iniţiativă în împrejurările actuale" 16 .
Grigore Gafencu, ministrul de externe român, constata că lui V.M. Molotov
,Înţelegerea Balcanică nu-i mai convenea" pentru că o considera ca fiind prea slabă
pentru a se putea opune unei înaintări germane. Pe de altă parte, orice încurajare din
partea Rusiei s-ar putea întoarce împotriva ei şi ar împiedica-o să se ocupe, împreună
cu Germania, de problemele balcanice. Moscova, începând din luna august 1939, nu
mai manifesta nici un interes faţă de alianţa balcanică. Relaţiile sale cu Turcia se
răciseră şi în aceste condiţii U.R.S.S. îşi manifestă din nou, pe un ton din ce în mai
17
ameninţător, pretenţiile sale asupra Basarabiei .
La 29 martie 1940, V.M. Molotov face o largă expunere de politică externă
în faţa Sovietului Suprem, conţinând pasaje rău voitoare şi agresive la adresa
18
României . Comisarul sovietic al Afacerilor Străine arăta că: ,,Printre ţările
meridionale vecine, pe care le-am citat, este una cu care noi nu avem un pact de
12
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Viorica Moisuc, Premisele izolării politice a României (1919-1940), Bucureşti, Editura
Hwnanitas, 1991, pp. 369-370.
18
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neagresiune, România. Aceasta se explică prin existenţa unei chestiuni litigioase
nerezolvate, aceea a Basarabiei, a cărei anexare de către România nu a fost niciodată
recunoscută de Uniunea Sovietică cu toate că aceasta n-a pus niciodată chestiunea
înapoierii Basarabiei pe cale militară" 19 •
Îngrijorarea Bucureştiului este criticată de von Papen, ambasadorul german
la Ankara, într-o discuţie avută cu omologul său român, Stoica. Primul spunea că
"Germania doreşte sincer ca pacea în valea Dunării şi în Balcani să nu fie tulburată,
vrea ca hbertatea statelor acestei regiuni să nu fie întru nimic ştirbită şi viaţa
economică să-şi urmeze cursul său normal"; a mai adăugat că "Guvernul sovietic ţine
deplin seama de sfaturile amicale ale Germaniei"20 .
Aceeaşi poziţie a adoptat, în martie 1940, ambasadorul german, von
Meckensen, care i-a declarat, "cu titlu personal" lui Raoul Bossy, reprezentantul
României la Roma, că Germania vrea "pace în Sud-Est [european] şi chestiunea
Basarabiei trebuie închisă". Interlocutorul român a răspuns că România va rezista, cu
atât mai mult cu cât s-ar primi sprijin împotriva penetraţiei bolşevice în Balcani, ,,în
primul rând Germania care nu poate avea interes săi se taie drumul spre Strâmtori şi
Răsărit". Von Makensen a replicat: ,,Nimeni nu vrea ca ruşii să ajungă în Balcani, dar
în genere se socoteşte că Balcanii încep la Prut. Ocuparea Basarabiei n-ar fi un prim
pas spre o politică imperialistă [... ], ci ultima fază a unei politici revizioniste, o
,,restituito in integrum" a Rusiei din 1914"21 •
La sfărşitullunii aprilie 1940, Gheorghe Davidescu află de la ataşatul militar
turc la Moscova că în ultimele zile Sovietele au făcut transporturi militare spre
Nistru22 şi au loc evacuări pe o rază de 50 de km spre frontiera română, îndeosebi în
zona din Galiţia. Reprezentantul român a pus aceste măsuri în legătură cu fraza din
discursul de la 1 mai 1940 al mareşalului Voroşilov şi a subliniat că "trebuie să fim
gata oricând şi la orice"23 •
În luna mai, regele Carol al II-lea trimitea un general român în Germania,
pentru a i se acorda ajutor la ridicarea unui zid de apărare pe frontiera de Est, la
graniţa cu statul sovietic. Berlinul nu a răspuns la această solicitare. Atunc~ Grigore
Gafencu s-a adresat ministrului plenipotenţiar german la Bucureşt~ cu solicitarea
adresată Berlinulu~ Reprezentantul german l-a sfătuit ca Bucureştiul să reglementeze
24
relaţiile româno-sovietice pe cale paşnică .

19

Arh. M.A.E., fond 71/România, voi. 811940, f. 371.
Ibidem, voi. 5311940, f. 23.
21
Raoul Bossy, Amintiri din viaţa diplomatică (1918-1940), voi. al II-lea (1938-1940), Bucureşti,
Editura Humanitas, 1993, pp. 222-223.
22
Arh. M.A.E., fond 71/România, voi. 5311940, f. 95.
23
Ibidem, voi. 52/1940, f.139.
24
I. Şişcanu, op. cit., p. 16.
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Din 23-26 iunie 1940, prin joncţiunea districtelor militare Kiev şi Odessa, a
fost creat Frontul de Sud condus de generalul G. Jukov. Frontul se compunea din
armatele 5, 9 şi 12. S-a constituit cu această ocazie consiliul militar al frontulu? 5 •
Pentru operaţiunile din Basarabia au fost delegaţi specialişti din cel mai înalt rang din
ierarhia militară, precum: Locţiitorul comandamentului de trupe, general-locotenent
lvanov; Şeful secţiei pregătiri de luptă al Statlui Major al R.M.S.K, general-maior
Pancuhov; Şeful artileriei R.M.S.K., generalul-locotenent de artilerie Iakovlev; Şeful
grupării pentru misiuni speciale, de pe lângă Consiliul militar al R.M.S.K, generalmaior Averkin26 •
La Kiev, apoi la Proscurov, Statul Major al R.M.S.K a primit directivele
privind concentrarea trupelor spre linia frontului în perioada 15 aprilie-1 O iunie 1940.
La 19 iunie 1940, la Proscurov, într-o şedinţă specială cu reprezentanţii consiliilor de
armată, s-a anunţat caracterul şi planul general al operaţiunii de ocuparea Basarabiei
27
şi Bucovinei • Deci se cunoşteau intenţiile Moscovei cu 8 zile înainte de predarea
notei ultimative.
Planul ofensivei sovietice asupra Românie avea două variante. Prima variantă
a fost concepută pentru cazul în care trupele române vor opune rezistenţă. În această
situaţie, armata sovietică trebuia să execute o lovitură concentrată cu unităţile
Armatei a 12-a de-a lungul râului Prut spre laş~ iar cu Armata a 9-a la sud de
Chişinău, spre Huşi. A doua variantă avea în vedere situaţia când trupele române
aveau să se retragă fără luptă peste Prut. Misiunea Armatei Roşii consta în ieşirea
rapidă a eşaloanelor mobile la Prut, pentru a controla retragerea trupelor române.
8
Forţa de şoc o constituia Armata a 9-a, ce avea ordin să ocupe Chişinăuf •
Atitudinea agresivă a Sovietelor este prezentată, la 15 octombrie 1939, de către
generalul Palasse, ataşatul militar al Franţei la Moscova. El a confirmat informaţiile
deţinute de Marele Stat Major român despre concentrarea a trei grupuri de armată în
apropierea frontierei ruso-rornâne, primul la nord de Cernăuţ~ al doilea - cu şase
divizii motorizate şi alte unităţi - la 140 km Est şi al treilea în lungimea căii ferate
Tiraspol- Odessa29 •
Semnalele venite de la Belgrad, Atena şi Ankara arătau că mişcarea trupelor
ruseşti, din luna mai 1940, a fost hotărâtă mai de mult şi are drept scop o nouă
grupare a forţelor sovietice fără un scop agresiv irnediae 0 •

25

Ibidem, p. 17.
Ibidem, p. 18.
27
Ibidem.
28
Ibidem, p. 19.
29
Gh. Buzatu, op. cit., p. 61.
26
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Până la 23 iunie 1940, consiliile militare sovietice au concretizat pe teren
organizarea şi amenajarea spatelui frontului, cooperarea genurilor de arme, planul de
acţiuni şi organizarea drumurilor militare. Desantul aerian trebuia să desăvârşească
încercuirea operativă a trupelor române, să instige totodată pe simpatizanţii ideilor
31
comuniste, să dezorganizeze spatele şi să hărţuiască trupele române în retragere •
Operaţiunile aeriene erau asigurate de 300 de avioane. Erau concentrate 142 trenuri
cu muniţii, 48 trenuri cu combustibili; erau constituite 16 spitale de campanie a câte
200 paturi, 4 spitale de contagioş~ două companii autosanitare, 12 trenuri sanitare
etc.
Documentele din Arhiva centrală a armatei sovietice arată că, la 26 iunie
1940, pe Frontul de Sud erau concentrate 32 divizii infanterie, 2 divizii infanterie
motorizată, 6 divizii cavalerie, 11 brigăzi tanc~ 3 brigăzi desant aerian, 16
regimente artilerie din rezerva comandamentului şef, 14 regimente artilerie de corp şi
4 divizioane artilerie.
Generalul-maior V. Melicov arăta că pe principalele direcţii de ofensivă ale
armatelor Frontului de Sud era o "superioritate de mai bine de trei ori în forţe şi
mijloace de luptă" faţă de capacităţile românilor32 •
La 1 iunie 1940, rezidentul N.K. V.D-ului la Bucureşti comunica la Moscova,
lui Beria, că Marele Stat Major român este informat că la frontiera Basarabiei şi
Bucovinei sunt concentrate 30 divizii de infanterie şi 14 brigăzi motorizate 33 .
Sovieticii nu doreau ca acţiunile lor să se petreacă în taină; astfeL într-un
raport întocmit de generalul-maior V. Melicov, către comisarul adjunct al Apărării
U.R.S.S., E. Şciadenco, se arăta că: "Concentrarea şi desfăşurarea trupelor şi
mijloacelor de luptă spre linia de plecare pe Nistru s-au efectuat de asemenea fără
nici un fel de camuflaj; armonicele, cântecele răsunătoare, larma, iar noaptea lumina
farurilor miilor de maşini de diverse modele şi feluri comunicau clar românilor de pe
34
celălalt mal că aduceam spre Nistru şi ziua, şi noaptea forţe enorme" .
Dan Telemac, şeful secţiei consulară a Legaţiei române din Moscova, punea
în evidenţă o concentrare de trupe mult sporită la începutul lunii iunie, faţă de lunile
trecute 35 •
Propaganda sovietică scrisă şi vorbită susţinea că Basarabia ar fi un ţinut
rusesc, ocupat vremelnic de "gărzile albe" române, iar Bucovina, veche provincie
austriacă, era locuită în majoritate de ucraineni.

1. Şişcanu, op. cit., p. 19.
Ibidem, p. 20.
33
Ioan Scurtu, C-tin lllihor, Complot împotriva României (1939-1940), Bucureşti, Editura
Academiei de Înalte Studii Militare, 1994, p. 1O.
34
1. Şişcanu, op. cit., p. 21.
35
Ioan Scurtu, op. cit., p. 14.
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Metodele folosite de propaganda sovietică sunt:
- Falsificarea realităţilor istorice;
- Prezentarea tendenţioasă a situaţiei din România, mat ales din
Basarabia;
- Discreditarea activităţii pozitive româneşti;
- Condamnarea politicii externe a României;
- Întreţinerea unei campanii de neadevăruri şi insulte la adresa
Româniee 6 .
La întrunirile politice în Ucraina, Galiţia Occidentală şi în R.S.S.A.
Moldovenească se discutau teme ca:
-,,România va fi obligată să retrocedeze atât Basarabia cât şi Bucovina,
care era locuită de ucraineni";
- ,,România pregăteşte o agresiune armată contra Uniunii Sovietice pe
care Armata Roşie trebuie să o prevină cât mai curând".
La s:ffirşitul lunii mai 1940, erau trimise grupuri clandestine în Basarabia
pentru spionaj şi "pregătirea populaţiei pentru întâmpinarea Armatei Roşii". O lună
mai târziu, Beria îl informa pe Stalin, că în Basarabia are loc "o activizare a partidului
comunist" şi sunt răspândite manifeste ce îndeamnă poporul la luptă împotriva
guvernului român37 •
La 8 mai 1940, Comitetul Executiv al Internaţionalei a III-a adopta:
,,Directivele Partidului Comunist din România". Acestea erau:
- În România era un regim reacţionar al unei dictaturi făţişe;
- Guvernul burghez român ducea o politică de orientare spre Anglia şi
Franţa- sprijinite de S.U.A -vehiculată sub lozinca ,,neutralităţii" şi
apărării graniţelor;

- Acum România este izolată.
- Partidul Comunist trebuia să ceară

să

nu

admită

atragerea României în

război;

- de a nu face din România un cap de pod al imperialiştilor englezi şi
francezi împotriva U.R.S.S.;
- rezolvarea problemelor litigioase cu statele vecine să se facă numai pe
. -38
ca1e paşruca .
Propaganda sovietică promitea muncitorilor basarabeni că U.R.S.S. îi va
ehbera de robia capitalistă, că şomerii vor fi plasaţi în câmpul muncii, ţăranii vor fi
împroprietăriţi cu pământul moşierilor români şi se va pune capăt sistemului barbar

1. Şişcanu, op. cit., p. 22.
Ibidem, p. 23.
38
Ioan Scurtu, C-tin ffiihor, op. cit., p. 8.
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de ,,românizare" a ruşilor, ucrainenilor şi moldovenilor. Au fost pregătite textele
foilor volante ce urmau a fi împrăştiate în prima zi a ofensivei sovietice.
Direcţiile politice şi redacţiile ziarelor au fost completate cu personal
39
cunoscător al limbii române şi ruse . Postul de radio sovietic de la Tiraspol difuza
emisiuni propagandistice, iar în zona localităţilor Zalescik, Grigoriopol şi Tiraspol
trupele sovietice au instalat difuzoare foarte puternice pentru a transmite programe
propagandistice sovietice în limba română pe malul drept al Nistrului40 .
Activitatea la frontiera de Sud-Vest a U.R.S.S.-ului s-a intensificat începând
cu luna mai 1940. au fost ameliorate comunicaţiile rutiere şi căile ferate, s-au înmulţit
recunoaşterile aeriene şi terestre, au fost evacuate satele din apropierea Nistrului, au
fost construite aerodromuri, depozite şi barăci, s-au desfăşurat inspecţii, au fost date
alarme dese. Nu în ultimul rând, s-au avut în vedere instrucţia intensivă, exerciţiile
combinate de tancuri, aviaţie şi mijloace speciale, aducerea de ambarcaţiuni şi
material de poduri41 .
Regele Carol al II-lea şi prim ministrul Gh. Tătărescu au primit informaţii de
la un ofiţer britanic despre capacitate militară sovietică. "Cu câteva zile mai înainte
(de primirea ultimatumului, afirma fostul prim ministru al României n.n. ), şi
suveranul şi eu, primiserăm vizita unui ofiţer britanic care fusese câţiva ani de-a
rândul pe lângă misiunea militară britanică din Moscova, şi care ne aducea
informaţiuni importante asupra puterii militare sovietice, atât sub raportul
42
materialulu~ cât şi sub raportul instrucţiei prezentându-le ca extraordinare' .
Ministrul de externe român, Ion Gigurtu, îngrijorat de masivele concentrări
sovietice, a avut la 25 iurtie o discuţie cu Fabricius căruia i-a declarat că datorită stării
armatei şi lipsei de avioane şi piloţi pregătiţi orice rezistenţă era lipsită de sens. De
aceea, România se pronunţa pentru tratative. Fără îndoială că, în condiţiile în care
relaţiile sovieto-germane erau foarte strânse în acel moment declaraţia lui Gigurtu era
o gafă care a pus România într-o poziţie de inferioritate într-un moment când criza
sovieto-română se apropia de apogeu. Atât guvernul german cât şi cel italian au
comunicat la Bucureşti că este "în interesul Europei să se evite cu orice preţ un
conflict armat cu URSS' 43 .
La 26 iunie, Bucureştiul era sigur de iminenta invaziei sovietice în
Basarabia44 • O zi mai târziu, Fabricius telegrafia Comandamentului superior al

I. Şişcanu, op. cit., p. 24.
Ioan Scurtu, C-tin Hlihor, op. cit., p. 15.
41
I. Şişcanu, op. cit., p. 134.
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annatei germane şi către cel al aviaţiei despre inevitabilul atac sovietic. Pe Nistru şi în
regiunea Lembreg, românii au constatat existenţa a 30-33 divizii de infanterie, 9
divizii de cavalerie, 1O divizii blindate. Au fost efectuate în zilele de 25 şi 26 iunie
zboruri de recunoaştere demonstrative chiar până la Cernăuţi. Au fost recunoscute
de către observatorii români avioane sovietice de bombardament. Avioanele de
vânătoare româneşti au interceptat de fiecare dată aparatele de zbor sovietice până
când au primit ordinul de interzicere a luptelor45 • La 27 iunie 1940, în România a fost
declarată mobilizarea annatei. În aceeaşi zi, Molotov a spus că în caz de nerespectare
a cerinţelor sovietice (transferul Bucovinei şi Basarabiei către Uniunea Sovietică),
trupele sovietice sunt pregătite să treacă graniţa română.
Forţele sovietice erau masate în semicerc la Nord şi Est de Nistru: Grupul
Nord (regiunea de graniţă Ucraina Occidentală - Polonia) avea 20-35 divizii de
infanterie, 7 divizii de cavalerie, 5 brigăzi moto-mecanizate; Grupul Sud (regiunea
Dubăsari - Odessa) avea 10 divizii de infanterie, 3 divizii care de luptă (una în
regiunea Bălţi, altele două dislocate în regiunea Prooscurov- Sepetovca), 2 brigăzi
motomecanizate; Grupul de legătură (regiunea Moghilev- Râbniţa), cu 5 divizii de
infanterie, dintre care două în imediata apropiere a frontului46 .
La 28 iunie 1940, la ora 14, ora Moscovei, annatele sovietice au trecut
Nistrul punând în aplicare cea de-a doua variantă tactică pregătită47 •
Armata
sovietică s-a desfăşurat şi a ocupat poziţii cheie între 28 iunie - 3 iulie 1940. Ea era
formată din: 32 divizii de infanterie; 2 divizii de infanterie motorizată; 6 divizii de
cavalerie; 11 brigăzi de blindate; 3 brigăzi aeropurtate; 14 regimente de corpuri de
artilerie; 16 regimente de artilerie RGC; 4 divizioane de artilerie.
În răspunsul său, la notele ultimative sovietice din iunie 1940, ministrul
Afacerilor Străine, Constantin Argetoianu48 , a subliniat că guvernul român a acceptat
numai pentru a evita gravele urmări pe care le-ar avea recurgerea la forţă. Guvernul
României nu a consimţit la cedarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord, ci numai la
evacuarea unor teritorii sub ameninţarea forţei superioare.
45

Ibidem, c. 906-907.
1. Şişcanu, op. cit., p. 136.
47
Ziua de 28 iunie 1940 a fost declarată ,,Ziua ocupaţiei sovietice" în Republica Moldova,
printr-un decret semnat de Preşedintele interimar Mihai Ghimpu. În acest decret, se cerea
Rusiei să-şi retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova aflată în Transnistria. Duma de
Stat a Federaţiei Ruse a condamnat acest decret, acuzând că acesta este "un act [... ] îndreptat
împotriva relaţiilor moldo-ruse, o încercare directă de denaturare a istoriei mondiale". Duma
de Stat a Rusiei a condamnat oficial decretul lui Mihai Ghimpu privind ocupaţia sovietică.
V.M. (30 iunie 2010).
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Ultimatumul soVIetic menţiona, că: ,,Acum, când slăbiciunea militară a
U.R.S.S. a trecut în domeniul trecutulu~ iar situaţia internaţională care s-a creat cere
rezolvarea rapidă a chestiunilor moştenite din trecut pentru a pune în fine bazele unei
păei solide între ţări, U.R.S.S. consideră necesar şi oportun ca în interesele restabilirii
adevărului să păşească împreună cu România la rezolvarea imediată a chestiunii
înapoierii Basarabiei Uniunii Sovietice'.49 •
Hotărârea Consiliului de Coroană avea la bază:
- Înfrângerea catastrofală a armatei franco-britanice şi armistiţiu!
francez.
- Avizul ministrului de Război şi al şefului Marelui Stat Major că din
lipsă de material greu şi de rezerve de muniţii, armata română nu ar
putea singură mai mult de trei luni împotriva armatei roşii.
- Presiunile categorice ale Germaniei şi Italiei.
- Atitudinea ameninţătoare a Ungariei şi Bulgariei, în timp ce nu se
putea conta pe asistenta aliatelor României - Iugoslavia, Turcia şi
Grecia50 •
La 28 iunie, la ora 9.00, prin Comunicatul nr. 25 al Marelui Stat Major al
Armatei Române, populaţia a fost anunţată în mod oficial despre existenţa
ultimatumului, despre acceptarea acestuia de către Bucureşti şi despre intenţia
guvernului de a evacuare a Armatei şi administraţiei pe malul drept al Prutului.
În conformitate cu prevederile ultimatumului, trei oraşe cheie - Chişinău,
Cernăuţi şi Cetatea Albă- trebuiau să fie predate sovieticilor până la ora 14.00.
Până la 2 iulie, noua graniţă de-a lungul râului Prut a fost închisă definitiv.
La 1 iulie 1940, în Consiliul de Minişt~ sub preşedinţia primului-ministru
Gheorghe Tătărescu, s-a hotărât, la propunerea ministrului de externe, Constantin
Argetoianu, ca România să renunţe la garanţiile anglo-franceze din 13 aprilie 1939.
Configuraţia relaţiilor politice ale României era "determinată de noua ordine
51
europeană în curs de realizare" .
Într-un studiu întocmit de Secţia de operaţii din Marele Stat Major, la 26
august 1940, asupra situaţiei politico-militare se sublinia completa izolare a ţării şi
lipsa sprijinului material şi politic al oricărei puteri străine. Ea se afla în situaţia de a fi
atacată cu certitudine, simultan, de către sovietici şi unguri, deci la frontierele de
Vest, Nord şi Est, şi de către bulgari "care vor căuta să speculeze situaţia noastră

Ultimatumul sovietic şi răspunsurile guvernului român, în Ioan Scurtu, Theodora Stănescu
Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu, Istoria Românilor între anii /9/8-/940, Universitatea din
Bucureşti, 2002.
50
Gh. Buzatu, op. cit., p. 63.
51
Andreas Hillgruber, Hitler, regele Carol şi mareşalul Antonescu. Relaţiile româna-germane
(/938-1944), Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 110.
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de apărare, studiul Marelui Stat Major nu vedea decât una
Ardealului cu totalitatea forţelor consimţind la nevoie o simplă
acoperire pe restul frontierelor şi deci pierderea eventuală a Moldovei, Dobrogd 2 , şi
chiar la pierderea Munteniei şi Banatului"53 .
Peste timp s-a dovedit că era un punct de vedere realist al strategilor militari
români, V.M. Molotov, în cartea sa de amintiri, avea să scrie despre evenimentele
din 1940 referitoare la rapturile suferite de România. El aminteşte de vizita sa din
noiembrie 1940 la Berlin, unde arăta nemulţumirea Rusiei faţă de garanţiile date
României de Hitler prin faptul că graniţa naturală a Rusiei era pe linia Carpaţilor
54
răsăriteni şi nu pe râul Prut • ,,Deci acum vreţi toată Moldova!", a spus Hitler. După
plecarea lui V.M. Molotov din Berlin, Hitler a ordonat generalilor săi
întocmirea Planului Barbarossa de atacare a URSS-ului.
Teritoriul ocupat a fost organizat de sovietici, la 2 august 1940, astfel: cea
mai mare parte a Basarabiei şi o mică parte din RSSA Moldovenească (care a fost
desfiinţată cu această ocazie) au fost proclamate ca o nouă republică sovietică- RSS
Moldovenească. Bucovina de nord şi jumătatea nordică a judeţului Hotin (Ţinutul
Herţa), ca şi partea de sud a Basarabiei (cea mai mare parte a judeţelor Ismail şi
Cetatea Albă, aşa numitul ,,Bugeac") au fost date Ucrainei sovietice. Această
împărţire a fost hotărâtă de o comisie condusă de Nikita Sergheevici Hruşciov.
Uniunea Sovietică a ocupat un teritoriu românesc de 55.500 knl şi o
populaţie de 3,7 milioane de locuitori. În perioada 1940-1941, s-a declanşat o
campanie de persecuţii împotriva localnicilor - arestări arbitrare, torturi, execuţii şi
deportări în gulagurile Siberiei.
Ultimatumul sovietic de la sîarşitul lunii iunie 1940 a reprezentat semnalul
pentru guvernele de la Sofia şi Budapesta pentru a-şi intensifica acţiunile revizioniste
împotriva României.
grea". Ca

posibilităţi

singură: "apărarea

Le Rougetel a informat, în ultimele zile ale lui august 1940, Foreign Office-ul asupra situaţiei
grave a României. Se cunoştea faptul că U.RS.S. anunţase Sofia că va accepta o
frontieră comună dacă Bulgaria îşi va însuşii întreaga Dobroge "dar aceasta - constata Le Rougetel
-în mod înţelept, nu a luat în seamă propunerea". Apud Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Pătroiu,
Anglia şi România între anii 1939-1947, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1992, p. 70.
53
***23 August. Documente, doc. 64, Studiu întocmit la 26 august 1940, de Secţia operaţii din
Marele Stat Major asupra situaţiei politico-militare în care se afla România, pp. 94-96. Marian
Zidaru, op. cit., pp. 170-184.
54
V. Molotov, Molotov remembers. /nside Kremlin Politics (Amintirile lui Molotov. În interiorul
politicilor Kremlinului), Editura lvan R Dee, Chicago, 1993.
52

internaţionale
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CONTRIBUŢIA JUDEŢULUI NEAMŢ

LA RĂZBOIUL SFÂNT PENTRU BASARABIA (1941)
Gheorghe RADU

La contribution du comte Neamt ala sacree guerre pour la Bassarabie (1941)
Resume
Le 22 juin 1941, suite aux ordres issus par le general Antonescu a Piatra
depuis le wagon train ,,Patria", l'armee roumain rejoint le conflit, entrant par
ses troupes dans la Bassarabie, la Bucovine du Nord et le compte de Hertza. Ceci
etait pour la Roumanie le commencement d'une guerre pour la delivrance de ces
provinces et la rehabilitation de la honte soufferte durant l'ete de l'annee 1940. Suite
a la bataille des 33 jours, menee afin de hberer les territoires mentionnes auparavant
(le 22 juin-26 juillet 1941 ), avec la participation effective des Arrnees 3 et 4
roumaines, en cooperation a 1' Arrnee 11 allemande, les troupes roumaines, par totaL
ont compte des morts, des blesses et des disparus dont les nombres sont les suivants:
1.268 officiers, 566 sous officiers et 29.741 effectives de troupes (20% des effectives
entamees).
Celle-ci a ete vrairnent une guerre de hberation, d'achamement totaL a
laquelle ont contnbue aussi d'une grande mesure ceux qui etaient partis depuis les
territoires bordes par la Bistritza, la Mo1davie et le Siret, tell qu'on le present dans les
pages de cet ouvrage. Les accords secrets condus par les Allies (voir Les Etats-Unis,
L'Angleterre et l'URSS) entre 1944 et 1947 ont represente non seulement la
sanction des certains rnalentendus territoriaux (les provinces mentionnees auparavant
demeurant en dehors les frontieres de la Roumanie ), rnais aussi ce qui peut etre
d'autant plus grave, la modi:fication drarnatique pour environ 45 ans des systemes
economiques et sociaux politiques dans la rnajorite des pays appartenant de cette
partie du continent europeen.
Mots ele: Seconde Guerre Mondiale, comte Neamţ, Bucovine du Nord, Bassarabie,
compte de Hertza
Neamţ,

Se ştie că după înfrângerea rebeliunii legionarilor ai căror conducători şi-au
aflat refugiul în Germania, care-i va folosi până în 1944 ca mijloc de şantaj împotriva
lui Ion Antonescu, generalul a devenit exponentul propriei dictaturi. Aşadar, el a
rămas în continuare Conducător şi a abrogat, la 14 februarie 1941, statul ,,naţional-
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legionar", proclamat cu patru luni mai devreme 1• În cabinetul de militari, constituit la
27 ianuarie 1941, Antonescu şi-a rezervat posturile cheie, iar în privinţa orientării
noului guvern, a declarat tot atunci că România rămânea alături de Axă (Germania,
Italia şi Japonia) silită de împrejurărt
Trebuie să menţionăm şi faptul că generalul va beneficia cu precădere de
sprijinul unor cercuri economico-financiare ori al unor forţe militare şi de poliţie.
Grupările politice care continuau să nu fie recunoscute legal au stabilit şi menţinut o
colaborare sui generis cu regimul antonescian: contacte şi informaţii permanente;
sprijinirea totală în prima fază a acţiunii militare îndreptate în iunie-iulie 1941 spre
repararea pierderilor teritoriale din vara anului 1940 şi recunoaşterea faptului că
3
generalul era "omul zilei" şi, deci, persoana necesară.
Integrarea României în sistemul Axei a avansat necontenit în primăvara şi
vara anului 1941. S-au intensificat preparativele militare, politice şi economice pentru
intrarea ţării în război. În momentul declanşării operaţiunii ,,Barbarossa", la 22 iunie
1941, Ion Antonescu s-a aflat alături de Germania hitleristă, fără ca generalu~
avansat imediat după aceea mareşa~ să fi fixat - în prealabil ori după aceea 4
condiţiile participării României la marea conflagraţie a veacului XX. Participarea la
campania ,,Barbarossa" a dus nemijlocit la punerea în stare de război cu URSS (iunie
1941), urmate cu celelalte două Mari Puteri ale Naţiunilor Unite (Marea Britaniedecembrie 1941) şi SUA (decembrie 1941 -iunie 1942)5•
Indiferent de aliatul ales şi de ceasul desemnat, războiul României a început
într-un moment în care entuziasmul românilor a fost genera~ cu nimic mai prejos
decât cel manifestat în mai 1877 la proclamarea independenţei naţionale ori în august
1916 la intrarea ţării în război pentru ebberarea Transilvaniei. Nu a fost, deci, straniu
că n-au întârziat în iunie 1941 raportări la respectivele fapte memorabile, în
6
comparaţie prin care războiul lui Antonescu - proclamat oficial sfănt şi având drept
7
ţel ,,recucerirea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi distrugerea bolşevismului" - s-a
impus decisiv prin anvergura operaţiilor şi justeţea ţelurilor propuse.
Aşa cum arătam colaborarea României cu Germania a devenit tot mai strânsă
în prima jumătate a anului 1941, ajungându-se la lupta comună începând cu 22 iunie,
împotriva Uniunii Sovietice. În acea zi a încetat să mai funcţioneze pactul MolotovA. Simion, Preliminarii diplomatice ale insurecţiei române din August 1944, Cluj Napoca, Editura
Dacia, 1979, p. 27.
2
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX, Bucureşti, Editura Paideia, 1999,
p. 366.
3
Ibidem, p. 405.
1

4

5
6
7

Ibidem.
Ibidem.

Arhivele Naţionale Neamţ, fond Primăria Piatra Neamţ, d. 110/1941, f. 1.
1bidem.
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Rtbbentrop, iar România a început lupta pentru ehberarea teritoriilor ocupate de
armata Rusiei sovietică în vara anului 1940.
Reputatul istoric Alexandru V. Boldur, într-o lucrare rămasă în manuscris,
a:finna: "Cum putea România să scape unicul prilej de a încerca norocul să
redobândească Basarabia şi Bucovina de Nord dacă nu folosind evenimentul că
gennanii au pornit un atac împotriva Rusiei? Una singură, România nu putea să se
măsoare cu forţele uriaşe ale vecinului ei. "Ordon treceţi Prutul" adresat armatei
române a fost cât se poate de firesc. Răpirea Basarabiei şi Bucovinei justifica războiul
8
românilor împotriva Uniunii Sovietice .
Participarea României la război avea şi o altă motivaţie: refacerea moralului
poporului şi armatei române mult zdruncinat din cauza cedărilor teritoriale din anul
9
1940, fără luptă, când epoleţii militarilor fuseseră "coperiţi de ruşine" •
În ziua de 22 iunie, în urma unei proclamaţii a Regelui şi Conducătorului
Statulu~ a început ,,războiul sfănt" pentru ehberarea Basarabiei şi Bucovinei de nord,
ocupate de Uniunea Sovietică exact cu un an în urmă: "Treceţi Prutul! Zdrobiţi
vrăjmaşul din răsărit şi miază-noapte. Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe
fraţii voştri cotropiţi".

Conform înţelegerii anterioare cu Hitler, comandant suprem al grupului de
armate româna-germane din Moldova era Ion Antonescu, care-şi stabilise cartierul
general în trenul special numit ,,Patria". Alături de el se afla şeful Misiunii militare
germane pentru uscat generalul- maior Hauffe.
La două zile după declanşarea războiului, ministrul nostru la Moscova,
Grigore Gafencu, aflat în audienţă la V.M. Molotov, i-a arătat acestuia de ce
România se află în război alături de Axă: "Uniunea Sovietică a distrus în România
orice sentiment de încredere şi de siguranţă şi a trezit îndreptăţită teamă că însuşi
10
fiinţa statului române în primejdie" •
La început, primele acţiuni de luptă s-au mărginit a crea capete de pod pe
râul Prut, la Ştefăneşti, Ungheni, Sculeni.
După 1O zile, Armata 11, comandată de generalul - colonel Ritter van
Schobert, şi diviziile române subordonate lui au pornit la atac de la nord de Iaşi în
direcţia nord-est. În acelaşi timp, Armata a 3-a română, comandată de generalul
Petre Dumitrescu, şi Corpul de munte românesc, comandat de generalul Gheorghe
A vramescu, au ehberat Bucovina de nord, oraşul Cernăuţi fiind ehberat la 5 iulie.
Armata a 4-a română, comandată de generalul Nicolae Ciupercă, acţionează la sud
Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Complot Împotriva României 1939-1947, Bucureşti, Editura
Academiei de Înalte Studii Militare, 1994, p. 37.
9
Teodor Mavrodin, Mareşalul Antonescu Întemniţat la Moscova, Piteşti, Editura Caraminis, 1998,
8

p. 52.
10

Ibidem.
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creând capete de pod peste Prut la Costuleni, Huşi şi Fălciu, trece râul şi
trupele sovietice care evacuează sudul Basarabiei. Altă divizie aflată la
Tulcea trece Dunărea la 21 iulie, ajungând la 26 iulie la Cetatea Albă. Capitala
Basarabiei, Chişinău, la 16 iulie a fost eliberată de trupele române şi gennane, astfel
că, în unna luptelor desfăşurate, până la 26 iulie 1941, întreaga provincie Basarabia şi
nordul Bucovinei au fost eliberate 11 •
Rezistenţa sovietică a dus la lupte aprige care s-au soldat pentru ţara noastră
"cu 24.396 morţi, răniţi, prizonieri şi bolnavi", în ,,Bătălia celor 33 de zile", cwn este
cunoscută în istorie ofensiva româno-germană pentru dezrobirea străvechilor
provincii româneşti amintite (22 iunie - 26 iulie 1941, cu participarea efectivă a
Annatelor 3 şi 4 române, în cooperare cu Annata a 11-a germană 12 •
Şi locuitorii meleagurilor dintre Bistriţa, Moldova şi Siret şi-au adus
contnbuţia la susţinerea războiului sfiint, pentru ,,a dezrobi pe fraţii noştri basarabeni
de sub cizma bolşevică" 13 • Totodată Ministerul Apărării a comandat la fabricile de
cherestea din zona Neamţului cherestea pentru barăci necesare armatei sau tranşee
14
cât şi "cuie de lemn pentru ciubote" • Muncitorii de la întreprinderile din fostele
judeţe Neamţ şi Roman- aproximativ teritoriul de azi al judeţului Neamţ, cadrele
didactice şi funcţionarii publici etc. au donat bani pentru susţinerea armatei: era vorba
de swne cuprinse între 150 şi 500 lei. Amintim în acest sens fabricile de cherestea
,,ALBINA" Tarcău, ,,BISTRIŢA" şi ,,FABRICA de MUCAVA" Piatra Neamţ,
,,PLĂEŞUL" Tg. Neamţ, ,,ARSENALUL ARMATEI" Roman ş.a.md.
Nu trebuie uitat că prin comandanţii de seamă ai armatei române din cel de-al
Doilea Război Mondial s-a numărat şi General corp de armată Nicolae Dăscălescu,
fiu al acestor meleaguri (1884-1969) 15 , născut în satul Căciuleşti de pe apa Cracăului
(comuna Girov, judeţul Neamţ) 16 • Acesta a luat parte în perioada 8- 16 iulie 1941 la
bătăliile cele mai crâncene din campania de eliberare a Basarabiei. Pentru a se ocupa
centrul Basarabie~ trebuia depăşit masivul Comeşti şi aliniamentul Cania-Epurenide

Iaşi,

urmăreşte

Stoeneşti-Ţiganca.

Nu întâmplător aprecia generalul Radu Rosetti într-o conferinţă ţinută în
1942 la Academia Română că ,,Masivul Comeşti joacă în privinţa apărării Basarabiei

11

Ibidem, p.53
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op.cit., p. 407.
13
"Ceahlăul", Piatra Neamţ, 5 iulie 1941.
14
Ibidem.
15
Gheorghe Radu, Numele lor au rămas în istorie: Generalul Nicolae Dăscălescu, ,,Revista de
Istorie Militară", nr. 4/1994, Bucureşti, pp. 35-36.
16
Arhivele Naţionale Neamţ, fond personal Nicolae Dăscălescu, d. 1, f. 4.
12
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centrale şi de sud acelaşi rol pe care-1 îndeplineşte Bucovina, de pildă, în privinţa
17
apărării Moldovei şi Basarabiei în cazul unui atac fie dinspre est, fie dinspre vest" •
Într-un studiu strategic al Marelui Stat Major Român, masivul amintit era
considerat "cheia strategică a Basarabiei" datorită posibilităţilor pe care le oferea
pentru interzicerea accesului spre cursul mijlociu al Nistrului. După mai multe zile de
încleştări puternice în zona Epureni-Stoeneşti-Ţiganca, generalul Dăscălescu,
comandantul Diviziei 21 lnfanterie, aprecia că situaţia unităţilor diviziei "era grea şi
critică din cauză că nu mai dispuneau de nici un fel de rezerve; tot ceea ce mai fusese
18
se băgase în linie pentru a face faţă inamicului" • Pierderile în aceste lupte au fost
grele: 135 morţ~ peste 300 de răniţi şi 23 militari dispăruţi.
După continuarea războiului în Răsărit, generalul Dăscălescu a fost
comandantul Corpului 2 Armată. Un comandant dârz, care a ştiut să respecte legile
războiului. La un moment dat a primit ordin din partea Comandantului Armatei a 3-a
să lichideze cei cincizeci de mii de partizani din catacombele Odessei. Cum legile
internaţionale interziceau reprimarea populaţiei civile, replica generalului Dăscălescu
a fost că executarea acestui ordin ar fi adus "consecinţe dezastruoase pentru neamul
Românesc" 19 • După opt zile, acelaşi comandament i-a cerut să-şi retracteze
declaraţia. Până la urmă a avut câştig de cauză, mai ales că s-a primit un ordin scris,
direct de la Mareşalul Antonescu, prin care se cerea să nu fie întreprins nimic "contra
20
partizanilor dacă ei nu întreprind" .
Generalul Dăscălescu a luat frecvent apărarea unor subordonaţi, comandanţi
de divizii, acuzaţi pe nedrept de înfrângerile suferite în luptele purtate în Rusia
Sovietică. Este cazul Generalului de divizie Gheorghe Stavrescu, comandantul
Diviziei a 14-a, în legătură cu pierderile suferite în zilele de 18-30 noiembrie 1942, în
sectorul din partea de nord a satului Gromki. La 13 decembrie 1942 generalul
Stavrescu înainta un raport prin care arăta că, deşi "prin Ordinul nr. 300908 din 9
decembrie 1942 al Armatei a 3-a se retrage cererea Comandamentului German de a
fi dat judecăţii, totuşi nu mi s-a redat şi comanda, ridicarea căreia era motivată numai
de această cerere". Singurele alternative erau ,,redarea sau ridicarea definitivă a
comenzii", pentru a se justifica "cinstea şi cariera unui general". Convins de
nedreptatea acuzaţiei aduse subordonatului său, Nicolae Dăscălescu 1-a sprijinit fără
21
rezerve •

17

General Radu Rosetti, Războiul pentrn Reeliberarea Bucovinei şi Basarabiei, Bucureşti, 1942, p.

5.
Alesandru D. Duţu, Mihai Retegan, Ostaşi, vă ardon treceţi Prutul!, Bucureşti, Editura G1obus,
1998, p. 154.
19
Gheorghe Radu, op.cit., p. 35.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
18
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În timpul luptelor grele pe care le-a purtat pe frontul din Rusia, generalul
patriot s-a dovedit a fi fost şi un bun creştin. Astfel, în scrisoarea trimisă la 24 aprilie
1942 de preotul Parohiei Ortodoxe Căciuleşti din Basarabia, Ghelase Vasile, i se
aduceau mulţumiri comandantului Corpului 2 Armată pentru "primirea sumei de lei
20.000, contribuţia pentru reparaţia bisericii noastre", în condiţiile "timpurilor
excepţionale prin care trecem". După ce preotul arăta că nu sunt cuvinte pentru a
aprecia îndeajuns ,,mărinimosul gest al Domniei Voastre" şi ruga "pe bunul
Dumnezeu să vă păstreze întru mulţi ani cu pace, pentru binele şi propăşirea
întregului neam" (subl.ns.), el încheia emotionanta epistolă cu transmiterea
mulţumirilor întregului sat "din tot sufletul pentru marea grijă ce ne-o purtaţi şi vă
spunem din tot sufletul să trăiţi" 22 .
După cum se ştie ostaşul dârz şi neînfricat, care a fost generalul de pe apa
Cracăului, a luptat în prima linie şi după 23 august 1944, pentru ehberarea
Transilvaniei, apoi a Ungariei şi Cehoslovaciei. Din multitudinea documentelor de
arhivă, aflate în parte şi în arhivele nemţene, reţin atenţia cele referitoare la bătăliile
purtate în primăvara anului 1945, pe teritoriul cehoslovac. Aici, Armata a 4-a
română, condusă de viteazul general, şi-a făcut pe deplin datoria.
Pentru meritele sale, fiul meleagurilor ţinutului de la poalele Ceahlăului a fost
decorat şi citat în înalte ordine de zi ale Comandamentului Aliat, pe 25 martie şi 13
aprilie 1945, semnate de însuşi Stalin. La acestea se adaugă scrisoarea de mulţumire
a "comandantului rus (mareşalul Malinovscki) citită în faţa ofiţerilor şi trupei
diviziilor Armatei a 4-a române" prin care se subliniau "vitejia şi meritele
excepţionale ale generalului N. Dăscălescu", care aduna în 1945, în ziua victoriei
finale asupra Germaniei hitleriste, 9 mai 1945, "40 de ani de carieră şi 10 ani de
23
război" • Serviciile aduse patriei şi decorarea sa cu ordinul ,,Mihai Viteazul" în rang
de cavaler i-au adus, la 4 aprilie 1946, împroprietărirea cu un lot de "5 ha în comuna
24
Căciuleşt~ judeţul Neamţ (azi comuna Girov- n.n.)" .
Dar iată cum ne prezintă participarea curajosului şi viteazului oştean de pe
meleagurile nemţene în războiul din Basarabia, General-maior dr. Vasile Apostol în
cartea Unnaşi demni ai plăieşilor cetăţii Neamţ, Bucureşti, Editura Pro
Transilvania, 2003: ,,La 2 iulie 1941, generalul de divizie N. Dăscălescu a fost numit
comandant al Diviziei 21 lnfanterie, marea unitate pe care a condus-o în primele luni
ale celui de-al doilea război mondial, respectiv până la 8 noiembrie 1941. La data
luării comenzii, Divizia 21 lnfanterie avea în compunere Regimentele 11 lnfanterie
"Siret" din Galaţi, 12 Dorobanţi ,,Dimitrie Cantemir" din Bârlad, 24 Dorobanţi din
Tecuci şi regimentele 5 şi 30 Artilerie, efectivele acestei mari unităţi ridicându-se la
22
23
24

Ibidem.
Ibidem, p. 36.
Ibidem.
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436 de subofiţeri şi 16.083 de gradaţi şi soldaţ~ dispunând totodată ca
de 16.132 de puşti, 425 puşti-mitralieră ,,ZB", 148 de mitraliere, 91
de aruncătoare de mână, 7 6 de tunuri de distrugătoare de câmp şi antitanc, 41
autovehicule, precum şi de 1456 de căruţe şi 6846 de cai de tracţilUle, călărie şi
pentru transportul mitralierelor şi materialului de artilerie ale celor două regimente
amintite mai sus.
La această dată, unităţile diviziei se găseau pe malul drept al Prutului în
zonele de concentrare Găneşti-Folteşti. Sub comanda generalului N. Dăscălescu,
Regimentul 24 Dorobanţi a trecut râul Prut, în ziua de 6 iulie 1941, iar în dimineaţa
zilei de 8 iulie 1941 a luat cu asalt poziţiile inamicului de pe malul estic al râului.
În pofida rezistenţei destul de dârze opuse de inamic şi a terenului mlăştinos
din lllllca Prutului, unităţile divizie~ în frunte cu comandanţii de regimente, au reuşit
să cucerească în cooperare cu unităţile Diviziei de Gardă comandate de generalul N.
Şova, satul şi înălţimile Ţiganca, precum şi pantele de este ale Dealului Epureni. La
12 iulie 1941, inamicul a executat lU1 puternic contraatac care a produs mari pierderi
diviziei. La 16 iulie însă, generalul N. Dăscălescu, după reorganizarea unităţilor, a
reluat atacuL reuşind să respingă inamicul spre Cetatea Albă. În luptele de la Ţiganca
şi Dealul Epureni divizia a înregistrat 172 de ofiţe~ 84 de subofiţeri şi 4.176 de
gradaţi şi soldaţi, morţi şi răniţi (sublinierile ne aparţin- n.n.)".
Despre măsurile luate de generalul de divizie N. Dăscălescu şi modul cum a
condus unităţile diviziei, în primele zile de război, generalul Levent, comandantul
Corpului 5 Armată, scria, la 6 iulie 1941 : "Generalul Dăscălescu a luat comanda
Diviziei 21 la data de 2 iulie. Din primul moment s-a simţit în divizie atitudinea noului
comandant, s-a pus ordine în serviciu şi s-a produs o înviorare totală în unităţile
diviziei.
În ziua de 5 iulie am dispus ca divizia să treacă lU1 regiment dincolo de Prut,
pentru a degaja regimentele Diviziei de Gardă care, din lipsă de spirit ofensiv, nu
erau capabile să mai înainteze, după ce cu mari eforturi trecuseră Prutul.
Divizia 21 a executat operaţilUlea cu foarte mare precizilllle. Deşi trecerea
s-a executat în timpul nopţii în condiţiuni foarte grele, comandantul Diviziei a condus
personal operaţilUlea şi graţie energiei şi imboldului său a avut cel mai deplin succes.
Din această singură operaţilUle am dedus că generalul Dăscălescu este lU1
adevărat om de război cu calităţi excepţionale de curaj, energic. Foarte conştiincios şi
cu deosebită putere de mlUlcă fiind sigur că va putea face faţă oricărei situaţii pe
câmpul de luptă.
Posedă toate calităţile pentru a putea comanda şi lU1 corp de armată în cele
mai blUle condiţiuni".
Pentru eroismul dovedit în această luptă, Divizia 21 Infanterie, a fost citată
prin "Ordin de zi pe naţilllle, de generalul Ion Antonescu, iar militarii din complUlerea
ei au fost distinşi cu 10 ordine ,,Mihai Viteazul", 45 de ordine "Steaua României" şi
luptă
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281 de ordine "Coroana României". Printre cei decoraţi cu Ordinul ,,Mihai Viteazul"
el. a 11-a, s-a numărat şi generalul N. Dăscălescu" (Decretul Regal nr. 2676 din 22
septembrie 1941 )25 • Subordonat temporar Corpului 11 Armată, după trecerea
Nistrului la 16 august 1941, generalul nostru a condus lupta diviziei sale cu aceeaşi
energie şi hotărâre în grelele lupte ce au urrnat26 •
Un alt viteaz, născut în aşezarea de la poalele Pietricicăi, Piatra Neamţ - 17
decembrie 1895 (decedat la 28 august 1941) -General de brigadă (post-mortem)
Raul Halunga a participat la acţiunea ofensivă de ehberare a străvechiului pământ al
Basarabiei. La 2 septembrie 1940 a fost promovat în funcţie de comandant al
Regimentului 1O Vânători din Divizia 15 lnfanterie, în fruntea căruia a luptat cu
începere de la 22 iunie 1941, atât pentru ehberarea sîantului pământ basarabean, cât
27
şi dincolo de Nistru, pe căile de acces ale oraşului Odessa •
Acţiunile de luptă ale diviziei amintite se declanşează în primele zile ale lunii
iulie prin forţarea râului Prut, în zona Drânceni. Cu acest prilej, un corespondent de
război a lăsat în coloanele unui ziar de epocă următoarele însemnări referitoare la
Colonelul Raul Halunga: "Cei ce 1-au văzut în război îşi vor aduce amintite de
perioada de la 22 iunie la 4 iulie, când nu era incursiune fără prezenţa lui. Doamne,
ce pregătire frumoasă a făcut acest om. Ajunseseră incursiunile, într-adevăr, nişte
jocuri de "du-te, vino". Nu-i pasă nimănui de glonţ, de tun, de avion. Dar ziua de 4
iulie! Ce zi măreaţă! (trecerea Prutului- n.n.). Cine 1-ar fi văzut pe colonelul Halunga
pe plajă, fără grade, conducând lucrările podului, urând soldaţilor săi ce treceau
Prutul "sănătate" ar fi spus că acest om nu are simţământul că se găseşte în război, ci
într-o manevră. Şi după aceea, tot aşa a fost el până la sfârşit. Munca sa pentru
făurirea sufletelor ostaşilor din regimentul său, prin însuşi exemplul persoanei sale,
28
s-a cunoscut curând căci la trecerea Prutului tot regimentul său se afla în linia întâi .
Pe aceeaşi linie, comandantul Armatei a 4-a, Generalul corp de armată
Nicolae Ciupercă, reliefa următoarele în Ordinul de zi nr. 25 bis din 9 septembrie
1941: ,,Regimentul 1O Vânători din Divizia 15 lnfanterie de sub comanda colonelului
Raul Halunga în luptele din zilele de 4, 5 şi 6 iulie la forţarea Prutului şi la atacul
asupra dealurilor Oneşti şi Sărăţeni a făcut minuni de vitejie. Atacând eroic, a
străbătut lunea Prutului lată de 4-5 krn, plină de mlaştini sub o ploaie torenţială şi sub
focul puternic al artileriei şi infanteriei duşmane, reuşind prin ocuparea puternicelor
rezistenţe inamice de pe dealul Sărăţeni-Obilenii Vechi şi Corbi, să deschidă
întregului corp de armată calea de pătrundere pentru recucerirea Basarabiei. 13
General-maior dr. Vasile Apostol, Um~aşi demni ai plăieşilor Cetăţii Neamţ, Bucureşti, Editura
Pro Transilvania, 2003, pp. 34-36.
26
Ibidem.
27
Ibidem, pp. 90-91.
28
Ibidem, p. 92.
25
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ofiţeri, 6 subofiţeri şi 250 ostaşi morţi şi răniţi care şi-au vărsat sângele pentru reuşita
înaltei acţiuni de luptă arată cu prisosinţă spiritul de sacrificiu şi vitejia fără seamăn a
acestui eroi regiment"29 .
Aceleaşi calităţi, de bun comandant şi stat-majorist, le-a probat colonelul
Raul Halunga pentru nimicirea inamicului din zona Ruseţi-Manoleşti şi pe căile de
acces către Chişinău. La 27 iulie 1941, după trei săptămâni de luptă, subunităţile
Regimentului 1O Vânători şi comandantul lor, au intrat triumfătoare în oraşul
Tighina. Peste câteva zile, la 1 august 1941, au trecut Nistru, iar cu începere de la 3
august, au făcut faţă în zona Sibka, timp de trei zile şi două nopţi unor contraatacuri
executate de către puternice grupări de forţe sovietice formate din infanterie şi
tancuri30 •
Generalul de brigadă Constantin C. Nistor, născut la 30 mai 1894, în comuna
Vaduri, judeţul Neamţ, a participat imediat după trecerea Prutului de către trupele
române, la 22 iunie 1941, cu regimentul său motorizat (avea gradul de colonel- n.n.)
la luptele de ehberare a Basarabiei. ,Jn toate luptele din Basarabia şi Ucraina menţiona în toamna anului 1941 generalul Ioan Sion, noul comandant al Diviziei 1
Blindate - a comandat gruparea tactică continuând să supravegheze şi regimentul
său. Aproape totdeauna a avut cele mai grele misiuni, achitându-se în condiţii
excelente. A luat parte la toate luptele de la Brătuşeni (4 iulie), Chişinău ( 14-16
iulie), Chirca ( 17-18 iulie), Catargi (8 august), Argiroskaia (1 O august). În toate
aceste lupte a condus unitatea sa în mod desăvârşit contribuind în cea mai mare
31
măsură la succesele repurtate de Divizia 1 Blindată" • Pentru glorioasele fapte de
arme săvârşite, acest brav ofiţer a fost propus să fie distins cu Ordinul ,,Mihai
Viteazul", clasa a III-a. ,Îl propun a fi decorat pentru modul strălucit cum a condus
în permanenţă gruparea tactică aflată sub comanda sa, dând, prin exemplul persona~
elan şi încredere trupelor sale aflate în situaţii excepţional de grele. Astfe~ în acţiunea
de la sud de masivul păduros Tabora- se arată în propunerea amintită- a interceptat
drumul Orhei - Chişinău, capturând un ofiţer cu documente care conţineau repartiţia
forţelor inarnice în apărarea Văii Baculu~ ceea ce a clarificat situaţia Diviziei 1
Blindate şi a permis executarea cu îndrăzneală a mişcării spre Chişinău. În executarea
acestei misiuni a acţionat cu îndrăzneală şi rapiditate, distrugând şi capturând forţele
a circa un regiment de cavalerie ce i-a opus rezistenţă la Drasliceni şi Grăteşti, apoi
puternicei avangărzi la Poşta Veche. În fruntea primelor sale elemente a trecut la
curăţirea Chişinăului reuşind, să distrugă cu carele de luptă aflate la avangarda sa, o
baterie inarnică şi circa un divizion de cavalerie, pe străzile Chişinăului. Pe tot timpul
urmăririi spre Tighina, mergând pe un drum minat, a reuşit să-şi ducă la timp

29

30
31

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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gruparea sa la Chirca, unde a bătut forţe însenmate din Divizia 90 Infanterie
Sovietică, le-a risipit şi cu toată ploaia torenţială ce făcuse drumurile impracticabile, a
împins pe jos şi a ocupat înălţimea vest Cobuşca Nouă, interzicând legătura dintre
32
forţele inamice de pe Valea Bacului, cu cele dirijate spre Vadul lui Vodă •
Amintim în cele ce unnează şi alte figuri de eroi sau participanţi la dezrobirea
Basarabiei din vara anului 1941. Printre aceştia se numără şi Locotenent (r) Iorgu
Popescu, născut la 5 februarie 1900, la Bălţăteşti. Absolventul Şcolii Normale
"Gheorghe Asachi" din Piatra Neamţ a fost concentrat în anul1939 la Regimentul55
Infanterie, la compania de mitraliere, fiind numit comandant al acestei subunităţi,
funcţie îndeplinită şi în timpul războiului. În iunie 1941, cu mult haz, scria unor
colegi: ,,Măi puişorilor, dacă cineva mi-ar fi dat toată lumea, n-aş fi fericit decât sunt,
când mă gândesc că, eu, cu câteva mitraliere şi 40 de oameni, facem parte din cei
3
chemaţi să întregim hotarul ce l-am avue (subl. ns.).
Pe 8 iulie 1941, în luptele de la Călăraşi-Lăpuşna, a pierdut cea mai mare
parte din companie. Bălţăteşteanul nostru a trecut singur la o mitralieră şi a descărcat
câteva benzi de cartuşe în inamicul superior numericeşte. A căzut lovit de o schijă de
34
aruncător, pe mitraliera lui dragă •
Menţionând că numărul celor care s-au jertfit de la soldat până la ofiţer ,,au
fost cu zecile şi sutele din această parte de ţară" şi din România, în generaL pentru
ehberarea teritoriului dintre Prut şi Nistru, trebuie să remarcăm eroismul ostaşilor
nemţeni, fapt recunoscut şi de ai noştri, prin generalul Ion Antonescu şi regele Mihai
1 (amintit în paginile anterioare) şi de străini. AstfeL presa italiană, prin elogiile aduse
trupelor române în luptele pentru ehberarea pământurilor cotropite de U.R.S.S.,
spera să câştige simpatia românilor, pierdută prin atitudinea Italiei faţă de
Transilvania. Ziarul ,,Messagero", referindu-se la luptele date pentru capitala
Basarabiei, scria : ,,Lupta pentru ocuparea Chişinăului a fost una dintre cele mai grele
de până acum pe frontul român; 15 zile a durat această bătălie în care rezistenţa rusă
a fost formidabilă"35 • ,,Popolo di Italia", după ce compara eroismul ostaşilor care
s-au luptat pentru Chişinău cu cel al înaintaşilor lor de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz,
afirma că ehberarea Basarabiei a demonstrat deplina maturitate a Statului Major
Român ,,şi a confirmat încă o dată genialitatea planurilor strategice pregătite de
generalul Antonescu"36 •
Presa elveţiană, franceză şi germană au publicat largi corespondenţe
transmise din Bucureşti, laş~ Cernăuţi, Chişinău şi din alte localităţi româneşti
32

Ibidem, p. 104.
Ibidem, p. 166.
34
Ibidem.
33

35
36

"Universul", 19 iulie 1941.
Idern, 21 iulie 1941.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

365

eliberate37 . Generalul Kortzfleisch, în ordinul de zi adresat ostaşilor din subordine cu
prilejul ehberării Chişinăului, afirma: ,,În ziua de 16 iulie, orele 3, Divizia 1 Blindată
română de sub comanda generalului Sion a pătruns din partea de nord a oraşului.
Îndată după aceea, Divizia 72, care după lupte grele dară victorioase, deschise
drumul prin Călăraşi, către Chişinău, a luat în stăpânire partea de vest a oraşului.
Parte decisivă în obţinerea succesului general a avut şi Divizia 50. Tuturor
comandanţilor şi trupelor în subordine le exprim, în deplină cunoaştere a grelelor
încercări la care a trebuit să-i supun, mulţumirile mele călduroase şi deosebita mea
recunoştinţă. Ne închinăm cu smerenie în faţa morţilor şi răniţilor. Faptele lor şi jertfa
38
lor supremă să ne fie exemplu şi îndemn pentru misiunile noastre viitoare" •
Trebuie amintită sărbătorirea victoriei armatei române în Basarabia cât şi
Bucovina de Nord de către populaţia actualului judeţ Neamţ -aproximativ fostele
judeţe Neamţ şi Roman- alături de ţara întreagă. În toate oraşele judeţului: Piatra
Neamţ, Tg. Neamţ şi Roman, inclusiv în satele şi comunele rurale s-au oficiat slujbe
în biseric~ schituri şi mănăstiri pentru pomenirea eroilor care cu jertfa sângelui şi a
vieţii lor au alungat ocupantul sovietic de pe părnânturile româneşti.
A doua zi, după victoria armatelor române din seara zilei de 16 iulie 1941,
prin cucerirea şi ehberarea capitalei Basarabiei strămoşeşti, Chişinău, în dimineaţa
zilei de 17 iulie, majoritatea aşezărilor au îmbrăcat haine de sărbătoare. La Piatra
Neamţ şi Roman, în alte localităţ~ toate edificiile publice erau pavoazate cu drapele
române şi germane. La catedralele din cele două foste reşedinţe de judeţ s-a oficiat
un Te-deum la care au asistat prefecţii, primarii şi alte oficialităţi publice, personalităţi
39
politice, militari şi locuitori .
Populaţia a ascultat în pieţele publice cuvântul Regelui Mihai 1, care s-a
adresat românilor la radio cu acest prilej, spunând printre altele: "Împreună cu mama
mea, ţara întreagă, ne închinăm cu smerenie înaintea ofiţerilor, subofiţerilor şi trupei
române şi germane, care şi-au jertfit viaţa pentru dezrobirea pământului strămoşesc.
Iar vouă, ostaşi care v-aţi vărsat sângele pentru ţară, pentru onoarea neamului şi
pentru tron vă închin recunoştinţa noastră caldă şi mărturia de griji ce v-o purtăm.
Prin faptele voastre de vitejie, păşim din nou cu fruntea sus, fiindcă jertfa voastră
ne-a spălat urnilirea şi ne-a deschis mândru drumul viitorului. Trăiască România şi
740
toţi cei ce-au luptat şi sângerat pentru ea' •
Aşadar, după o lună şi mai bine de bătălii aprige, trupele române restabileau
vechea frontieră de pe Nistru şi Ceremuş (Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul
Herţei, străvechi teritorii româneşti - n.n.). Obiectivul final al războiului României
37
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fusese atins, însă în acel moment nu putea fi vorba de o oprire a trupelor române pe
aliniamentul Nistrului, deoarece, aşa cum apreciază specialiştii militari şi politici,
români şi străini, aceasta ar fi însemnat o aberaţie din punct de vedere militar şi o
sinucidere din punct de vedere politic.
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REPERE CRONOLOGICE PRIVIND FABRICA DE ULEIURI
VEGETALE ŞI VOPSELE "FLEMING" DIN GALA ŢI (19181948). MEMORIUL DIRECTORULUI GENERAL AL
FABRICII, ALEXANDRU DINERMAN, ADRESAT
AUTORITĂŢILOR ROMÂNEŞTI CU OCAZIA TRECERII ÎN
PATRIMONIUL STATULUI A BUNURILOR EVREIEŞTI
(1941)
Dr. Adrian POHRIB
Chronological Landmarks of "Fieming" Factory of Vegetal Oils and
Dye (1918-1948) The Memoir Addressed by Alexandru Dinerman, the
General Director ofthe Factory, to the Romanian Authorities, on the
Occasion of the Seizure of the Jewish Properties by the State
"Fleming" factory of vegetable oils and dye, from Galati, created on
September 7-th 1918, was one of the most important factories of its type in
Romania. In 1948, the year when it was seized by the State, it had 126
employees and a working capacity of 300 horsepower.
A statistic report issued in 1941 by the Ministry of National Economy
rates "Fleming" Factory as the third manufacturer of vegetable o ils in Romania
(from a total of 29 such manufacturers). It was also one of the three factories
producing solid oils. Therefore, we can consider that in Romania, "Fleming"
was an important supplier of alimentary and technical o ils.
During WW II, the factory was engaged in the preparation of the vegetal
oii necessary for the production of glycerine, for military purposes.
The history of "Fleming" factory is closely connected to Dinerman family
from Galati. The paper presents, at full length, a memoir addressed by
Alexandru Dinerman, the general director of the factory, to the Romanian
authorities, in the context of the issue of the Decree Law no. 842, from March
28-th 1941, regarding the seizure of the Jewish properties by the State. The
author of the memoir argues that, considering the devoted attitude towards the
country proved both by him and by his ancestors, he should be exempt from the
application ofthe newly issued law.
Key words: vegetable oils, dye, Galati, alimentary and technical oils, World
War II, production of glycerine, military
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Subiectul impune pentru început o scurtă trecere în revistă a
principalelor contribuţii istoriografice privind oraşul Galaţi: Cartea judeţului
Covurlui 1 aparţinând lui Moise Pacu; GalaţiP, publicată de Nicolae G.
Munteanu şi Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 19183 , autor Paul
Păltănea. Cu un caracter general în descrierea oraşului sunt lucrările: Judeţul
4
Galaţi semnată de Dimitrie 1. Oancea şi Cazimir Swizewski, respectiv Judeţul
Galaţi pe scara timpului 5 realizată de Ioan Brezeanu şi Nicolae G. Munteanu. O
expunere mai detaliată a unor factori de bază în evoluţia industrială a Galaţiului
este oferită de cărţi de specialitate cu relevanţă pentru problematica tratată de
noi, rezurnându-ne în a enumera doar două lucrări: Comerţul exterior prin
Galaţi sub regimul de port franc (1873-1883l, lucrare de referinţă pentru acest
spaţiu publicată de Constantin Buşe şi Comerţul exterior şi navigaţia prin
gurile Dunării 7 , autor Constantin Ardeleanu. În categoria publicaţiilor cu un
aport bun de informaţii în vederea realizării istoricului unor întreprinderi şi
stabilimente industriale din Galaţi, remarcăm Monografia fabrice/ar din Galaţi 8
9
aparţinând lui George Codreanu şi Istoria trudită a fabrici/ar uitate de Tudose
Tatu şi Marian Filimon. Din păcate, în aceste lucrări găsim referiri sumare,
tangenţiale şi contextuale la fosta Fabrică de Uleiuri şi Vopsele "Fleming",
motiv pentru care ne-am propus să abordăm acest subiect, fără a avea pretenţia
unui studiu aprofundat, exhaustiv, modalitatea de prezentare a datelor şi
informaţiilor fiind sub forma unor repere cronologice.
Cu ocazia efectuării cercetării asupra bazei documentare de care dispun
Arhivele Naţionale Galaţi, în cadrul fondului arhivistic Curtea de Apel Galaţi, a
fost identificat un memoriu adresat autorităţilor române, în anul 1941, de
directorul general al fabricii "Fleming", Alexandru Dinerman. Memoriul
trebuie privit în contextul punerii în aplicare a Decretului Lege nr. 842 din 28
Moise Pacu, Cartea judeţului Covurlui. Note geografice, istorice şi îndeosebi statistice,
Stabilimentul grafic I.V. Socecu, 1891,
2
Gheorghe Nicolae Munteanu-Bârlad., Galaţii, Editura Autorului, Galaţi, 1927.
3
Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918, Porto-Franco, Galaţi, 1994.
4
Dimitrie 1. Oancea, Swizewski Cazimir, Judeţul Galaţi, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, Bucureşti, 1979.
5
Ioan Brezeanu, Nicolae G. Munteanu, Judeţul Galaţi pe scara timpului, Comitetul Judeţean
Galaţi al P.C.R., Galaţi, 1972.
6
Constantin Buşe, Comerţul exterior prin Galaţi sub regimul de port franc: (1873-1883),
Galaţi University Press, Galaţi, 2008.
7
Constantin Ardeleanu, Comerţul exterior şi navigaţia prin gurile Dunării, Galaţi University
Press, Galaţi, 2008.
8
George Codreanu, Monografia fabricelor din Galaţi, Tipografia "Noua" T.C. Dimitriade,
Galaţi, 1908.
9
Tudose Tatu, Marian Filimon, Istoria trudită a fabricilor uitate, Patronatul Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii Galaţi, Galaţi, 2008.
1
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martie 1941, autorul argumentând, pe baza devotamentului excepţional
manifestat atât de el, cât şi de înaintaşi, faptul că ar trebui exceptat de la
prevederile acestui act normativ referitor la exproprierea imobilelor evreieşti.
A vând în vedere ineditul documentului şi bogăţia de informaţii, am
optat pentru publicarea integrală a memoriului în ce-a de doua partea a
articolului. În final, pentru a elimina eventuala confuzie între Societatea
Română de Ulei Fleming Mc. Dowall & Comp. şi Fabrica de Uleiuri şi Vopsele
"Fleming", se impune precizarea că între cele două fabrici nu există puncte de
convergenţă, excluzând profilul activităţii şi denumirile relativ asemănătoare.
De altfel, acestea au avut patronate, sedii şi perioade de desfăşurare a activităţii
diferite.
1. Repere cronologice privind Fabrica de Uleiuri şi Vopsele
"Fleming" din Galati
1897. Într-o statistică, datată 1O aprilie, înaintată de Primăria oraşului
Galaţi Prefecturii judeţului Covrului, este menţionată existenţa a două fabrici de
ulei 10 • În mod evident este vorba despre Societatea Română de Ulei Fleming
Mc. Dowall & Comp. 11 , fondată în anul 1884 şi Etna - Fabrica de Uleiuri
Vegetale şi Ipsos "Fraţii Griimberg & O. Selmanovici" 12 , fondată în anul1905.

° Cezar

Bejan, Alexandru Duţă, Stelian Iordache, Viorica Solomon, Tezaur documentar
1988, p. 271.
11
Societatea Română de Ulei Fleming Mc. Dowall & Comp. a fost fondată în anul 1884,
începuturile datorându-se societăţii engleze Flemings Oile et Chemical Company Ltd., care a
înfiinţat la Galaţi o agenţie pentru desfacerea produselor industriale din Londra, ca ulei de in
crud şi fiert, vopsele, dezinfectante şi alte produse chimice. Datorită introducerii de către statul
român a taxelor prohibi ti ve asupra uleiului fiert, compania engleză aduce în ţară doar tehnologia
necesară fierberii uleiului de in. Ulterior, aceste taxe sunt extinse şi asupra uleiului de in crud,
motiv pentru care hotărăşte construirea, în comandită cu Arthur Mc. Dowall, a unei fabrici cu
denumirea Societatea Română de Ulei Fleming Beilby & Comp. Societatea a funcţionat sub
această denumire până în anul 1908, când, în urma "actului de disoluţiune", destinele sunt
preluate de Charles Mc. Dowall, fratele lui Arthur, care îi schimbă denumirea în Societatea
Română de Ulei Fleming Mc. Dowall & Comp., sediul central mutându-se de la Londra la
Galaţi, în str. Morilor nr. 5. Uleiul de in era destinat exclusiv pieţei interne, pe când făina
rezultată din paste era destinată exportului în Belgia, Anglia şi Germania (vezi Codreanu
George, op. cit., p. 79-84. Pentru actul de disoluţiune, respectiv înfiinţarea noii societăţi în anul
1908, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul judeţului Covrului. Secţia 1, Dosare
judecătoreşti, dosarele 6 şi 811908). În mod cert începuturile fabricării uleiului la Galaţi trebuie
puse pe seama Societăţii Române de Ulei Fleming Beilby & Comp., care într-o primă etapă a
prelucrat, după cum am mai spus, uleiul crud importat. De altfel, statisticile industriale
întocmite în anii 1882 şi 1885 confirmă că în acei ani la Galaţi nu exista nicio fabrică de
prelucrare a seminţelor de floarea-soarelui, rapiţei sau inului, vezi Idem, fond Primăria oraşului
Galaţi, d. 3311882, f Il; 41/1885, f. 7, 9, 12.
12
Fabrica "Etna" a fost fondată în anul 1905 de S. Griimberg, fost angajat al Societăţii Române
de Ulei Fleming Mc. Dowall & Comp., care se asociază împreună cu fraţii şi cumnatul său, O.
1

gălăfean, Bucureşti,
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1898. Tribunalul judeţului Covrului ia în evidenţă în registrul firmelor
sociale, la nr. 47311898, firma "E. Dinerman & Fii".
1910. Alexandru Dinerman 13 se alătură părinţilor şi fraţilor în
administrarea societăţii în nume colectiv ,,E. Dinerman & Fii". Conform
declaraţiilor sale este înfiinţată o fabrică de ulei vegetal, însă, dacă datele sunt
veridice, aceasta nu putea avea decât un caracter manufacturier, fabrica
propriu-zisă, cu sediul pe str. Cereş 14 nr. 38-42, fiind în mod cert construită
după anul1918 15 •
1911. Conform Publicaţiei nr. 3372 din "Gazeta de Galaţi"- nr. 141 din
2 martie 1911 - asociaţii firmei "E. Dinerman & Fii" erau Philipp Dinerman,
M. Heinerich Dinerman şi Alexandru Dinerman, toţi comercianţi din Galaţi.
Firma, al cărui sediu societăţii era situat pe str. Braşoveni nr. 9, avea ca obiect
de activitate "întreprinderile industriale şi comerciale" şi beneficia de un capital
social de 1.240.411,42 lei, din care 533.282,85 lei reprezentau contribuţia lui
Philipp Dinerman, 507.459,18 lei contribuţia lui M. Heinerich Dinerman, iar
199.669,39 lei cea a lui Alexandru Dinerman. De precizat că averea particulară
a fiecărui asociat, compusă din imobile, efecte şi alte valori, nu intra în capitalul
menţionat, ci aparţinea fiecăruia, conform actelor de proprietate. Durata
societăţii era de 1O ani, de la 1 martie 1911 până la 1 martie 1921, acţiunile
deţinute fiind: câte 40% Philipp Dinerman şi M. Heinerich Dinerman şi 20%
Alexandru Dinerman 16 •
1916-1918. În timpul Primului Război Mondial, Fabrica "Fleming" a
fost mobilizată pentru producţia de ulei comestibil şi tehnic pentru nevoile
armatei, în care scop la conducere au fost numiţi comandanţi militari 17 •
18
Rechiziţionarea a încetat la data de 3 mai 1918 •
Selmanovici (vezi Codreanu George, op. cit., p. 265-267). În anul 1910, Societatea Română de
Ulei Fleming Mc. Dowall & Comp. adresează o plângere Tribunalului judeţului Covrului prin
care acuză fabricile ,,Etna" din Galaţi, ,,Assan" şi ,,Phenix" de violarea legii mărcilor de fabrică
prin utilizarea unor mărci care creau confuzie cumpărătorilor, vezi Arhivele Naţionale Galaţi,
fond Tribunalul judeţului Covrului. Secţia 1-a. Dosare judecătoreşti, d. 4/1910.
13
La data de 3 octombrie se naşte, la Galaţi, Alexandru Dinerman, fiul lui Ezer Dinerman, în
etate de 39 de ani, de profesie comerciant, şi al Janetei Ezer Dinerman, născută Fişe! Fişeru, în
etate de 35 de ani (Arhivele Naţionale Galaţi, fond Curtea de Apel Galaţi. Centrul Naţional de
Românizare, d. 161611942, f. 51 ). Referinţa este importantă în condiţiile în care din anul 1918,
când ia fiinţă Fabrica "Fleming", şi până în anul 1940, Alexandru Dinerman a exercitat funcţia
de administrator delegat. Începând cu anul 1940 şi până în anul 1942, când moare, a fost numit
director general al fabricii.
14
Actuala stradă Calea Prutului.
15
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Curtea de Apel Galaţi. Centrul Naţional de Românizare, d.
161611942, f. 42.
16
Ibidem, f. 53.
17
Ibidem, f. 20 v.
18
Ibidem, f. 35.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

371

1917. Într-un raport al Primăriei oraşului Galaţi către Ministerul de
Interne, datat 17 septembrie 1917, este făcută o radiografie a dificultăţilor
întâmpinate în timpul războiului. În acest context este prezentată şi Chestiunea
uleiului, după cum urmează: "Avem două fabrici de ulei în localitate, ce fabrică
uleiul de seminţe: Fabrica "Etna", proprietatea Sigmund Gri.imberg, ce nu
funcţionează deoarece maşinile au fost rechizitionate şi transportate din Galaţi
la Direcţia Muniţiilor şi Fabrica "Fleming", proprietatea Wexler et Dinerman.
Din produsul acestei fabrici ni se dă Y2 cantitate de ulei, însă cum sămânţa se
aduce din alte localităţi, foarte des fabrica nu funcţionează şi, prin urmare, nu
are ulei, astfel că adesea câte două-trei săptămâni nu se află deloc ulei şi, cum
nici alte grăsimi nu sunt, populaţia rămâne în mare suferinţă ... ". 19
1918. La 17 septembrie îşi începe activitatea Fabrica de U1eiuri
20
"Fleming" , actele constitutive şi statutele fiind publicate în "Monitorul
Oficial" nr. 148 din 8 octombrie 1918, după ce în prealabil au fost autentificate
de Tribunalul judeţului Covrului 21 •
Actul constitutiv a fost încheiat între şapte contractanţi şi anume:
societatea ,,E. Dinerman & Fii", reprezentată prin proprietarul acesteia,
Alexandru Dinerrnan, M. Heinrich Dinerman, comerciant din Berlin, Wlihelm
Dinerman, proprietar din Iaşi, Moritz Wechsler, comerciant din Galaţi, Gr. L.
Trancu-Iaşi, avocat din Galaţi, Theodor 1. Missir, avocat din Galaţi şi Achil
Wechsler, comerciant din Galaţi. Capitalul societăţii era de 1.250.000 lei divizat
în 2.500 acţiuni, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 500 lei.
Societatea ,,E. Dinerman & Fii" venea cu cel mai important aport,
600.000 lei, în următoarele valori: fabricile deţinute de societate, care erau
amplasate în Galaţi pe str. Morilor nr. 152, împreună cu toate terenurile,
construcţiile, maşinile şi instalaţiile, la care se adăugau două imobile amplasate
pe str. Negroponte nr. 56 şi Piaţa Cazărmii nr. 18. Ceilalţi fondatori acopereau
capitalul astfel: M. Heinrich Dinerman, 500.000 lei, Wilhelm Dinerman,
100.000, Moritz Wechsler, 20.000, Gr. L. Trancu-Iaşi, Theodor 1. Missir şi
Achil Wechsler cu câte 10.000 de lei fiecare. Ca administratori ai societăţii au
fost numiţi, pentru o perioadă de patru ani, Alexandru Dinerman, Gr. L. TrancuIaşi şi M. Heinrich Dinerman, primul îndeplinind funcţia de administrator
delegat 22 .
Statutele societăţii stipulau următoarele:

19

Cezar Bejan, op. cit., p. 338.
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi. Firme Sociale, d.
172/1931-1947, ( 1.
21
Idem, fond Tribunalul Judeţului Covrului. Secţia I-a Acte Autentice, actul autentificat la nr.
1479 din 21 iulie 1918.
22
Ibidem,d.10/1918,f 186.

20
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"Art. 1. Se constituie o societate anonimă pe acţiuni sub denumirea
"F1eming" - Fabrică română de u1eiuri vegetale, societate anonimă, având de
scop exploatarea afacerilor prevăzute la art. 2 din aceste statute.
Art. 2. Operaţiunile societăţii vor cuprinde fabricarea uleiurilor vegetale
şi transformarea lor în diferite produse industriale, precum şi toate operaţiunile
industriale şi comerciale în legătură cu aceste industrii sau care sunt necesare
pentru realizarea acestui scop.
Se exclude deocamdată fabricaţiunea uleiurilor solidificate pentru durata
convenţiunii de la 6 martie 1914 între firma "E. Dinerman & Fii" Galaţi şi
,,Phenix", societate anonimă pentru fabricarea de uleiuri vegetale cu sediul în
Bucureşti, Şoseaua Viilor.
Obiectul societăţii se poate realiza fie de ea singură, fie în participaţiune
cu alte societăţi, persoane sau fabrici.
Art. 3. Firma societăţii este ,,Fleming" - Fabrică română de uleiuri
vegetale - Societate Anonimă.
Această firmă va fi înregistră la Tribunalul de Covrului. Semnarea
firmei sociale, pentru a fi legală şi obligatorie, trebuie să se efectueze prin
scrierea sau ştampilarea titlului mai sus stipulat al societăţii, sub care se vor
semna, sau administratorul delegat cu un alt administrator, sau colectiv
administratorului delegat cu o persoană desemnată de Consiliul de
Administraţie. Afară de acestea, Consiliul poate da autorizaţiune unuia dintre
administratori pentru a semna şi reprezenta valabil societatea în anumite afaceri
determinate.
Art. 4. Sediul societăţii este în Galaţi.
Art. 5. Durata societăţii este nelimitată" 23 •
1919. Vechea firmă ,,E. Dinerman & Fii" intră în procedură de lichidare,
Alexandru Dinennan, autorizându-1 pe fratele său, M. Heinrich Dinerman, în
vederea recuperării eventualelor datorii către frrmă 24 •
Fabrica "Fleming" obţine de la Ministerul Industriei şi Comerţului
autorizaţia de a cumpăra din Basarabia 50 de vagoane de seminţe de floarea
soarelui şi 25 vagoane de in25 •
26
După războiul din 1916-1918, fabrica este retehnologizată.
1921. Fabrica "F1eming" achiziţionează la 1 ianuarie, de la G.
Georgiade, imobilul situat în Galaţi, str. Cereş nr. 36. Acesta avea o deschidere

23

Ibidem, f. 187 v.
Ibidem, d. 4/1919, f. 398-399 v.
25
Ibidem, d. 18/1919, f. 468.
26
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Curtea de Apel Galaţi. Centrul Naţional de Românizare, d.
161611942, f. 39-47.
24
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la stradă de aproximativ 75 m şi se învecina la nord cu hambarele proprietatea
Corvissiano, iar la sud cu hambarele proprietatea Loebef 7 •

1922. Alexandru Dinerman "vinde de veci şi fără nicio rezervă" fabricii
"Fleming" imobilele şi terenurile situate în Galaţi pe str. Cereş nr. 38-42 contra
sumei de 610.000 lei, garantându-i "paşnica posesie şi deplina proprietate"28 .
1923. Pentru alimentarea fabricii cu apă, în luna mai 1923, este încheiat
un contract cu Direcţiunea Generală C.F.R. în vederea racordării la conducta de
ldem, fond Tribunalul Judeţului Covrului. Secţia 1-a Acte Autentice, d. 111921, f. 25-26.
Idem, d. 1611922, f. 445-460. Imobilele tranzacţionate au fost achiziţionate de autor în anul
1920.

27
28
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apă ce deservea Depoul C.F.R. Galaţi, costurile construiri acesteia urmând să
fie suportate de beneficiar. Cincisprezece mai târziu, în anul 1938, fabrica
"Fleming" renunţă la drepturile de proprietate asupra conductei în favoarea
C.F.R. 29
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1925. Conform bilanţului contabil încheiat la 31 martie 1925, fabrica
dispunea de un activ de 74.274.133,55 lei. La categoria bunuri imobile sunt
luate în evidenţă, pe lângă imobilele din str. Cereş, "instalaţia generală a fabricii
din str. Morilor, clădirile din str. Negroponte nr. 51 şi Cazărmii nr. 18 şi fabrica
de lacuri". În anul de referinţă, fabrica a procesat 478.560 kg seminţe de floarea
soarelui şi 25 .000 kg seminţe de in, obţinându-se 194.532 litri de ulei de floarea
soarelui, respectiv 74.800 litri rapiţă şi 59.900 litri in 30 .
1928. Fabrica "Fleming" înstrăinează imobilul din str. Piaţa Cazărrnii
nr. 18, imobil care a fost adus ca participaţiune din partea firmei "E. Dinerman
31
& Fii" în momentul asocierii . Începând cu anul 1928 şi până în anul 1942,

29
30
31

Idem, d. 12/1938, f. 320.
Idem, fond Întreprinderea de ulei "Prutul" Galaţi, d. 111925-1934, f. 1-3.
Idem, fond Tribunalul Judeţului Covrului. Secţia I-a Acte Autentice, d. 1011928, f. 704-706.
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de arbitru în cadrul Camerei Arbitrale

Galaţi 32 .
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1931 septembrie 16, Galaţi. Cererea de înmatriculare la
Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi a fabricii "Fleming" 33

1931. Conform cererii de înmatriculare, la Camera de Comerţ şi
Industrie Galaţi este luată în evidenţă, în registrul analitic la nr. 51 din 16
septembrie 1931 , firma socială "Fabrica română de uleiuri vegetale, lacuri ş i
32
33

Idem, fond Curtea de Apel Galaţi . Centrul Naţional de Românizare, d. 1616/1942, f. 69.
Idem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi . Firme Sociale, d. 172/1 931- 1947, f. 1
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vopsele Fleming S.A.", cu sediul social în Galaţi str. Cereş nr. 42 (sediul
fabricii era amplasat pe str. Cereş nr. 38-42), cu un capital subscris şi vărsat în
numerar în valoare de 15.000.000 lei. Consiliul de administraţie era format din:
Achille Wesler, director, Alexandru Dinerman, administrator delegat, Alex.
Lichtinger, M. H. Dinerman, Alex Gussi, Theodor Missir şi Alex Măcelaru
membri 34 .
1936. Tribunalul judeţului Covrului, Secţia a II -a, conform art. 7 din
legea mărcilor de fabrică şi de comerţ şi a Jurnalelor din 2 şi 9 octombrie 1936,
întăreşte fabricii "Fleming" o marcă menită a individualiza, prin aplicarea pe
butoaie, produsele obţinute din solidificarea uleiurilor vegetale sau animale,
produse care aveau să iasă pe porţile fabricii sub denumirea de "Salamas
Fleming Galaţi" 35 •
1937. Tribunalul judeţului Covrului, Secţia a 11-a, întăreşte fabricii
"Fleming" o nouă marcă, "Solid", menită a individualiza, prin aplicarea pe
butoaie, saci şi cutii, produsele obţinute din solidificarea uleiurilor vegetale sau
animale prin hidrogenare 36 .
1938. Anuarul oraşului Galaţi consemnează existenţa a patru fabrici de
37
uleiuri vegetale: "Fleming" S.A., "Etna" S.A.R. , "Dorobanţul" şi
"Crizantema" 38 . Impozitul fabricii către statul român s-a ridicat la suma de
I9.3oo.ooo 1ee 9 .
1939. Fabrica "Fleming" încheie, la 30 octombrie 1939, o convenţie
pentru exploatarea unei linii C.F.R. care făcea legătura între gară şi curtea
întreprinderii, în lungime totală de 350 m., din care 153 m. amplasaţi pe terenul
C.F.R. Convenţia a fost încheiată pentru o durată de cinci ani, taxa pentru
primul an, achitată la momentul legalizării, fiind de 54.788 lei, concesionarul
urmând să achite anual o taxă de 17.296 lei. De menţionat că în curtea
40
întreprinderii linia de cale ferată se ramifica în trei •
1940. Alexandru Dinerman, fost administrator delegat, este numit
director general al fabricii "Fleming" 41 . Impozitul fabricii către statul român s-a

34

Ibidem.
Ibidem, f. 7.
36
Ibidem, f. 1O.
37
Aceasta avea şi un alt profil funcţionând sub denumirea "Etna" Fabricile unite de uleiuri
vegetale, cuie şi tras sârmă S.A.R.
38
Radu Volbură, Anuarul oraşului Galaţi şijudeţului Covurlui 1936-1938, Galaţi, 1938, p. 23.
Cea de-a doua fabrică nominalizată mai avea şi un alt profil de activitate funcţionând sub
denumirea "Etna"- Fabricile unite de uleiuri vegetale, cuie şi tras sârmă S.A.R.
39
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Curtea de Apel Galaţi. Centrul Naţional de Românizare, d.
1616/1942, f. 20 V.
40
Idem, fond Tribunalul Judeţului Covrului. Secţia 1-a Acte Autentice, d. 20/1939, f. 405-413.
41
Idem, fond Curtea de Apel Galaţi. Centrul Naţional de Românizare, d. 161611942, f. 42 v.
35
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ridicat la suma de 21.600.000 lei42 . Pe baza comunicărilor făcute de Ministerul
Economiei Naţionale - Direcţia Activării Producţiei, în lunile noiembrie şi
decembrie, fabricii "Fleming" i-au fost repartizate 20 de vagoane de ulei
vegetal în scopul fabricării glicerinei pentru nevoile armatei 43 .
1941. Fabrica "Fleming", prin reprezentanţii săi legali, subscrie la
socialul capital al Societăţii Anonime Române "Oficiul Fabricilor de Uleiuri
Vegetale" 160 de acţiuni însumând 80.000 lei (valoarea nominală a unei acţiuni
era de 500 lei) 44 . Birourile administrative ale fabricii sunt mutate din str. Cereş
nr. 38-42 în str. Cuza Vodă nr. 59A, în mod provizoriu, până la repararea
localului deteriorat din cauza cutremurului din 911 O noiembrie 194045 •
Efectivele fabricii erau estimate la 120-130 lucrători46 . Oficiul de vânzare
uleiurilor vegetale, printr-o adresă datată 24 aprilie 1941, certifică faptul că
fabrica "Fleming" era clasată de Ministerul Economiei Naţionale pe locul trei
din ţară, dintr-un clasament de 29 de fabrici, în ceea ce priveşte cantitatea de
ulei procesată, fiind totodată una din cele trei fabrici existente la nivel naţional
care procesa uleiul solidificat necesar fabricării glicerinei utilizată la fabricarea
exp 1oz1'b'l'l
1 1 or47 .
48
1942. În luna martie, Birourile administrative revin la vechea adresă .
În luna august, fabrica "Fleming" înfiinţează la Bucureşti, pe str. Rosetti nr. 14,
un birou administrativ de legătură cu instituţiile publice şi private din Bucureşti,
fără a putea face "acte şi fapte de comerţ", acestea fiind de atributul exclusiv al
angajaţilor aflaţi la sediul principal din Galaţi. Biroul a fost pus sub conducerea
lui Vasile Popescu, membru în consiliul de administraţie 49 • La 18 august moare,
la Galaţi, Alexandru Dinerman, în vârstă de 59 de ani 50 • Se impune precizarea
că în cursul vieţii acesta a fost recompensat de către statul român pentru merite
deosebite cu medalia "Meritul Comercial şi Industrial", clasa 1, şi cu ordinul
51
"Coroana României" în grad de ofiţer .
1944. Conform publicaţiei din "Monitorul Oficial" nr. 31 din 7 februarie
1944 (partea a II-a p. 756), în urma şedinţei extraordinare ţinută în ziua de 23
ianuarie 1944, acţionarii hotărăsc modificarea art. 3, 4 şi 12 din Statut. Astfel,
în cadrul art. 3, erau simplificate activităţile de reprezentare, în sensul că
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Ibidem, ( 20 v.
Ibidem, f 37.
Idem, fond Tribunalul Judeţului Covrului. Secţia 1-a Acte Autentice, d. 2/1941, ( 464.
Idem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi. Firme Sociale, d. 17211931-1947, ( 24.
Idem, fond Curtea de Apel Galaţi. Centrul Naţional de Românizare, d. 161611942, f. 45.
Ibidem, ( 55.
Idem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi. Firme Sociale, d. 172/1931-1947, ( 25.
Ibidem, f. 29.
Idem, fond Curtea de Apel Galaţi. Centrul Naţional de Românizare, d. 1616/1942, f. 4.
Ibidem, f. 44. Din păcate, nu putem oferi repere cronologice a acordării acestor distincţii.
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societatea era angajată legal şi juridic prin semnătura unică a administratorului
delegat sau prin semnăturile a două persoane împuternicite de consiliul de
administraţie. Art. 4 muta sediul social şi direcţia generală a societăţii de la
Galaţi la Bucureşti, b-dul Regele Carol 1 nr. 14, sediul exploatării fabricii
rămânând la Galaţi la aceeaşi adresă, iar din vechiul art. 12 era suprimată
prevederea că majoritatea administratorilor trebuiau să aibă domiciliul la
Galaţi 52 .
1945. Conform unui formular de revizuire adresat Camerei de Comerţ şi
Industrie Galaţi, fabrica "Fleming" dispunea de un capital social de
162.600.000 lei şi plătea un impozit comercial anual de 6.921.600 lei. Fabrica
dispunea de o forţă motrice de 300 C.P., iar personalul era compus din 89 de
angajaţi, după cum urmează: administrativ 13 (2 angajaţi cu studii superioare şi
11 cu studii medii), tehnic 18 (4 cu studii superioare şi 14 cu studii medii),
muncitori calificaţi şi necalificaţi 58. Consiliul de administraţie era compus din
Achil Weichsler, director, Moise Rottman, administrator delegat, 1. Wollman,
prim-procurist şi V. Farcaş, procurist 53 .
1948. Îndreptarul statistic al judeţului Covurlui. Rezultatele provizorii
ale Recensământului agricol şi al populaţiei de la 25 ianuarie 1948 şi ale
inventarierii întreprinderilor industriale, comerciale şi de transport din
octombrie 194 7 consemnează prezenţa la Galaţi a întreprinderii "Fleming"
S.A.R. - Fabrica Română de uleiuri vegetale solidificate, cu 126 angajaţi şi o
capacitate motrică de 300 C.P. 54
Conform Legii nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea
întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transport 55 ,
Fabrica "Fleming" este naţionalizată, întreprinderea continuându-şi activitatea
sub denumirea Fabrica de Ulei ,,Prutul".

Idem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi. Firme Sociale, d. 172/1931-1947, f. 36.
Ibidem, f. 42.
54
Institutul Central de Statistică, Îndrept arul statistic al judeţului Covurlui, Bucureşti, 1948, p.
37. Prin comparaţie, "Etna" - Fabricile unite de uleiuri vegetale, cuie şi tras sârmă S.A.R.
dispunea de 51 de angajaţi şi o capacitate de 235 C.P.
55
"Monitorul Oficial" nr. 133 bis din 11 iunie 1948, p. 5059. Prin acelaşi act normativ a fost
naţionalizată şi ce-a de-a doua fabrică producătoarea de ulei din Galaţi, fabrica "Etna".
52
53
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Memoriul lui Alexandru Dinerman adresat autorităţilor
cu ocazia trecerii în patrimoniul Statului a bunurilor evreieşti

(1941) 56

"Domnule Preşedinte,
Subsemnatul, Alexandru Dinerman, industriaş, domiciliat în Galaţi, str.
Cuza Vodă nr. 59 A, cu respect vă rog să binevoiţi a dispune, în temeiul art. 6
din Decretul Lege nr. 842 din 28 martie 1941, a se constata că atât subsemnatul,
cât şi ascendenţii mei, am dat dovadă de un devotament excepţional faţă de ţară
şi că am făcut servicii excepţionale ţării, meritând în consecinţă să fiu exceptat
de la aplicaţiunea sus-menţionatului Decret Lege de expropriere a imobilelor
urbane evreieşti.
Respectuos, vă rog, pentru consideraţiunile mai jos expuse, să binevoiţi
a dispune întocmirea unui referat către Onoratul Consiliu de Miniştri, prin care
să se propună întocmirea unui Decret Lege care să decidă exceptarea de la
aplicaţiunea menţionatului Decret Lege.
Motivele cererii mele sunt următoarele:
1. Principiile Legii
Decretul Lege pentru exproprierea imobilelor urbane evreieşti porneşte
de la principiul că proprietatea nu este o valoare venală care poate intra sau ieşi
din patrimoniul oricărei persoane, fără nicio discriminare şi fără o consecinţă
socială şi economică generală.

În vederile legiuitorului de la 28 martie 1941 este că proprietatea este o
pe care nu o poate îndeplini decât cel care se integrează
năzuinţelor şi vieţii organice ale Statului şi Naţiunii din care face parte sau în
mijlocul căreia trăieşte.
Desigur, în prim rând, dreptul de proprietate este rezervat membrilor
naţiunii creatoare de Stat, ce sunt pilonii sprijinitori ai întregului edificiu statal
funcţiune socială,

şi însăşi esenţa naţiunii.

În afară de aceste element, în principiu, dreptul de proprietate este
îngăduit şi acelor elemente care, nefăcând parte din masa propriu-zisă a naţiunii
române, dau totuşi dovadă de apartenenţă sufletească la structura societăţii
româneşti, prin comportarea lor conformă cu interesele generale ale naţiunii.
Stabilind o prezumţie de neconformare la aceste interese naţionale
româneşti şi de nesocotire a funcţiunii sociale a proprietăţii, în privinţa evreilor
din România legiuitorul a edictat prin Decretul Lege de la 28 martie 1941
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Curtea de Apel Galaţi. Centrul Naţional de Românizare, d.
161611942, f. 39-47.

56
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exproprierea imobilelor urbane aparţinând evreilor
achiziţiona şi stăpâni în viitor asemenea imobile.

şi interdicţiunea

lor de a

II. Fundamentul art. 6 din Decretul Lege nr. 842/1941
Legea de la 28 martie 1941 a creat însă şi excepţiuni de la măsura
exproprierii ce edictează.
Prima din aceste excepţiuni priveşte o sumă de categorii de evrei,
enumeraţi în art. 5 din lege, care prin situaţiunea lor anterioară, prin faptele
recunoscute şi recompensate de Stat în precedent, au dovedit a merita dreptul de
a stăpâni proprietăţi urbane în România.
A doua categorie este aceea prevăzută de art. 6 din lege. Ea cuprinde pe
evreii care au dat dovadă de un devotament excepţional faţă de ţară şi care au
adus servicii excepţionale ţării, fie dânşii, fie ascendenţii lor.
Care este fundamentul acestei excepţiuni create de legiuitor şi cum se va
aprecia măsura devotamentului dovedit şi a serviciilor aduse ţării?
Legiuitorul a socotit, cum era natural, că orice regulă are şi excepţiile
sale, că orice prezumţie de neconformitate cu interesele generale ale naţiunii
române poate fi dezminţită faptic de excepţia unei contopiri efective în viaţa
naţională, şi, desigur că, în acest caz, dacă dovada unui devotament naţional
faţă de ţară sau prestarea unor servicii excepţionale către ţară evidenţiază
identificarea cu aspiraţiile naţionale şi contribuţia la înălţarea şi apărarea
intereselor Statului, - exceptarea de la măsura exproprierii este perfect
justificată, iar legiuitorul a înţeles să o consacre în textul legii.
Aprecierea măsurii în care devotamentul şi serviciile evreului sunt
conforme cu interesele ţării va diferi desigur de la caz la caz.
Vor fi cazuri când un singur gest de sacrificiu necondiţionat pentru
interesele ţării va certifica suficient meritul evreului căruia îi aparţine la
excepţiunea din art. 6 al Decretului Lege din 28 martie 1941.
Dar meritul la această exceptare va fi desigur recunoscut cu atât mai
mult temei aceluia care o viaţă întreagă a avut în mod permanent o mentalitate
şi o activitate faptică ce mărturisesc devotament neţărmurit faţă de ţară şi a adus
servicii excepţionale în orice domeniu de dezvoltare naţională.
În lumina acestor principii, respectuos îmi voi îngădui să expun în cele
ce urmează consideraţiunile pentru care solicit încadrarea mea în numărul
acelor evrei care, prin atitudinea lor şi a ascendenţilor lor, au dovedit însuşirea
voinţei de a servi cu orice preţ interesele ţării pe tărâmul activităţii lor, şi care,
prin viaţa lor destinată progresului ţării, au adus acesteia aportul excepţional al
unor servicii reale şi de nemăsurat folos pentru ţară.
Iar pe baza faptelor şi a actelor mai jos enumerate, îmi voi îngădui
respectuos a solicita aplicaţiunea, în privinţa subsemnatului, a excepţiunii
prevăzute de art. 6 din Decretul Lege nr. 842 din 28 martie 1941.
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III. Istoric
A. Ascendenţii mei.
Art. 6 din Decretul Lege nr. 842/1941 atrage asupra descendenţilor
beneficiul meritelor însumate de devotamentul excepţional mărturisit pentru
ţară de ascendenţii săi şi de serviciile excepţionale aduse de aceştia.
Îmi voi îngădui deci respectuos să menţin în prim rând faptele privitoare
la ascendenţii mei, şi care singure ar justifica aplicarea în privinţa art. 6 din
lege.
1. Abraham Dinerrnan, bunicul subsemnatului.
Despre bunicul subsemnatului, Abraham Dinerman, certificatul nr. 1421
din 1878, eliberat de Primăria oraşului Chilia, arată că este născut în comuna
Chilia, pe timpul când acest teritoriu aparţinea României, că a fost un bun
cetăţean în toate privinţele, contribuind cu toate puterile sale la satisfacerea
nevoilor comunei şi Statului.
2. Ezer Dinerman, tatăl subsemnatului.
Tatăl meu, Ezer Dinerman, a fost născut, ca şi bunicul meu, tot în oraşul
Chilia, pe timpul când oraşul aparţinea României. Certificatul nr. 1421 din
1878, eliberat de Primăria oraşului Chilia, menţionat mai sus, dovedeşte acest
lucru, arătând despre dânsul că: "D-1 Eder Dinerman, înscris în rolul nr. 3, a
achitat toate dările fiscale de la 1 ianuarie 1864 până la 1 ianuarie 1879, precum
a şi plătit regulat patenturile din toate clasele, chiar uneori şi clasa întâi, precum
a plătit regulat chişturile pentru antreprizele comunale, adică acţizul şi franţurile
comunale ce a avut în antrepriză de la 1 ianuarie 1874 şi până în prezent,
precum nu a fost niciodată sub judecată, asupra căruia nu a existat niciodată
vreo reclamaţie contra d-sale până în prezent. Dl Eder Dinerman a fost bun
cetăţean în toate privinţele, a dat toate ajutoarele la orice necesitate comunală,
precum şi a Statului, şi fiind acum cu retrocedarea Basarabiei, dl Eder
Dinerman voind a se strămuta locuinţa în România, rugăm pe toate Primăriile,
pe unde va găsi de cuviinţă a se stabili, a-1 primi ca cetăţean".
Actul datează, aşa cum am arătat, din anul 1878, şi este semnat de
primarul comunei Chilia la acea dată.
Din cele atestate de acest act trebuie reţinute două lucruri:
1) că în momentul, dureros pentru România, când ea a fost silită să
cedeze Rusiei judeţele din sudul Basarabiei, tatăl meu, identificat cu interesele
României, având conştiinţa apartenenţei sale la viaţa României, născut român, a
refuzat pur şi simplu să rămână sub stăpânire rusească şi s-a refugiat pe
teritoriul României.
2) că întreaga sa viaţă petrecută în oraşul Chilia a fost atât de corectă şi
devotată intereselor generale româneşti, încât, în momentul refugierii sale,
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însăşi

autoritatea primarială a oraşului său natal îl recomandă către autorităţile
locului unde avea să se stabilească, cerându-le să-1 primească ca cetăţean.
Orice demonstrare a devotamentului excepţional al tatălui meu faţă de
ţara în care s-a născut şi care a înţeles să moară, ar fi de prisos.
Aceasta nu este însă singura dovadă a mentalităţii sale.
Monitorul Oficial al României nr. 194 din 8/20 septembrie 1873, la
pagina 2006, coloana 5, conţine următoarele publicaţiuni ale Ministerului de
Resbel: "Şeful Intendenţei Militare din Galaţi, prin raportul său nr. 7.291 din 29
august 1873, a arătat Ministerului că dl Dinerman Ezer din oraşul Chilia a avut
bunăvoinţa de a pune gratis la dispoziţia Comandamentului punctului Chilia
podul d-sale ce-l are pe luntre, cu care s-a transportat o cantitate de maldăr de
stuf prin pichetele acestui punct până la Vâlcov.
Ministerul, dară, pentru acest patriotic sentiment ce dl Dinerman Ezer a
arătat în interesul serviciului armatei, vine a-i exprima via sa mulţumire".
Iată, prin urmare, ilustrată întreaga mentalitate a tatălui meu, aşa cum o
descriu cele două acte de mai sus, viaţa sa cinstită, devotată intereselor
generale, gata să dea orice ajutor de orice natură comunei sau Statului, iar în
fapt, făcând armatei serviciul excepţional, relevat de Ministerul de Resbel,
obţinând mulţumirile publice ale acest departament pentru sentimentul patriotic
dovedit prin serviciul excepţional adus armatei, care a ocazionat acest gest de
mulţumire.

Devotamentul tatălui meu pentru ţara sa natală, în pământul căreia
odihneşte astăzi, este uşor de înţeles, dacă se ţine seama şi de activitatea sa
ulterioară refugierii în România.
Stabilit la Galaţi, tatăl meu nu a adoptat o viaţă parazitară, care să nu
însemne nimic creator pentru viaţa socială românească în care s-a încadrat.
Căsătorit, fondând o familie, dânsul practică în Galaţi comerţul, fiind
unul din fruntaşii negustorilor din acest oraş.
În anul 191 O, împreună cu fii săi, pune bazele fabricii de ulei vegetal,
cunoscută astăzi sub numele de "Fleming", înfiinţând societatea în numele
colectiv "E. Dinerman & Fii".
El încetează din viaţă în anul 1911 şi este înmormântat la Galaţi.
O privire retrospectivă a întregii vieţi a tatălui meu, Ezer Dinerman,
ilustrată aşa cum o arată actele menţionate mai sus, nu poate duce la altă
concluzie decât aceea a evidenţierii unui devotament nedezminţit şi excepţional
faţă de ţară şi a unor servicii de excepţională utilitate, aduse atât economiei
generale a ţării, ca şi armatei, atunci când s-a făcut apel la sentimentele sale
patriotice, ceea ce a adus nu numai mulţumirile publice ale Ministerului de
Război, dar şi recomandarea călduroasă ca bun cetăţean a Primăriei oraşului
Chilia către primăriile oraşelor din România unde ar fi intenţionat să se
stabilească.
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elemente, devotamentul său excepţional faţă de ţară şi
aduse ţării, sunt de natură a demonstra că este cazul
încadrării mele în textul art. 6 din Decretul Lege nr. 84211941.
Filiaţiunea mea legitimă faţă de defunctul meu tată este dovedită cu
extractul de naştere nr. 1.243 din 5 octombrie 1882 al Primăriei oraşului Galaţi
şi cu actul de notorietate autentificat sub nr. 1060 din 5 februarie 1938 de
Tribunalului Covrului Secţia 1-a.
3. Subsemnatul.
Dacă viaţa ascendenţilor mei, descrisă în actele oficiale de mai sus,
justifică acordarea excepţiunii prevăzute de art. 6 din Decretul Lege nr.
842/1941, întreaga mea viaţă mărturiseşte un devotament egal şi servicii
excepţionale în egală măsură utile ţării, care justifică cu atât mai mult
încadrarea mea în dispoziţiunile susmenţionatului text de lege.
Subsemnatul, sunt născut în Galaţi la 3 octombrie 1882, aşa cum rezultă
din extractul de naştere nr. 1.24311882 eliberat de Primăria municipiului Galaţi.
În anul 1910, împreună cu părintele şi fraţii mei, am înfiinţat la Galaţi
fabrica de ulei vegetal, cunoscută azi sub denumirea de "Fleming", care a fiinţat
din primul moment sub forma societăţii în nume colectiv "E. Dinerman & Fii",
aşa cu rezultă din extractul Tribunalului Covrului Secţia 1-a, publicat în "Gazeta
de Galaţi" nr. 141 din 2 martie 1911.
Am condus în mod efectiv această întreprindere timp de 31 de ani,
ridicând-o la gradul de dezvoltare de azi, când este clasificată a treia dintre
industriile de această natură din întreaga ţară de către Ministerul Economiei
serviciile

aceste

două

excepţionale

Naţionale.

În anul 1918 am transformat această întreprindere în societate anonimă,
dându-i proporţiile unei industrii destinate atât aprovizionării interne, cât şi unei
importante producţii de export.
În această societate anonimă am figurat ca administrator delegat până în
anul 1940, când am fost numit director general.
În momentul înfiinţării fabricii această industrie era abia la primii ei
paşi. În întreaga ţară mai exista o singură industrie similară, aceea a fraţilor
Assan. Greutăţile cu care am luptat sunt de neînchipuit. Cultura oleaginoaselor
la noi în ţară, cât se poate de redusă şi rudimentară. Concurenţa untdelemnului
de măsline importat din Grecia şi Turcia, mai apoi din Franţa şi Italia, şi aceea a
uleiului de coton importat din America a însemnat cel mai serios impediment
pentru propăşirea industriei de ulei din ţară.
Am păşit în acest câmp de activitate cu mentalitatea unui pionier şi cu
conştiinţa că-mi servesc patria, valorificând şi industrializând productele
oleaginoase ale ţării. Am stăruit, am îndemnat, am investit întreaga mea avere
în această întreprindere. Am demonstrat, tuturor celor ce au voit să mă audă, că
nu putem rămâne veşnic tributarii ţărilor exportatoare de untdelemn de măsline
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sau de coton, că cultura oleaginoaselor şi industrializarea lor reprezintă o
necesitate vitală pentru ţară, că numai în acest fel vom putea obţine cantitatea
de ulei necesară aprovizionării ţării, fără a aştepta importarea ei de peste hotare.
Evenimentele ce au urmat mi-au dat dreptate. Când graniţele au fost
închise, când importul a fost sistat, nevoile populaţiei civile şi ale armatei au
putut fi satisfăcute.
A fost necesară o muncă titanică, o stăruinţă neegalabilă, dar rezultatul a
fost atins şi ţara şi-a dobândit industrializarea oleaginoaselor de care avea
nevoie şi şi-a asigurat pentru timpurile normale şi pentru cele de restrişte
aprovizionarea cu ulei.
În anul 191 O, cu toată concurenţa, aproape insuportabilă a produselor
străine, în loc să abandonez lupta, am continuat-o cu şi mai multă tenacitate. În
loc de o renunţare sau o restrângere a activităţii, am augmentat-o, înfiinţând o
secţiune nouă pentru fabricarea uleiurilor fierte de in şi cânepă şi o rafinărie
pentru ulei comestibil şi pentru uleiul de rapiţă de ars şi uns pentru uzul căilor
ferate.
După războiul din 1916-1918, transforrnând întreprinderea mea în
societate anonimă, am construit din nou o fabrică complet nouă, după ultimele
cerinţe ale tehnicii de atunci, fabrica "Fleming" din Galaţi.
Aşa cum am arătat mai sus, această fabrică este clasificată a treia din
întreaga ţară de către Ministerul Economiei Naţionale, ea fabricând uleiuri
comestibile din floarea soarelui, din rapiţă, din dovleac, din colţi de porumb,
din soia etc., nelăsând neexperimentată şi nepusă în practică nicio ramură de
activitate care ar putea asigura sau ameliora măcar aprovizionarea ţării.
Am înfiinţat totodată o secţie de uleiuri tehnice de ulei de vopsit din in
şi cânepă. În această secţiune se fabrică uleiul de rapiţă pentru ars şi uns, pe
care îl furnizez tuturor instituţiilor de stat C.F.R., N.F.R., Pirotehnie, Arsenal,
Docuri etc.
Mai mult, de unde înainte aprovizionarea ţării cu tot felul de uleiuri
depindea de străinătate şi de unde eram o ţară importatoare de ulei, străduinţele
mele fără seamăn, investirea tuturor resurselor mele materiale, munca mea de
31 de ani în acest câmp de activitate, stăruinţa mea neobosită, au determinat o
asemenea dezvoltare a industriei uleiului încât am ajuns în timpurile dinaintea
războiului actual să exportăm produse oleaginoase, concurând pe pieţele străine
cu cele mai bune, mai vechi şi mai reputate produse similare din străinătate.
În sfârşit, în anul 1936-193 7, în ritmul de dezvoltare tehnică a timpului,
am înfiinţat în fabrica mea o secţiune nouă pentru fabricarea uleiurilor vegetale
solidificate, care înlocuiesc cu cel mai deplin succes seul animal la fabricarea
săpunului. Este de remarcat că fără existenţa acestui ulei vegetal solidificat
(seul vegetal) astăzi fabricarea săpunului pentru armată şi populaţia civilă ar fi
imposibilă, deoarece seul animal lipseşte cu desăvârşire şi această situaţiune va
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internă. Însemnătatea covârşitoare a industriei mele, din acest punct de vedere,

se impune de la sine. Importanţa indiscutabilă a acestei fabricaţiuni rezidă, însă,
în faptul că din uleiurile solidificate produse prin descompunere se fabrică
glicerina, element component al nitroglicerinei pentru fabricarea explozibililor.
Ce înseamnă acest aport al fabricaţiunii mele pentru înarmarea ţării în
aceste momente, nu are nevoie de relevare. Menţionez că fabrica mea este una
din singurele trei industrii din ţară care produce uleiuri solidificate, asigurând
astfel fabricaţiunea explozibililor armatei noastre.
Adaug că, în afară de producţia de ulei uri, lacuri vopsele etc. care ies
din fabrica mea, am stăruit şi am reuşit să asigur ţării mele exportul reziduurilor
oleaginoase, care a adus ţării intrarea unei importante cantităţi de devize.
Impozitele pe care le-am plătit Statului cu ocazia fabricaţiunii mele numai în
ultimii trei ani au fost de: 19.300.000 lei în anul 1938, 18.000.000 lei în anul
1939 şi 21.600.000 lei în anul 1940.
Drept recunoaştere a aportului mei excepţional pe tărâmul industriei
naţionale am fost decorat cu medalia "Meritul Comercial şi Industrial" clasa I-a
(Brevet nr. 2480/1355) şi cu ordinul "Coroana României" în grad de ofiţer
(Brevet nr. 5067611929). Totodată, am fost numit arbitru al Camerei Arbitrale
din Galaţi din anul 1928 şi până în anul 1940 fără întrerupere (12 ani).
În sfărşit, am fost ales şi am funcţionat ca membru al Consiliului de
Administraţie al Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi de la 18 august 1926
până la 16 decembrie 1929.
Cele expuse mai sus rezultă din următoarele acte:
a) "Gazeta de Galaţi" (foaia oficială a Curţii de Apel din Galaţi) nr. 141
din 2 martie 1911, pagina 2;
b) "Gazeta de Galaţi" nr. 142 din 4 martie 1911, pagina 2;
c) Actul constitutiv şi statutele Societăţii Anonime "Fleming";
d) Adresa din 24 aprilie 1941 a Oficiului de Vânzare a Uleiurilor
Vegetale, care scrie că: "Fabrica "Fleming" din Galaţi, pe care aţi condus-o în
calitate de administrator delegat, a luat parte activă la înfiinţarea primului
Oficiu de Vânzare a Uleiurilor Vegetale cu sediul în Bucureşti, în anul 1932, şi
dumneavoastră aţi fost unul dintre membrii consiliului de administraţie,
depunând în această calitate mult zel şi înţelegere pentru bunul mers şi mai ales
pentru menţinerea acestui început de organizare a industrie uleiurilor vegetale
din ţară.
Dumneavoastră aţi fost unul din cei ce aţi stăruit în continuare şi aţi
înţeles necesitatea organizării industriei, chiar atunci când, din diferite motive
comerciale, Oficiul înfiinţat nu s-a putut menţine decât cu trei din cele 14
fabrici cu care pornise la organizare.
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Acest nucleu de trei fabrici, "Phenix" şi "Hermes" din Bucureşti şi
"Fleming" din Galaţi, a fost punctul de plecare, pentru ca în anul 1938 să se
regrupeze în jurul lor un alt număr însemnat de fabrici, şi pentru ca în anul
1940, prin legiferare, să se ajungă la un oficiu al tuturor fabricilor de uleiuri
vegetale din ţară, pus astăzi sub directivele şi conlucrarea intimă cu ministerele
de resort- al Economiei Naţionale şi Agriculturii.
Fabrica "Fleming" din Galaţi, pe care o conduceţi şi astăzi, este, în
ierarhia fixată de Ministerul Economiei Naţionale, cea de-a treia fabrică de
uleiuri vegetale din ţară (din cele 29 componente ale oficiului), una din cele trei
fabrici care produce uleiul solidificat şi este un important factor economic în
aprovizionarea ţării cu uleiurile comestibile şi tehnice".
e) Adresa nr. 20.953 din 8 ianuarie 1941 a Ministerului Economiei
Naţionale, Inspectoratul General Tehnic al Armatei, Direcţiunea Industrie de
Război, din care se constată că am repartizată o parte din producţia de ulei
solidificat necesar armatei pentru fabricarea glicerinei, indispensabilă producţiei
explozibililor.
f) Certificatul nr. 634 din 30 aprilie 1941 al Camerei de Industrie şi
Comerţ din Galaţi, din care se constată că am fost administratorul delegat al
S.A.R. "Fleming" până la 31 august 1940, iar de la această dată funcţionez ca
director general al acestei întreprinderi.
g) Certificatul nr. 7.305 din 20 mai 1941, eliberat de Primăria
municipiului Galaţi, din care se constată că: "Alexandru Dinerman este
directorul general al fabricii de uleiuri vegetale "Fleming" din Galaţi, str. Cereş
nr. 38-42, unde lucrează 1201130 lucrători, numai români, în mare parte
specialişti calificaţi. O-sa conduce fabrica de la înfiinţarea ei, din 191 O, livrând
uleiul comestibil necesar populaţiei civile, cât şi pentru nevoile armatei,
bucurându-se de o bună conduită în societate.
A fost mobilizat la fabrică în campania 1916-1918. A contribuit la
binefaceri, ori de câte ori a fost solicitat".
În timpul războiului din 1916-1918 fabrica mea a fost militarizată şi
destinată a asigura aprovizionarea cu ulei a armatei şi a populaţiei civile, iar
subsemnatul am fost mobilizat la fabrică în acest scop, aşa cum rezultă din:
a) Certificatul nr. 7305 din 20 mai 1941, eliberat de Primăria
municipiului Galaţi, menţionat mai sus;
b) Certificatul nr. 32.122 din 27 ianuarie 1938, eliberat de Cercul de
Recrutare Covrului;
c) Certificatul nr. 3975 din 27 februarie 1919, eliberat de Prefectura
Poliţiei Galaţi;

d) Adeverinţa din 2 iulie 1929 a d-lui Er. Ganea, şeful Serviciului
Inspectoratului 3 Industrial din Galaţi, fost delegat al M.S.M. Direcţiunea
Generală a Muniţiunilor cu supravegherea personalului mobilizat şi
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în industria oraşului Galaţi, din care se constată că am fost
la fabrică cu ordinele nr. 525 pe anii 1916-1917 şi 1866 pe anii

1917-1918.
În tot timpul campaniei, sub cele mai necruţătoare bombardamente ale
artileriei inamice instalate pe dealurile dobrogene de peste Dunăre, care vizau în
mod special instalaţiile industriale din Galaţi, am stat în permanenţă la postul
meu, cu riscul vieţii mele asigurând prin străduinţa şi devotamentul meu,
recunoscut de autorităţi competente, aprovizionarea cu ulei a întregii regiuni şi
a trupelor armatei noastre.
În actualul război am avut aceeaşi atitudine de devotament neţărmurit
pentru ţara mea şi am adus aceleaşi servicii excepţionale ţării, prin activitatea
mea neobosită în slujba aprovizionării cu ulei a populaţie civile şi a elementelor
armatei.
Actele mai jos enumerate demonstrează activitatea, devotamentul şi
serviciile aduse de mine ţării în aceste momente de încercare:
a) Certificatul nr. 15.494 din 18 octombrie 1941, eliberat de Primăria
municipiului Galaţi, din care se constată că: "Dl Alexandru Dinerman,
domiciliat în Galaţi, str. Cuza Vodă nr. 59A, este directorul fabricii de uleiuri
vegetale şi solidificate ş.a. din Galaţi", că "în tot timpul bombardamentelor
aeriene şi de artilerie, fabrica nu şi-a întrerupt nici o zi activitatea", că "prin
felul cum conducerea acestei întreprinderi a înţeles să-şi îndeplinească
obligaţiile în atari împrejurări, a făcut să se satisfacă, în cea mai mare măsură,
nevoile de aprovizionare a populaţiei oraşului Galaţi, cum şi a tuturor celorlalte
autorităţi civile şi militare, aducând prin aceasta reale serviciu oraşului, în
această epocă de criză a uleiului, evidenţiind un devotament deosebit".
b) Certificatul nr. 3. 725 din 2 august 1941 al Prefecturii judeţului
Covrului prin care se atestă că "Dl Alexandru Dinerman, directorul general al
fabricii de uleiuri vegetale "Fleming" din Galaţi, a fost la postul său de la
începutul actualului război, şi este şi astăzi, îndeplinind cu toată
conştiinciozitatea obligaţiile impuse de unităţile militare şi autorităţile civile,
servind cu ulei comestibil, solidificat şi tehnic, în cantităţi suficiente şi de bună
calitate. Datorită măsurilor luate de d-sa fabrica a funcţionat şi pe timpul
bombardamentelor ce le-a suferit Galaţiul, asigurând astfel masivele cereri ale
tuturor unităţilor militare din această zonă, cât şi cerinţele populaţiei
municipiului Galaţi şi din judeţ, cât şi din judeţele limitrofe".
c) Adresa nr. 10.104 din 28 iulie 1941 a Primăriei municipiului Galaţi,
din care se constată că din uleiul pus la dispoziţie de fabrica subsemnatului "s-a
dat şi la toţi funcţionarii destinaţi pentru Basarabia care au trecut prin acest
punct, circa 1.500 persoane, la trupe izolate în trecere, la formaţiuni germane,
de asemenea în trecere, la spitale şi aziluri".
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d) Adresele nr. 3313 şi 527511941 ale Prefecturii judeţului Covurlui prin
care se îngăduie, la cererea noastră, ca fabrica mea să lucreze zi şi noapte pentru
asigurarea aprovizionării cu ulei.
e) Autorizaţiunea nr. 740/1941 a Prefecturii judeţului Covrului prin
care, într-un moment în care toţi evreii din Galaţi au fost internaţi în lagăre şi
când circulaţia era redusă la anumite ore, mi s-a acordat permisiunea de a
circula în oraş pentru a-mi îndeplini serviciul chiar peste orele legale.
f) Certificatul nr. 207 din 30 aprilie 1941 al Comitetului Bursei din
Galaţi din care se constată că am figurat ca arbitru al Camerei Arbitrale Galaţi
din anul 1928 şi până în anul 1940, inclusiv, fără întrerupere.
g) Certificatul nr. 3.885 din 30 octombrie 1941 al Camerei de Comerţ şi
Industrie Galaţi prin care se constată că am fost ales şi am funcţionat ca
membru al Consiliului de Administraţie al acelei Camere de la 18 august 1926
şi până la 16 decembrie 192 9.
Acestea sunt actele ce dovedesc devotamentul meu excepţional faţă de
ţară şi serviciile mele excepţionale aduse ţării, certificate "expressis verbis" de
autorităţile publice.

***

Pentru aceste consideraţiuni, vă rog respectuos să binevoiţi a constata că
subsemnatul merit a fi încadrat în dispoziţiile art. 6 din Decretul Lege nr.
84211941, întocmindu-se şi înaintându-se cuvenitul referat către Onoratul
Consiliu de Miniştri, prin care să se propună întocmirea unui Decret Lege de
exceptarea mea de la aplicaţiunea dispoziţiilor de expropriere ale Decretului
Lege nr. 842/1941 ".
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EVACUAREA INSTITUŢIILOR DIN JUDEŢUL BACĂU ÎN
JUDEŢUL OLT CONFORM INSTRUCŢIUNILOR ŞI
ORDINELOR MAI DIN ANUL 1944
Dr. Dan-Ovidiu PINTILIE
Drd. Ionela NIŢU
Evacution of the lnstitution from Bacau in County Olt Acording to the
Instructions and Orders of Ministry of Interior in 1944
Summary

The study refers to the conditions and reports regarding the execution of
the evacuations of institutions and population from Bacau County to Olt
County, and also the difficulties encountered by the authorities in performing
these operations in 1944.
Key words: Second World War, Institutions, Olt and Bacau Counties
Urmare ordinului telegrafic nr. 45 din 15 ianuarie 1944 al generalului F.
Petrescu, inspector general administrativ în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, prefectul judeţului Bacău, lt. col. C. Ionescu, a înaintat ministerului o
dare de seamă cu privire la măsurile luate pentru executarea evacuării
instituţiilor de pe cuprinsul judeţului, cu un capitol special asupra greutăţilor
întâmpinate, precum şi o hartă cu itinerariile de evacuare la scara 1:200.000,
primite de la Corpul 5 Armată, toate conform instrucţiunilor C.5 nr. 44.190 bis
din 16.01.1944 1• Evacuarea tuturor instituţiilor urma să fie făcută în judeţul Olt
în oraşul Slatina şi cele 99 comune ale judeţului.
În conformitate cu ordinele telegrafice şi instrucţiunile primite, în
eventuala organizare a unei evacuări au fost convocaţi la Prefectura Bacău toţi
şefii instituţiilor care urmau a se evacua în faza a doua precum şi toţi pretorii
din judeţ. Cu această ocazie, conform instrucţiunilor date de MAI şi Corpul 5
Armată, s-au stabilit eşaloanele de evacuare, precum şi materialele şi actele care
urmau a se evacua de către autorităţile de stat. Pentru întocmirea planului de
evacuare s-au centralizat din judeţ, atât numărul funcţionarilor obligaţi la
evacuare, a membrilor familiilor lor, precum şi volumul şi greutatea arhivelor şi
a bagajelor familiare, stabilindu-se pentru acestea din urmă, câte 65-150 kg de
familie. S-au centralizat mijloacele existente de transport auto şi hipo, pentru a
se calcula necesarul ce urma a fi pus la dispoziţie de Corpul 5 Armată. Din
centralizarea datelor rezulta că urmau să fie evacuaţi din judeţul Bacău 3439 de
1
Arhivele Naţionale Argeş, fond Inspectoratul General Administrativ al Regiunii a IX-a Piteşti,
d. 4811944, f 1-3.
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funcţionari, 8749 membri ai familiilor acestora şi 2.611.162 kg arhive, bagaje
familiare, precum şi diferite materiale ale instituţiilor.
Pentru îndeplinirea operaţiunii 1111M întocmită de Secţia M.O.N.T. din
cadrul Prefecturii judeţului Bacău s-au avut în vedere, conform instrucţiunilor,
trei ipoteze şi anume: evacuarea pe CFR, evacuarea cu mijloace auto, evacuarea
cu mijloace hipo.
În eventualitatea evacuării pe CFR, s-au fixat trei staţii de îmbarcare:
1. Oneşti, unde urmau să se îmbarce plăşile Scorţeni, Moineşti şi TârguOcna, precum şi oraşele Moineşti, Târgu-Ocna şi Slănic Băi, în 20 vagoane de
clasă şi 1O vagoane de marfă.
2. Răcăciuni, pentru îmbarcarea plăşilor Bacău, Domniţa Maria şi
Parincea, în 12 vagoane de clasă şi 5 vagoane de marfă.
3. Bacău, pentru îmbarcarea prefecturii, primăriei de reşedinţă,
întreprinderilor comunale şi a celorlalte instituţii din oraş în 215 vagoane de
clasă şi 219 vagoane de marfă.
Pentru evacuarea prin mijloace auto ar fi fost necesare pentru tot judeţul,
un număr de 1457 camioane. Pentru evacuarea prin mijloace hipo-mobile, s-au
fixat în planul de evacuare, trei coloane, şi anume:
1. Coloana Bacău, formată din: Prefectură, Primăria de reşedinţă şi toate
autorităţile din Bacău, 4913 căruţe.
2. Coloana Oneşti, formată din plăşile Scorţeni, Moineşti şi Târgu-Ocna,
precum şi oraşele Moineşti, Târgu-Ocna şi Slănic, 202 căruţe.
3. Coloana Răcăciuni formată din plăşile Bacău, Domniţa Maria şi
Parincea, 107 căruţe.
Toate cele trei coloane urmau să se întâlnească pe terenul liber de la
ieşirea din oraşul Adjud către Focşani, formând astfel coloana judeţului. În total
pentru evacuare cu mijloace hipo-mobile ar fi fost necesar, pentru întregul
judeţ, un număr de 5222 de căruţe cu 10.444 cai. Din acest total necesar, existau
doar 45 de căruţe cu 90 cai, astfel că pentru efectuarea evacuării trebuiau
repartizate de Corpul 5 Armată 5177 căruţe şi 103 54 cai. Atât prin evacuarea cu
mijloace CFR, cât şi pentru cele auto şi hipo s-au fixat cu precizie punctele de
întâlnire, orele plecărilor şi s-au calculat în acelaşi timp posibilităţile ca toate
plăşile să ajungă la zonele de întâlnire în acelaşi interval de timp.
Greutăţile întâmpinate în evacuarea materialelor pentru primării, preturi
şi prefectură constau în numărul mare de căruţe şi cai, care nu puteau fi
procuraţi de pe cuprinsul judeţului, mai ales în urma rechiziţiilor făcute de
unităţile militare. O evacuare cu mijloace auto ar fi fost imposibil de efectuat
deoarece nu se puteau pune la dispoziţie 1457 de autocamioane, iar în ceea ce
priveşte mijloacele hipo, nu se putea face nici ea în bune condiţii, deoarece
coloana, formată probabil din 5200 căruţe, s-ar fi întins pe o distanţă mult prea
mare pentru a fi condusă. De asemenea, autorităţile se plângeau de timpul
material scurt care le-a fost pus la dispoziţie pentru întocmirea situaţiilor.
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Pentru a se putea face evacuarea în perfectă ordine şi pentru a nu se
umbla cu improvizaţii de ultimă oră, în faza 1 de pregătire se evacuau
autorităţile administrative,
spitalele, policlinicile, laboratoarele, poliţia,
jandarmeria, biserica, şcolile, muzeele de orice fel, maşini şi unelte agricole,
cereale, materiale provenite din fabrici. Ceea ce rămânea neevacuat se preda
unităţilor române sau germane, sau populaţiei civile în lipsa trupelor operative 2 •
Personalul care se evacua în mod obligatoriu era: notarii, impiegaţii, secretarii,
casierele, dactilografele, telefoniştii, cenzorii, toţi cei plătiţi din bugetul
comunei. De la preturi se evacuau pretorii, secretarii de plăşi, toţi funcţionarii
preturilor şi cenzorii statistici. De la Prefectură erau evacuaţi prefectul,
subprefectul, pretorul de cancelarie, toţi funcţionarii bugetari judeţeni şi
cenzorii statistici. Se evacuau facultativ de la comunele rurale primarii, ajutorii
de primari şi familiile lor şi a celorlalţi primari, acelaşi lucru la plăşi, primării
urbane, iar de la prefectură, familiile funcţionarilor, diurniştii şi angajaţii
temporari. Soţiile funcţionarilor administrativi care erau funcţionare la alte
ministere, la cerere se puteau evacua cu soţii lor. Familiile funcţionarilor puteau
să se evacueze oricând, având bilete gratuite. Se evacuau toate materialele
tehnice de orice fel aflate pe şantiere, maşinile de orice fel care se puteau
demonta şi transporta mai uşor, unelte, scule şi aparate, maşini de scris, calculat
şi copiat, case de bani, inventar viu, vehicule cu tracţiune animală sau auto,
aparate medicale şi medicamente, materiale de incendii, tablourile familiei
regale, conducătorului statului şi primului ministru (fără rame ), covoare de preţ,
drapele, sigiliile autorităţilor etc. Se evacuau toate actele de gestiune şi arhivele,
valorile în numerar şi obiecte de importanţă naţională, vitele şi grânele marilor
proprietari, ale Comitetelor de Patronaj, ale cantinelor şcolare şi ale comunelor.
În instrucţiunile de îmbarcare în vagoane se arăta că acest lucru trebuia
făcut pe preturi, lăzile de arhivă aşezându-se în vagoane în ordinea plăşilor şi pe
comune în vederea unei mai uşoare debarcări. Bagajele familiilor se puneau în
capetele vagoanelor, se puneau în vagoane separate, la fel şi hrana
funcţionarilor care trebuia pusă în vagoane separate la mijlocul garniturilor.
Paza vagoanelor se făcea cu personal bărbătesc de către poliţie şi jandarmerie.
În ipoteza transporturilor pe cale ferată, garniturile trebuiau să fie la staţia de
îmbarcare Căiuţi. Plasa Bacău urma traseul Săuceşti - Şerbăneşti - Podul de
Fier - B-dul Carol - Strada Precista - Calea Mărăşeşti până la staţia de
îmbarcare Răcăciuni. Plasa Domniţa Maria se încolona la Domniţa Maria, iar
plasa Parincea direct la Răcăciuni. Plasa Moineşti se încolona la Dărmăneşti,
plăşile Scorţeni şi Târgu-Ocna la Oneşti. În cazul transportului prin mijloace
hipo-mobile, la anunţul prefecturii, prin telefon, ambele coloane de la Căiuţi şi
de la Răcăciuni plecau pe traseul Căiuţi- Adjud şi Răcăciuni- Săscut- Adjud,
iar de aici, sub comanda subprefectului, pe traseul Adjud- Focşani până la zona
Focşani - Nămoloasa - Galaţi. Pentru efectuarea evacuării hipo-mobile se
2

Ibidem, f. 4-7.
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mijloace de transport (nr. căruţe), conform
întocmite: plasa Moineşti - 54, plasa Târgu-Ocna - 119, plasa
Scorţeni- 29, plasa Părincea- 40, plasa Bacău- 25, plasa Domniţa Maria- 42,
Prefectura Bacău - 55, Primăria Bacău şi Întreprinderile comunale - 675,
Serviciul Sanitar Judeţean - 107, Serviciul Sanitar al oraşului Bacău - 4,
Serviciul Veterinar al judeţului şi oraşului - 5, Poliţia - 132, Legiunea de
Jandarmi- 9, Tribunalul Bacău- 171, Parchetul Tribunalului Bacău- niciuna,
Administraţia Financiară- 412, Camera de Agricultură- 303, Direcţia a III-a
Silvică - 84, Direcţia I Minieră - 7, Serviciul Silvic Judeţean - 20,
Inspectoratul Muncii şi Camera de Muncă - 16, Casa Asigurărilor Sociale 112, Camera de Comerţ şi Industrie - 21, Banca Naţională - 23, Serviciul
Drumuri Naţionale - 35, Oficiul PTT - 157, Oficiul de Telefoane - 69,
Serviciul Apelor - 6, Inspectoratul Şcolar şi şcolile primare - 704, Şcolile
secundare - 190, Protoierie şi biserici - 15, Banca Românească - 1O, Federala
Trotuşul - 208, Centrul Naţional de Românizare - 12, Creditul Naţional de
Românizare - 3, Penitenciarul Bacău - 50, Inspectoratul PTT - 153, Spitalele
Z.I. - 127, Pavel şi Ana Cristea - 56, Consiliul de Patronaj - niciuna, Banca
Oituzul- niciuna3 . Coloana judeţului trebuia să fie formată din 3-4 subcoloane,
care să meargă la distanţă cuprinsă între 1,5 şi 2,5 km. În subcoloane se grupau
căruţele cu bagaje şi arhivă, în ordinea comunelor, apoi urmau căruţele cu
funcţionari. Paza coloanei se asigura de poliţişti şi jandarmi. La mijlocul
coloanelor se punea un detaşament de siguranţă, la fel în capul şi în urma
coloanelor. Fiecare subcoloană avea câte trei căruţe cu hrană de rezervă pentru
funcţionari şi patru căruţe cu furaje. De asemenea, pentru fiecare 1O căruţe
exista o căruţă de rezervă şi o pereche de boi sau cai. În capul coloanelor
mergeau echipe formate din personalul serviciului tehnic judeţean, a comunelor
urbane, împreună cu picherii pentru repararea podeţelor şi drumurilor, care
aveau cu ele uneltele necesare (lopeţi, cazmale, târnăcoape, ferăstraie, cuie).
Fiecare coloană avea în urmă câte o căruţă ambulanţă pe lângă care mergeau
căruţele cu copii, bolnavi şi lehuze şi de asemenea o căruţă veterinară cu
personalul necesar şi medicamente. Fiecare şef de coloană organiza un serviciu
de pază de zi şi de noapte deţinând şi lista personalului din coloana sa cu
evidenţele la zi. Coloanele mergeau numai pe dreapta drumului, iar la oprire,
staţionau în afara drumului. Coloanele mărşăluiau pe etape de cel mult 20 km
zilnic avându-se grijă să se trimită cu cel puţin o zi înainte, personal de
cartiruire, care se îngrija de personal, căruţe, animale şi pregătirea hranei calde.
Căruţele deteriorate se încărcau în cele bune, iar cele complet stricate erau
lăsate pe dreapta drumurilor, peste şanţuri. Cei care nu se supuneau ordinelor
erau pasibili de Curtea Marţială.
În ceea ce privea arhiva, se întocmeau inventare în dublu exemplar din
care unul se punea în lăzile ce se evacuau. Arhivele vechi se predau fără
repartizau

următoarele

documentaţiei

3

Ibidem, f. 8-13.
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inventare comunelor rurale în grija primarilor care nu se evacuau, la fel şi în
cazul oraşelor, nereşedinţe şi reşedinţe. Lăzile de evacuare aveau dimensiuni de
45 X 45 X 60 cm sau cu dimensiuni duble, cele ale prefecturii trebuind să fie
dungate cu o linie neagră pe diagonală pe capac şi în faţa lăzii. Lăzile preturilor
aveau două dungi, lăzile primăriilor trei dungi, depărtarea dintre dungi fiind de
2-3 degete. Lăzile se numerotau în stânga sus pe capac şi faţă, vizibil şi mare,
cele ale prefecturii având şi iniţialele serviciului.
Pentru funcţionari, se întocmeau tabele cu numărul lor şi al membrilor
de familie, fiecare familie având o foaie de evacuare în care se arăta identitatea
persoanelor, funcţia, locul de plecare, cel de destinaţie şi semnătura autorităţii
respective. Acelaşi lucru se tăcea şi cu căruţaşii pentru a se îndepărta orice
posibilitate de spionaj şi acte de distrugere 4 .
Locul de adunare era primăria sau sediul instituţiei respective unde se
efectua încolonarea. Se oprea trimiterea de căruţe la domiciliul funcţionarilor şi
se stabilea numărul bolnavilor, lehuzelor, copiilor mici şi bătrânilor care se
evacuau cu căruţele, în cazul în care evacuarea se tăcea cu mijloace hipomobile.
Mijloacele de anunţare a evacuării erau prin telefon sau curieri trebuind să se
repare imediat tot ceea ce trebuia reparat, căruţele trebuind să aibă coviltire şi o
tăbliţă cu specificare autorităţii de care aparţine. Toate materialele de la
atelierele comunale trebuiau vândute imediat. Toate autorităţile care depindeau
de Ministerul Afacerilor Interne se evacuau în oraşul Slatina, iar şoferii de
camioane trebuiau dublaţi cu şoferi evrei. Coloanele şi subcoloanele aveau
repartizaţi medici oficiali ai judeţului şi în plus câte 6 medici evrei (intemişti,
chirurgi, mamoşi de copii etc.). Faza a doua (de execuţie) începea atunci când
se primea ordinul de evacuare, iar faza a treia când se ajungea la destinaţie,
unde se tăcea debarcarea şi repartiţia pentru cartiruire.
În ceea ce priveşte aprovizionarea coloanelor care se evacuau s-au
stabilit centre de afluire care erau următoarele:
1. Dărmăneşti, unde se repartizau comunele Palanca şi toate comunele
de la sud până la Dărmăneşti, care primeau pe lângă alimente locale (carne,
brânză) şi grâu astfel: Palanca - 1O vagoane, Agăş - 1O vagoane, Brusturoasa 1O vagoane, Moineşti - 1O vagoane, total 40 vagoane.
2. Oneşti, care primea 25 vagoane de grâu.
3. Căiuţi, care primea 8 vagoane de grâu.
4. Bacău, care primea 250 vagoane de grâu
5. Răcăciuni care se aproviziona din resurse locale.
Instrucţiunile precizau că atunci când se prevedea iminenţa evacuării,
grâul trebuia măcinat pentru a se putea transporta sub formă de făină integrală
sau pâine. Se recomanda comunelor să se consume din depozite, lăsându-se
cantităţi de rezervă la familii. Pentru articolele pe care coloanele nu şi le puteau
procura prin resurse locale din regiune trebuiau să trimită tabele cu felul
4

Ibidem, f. 14-16.
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acestora şi cantităţile ce lipseau pentru a se completa prin grija Oficiului
economic judeţean. De la Căiuţi şi Răcăciuni, coloanele intrau în judeţul Putna
unde, se alimentau, distribuirea alimentelor făcându-se prin bonuri date de
fiecare autoritate ce intra în coloana de evacuare 5 . Coloanele de evacuaţi ale
judeţului Bacău trebuiau să urmeze drumul alături de coloanele ce veneau din
Bucovina cât şi cele din judeţul Neamţ. Se dorea ca populaţia din judeţele
Neamţ, Bacău şi Putna să se evacueze în zona Zimnicea- Mihai Bravu. În ceea
ce priveşte convoaiele de vite şi, în special, cele de oi trebuiau conduse de
oameni pe cât posibil de specialitate, iar convoaiele urmau să fie organizate cu
un număr de vite în aşa fel să fie uşor de mânat, supravegheat şi adăpostit.
Faţă de orientarea şi capacitatea sistemului de căi ferate, cât şi în
eventualitatea unor acţiuni masive de bombardament ale aviaţiei inamice,
evacuările trebuiau să se bazeze pe o mişcare exclusivă prin marşul pe jos
pentru elementele care puteau să facă acest lucru. Excepţie făcea tineretul între
12-16 ani, femeile lehuze, bătrânii şi bolnavii, care urmau să se deplaseze în
coloane hipo, auto sau CFR. Mişcarea coloanelor pe jos, hipo sau auto din
Moldova aparţinând Corpului 5 Armată trebuia să înceapă numai după ce s-au
evacuat convoaiele din Transnistria, Bucovina şi Moldova de Nord şi care să fi
trecut de limita de sud a judeţului Neamţ. Fiecare coloană sau convoi păzite de
jandarmi, poliţie sau elemente ale armatei trebuiau să aplice întocmai
instrucţiunile cu măsurile ce trebuiau luate contra partizanilor, paraşutiştilor şi
sabotorilor 6 •
Instituţiile, funcţionarii şi salariaţii proveniţi din judeţul Bacău cu
membrii lor de familie au fost repartizaţi în cele 6 preturi din judeţul Olt care
cuprindeau la rândul lor 99 comune rurale 7 . Funcţionarii din judeţul Bacău au
fost repartizaţi, în număr de 40, la diferite servicii ale Prefecturii Olt, 18 notari
şi pretori la preturile din judeţ şi 248 funcţionari şi notari în Slatina şi comunele
8
judeţului • Au fost şi notari şi funcţionari comunali proveniţi din Tg. Ocna,
Moineşti, Băile Slănic, Bacău şi administraţiile locale care nu au putut fi
încadraţi sau utilizaţi în jude{
Din păcate, situaţia evacuaţilor cu tot sprijinul autorităţilor a fost destul
de grea, iar pierderile suferite în oameni, materiale, arhivă, animale etc.
irecuperabile. Nu se mai păstrează în totalitate documentaţiile întocmite de
Inspectoratul General Administrativ al Regiunii a IX -a Piteşti cu privirea la
refugiaţi, dar au mai rămas o parte din evidenţe la prefecturi, primării orăşeneşti
şi comunale, preturi, posturi de poliţie orăşeneşti şi comunale, de unde se pot
întocmi situaţii cu privire la evacuările efectuate în anul 1944.
5

6

7
8

9

Ibidem, f. 17.
Ibidem, f. 18-21.
Idem, d. 46/1944, f. 1-20.
Idem, d. 64/1944, f. 1-8.
Ibidem, f. 9-12.
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ORGANIZAREA CURSURILOR DE ALFABETIZARE ÎN
JUDEŢUL BACĂU DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI
MONDIAL
Roxana-Emanuela

ANUŢEI

The Organization of the Literacy Courses in the County Bacau after
the Second World War
Summary

After the Second World War illiteracy was a real problem in the
Romanian society. In the National Conference ofP.C.R. in October 1945 was
specified the issue of liquidation of illiteracy.
Literacy courses were opened in the fall of 1945 and included schoolage children and adults, illiterate and those with unfinished school. Literacy
Schools were organized in schools, institutions, companies. These courses were
trained local teachers and other intellectuals.
The article presents instructions on organizing literacy courses,
culminating with Education reform since 1948 that has provided public access
to education, mandatory if we think that the communist regime needed to
ensure the necessary qua1ified staff claimed by the new country's development.
Literacy campaign was declared completed in 1956, a1though not
totally eradicated illiteracy problem.
Keywords: illiteracy, literacy schools, communist regime, county Bacau,
education
Orientarea învăţământului după cel de-al Doilea Război Mondial a fost
influenţată de Conferinţa Naţională a P.C.R. din octombrie 1945. În raportul
care a fost prezentat cu acest prilej au fost precizate principalele probleme
legate de dezvoltarea şi democratizarea învăţământului - lichidarea
analfabetismului, reorganizarea întregului învăţământ pe baze democratice,
pregătirea cadrelor didactice, accesul liber al tinerilor capabili spre
învăţământul superior.
Comuniştii şi-a făcut o prioritate din alfabetizarea populaţiei. Astfel, o
acţiune importantă prin care a fost asigurată ridicarea nivelului cultural al
maselor 1-a constituit începutul activităţii de lichidare a analfabetismului.
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Analfabetismul era o problemă reală a societăţii româneşti. După recensământul
din octombrie 1945, în România existau 4.233.451 de neştiutori de carte 1•
La 15 noiembrie 1945, a început acţiunea pentru alfabetizarea şi
culturalizarea poporului. Prin Decizia Ministerului Educaţiei Naţionale nr.
303005/1945 a luat fiinţă Inspectoratul General Cultural cu sediul la Iaşi condus
de Inspectorul şcolar al Regiunii Iaşi. La Bacău, inspector şcolar cultural a fost
numit Ion Ţarălungă, învăţător la Şcoala Primară din Gârleni. Inspectorul şcolar
cultural judeţean şi 2 subinspectori din corpul de control al judeţului organizau
şi conduceau acţiunea pe teren. La fiecare cerc cultural trebuia să se aleagă un
învăţător cultural care sub conducerea subinspectorului şcolar cultural alcătuiau
un plan de lucru2•
Inspectoratul General Cultural al Regiunii Iaşi, cu ordinul telegrafic nr.
21831/1945 a cerut să se întocmească de urgenţă un recensământ nominal cu
toţi analfabeţii din circumscripţiile şcolare, pe 2 categorii, ştiutori şi neştiutori
de carte până la vârsta de 50 de ani.
Mai dificilă misiune decât a-i convinge pe părinţi să-şi trimită copiii la
şcoală era sarcina de a-i face să se aşeze ei înşişi în bănci.
Astfel, în planul de activitate al Inspectoratul Şcolar Cultural Bacău
pentru anul şcolar cultural 1945-1946, întocmit de inspectorul şcolar cultural, 1.
Ţarălungă, în ceea ce priveşte Culturalizarea şi Alfabetizarea, se semnala:
"Adevărul pur e că numărul învăţătorilor actual e prea mic faţă de necesităţile
urgente de culturalizare şi de un puternic progres în ceea ce priveşte marea
operă de alfabetizare.
În ceea ce priveşte alfabetizarea se remarcă două dintre cele mai mari
greutăţi ce se ivesc în partea de munte şi cea de răsărit a judeţului: la munte, din
cauza evenimentelor din august 1944, o mulţime de sate au fost incendiate
complet, altele în parte şi o grozavă lovitură a fost aceea că mulţi învăţători au
fost ridicaţi cu familiile lor de armatele germane care i-au dus în Germania şi sau întors în ţară în toamnă, aici nemaigăsind decât ruina - lipsa de alimente, de
localuri, foametea şi goliciunea domnesc în aceste părţi unde învăţătorii suferă
împreună cu populaţia - împiedică în bună parte procesul de alfabetizare. În
răsăritul judeţului a fost tot timpul verii trecute o secetă cum de 47 de ani n-a
mai fost - şi aici foamea şi lipsurile contribuie la împiedicarea unei bune
frecvenţe a adulţilor.
O a treia situaţie este cea a satelor de ceangăi de pe valea Bistriţei, a
Siretului şi a câtorva de pe Valea Trotuşului, unde bărbaţii de la vârsta de 16 ani

Ministerul Învăţământului, Istoria învăţământului din România, Ed. Didactică şi pedagogică,
1971, pp. 345,347.
2
Arhivele Naţionale Bacău, fond Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, d. 4/1945, f 147.
1
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https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/2013

397

sunt plecaţi prin toată ţara, la lucru de traverse, poduri, C.F.R., păduri, şosele,
împiedicând astfel ţinerea unei reale evidente a înscrişilor şi frecvenţilor.
În celelalte părţi ale judeţului, în cea mai mare parte datorită
îndemnurilor, sfaturilor, ordinelor date de organele de control şi administrative,
pe baza tablourilor de recensământ trimise subsemnatului, a rapoartelor primite
şi în special pe baza constatărilor mele la faţa locului, alfabetizarea se face
într-un mod destul de lăudabil, chiar şi unde sunt multe greutăţi de înlăturat, tot
corpul didactic şi ceilalţi intelectuali ai satelor, ţinând socoteala de apelurile ce
s-au făcut pentru a se încadra şi a da tot concursul acestei mari înfăptuiri a noii
şcoli româneşti.

În unele comune, de exemplu Blăgeşti, cursurile cu adulţii se ţin pe la
case de oameni gospodari, satul fiind prea mare şi împrăştiat, fiecare din cei 6
învăţători, precum şi 2 preoţi din sat, mergând la acele case şi predând.
În alte sate, aceste cursuri se ţin la şcoli sau tot la case de oameni
gospodari, combinate şi cu o anumită formă de şezătoare.
Iar în alte locuri, se ţin încadrate la cursurile ţărăneşti ale căminelor
culturale" 3 .
Prin ordinul telegrafic nr. 279.28311945 al Ministerului Educaţiei
Naţionale se ordona începerea imediată a acţiunii de alfabetizare, în mediul
rural. Fiecare director de şcoală trebuia să organizeze în circumscripţia sa
şcolară această acţiune. Erau antrenaţi învăţătorii, preoţii şi ceilalţi intelectuali
din sat, iar în lipsă chiar absolvenţii şcolilor primare. Sătenii care frecventau
aceste cursuri erau împărţiţi în 2 categorii: 1) până la 21 de ani cu 2 secţii, băieţi
şi fete; 2) de la 21 de ani în sus, împărţiţi la fel în 2 secţii, bărbaţi şi femei. În
interiorul fiecărei secţii se creau 2 categorii: analfabeţii neştiutori de carte;
analfabeţii "care mai ştiau ceva".
Ministerul cerea ca "faţă de procentul mare de analfabeţi ce-l are ţara
4
noastră, nu trebuie să existe sat în care să nu funcţioneze aceste cursuri" .
Membrii Consiliului şcolar al şcolii din Tamaşi, în şedinţa din 29
noiembrie 1945 privind alfabetizarea săteni lor între 21-50 ani, constatau:
"- având în vedere că în localitate nu se găsesc decât 2 învăţători şi
preotul, ca intelectuali;
- având în vedere că din cauza circumscripţiei şcolare prea întinse şi a
numărului mic de învăţători care au funcţionat se găsesc în localitate peste 100
de analfabeţi majori;
- având în vedere ocupaţiunile permanente ale sătenilor, cum şi faptul
că pentru aceste cursuri nu se poate aplica obligativitatea şcolară;
- având în vedere că în localitate funcţionează căminul cultural;
3
4

Idem, d. 9/1946, f. 118-125.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Recea comuna Horgeşti, d. 3/1952, f. 32.
https://biblioteca-digitala.ro

398

Acta bacoviensia VIII/20 13

Dispune:
1. Cursurile pentru alfabetizare se vor face: cu femeile duminica şi
sărbătorile d.a.; cu bărbaţii duminica, marţi-sâmbătă şi sărbătorile între orele
18-20.
II. Cursurile se vor ţine în cadrul căminului cultural.
III. În fiecare şedinţă, în afară de alfabetizare se vor expune şi subiecte
din istorie, geografie, drept civil, morală, aritmetică, igienă, anatomie, botanică,
agricultură, creşterea vitelor, păsărilor, albinelor, viermilor, etc.
IV. Se va cere concursul autorităţilor locale: primar, şef de post,
perceptor, notar, agent sanitar, moaşă;
V. Prima şedinţă se va ţine în ziua de 2 decembrie;
VI. Activitatea fiecărei şedinţe se va consemna în registru 5 .
În Darea de seamă asupra şedinţei Consiliului Pedagogic Judeţean
Bacău, din ziua de 3 ianuarie 1946 au fost prezentate următoarele rezoluţii
asupra problemei "Alfabetizarea poporului":
"1. Problema alfabetizării poporului este o chestiune de Stat pe care
numai Ministerul Educaţiei Naţionale, cu mijloacele şi elementele ce la are nu o
poate rezolva.
2. La această acţiune trebuie angajate toate compartimentele de
activitate ale statului.
3. Ministerul Educaţiei Naţionale să pregătească această ofensivă
culturală, tehnic şi pedagogic, în felul următor:
a) Modificarea Legii învăţământului primar în care problema
alfabetizării poporului să fie tratată într-un capitol special.
b) Obligativitatea la cursurile de analfabeţi să se aplice tuturor
neştiutorilor de carte, de ambele sexe, cu următoarele sancţiuni:
- Reprezentantul legal al analfabetului absent va fi obligat printr-o lege
specială să presteze 2 zile muncă obligatorie pentru 1 zi absentată de la curs.
- Copilul sau analfabetul major recidivist să fie trimis la un alt centru
de alfabetizare, în afara localităţii.
- Nu se vor oficia acte de căsătorie civilă şi religioasă în cazul când
unul din soţi nu ştie să scrie şi să citească.
- Nu se va face autentificarea nici unui fel de act neştiutorilor de carte.
Această constatare se va face chiar de organului căruia i se solicită încheierea
actului.
-Nici un cetăţean al statului, neştiutor de carte, să nu se poată bucura
de drepturile civice şi politice.

5

Idem, fond Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, d. 53/1945, ( 56.
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4. Personalul didactic pentru analfabeţi să fie recrutat, în mod special
atât din membrii corpului didactic cât şi de orice categorie intelectuală din sat şi
oraş.

5. Membrii corpului didactic care predau la aceste cursuri să fie
degrevaţi de alte activităţi sau retribuiţi pentru orele suplimentare şi recompense
pentru cei cu rezultate bune.
6. Ministerul va întocmi 2 feluri de manuale: pentru neştiutori şi pentru
cei care mai ştiu ceva.
7. Până la realizarea acestor deziderate şi legiferarea lor, acţiunea
6
începută de Minister să fie continuată cu mijloacele actuale" •
În anul 1946, secretarul general al Ministerului, Petre Mironescu Mera
recomanda ca "cine lucrează la alfabetizare să nu aştepte adulţi la şcoală după
obiceiul tradiţional, că nu vor veni, să facă apostolat adevărat, să se ducă la ei
acasă, să grupeze cinci-şase şi să-i înveţe, astăzi pe stradă sau într-un colţ de sat,
mâine în altul şi cu alţii la un atelier unde sunt câţiva ucenici analfabeţi, la o
întreprindere ş.a.m.d. Dacă veţi şti să-i apropiaţi sufleteşte, în curând vor veni şi
acasă după voi, iar mai târziu vă vor căuta şi la şcoală şi să vă roage să le daţi
7
învăţătura. Acesta-i învăţătorul nou pe care îl căutăm şi îl doreşte poporul" .
Într-o adresă către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, directorul Eug.
Cristea de la Şcoala Primară Bălăneasa comuna Valea Rea explica despre
absenţa la cursurile de alfabetizare "Săteanul nostru încă nu este convins de
atotputernicia ştiinţei de carte. El este în situaţia orbului din născare - care
necunoscând fericirea de a avea ochi, refuză cu încăpăţânare mica operaţie
destinată a-i reda vederea. Tuturor eforturilor ce le facem şi sfaturilor ce le dau,
ni se răspunde:"- N-avem mămăligă! Daţi-ne pâine şi venim la şcoală!" 8 .
O altă situaţie s-a înregistrat la Şcoala Glodişoare din comuna Gloduri,
unde învăţătorul suplinitor Roman Iancu a reuşit să înglobeze un curs de
alfabetizare cu toate ciclurile de adulţi, cu o frecvenţă de aproape 100% din
înscrişi, într-un sat de oameni absolut săraci. Drept urmare, învăţătorul se
întreba dacă munca îi va fi plătită şi dacă cheltuielile făcute cu alfabetizarea îi
vor fi restituite, deoarece cum raportează suplinitorul, a cheltuit ultimul său ban,
cu lemne, lămpi, petrol, hârtie, cataloage, cretă, etc. 9
Plata special pentru aceste cursuri nu s-a aprobat, deoarece "Ministerul
când a făcut apel la fiecare intelectual, n-a înţeles că numai pentru plată să
depună muncă pentru alfabetizarea poporului".

6

7
8

9

ldem, d. 54/1946, f. 2.
Ibidem, f. 1O.
Ibidem, f. 103.
Ibidem, f. 173.
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Inspectoratul Şcolar Cultural Judeţean Bacău, în adresa către
Inspectoratul şcolar regional Serviciul cultural Iaşi, arăta că situaţia cursurilor
de alfabetizare în ianuarie 1946, se prezenta astfel:
1. Analfabeţi şi ştiutori "de ceva carte" înscrişi:
Complet analfabeţi bărbaţi: 2362
Ştiutori puţin bărbaţi :2366
Total: 4728
Complet analfabeţi femei: 6212
Ştiutori puţin femei: 2797
Total: 9009
Total analfabeţi: 8574
Total ştiutori: 5163
Total general înscrişi: 13737
2. Din aceştia, au fost prezenţi astfel:
Bărbaţi neştiutori: 1124
Bărbaţi ştiutori: 1512
Total: 2636
Femei neştiutoare: 3007
Femei ştiutoare: 2614
Total: 5621
Total general prezenţi: 8257
3. La cursuri au predat 144 învăţători bărbaţi, 13 7 învăţătoare şi 22
intelectuali
4. Cursurile au funcţionat în 121 localităţi. 10
În octombrie 1946, Inspectoratul Şco Iar Bacău a întocmit o situaţie a
centrelor de analfabeţi, în afară de cele de la şcolile primare şi anume: Fabrica
Singer, Isvoranu, Metafer, Lemnex-Goldemberg, Filderman, Letea, Forestiera
de Nord, Regimentul 15 Dorobanţi, Regimentul 11 Artilerie, Regimentul 3
Artilerie şrea, Scutaru Mănăstirea Caşin, Salina Târgu Ocna, Astra Română
1
Moineşti •
Între 10-15 aprilie 1946 s-au ţinut examenele la cursurile de adulţi.
Ciclul I neştiutori dădeau examen din materia claselor I şi a 11-a, iar ciclul II de
ştiutori dădeau examen din materia claselor a III-a, a IV-a. Cei care aveau la
bază 4 clase, dădeau examen din materia fiecărei clase după normele de
examinare de la examenele particulare. Examenele pe cicluri aveau loc la şcoala
unde se ţineau cursurile dacă adulţii erau numeroşi, ori pe centre cu şcolile din
apropiere. Comisia examinatorie era formată din 5 învăţători dintre acei ce au
predat la aceste cursuri. Preşedintele comisiei de examinare era învăţătorul cel
10
11

Arhivele Naţionale Bacău, fond Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, d. 55/1946, f. 94.
Ibidem, f. 192.
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mai înalt în grad. Nu se percepea nici o taxă de examinare. Toate organele de
control din judeţ asistau la cât mai multe centre de examinare. Rezultatele se
centralizau la judeţ şi se înaintau Ministerului până la data de 1 mai 1946.
La cursurile ţinute în fabrici, cazărmi şi întreprinderi se puteau forma
centre speciale de examinare prezidate de organele de control.
Examenele erau amânate acolo unde nu se preda toată materia
cursului 12 .
La nivelul ţării, Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu
Fundaţia "Regele Mihai 1" şi cu Asociaţia pentru literatura şi cultura poporului
"Astra" din Transilvania a hotărât reînceperea activităţii pentru înlăturarea
neştiinţei de carte şi pentru ridicarea culturală a poporului. Activitatea începea
la 15 decembrie 1946 şi dura până la 30 aprilie 1947, cu cel puţin 3 şedinţe pe
săptămână.

Şcolile pentru neştiutorii de carte erau organizate pe lângă şcolile
primare cu un efectiv de cel puţin 15 cursanţi prezenţi. Conducerea şcolii pentru
neştiutorii de carte o avea directorul şcolii primare din circumscripţia
respectivă.

La fel ca în anul şcolar precedent, cursurile pentru neştiutorii de carte
se puteau organiza şi în cadrul căminelor şi cercurilor culturale ale "Fundaţiei
Regale" şi "Astrei".
Membrii corpului didactic primar erau îndemnaţi să desfăşoare şi
activităţi personale pentru alfabetizare chiar şi a unui număr restrâns de
neştiutori de carte, în afara cursurilor amintite mai sus.
Pentru a asigura o cât mai bună frecvenţă cadrele didactice puteau
întreprinde o permanentă şi stăruitoare operă de lămurire a poporului, căutând
a-l convinge de însemnătatea acestei acţiuni.
Statul acorda drepturi acelora care urmau aceste şcoli şi anume:
- pentru un 1 an de activitate, neştiutorii primeau certificat de 2 clase
pnmare;
- pentru cei care urmau 2 ani se elibera certificat de 4 clase primare, în
urma unm examen;
- ştiutorii de carte care urmau 3 ani se puteau prezenta la examenul de
absolvire a cursului primar complet (7 clase);
Corpul didactic era răsplătit pentru activitatea depusă prin notări
deosebite în vederea înaintărilor în grad, detaşărilor şi transferărilor, precum şi
alte distincţii.
Îndrumare şi control general al acţiunii pentru înlăturarea neştiinţei de
carte era exercitată de Minister prin Consiliul de îndrumare şi coordonare a
acţiunii pentru alfabetizarea şi culturalizarea poporului instituit prin decizia nr.
12
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209.733/1946. Pentru organizarea acţiunii s-au înfiinţat consilii judeţene
formate din: inspectorul şcolar judeţean, delegatul Fundaţiei Regale şi al
Astrei 13 •
În judeţul Bacău, conform ordinului circular nr. 2539711946 al
Inspectoratului Şcolar Regional Iaşi, Serviciul Cultural, în vederea reorganizării
şco Ii lor de analfabeţi pentru anul şco Iar 1946-194 7, fiecare director de şcoală
trebuia să înainteze de urgenţă către Inspectorat o situaţie numerică, care
cuprindea: numărul total al neştiutorilor de carte pe vârste: 7-11 ani, 11-15, 1521, 21-31, 31-41, 41-50; numărul total al celor cu şcoală neterminată, tot pe
vârste. Se treceau acei care nu terminaseră cel puţin 4 clase primare.
Cu începere de la 1 decembrie, se înfiinţau pe lângă fiecare şcoală
cursuri pentru neştiutorii de carte.
Cursurile se făceau în localul şcolii sau într-o sală mai încăpătoare din
sat: Cămin cultural, Primărie şi la nevoie chiar şi casa unui cetăţean şi aveau loc
între orele 18 - 20.
La aceste cursuri predau membrii corpului didactic din sat, care erau
obligaţi să lucreze efectiv 30 de ore săptămânal, aşa că învăţătorii care predau la
clasa I, II şi cursul complementar şi care aveau după program 24 de ore, făceau
restul de 6 ore la cursurile serale.
Acolo unde nu erau forţe didactice suficiente, se făcea apel la ceilalţi
intelectuali din sat: preoţi, funcţionari comunali şi la nevoie chiar la absolvenţii
cu 7 clase primare.
Cursurile erau frecventate în mod obligatoriu de toţi neştiutorii de carte
şi de acei cu şcoala neterminată (1, 2, 3, clase primare) de la 7-21 ani, iar de la
21 de ani în sus, în mod facultativ. Cursanţii erau împărţiţi în 2 cicluri: ciclul I,
cei care nu ştiu deloc carte şi ciclul 2 cei cu şcoala neterminată.
Nu se făceau cursuri mixte, şi se împărţeau 3 zile pe săptămână, fete şi
3 zile, băieţii.
Programul cursurilor era:
Ciclul 1: scris, citit, socotit, noţiuni elementare de educaţie
cetăţenească, morală, igienă, sfaturi practice cu privire la ocupaţiile locuitorilor
din regiune.
Ciclul 2: reîmprospătarea cunoştinţelor învăţate în şcoală, având ca
prim scop, pregătiri pentru viaţa de cetăţean.
Învăţătorii care activau în cadrul căminelor culturale puteau organiza
aceste cursuri după modelul dat de "Fundaţia Regală", în ceea ce priveşte
cursurile ţărăneşti.
Fiecare director avea libertatea să organizeze şcoala de neştiutori, cum
credea mai nimerit, în raport cu mediul şi cu posibilităţile locale.
13

Arhivele Naţionale Bacău, fond Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, d. 211947, f. 7.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

403

Domnii directori de şcoală rămâneau direct răspunzători de buna
.
·14
fu ncţ10nare a acestor cursun .
Pe 3 martie 1947 în oraşul şi judeţul Bacău funcţionau 67 de şcoli de
alfabetizare. Situaţia pe cicluri se prezenta astfel: 15
La ciclul 1 erau înscrişi băieţi 488, fete 649, în total1137.
La ciclul II erau înscrişi băieţi 724, fete 1115, în total 1839.
În ceea ce priveşte frecvenţa, situaţia arăta astfel:
La ciclul 1 era prezenţi băieţi 231, fete 317, în total 548
La ciclul II erau prezenţi băieţi 387, fete 360, în total 747
În aprilie 194 7, din dorinţa de a încuraja munca depusă de învăţători în
campania de alfabetizare din acest an şcolar, ministru Ştefan Voitec a aprobat
suma de 1 miliard pentru plata orelor suplimentare la cursurile de adulţi.
Dreptul la plata orelor suplimentare îl aveau numai acei învăţători care
pe lângă orele obligatorii de clasă, predau minimum 9 ore şi maximum 30 ore
lunar- la cursurile de alfabetizare 16 •
În plasa Moineşti, cursurile de alfabetizare nu s-au ţinut "datorită
situaţiei generale a vremurilor ce trăim, lumea necăjită şi în general toţi au
alergat prin diferite ţinuturi ale ţării după hrană" 17 .
În circulara nr. 201.384 din 10 iulie 1947 Ministerul Educaţiei
Naţionale considera îndeplinite condiţiile obiective pentru o aşezare normală a
şcolii poporului şi dorea ca odată cu începerea noului an şcolar, învăţătorirnea
ţării pe lângă munca depusă fără preget în cadrul învăţământului elementar şi
supra primar să pornească o campanie sistematică şi bine susţinută pentru
alfabetizarea şi culturalizarea maselor muncitoare. Se arăta că 50% din
populaţia ţării era analfabetă.
De asemenea, se atrăgea atenţia că problema stârpirii analfabetismului
nu putea fi complet epuizată numai prin trecerea tuturor neştiutorilor de carte
prin cursul elementar şi chiar supra primar, sau prin absolvirea de către adulţi a
şcolii de carte, deoarece se ştia că şi aceştia, odată ce încetau orice legătură cu
cartea, după un număr de ani deveneau analfabeţi şi erau de 2 ori mai periculoşi
prin neştiinţa de carte şi prin faptul că propagau fără voia lor inutilităţile
eforturilor şcolii. Deci, era de necesitate absolută ca şi după şcoală,
culturalizarea să fie continuată prin societăţi culturale, biblioteci, reviste, ziare,
radio, cinematograf etc.

14

15
16
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Prin urmare, două erau problemele care preocupau Ministerul în
poporului din punct de vedere cultural: problema alfabetizării
şi problema culturalizării.
Completa interdependenţă a acestor probleme făcea să nu se poată
concepe una fără cealaltă pentru a avea rezultate valabile şi durabile. În
continuare, se arăta că ,,Zadarnic ne vom munci pentru a stârpi analfabetismul,
dacă cei alfabetizaţi nu vor păstra şi mai departe strâns contactul cu şcoala şi
cartea. Lăsându-i să fie copleşiţi de ignoranţă, devin iarăşi analfabeţi; de
asemenea, toate sforţările noastre de a ridica poporul din punct de vedere
cultural sunt zadarnice, fără o simultană sforţare de alfabetizare".
În vederea realizării acestor 2 deziderate, Ministerul a înfiinţat Direcţia
culturalizării, care îşi avea organele ei proprii de îndrumare şi control pe teren.
În ordinea urgenţei, pentru ca la 1 octombrie 1947, munca de
alfabetizare şi culturalizare să înceapă în întreaga ţară, până la 1 septembrie
Ministerul trebuia să aibă centralizate pe întreaga ţară următoarele lucrări:
1. Recensământul nominal al tuturor neştiutorilor de carte, de la 16-40
ani, pe sexe şi vârste: 16-20; 20-30; 30-40. Directorii de şcoli întocmeau acest
recensământ în 2 exemplare: unul rămânea şcolii, iar unul pentru Inspectoratul
şcolar. Inspectoratele şcolare centralizau numeric datele, în 3 exemplare, din
care unul rămânea în arhiva Inspectoratului, unul la Inspectoratul regional şi
unul la Minister, Direcţia Culturalizării.
2. Inspectoratele regionale făceau propuneri pentru desemnarea a câte
unui organ de control şi îndrumare dintre cele existente, atât la judeţ, cât şi la
regiune, pentru culturalizare. Inspectorii generali de pe lângă regiune trebuiau
să fie personalităţi culturale bine cunoscute în regiunea lor.
3. Odată cu începerea noului an şcolar, nu se lua în consideraţie nicio
cerere de înscriere la examenul de definitivat, gradele I şi II, dacă nu era însoţită
de avizul Inspectorului şco Iar judeţean pentru culturalizare, prin care să se
constate cu cât a micşorat numărul neştiutorilor de carte şi care a fost aportul
adus în opera de culturalizare. Acordarea gradaţiei de merit se făcea în urma
propunerilor făcute şi de un inspector general pentru culturalizare.
4. În fiecare lună, directorii şcolilor făceau rapoarte de activitate către
Inspectorul de judeţ pentru culturalizare, iar aceştia le totalizau şi le înaintau
rezumativ Ministerului, Direcţia Culturalizării.
5. Învăţătorii care se distingeau în această muncă de "luminare a
poporului", erau răsplătiţi în premii băneşti la propunerea organelor de control
respective; iar satul ce scăpa de ,,ruşinea" analfabetismului era cinstit prin
relevarea acestui fapt prin presă şi radio.
6. Directorii de şcoli împreună cu învăţătorii discutau şi propuneau
metoda de lucru potrivită fiecărei regiuni; fie că neştiutorii de carte se strângeau
direcţia ridicării
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la şcoli, fie pe centre la casele lor etc. Ei căutau să coopteze în această muncă
pe toţi intelectualii comunei care iubesc poporul şi doresc să-i ajute 18 .
La 8 decembrie 194 7, au apărut "Instrucţiunile asupra modului de
organizare, încadrare şi funcţionare a şcolilor pentru înlăturarea neştiinţei de
carte.
Aceste şcoli erau: şcoli în întreprinderi organizate sindical; şcoli în
instituţii de stat şi particulare; şcoli în mediul rural, pe lângă fiecare şcoală
primară. Conducerea acestora se îngrijea de local, mobilier, combustibil.
Şcolile de adulţi erau organizate în întreprinderi şi instituţii de către
Inspectoratul şcolar împreună cu Consiliul Sindical Judeţean şi comitetul de
întreprindere; iar cele din mediul rural de către directorul şcolii primare din
localitate.
La şcolile din întreprinderi şi instituţii, încadrarea se făcea în principial
cu intelectualii acestora şi numai în lipsă, cu învăţători. Însă şi şcolile acestea,
încadrate cu intelectuali, erau puse sub îndrumarea unui învăţător care dădea
toate lămuririle de ordin tehnic şi metodologie.
Şcolile din mediul rural erau încadrate cu învăţătorii şcolii respective,
preotul, medicul, notarul dacă avea studiile necesare şi orice intelectual ce
corespundea, sub îndrumarea pedagogică a învăţătorilor. Erau întrebuinţaţi şi
maeştrii, maestrele, învăţătorii agronomi, la fel ca şi ceilalţi învăţători.
Buna funcţionare a şcolilor din mediul urban şi rural, care nu erau în
întreprinderi organizate sindical şi cu resurse proprii, era asigurată de Comitetul
de coordonare format din directorul şcolii, primarul comunei, reprezentanţii
mişcării sindicale.
Aceste şcoli aparţineau din punct de vedere administrativ de direcţia
şcolii primare, având cataloage şi matricole aparte.
Orele de clasă se ţineau de la orele 17-19 în fiecare zi de lucru,
directorii având libertatea de a le schimba, ţinând seama de specificul localităţii.
În orice caz, orele de clasă nu puteau fi mai puţine de două în fiecare zi.
Neştiutorii de carte erau împărţiţi în 2 categorii:
a) cei ce nu aveau nicio clasă sau o clasă absolvită formau ciclul I şi li
se preda materia claselor I şi II;
b) cei ce nu au terminat patru clase primare formau ciclul II şi li se
preda materia claselor III şi IV.
În funcţie de modul cum erau pregătiţi elevii, era apreciată activitatea
învăţătorului.

Ministerul era hotărât să ia măsuri cât mai aspre, iar învăţătorilor ce nu
activau stăruitor şi cu bune rezultate, li se anulau Gradaţia de merit sau Gradul
superior, iar ceilalţi nu puteau obţine nici un grad sau recompensă.
18
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Pentru asigurarea frecvenţei era interzis să se recurgă, până la apariţia
unei legi speciale, la mijloace de constrângere sau ameninţări, ci se căuta ca
prin convingere să se asigure frecvenţa regulată.
În cadrul campaniei pentru aducerea neştiutorilor de carte la şcolile de
adulţi, pe lângă intervenţiile ce Ministerul le făcea la toate departamentele,
instituţiile de stat şi particulare, colectivul de la şcoala de adulţi trebuia să facă
anunţuri privind începerea cursurilor şi împreună cu lozinca "Jos cu neştiinţa de
carte" erau afişate la primării, biserici, cooperative, şcoli etc.
Tot în cadrul acestei campanii, şcolile făceau adunări generale cu
locuitorii din circumscripţia şcolară, iar directorul arăta rolul şcolii de adulţi,
făcând apel să fie susţinut în munca pentru înlăturarea neştiinţei de carte 19 •
Într-o adresă a Ministerului din 20 decembrie 194 7 către Inspectoratul
Şcolar Bacău se atrăgea atenţia că situaţiile statistice cu neştiutorii de carte nu
reflectau adevăratul lor număr, ci conţineau un număr aproximativ: ,,rezultatele
trimise nu corespund cu realităţile, deoarece numărul analfabeţilor este mult
prea mic, atingând abia un procentaj de 20-25 % din numărul analfabeţilor
arătat de statisticile Institutului General de Statistică" 20 •
Cu toate instrucţiunile trimise, în anul şco Iar 194 7-1948, cursurile de
alfabetizare au început cu întârzieri, în mare parte la începutul lunii februarie
1948, iar în mediul rural cursurile urmau a lua sfărşit la 13 aprilie din cauza
muncilor agricole. Ministerul atrăgea atenţia că în 2 luni nu se puteau însuşi
materiile prevăzute în programa şcolară, şi că aceste cursuri să nu fie tratate cu
superficialitate.
Examenul de promovare din ciclul 1 în ciclul II a fost fixat pentru
duminică 18 aprilie, iar cele de absolvire pentru duminică, 25 aprilie.
Comisia de examinare era formată din directorul şcolii, învăţătorii ce
predau la cursuri şi un delegat al comitetului de coordonare. Comisia era
asistată de întregul comitet de coordonare, reprezentanţii P.M.R., U.F.D.R. şi al
Sindicatului agricol local.
Examenul pentru trecerea din ciclul 1 în ciclul II consta dintr-o lucrare
scrisă la limba română- o dictare scurtă şi examinarea oral şi scrisă- la tablă
pentru celelalte obiecte de învăţământ.
Pentru absolvirea şcolii se dădeau 2 lucrări scrise: una la limba română
-o compunere cu subiect de actualitate, una la aritmetică- o problemă din care
să se constate cunoaşterea celor 4 operaţiuni cu numere întregi şi zecimale şi
examinarea oral şi în scrisă - la tablă - la toate obiectele de învăţământ, după
programa analitică 21 .
19
20
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La 3 august 1948, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 177, Decretul
nr. 175 pentru reforma învăţământului. La art. II, Învăţământul public urmărea:
a) înlăturarea neştiinţei de carte;
b) lărgirea şi democratizarea învăţământului de bază pentru a cuprinde
pe toţi copiii de vârstă şcolară precum şi pe neştiutorii de carte
La secţia V intitulată Şcoli şi cursuri speciale, art. XXV se stipula: "În
scopul lichidării analfabetismului se vor organiza pentru persoanele de la 14-55
ani cursuri de alfabetizare, cu o durată de 1-2 ani, având programe analitice şi
manuale unice speciale. Absolventa acestor cursuri se echivalează pe bază de
examen cu absolventa primilor 4 ani ai învăţământului elementar".
Legea învăţământului din anul 1948, prin faptul că a încercat să
lichideze analfabetismul a contribuit la creşterea nivelului de cultură în ţară, a
oferit posibilitatea maselor să poată citi şi scrie în limba naţională.
Reforma din anul 1948 a avut ca scop promovarea susţinută a
accesului populaţiei la educaţie, obligatorie dacă ne gândim că regimul
comunist avea nevoie de asigurarea necesarului de cadre calificate reclamate de
noua dezvoltare a ţării.
Ordinul Ministerului Învăţământului Public, Direcţia Învăţământului
Elementar nr. 235.546/1948 stipula înfiinţarea Comitetele de coordonarea a
muncii de alfabetizare la sate şi oraşe.
Pe judeţ, Comitetul de coordonare era format din inspectoratul şcolar
judeţean, secretarul organizaţiei P.M.R., prefectul judeţului, responsabilul
C.S.I., U.F.D.R., U.T.M., Sindicatul Agricol, Sindicatul învăţătorilor.
În oraşe şi sate, comitetul de coordonare era format din directorul
şcolii elementare, secretarul organizaţiei P.M.R., reprezentantul Sindicatului
Agricol, U.F.D.R., U.T.M., şi secretarul grupei Sindicatului învăţătorilor.
Dintre membrii comitetului, responsabilitatea o purta ierarhic
învăţătorul, directorul şcolii, subinspectorul şcolar, inspectorul de judeţ. Acesta
din urmă supraveghea desfăşurarea muncii de alfabetizare pe întregul judeţ şi
informa Ministerul odată pe lună despre rezultatele obţinute şi greutăţile
întâmpinate.
Comitetul de coordonare alcătuia planul de lichidarea analfabetismului
în localităţi, care cuprindea:
1. Înscrierea şi mobilizarea neştiutorilor de carte:
Fiecare şcoală elementară trebuia să întocmească un registru de control
(registru neştiutorilor de carte) în care erau trecuţi nominal toţi neştiutorii de
carte din circumscripţia şcolii respective, adăugându-se la timp cei veniţi
ulterior şi acei care prin depăşirea limitei de vârstă nu mai puteau urma
cursurile şcolii elementare.
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întocmeau toate lucrările în legătură cu alfabetizarea
neştiutorilor şi cu eliberarea dovezilor de promovare.
2. Recrutarea şi pregătirea cadrelor.
În munca de alfabetizare ce depăşea adesea puterile învăţătorului, se
cerea colaborarea tuturor intelectualilor, precum şi a muncitorilor cu ştiinţă de
carte.
Pentru intelectualii şi muncitorii voluntari, comitetul de coordonare
organiza un curs de iniţiere şi îndrumare.
Recrutarea şi pregătirea institutorilor se făcea în raport cu masa
neştiutorilor care trebuia alfabetizată, păstrând proporţia în şcoli de 10-15
analfabeţi de fiecare instructor, în particular 1-5. Indrumătorii voluntari puteau
primi pentru pregătire un număr mai mic de analfabeţi şi numai pe aceia cu
locuinţele apropiate. Acest scurt şi lămuritor instructaj se putea ţine în
întreprinderi, instituţii şi şcoli.
Conducerea cursurilor era atribuită în mod ierarhic celor mai pregătiţi
din cadrul corpului didactic.
În cadrul cursurilor, care dur au 10-12 zile, câte 2 ore pe zi, cu un
program întocmit de comitetul de coordonare local, la a cărui alcătuire se ţinea
seama de gradul de pregătire al cursanţilor (muncitori, intelectuali) se lămureau
de la început următoarele probleme:
- Necesitatea lichidării analfabetismului;
- Se analiza planul de lucru a două ore de curs din programul general,
iar pentru însuşirea metodei de predare, cursanţii făceau cât mai multe lecţii.
Lămuririle teoretice
erau urmate de aplicaţiile model şi
experimentări. Principiile teoretice trebuiau să fie un rezultat al analizei muncii.
După predarea unei lecţii se folosea metoda dialectică (critica şi auto-critica,
discuţii), evidenţiind regulile călăuzitoare în muncă.
3. Repartizarea neştiutorilor de carte.
Comitetul de coordonare al muncii întocmea o situaţie care cuprindea
numele învăţătorilor, intelectualilor şi muncitorilor voluntari la alfabetizare:
numele neştiutorilor de carte care le-au fost repartizati pentru alfabetizare; locul
unde vor urma cursul alfabetizării.
Munca se organiza pe bază de întreceri între grupe de alfabetizare,
între instructori şi corp didactic, între organe de control.
Directorul şcolii elementare controla cât mai des funcţionarea acestor
cursun.
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Comitetul de coordonare îndruma şi supraveghea munca de
alfabetizare şi căuta să folosească toate forţele didactice, cât şi pe instructorii
voluntari.
Şedinţele de control şi instructajul cu instructorii necalificaţi şi
intelectualii voluntari, se făceau sub conducerea directorilor, săptămânal.
Organele de control ale Ministerului cercetau şi îndrurnau îndeaproape
munca de alfabetizare, informând Ministerul asupra celor constatate, venind
totodată cu propuneri şi sugestii.
Manualele de predare a scris-cititului se procurau prin inspectorate la
preţul de 60 de lei.
Comitetul de coordonare se îngrijea îndeaproape pentru cumpărarea la
timp prin cooperative a rechizitelor necesare.
Ministerul cerea să se lucreze în aşa fel încât să nu se îngreuneze cu
nimic viaţa adultului neştiutor. Cei care nu-şi puteau procura cărţi trebuiau
trataţi cu largă înţelegere şi trebuiau ajutaţi.
În sate, cursurile se puteau ţine de instructorii voluntari şi intelectuali
din comună, în case sau camere particulare.
Privitor la voluntarii care activau în case sau camere particulare, se
recomanda ca aceste clădiri să nu fie alese la întâmplare, ci cu o mare atenţie
din partea comitetului de coordonare.
În anul şcolar 1948-1949, cursurile au început la 1 noiembrie 1948 şi
au durat până la 15 martie, predându-se cel puţin de 3 ori pe săptămână câte 2
ore şi erau organizate pe secţii - 3 zile bărbaţii - 3 zile femeile.
Planul de lichidare cuprindea neştiutorii de carte, în următoarea ordine:
tineretul; membrii Partidului Muncitoresc Român; elementele sărace - ziuaşii oamenii de serviciu şi toţi acei care prin însuşirea cunoştinţelor deveneau mai
folositori producţiei şi lor; atenţia deosebită pentru femei, unde procentajul
neştiutorilor de carte era foarte mare; bărbaţii şi femeile până la 40 de ani; restul
neştiutorilor.

Pentru a se putea face o activitate de calitate bazată pe realităţi şi
pentru ca hotărârile luate să fie valabile, ele trebuiau stabilite de comun acord
cu întreaga masă de neştiutori care luau parte la întocmirea planului anual şi de
lichidare. În acest scop, după ce directorul şcolii, împreună cu toţi membri
corpului didactic efectuau recensământul nominal, după ce în prealabil în sânul
Comitetului de coordonare se trasau jaloanele planului anual şi de lichidare, se
făcea o plenară cu toţi analfabeţii, se prelucrau cât mai adânc problemele şi se
trecea la definitivarea planurilor. În acest mod, întreaga masă de neştiutori putea
vedea că lichidarea neştiinţei de carte era o problemă care trebuia să se rezolve
în mod hotărât şi că nimeni nu se putea sustrage, şi că la baza chemării lor la
cursuri erau criterii juste.
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Ministerul cerea în primul rând învăţătorilor să depună tot efortul
pentru luminarea maselor muncitoare. Cei care se evidenţiau erau consideraţi
adevăraţi prieteni ai poporului şi recompensaţi, iar cei care neglijau această
muncă, sancţionaţi.

În anul şcolar 1948-1949, au funcţionat în mediul rural 300 de centre
de alfabetizare cu 799 de lectori din membrii corpului didactic şi cu 632 de
lectori voluntari, dintre care 555 muncitori, 77 intelectuali.
În anul 1 au fost înscrişi 15.317, au frecventat 8.674 şi au promovat
4.154.
În anul II au fost înscrişi 8.044, au frecventat 5.005, au promovat
4.154.
În judeţul Bacău, în multe sate, s-au format cercuri de câte 5-6
analfabeţi cu lectori voluntari. Controlul cercurilor cât şi a lectorilor s-a făcut de
către învăţătorul respectiv de 3 ori pe săptămână. Greutăţile întâmpinate în
munca de alfabetizare au fost:
-mulţi analfabeţi peste 40 ani aveau vederea slabă;
- o parte din analfabeţi lucrau la distanţe mari;
- lipsa manualelor didactice, a rechizitelor şi în special a abecedarelor
pentru ciclul II;
- starea materială precară;
- lectori lipsiţi de pregătire şi metodă. Absolventul de şcoală primară
de la sat nu mai folosea cartea până făcea serviciul militar şi o uita;
- învăţătorii suplinitori nou numiţi trebuiau să facă un curs de 2-3 luni
de pregătire didactică şi metodologică întrucât le lipsea complet metoda de
predare;
- nu în toate satele autorităţile locale au susţinut această muncă, în
schimb ajutorul organizaţiilor P.M.R. s-a simţit peste tot, membrii din aceste
organizaţii întovărăşind învăţătorii în munca de lămurire dusă din casă în casă,
pe timpul iernii şi de la om la om de câte ori s-a ivit ocazia;
Propuneri:
- ştiutorii de carte să simtă câteva avantaje practice, întrucât neştiutorul
nu vedea întotdeauna valoarea ştiinţei ori o vedea mai târziu după ce şi-o
însuşea bine, şi nu înainte;
- să fie promovaţi în posturi de răspundere ale autorităţilor
administrative şi cooperatiste din comună acele elemente care s-au evidenţiat şi
prin străduinţa depusă la însuşirea ştiinţei de carte;
- pentru calitatea muncii să se formeze cadre;
- să fie dotate din timp şco li le cu materiale necesare;
- să se distingă lectorii care au obţinut cele mai frumoase rezultate în
această muncă;
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13-15;
- la aceste cursuri să se citească din broşurile speciale pentru săteni,
editate de P.M.R. şi din ziarul Scânteia 22 .
După anul 1948, politicile de promovare a accesului la educaţie au
înregistrat succese însemnate în ceea ce priveşte baza materială, efectivele
cadrelor didactice, dar mai ales efectivele şcolarizate de elevi şi studenţi.
În anul şcolar de alfabetizare 1951-1952, lichidarea neştiinţei de carte
se impunea, mai ales, în regiunile industriale şi în localităţile cu gospodării
agricole colective, gospodării agricole de stat, staţiuni de maşini şi tractoare şi
acolo unde erau secţii ale acestora.
Deschiderea cursurilor trebuia să constituie un nou prilej de agitaţie şi
popularizare a necesităţii lichidării neştiinţei de carte.
Între 1O - 20 octombrie, în cadrul Sfaturilor Populare şi la şcoli, se
organizau şedinţe de lucru cu delegaţii instituţiilor culturale şi ai organizaţiilor
de mase, ai întreprinderilor, ai presei şi ai comisiilor de alfabetizare. Cu această
ocazie se analizau lipsurile şi învăţămintele anului şcolar trecut şi se definitiva
planul de muncă al alfabetizării, cu angajamentele concrete ale celor ce trebuiau
să sprijine această muncă.
De asemenea, se lua legătura cu secţiile de cultură de la regiuni şi
raioane şi se propunea ca şezătoarea programată de Comitetul pentru
Aşezămintele culturale din R.P.R., în legătură cu lupta pentru lichidarea
neştiinţei de carte şi deschiderea cursurilor de alfabetizare să aibă loc în
întreaga regiune, în ziua de 28 octombrie.
În cadrul şezătorii au fost evidenţiaţi foştii neştiutori de carte care au
obţinut rezultate bune la învăţătură în anul şcolar precedent şi cei care au
sprijinit activ munca de alfabetizare.
În ziua deschiderii cursurilor erau invitaţi să participe delegaţii Sfatului
Popular, instituţiilor culturale, întreprinderilor, organizaţiilor de mase, presei şi
comisiilor permanente ale Sfaturilor populare. Directorii de şcoli arătau
importanţa lichidării neştiinţei de carte şi grija deosebită pe care Partidul şi
Guvernul o aveau pentru ridicarea nivelului cultural al maselor. Se arătau
condiţiile în care se desfăşura lupta pentru pace a popoarelor, în frunte cu
Uniunea Sovietică împotriva imperialiştilor americani şi englezi, instigatori la
un nou război. De asemenea, se arăta însemnătatea Marii revoluţii socialiste din
octombrie.
Cursurile de alfabetizare de la oraşe şi sate începeau în ziua de 1
noiembrie în întreaga ţară.
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La oraşe, cursurile durau până la 30 aprilie 1952. În fiecare săptămână
se ţineu câte 2 şedinţe a 2 ore fiecare şedinţă.
La sate, cursurile durau până la 31 martie 1952, ţinându-se în fiecare
săptămână câte 3 şedinţe a 2 ore fiecare şedinţă.
Planul de muncă pe anul 1951-1952 prevedea măsuri speciale pentru
cuprinderea la cursuri a neştiutorilor de carte din centrele miniere şi industriale,
sectorul pescăresc şi forestier, a celor tineri şi a tuturor recruţilor. În localităţile
cu gospodării agricole colective, gospodării agricole de stat, staţiuni de maşini
şi tractoare, precum şi acolo unde funcţionau secţii ale acestora, erau cuprinşi la
cursuri toţi neştiutorii de carte.
Planul de muncă cuprindea:
A. Măsuri pentru asigurarea frecvenţei la cursuri şi îmbunătăţirea
procesului de învăţământ. Frecvenţa bună la cursurile de alfabetizare putea fi
asigurată printr-o intensă muncă de agitaţie şi prin îmbunătăţirea continuă a
procesului de învăţământ.
În munca de agitaţie erau mobilizate toate instituţiile culturale,
organizaţiile de mase, întreprinderile, presa şi toţi ştiutorii de carte, care prin
aportul şi străduinţa lor puteau contribui la lichidarea neştiinţei de carte.
În această muncă erau folosite gazete de perete şi de stradă, lozinci,
panouri grafice, megafoane, fotomontaje şi afişarea la Sfaturile Populare şi
întreprinderi a celor care frecventau regulat cursurile de alfabetizare, precum şi
a celor care nu arătau interes.
Un ajutor deosebit de important în munca de agitaţie şi propagandă îl
puteau da Secţiunile de cultură şi căminele culturale prin organizarea de
şezători, conferinţe, lecturi, etc. Se folosea, de asemenea presa locală care
trebuia să publice articole cu privire la munca de alfabetizare. Pentru aceasta era
necesar ca Secţiunile de Învăţământ şi şcolile să le asigure materialul informativ
şi de îndrumare necesar.
Se căuta ca în acelaşi timp cu predarea scris-cititului şi socotitului să se
lărgească şi orizontul intelectual şi politic al cursanţilor.
În acest scop, cunoştinţele predate trebuiau să fie legate de problemele
concrete ale construirii socialismului, adaptate la specificul localităţii şi regiunii
respective, căutându-se ca cele predate să fie înţelese şi asimilate, pentru ca
astfel, neştiutorul de carte să devină un factor activ şi conştient al socialismului
în ţara noastră.
În munca de alfabetizare erau antrenaţi învăţătorii, educatoarele şi
profesorii de la şcolile elementare, medii şi profesionale. Pe baza tabelelor de
recensământ, neştiutorii de carte erau repartizati pe grupe (nominal) cadrelor
didactice, cu sarcina de a-i alfabetiza în cursul anului şcolar şi a-i prezenta la
examene.
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În afară de personalul didactic, la cursurile de alfabetizare erau atrase
persoane din afara învăţământului. Acest lucru se făcea cu ajutorul Sfaturilor
Populare şi al organizaţiilor de mase, după o atentă verificare, pentru a nu se
strecura aşa-zisele "elemente duşmănoase, care să pună piedici în munca de
alfabetizare".
B. Măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale - săli de cursuri şi
mobilier.
Asigurarea sălilor de cursuri şi a mo bilierului necesar trebuia să
constituie o preocupare a Secţiilor de învăţământ şi a şcolilor. Se lua legătura cu
Sfaturile populare, conducerea întreprinderilor, a organizaţiilor de mase, etc. din
oraşe şi sate şi se stabileau sălile în care funcţionau cursurile de alfabetizare.
Pentru ca manualele să ajungă până în cele mai îndepărtate comune,
directorii de şcoli făceau note scrise la cooperative şi librării, arătând numărul
neştiutorilor de carte pe care îi cuprindeau la cursuri şi numărul de manuale
necesare.
Folosind experienţa anului şcolar trecut şi ajutorul dat de Sfaturile
Populare, căminele culturale, întreprinderile, sindicatele, cooperativele se
asigurau din timp sumele necesare pentru procurarea cărţilor şi a rechizitelor,
pentru ca acestea să poată fi distribuite gratuit cursanţilor 23 .
Cu fiecare an, munca de alfabetizare a fost mai bine organizată,
numărul cadrelor didactice antrenate în această acţiune - mai ales a învăţătorilor
- a fost tot mai mare, iar ştiinţa de carte a pătruns în mod corespunzător în mase
tot mai largi.
Campania de alfabetizare a fost declarată încheiată în anul 1956, cu
toate că nu a eradicat în totalitate problema analfabetismul. Conform
recensământului populaţiei din anul 1956, în judeţul Bacău, existau 81.770,
neştiutori de carte cu vârste între 8-55 ani.
Alfabetizarea este un drept al omului, un mod de a ajuta oamenii să se
dezvolte. Alfabetizarea face parte din educaţia de bază şi este esenţială în lupta
împotriva sărăciei, a reducerii mortalităţii printre copii, a egalităţii între sexe şi
în asigurarea dezvoltării durabile, păcii şi democraţiei 24 .
Ziua internaţională a alfabetizării se sărbătoreşte în fiecare an pe 8
septembrie şi are ca obiectiv promovarea alfabetizării ca fiind cea mai bună
soluţie pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi pentru menţinerea unei sănătăţi
bune.
Ziua internaţională a alfabetizării este marcată din anul 1966, la
iniţiativa Congresului mondial pentru lichidarea analfabetismului, desfăşurat la
Teheran, în septembrie 1965.
23
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La 19 decembrie 200 1, Adunarea Generală a O. N. U. a proclamat, prin
56/116, perioada 2003-2012 drept "Deceniul O.N.U. pentru
alfabetizare: educaţie pentru toţi" 25 .
O statistică realizată de organizaţiile nonguvernamentale din România
în anul 2013, arăta că 6% din populaţie nu ştie carte şi că aproape 100.000 de
copii de şcoală nu ajung nicio zi în clasă într-un an. România are mai mulţi
analfabeţi decât Bulgaria, 2% sau Ungaria, 1% 26 .
În plină expansiune informatică, o problemă a României o constituie,
paradoxal, analfabetismul. Să fii în anul 2013 şi să mai vorbeşti de persoane
analfabete pare pur şi simplu incredibil, în vreme ce în perioada de după 1948,
doar în decurs de câţiva ani, au fost integraţi în învăţământul elementar aproape
toţi copiii de vârstă şcolară între 7-11 ani (deja, în anul şcolar 1948/1949,
fusese şcolarizat, în această categorie, un procent de circa 92,1 %).
Rezoluţia
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FAMILIA LECCA ÎN ANII PERSECUŢIEI COMUNISTE
Dumitru LECCA
La familie Lecca dans les annees du regime communiste
Resume

L'histoire des origines de ma famille et de ses plus importants membres
est redevenu connu apres 1990 (voir mon li vre: La cronique d 'une grande
familie de Bacau: Les boyards Lecca). Ici je presente le cote moins connu de
notre histoire, les annees passee sous le regime communiste. Il s'agit des
soufrances infliges a une classe entiere et, bien sur, aussi a notre famille. Ce
sont des evenements comme je me les rappels, des evenements tristes pour mes
parents et pour moi, mais assez representatives pour la vie en Roumanie, dans
ces temps la.
Mots ele: boier, Lecca, Bacau, regime communiste
autori credibili, corsicană, în perioada anilor 12501515 găsindu-se mărturii despre numeroase personalităţi în acest spaţiu, familia
Lecca a ajuns şi în Ţările Române în anii 1550, având între primii reprezentanţi
pe cunoscutul general al lui Mihai Viteazul, Aga Lecca. După Octav Lecca
familia apare în Moldova în secolul XVII. Există şi numeroase atestări
documentare în sprijinul acestei informaţii, cum ar fi cele despre pârcălabul
Lecca de la Roman (1609), diacul Lecca (1655), cămăraşul Lecca (1670) sau
căpitanul Lecca aflat la Iaşi în slujba lui Cantemir Vodă (1690)
Ramura băcăuană a familiei e consemnată odată cu paharnicul Gheorghe
Lecca ( 1800-1835) şi se împleteşte de atunci cu istoria acestui oraş. Numeroase
personalităţi ale familiei au deţinut, de-a lungul anilor, funcţii importante în
Bacău şi în statul român şi şi-au legat numele de numeroase evenimente istorice
importante ale acelor vremuri. Chiar dacă pentru o lungă perioadă comuniştii au
încercat să ascundă numele acestor mari personalităţi, istoria României le
consemnează, iar astăzi sunt din nou cunoscute.
Acesta este motivul pentru care nu doresc să reţin atenţia cu
rememorarea unor evenimente şi personalităţi cunoscute (a se vedea: Dumitru
Lecca, Cronica unei mari familii băcăuane - Boierii Lecca, Editura Magic
Cu origine,

după
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Print, Oneşti, 2012), ci să prezint avatarurile familiei din perioada comunistă,
nu întâmplător deloc cunoscute.
Am să încep cu anul 1949, anul confiscării comuniste a averilor marilor
proprietari. Sediul consacrat al familiei Lecca era în satul Radomireşti, comuna
Letea Veche, judeţul Bacău, unde se afla conacul, astăzi monument istoric. La
vremea respectivei decizii comuniste, se aflau acolo fratele tatei, Ion şi vărul
meu Gheorghieş. Un om de omenie a venit pe seară şi le-a comunicat că s-a luat
hotărârea confiscării bunurilor, dar şi a arestării persoanelor ce vor fi găsite în
imobile. Speriaţi, cei doi au părăsit Radomireştiul, cu ajutorul unui sătean, care
i-a dus, pe întuneric, cu căruţa la Bacău. Aici fratele tatei a fost adăpostit în casa
unor prieteni ai avocatului Gheorghiţă Răileanu (fratele soţiei lui Luciu Lecca,
alt frate al tatei), iar vărul meu a prins un tren de Bucureşti, însă cu multe
precauţiuni întrucât în gară mişunau miliţieni.
Din relatările unor săteni am aflat că a doua zi s-au prezentat jandarmii,
însoţind o comisie de punere în aplicare a confiscării, care s-au arătat foarte
miraţi şi supăraţi de lipsa boierilor de la conac. Imediat au trecut la
inventarierea bunurilor, după ce însă, în prealabil, o serie de lucruri au fost
furate din casă, iar tot ce a însemnat hârtie scrisă (cărţi, documente) a fost
adunată în curte şi i s-a dat foc. În afara unor cărţi de colecţie de mare valoare
s-au pierdut atunci o serie de documente unicat pentru istoria României,
păstrate de personalităţile familiei, din activitatea lor politică, legislativă,
diplomatică. Aceste scene au fost caracteristice, în epocă, tuturor caselor
boiereşti, pradă jafului comunist. La Radomireşti a fost chiar o situaţie mai
norocoasă, conacul fiind folosit drept sediu administrativ şi, chiar dacă a fost
deteriorat, a rămas în picioare, oferindu-mi bucuria de a-1 putea restaura. Astfel,
astăzi, acest monument istoric al Bacăului există viu şi frumos. În alte locuri, ca
de exemplu la moşiile Bogdăneşti (locuinţa altui frate al tatei, Luciu Lecca) sau
Ungureni (casa ridicată de ministrul liberal Gheorghe Lecca) conacele au fost
distruse şi s-a furat totul, până la ultima cărămidă. Acelaşi lucru s-a întâmplat
peste tot cu construcţiile de lemn cum au fost coşarele pentru cereale, din lemn
masiv, demontate şi furate integral la Radomireşti, Bogdăneşti, Ungureni şi
Geoseni. În mod criminal au căzut pradă distrugerii comuniste şi obiectele de
cult. Astfel, a fost furată crucea şi placa de pe mormântul fratelui bunicului meu
Dumitru Lecca de la Geoseni, în timp ce la biserica Dealu Mare crucea
ctitorului (paharnicul Gheorghe Lecca) a fost aruncată în curte, iar mormintele
străbunicului meu, generalul Dimitrie Lecca şi al bunicului meu, Iuniu Lecca,
restauratori ai bisericii şi conform tradiţiei îngropaţi în biserică, au fost astupate
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s-au acoperit cu o podea, pentru a şterge definitiv orice urmă a existenţei lor.
mormântul fratelui tatei, Ion Lecca, a dispărut, cu cruce cu tot, din cimitirul
municipal Bacău. Din păcate, cu toate diligentele întreprinse, nu l-am mai putut
niciodată recupera. Această dorinţă bolnavă de a şterge din memoria locurilor
personalităţile aparţinând unei clase ce în viziunea comunistă trebuia să dispară,
nu numai fizic în închisori, ci şi din mentalul colectiv, s-a materializat şi în alte
acţiuni. Astfel, numele străzii din Bacău atribuit generalului Dimitrie Lecca a
fost schimbat, la fel ca şi numele comunei Lecca, devenită peste noapte
Ungureni. Şi azi localnicii se întreabă ce legătură are acest nume cu o comună
fără măcar un locuitor de etnie maghiară.
Aici doresc să mă opresc puţin asupra unui personaj colectiv,
fundamental în istoria devenirii noastre şi profund implicat în istoria familiei
mele: ţăranul român. S-a fabulat mult, în anii comunismului, despre
antagonismul profund dintre "boierimea exploatatoare" şi "ţărănimea asuprită".
Perioada nefastă a comunismului mi-a demonstrat însă, cel puţin în viaţa
familiei mele, falsitatea totală a teoriei. În acei ani grei, când tatei i se refuza
accesul în locurile de baştină, el a beneficiat de recompensa uriaşă a
numeroaselor vizite efectuate de săteni din Radomireştiul natal. Cel mai des îl
vizita un CFR-ist din gara Bacău, care, datorită locului de muncă, reuşea mai
uşor să se strecoare neobservat la Bucureşti. El îi aducea tatei veşti de la Bacău
şi de la cunoscuţii de acolo. Cu ocazia diverselor sărbători mai veneau şi alti
oameni din sat, aducându-i din bunătăţile tradiţionale, dar ferindu-se
întotdeauna să se afle despre aceste vizite.
Acelaşi sentiment l-am încercat şi după 1990. Prima vizită, la revenirea
pe plaiurile băcăuane, am efectuat-o la biserica din satul Bogdăneşti, ctitorie a
familiei şi loc de înhumare a fratelui tatei, Luciu Lecca şi a ascendenţilor săi.
Trebuie să menţionez că soţiei mele i-a fost puţin teamă, gândind că după anii
lungi de propagandă comunistă, prezenţa noastră ar putea să nu fie pe placul
sătenilor. Pentru acest motiv am ales să-i semnalez doar preotului venirea
noastră. Acesta însă, la sfărşitul slujbei, a înştiintat pe toţi credincioşii de
prezenţa urmaşilor ctitorilor. Manifestarea acestora a fost neaşteptată şi de
neuitat pentru noi: au venit pe rând să-mi sărute mâna cu respect şi cu cuvintele
"bine aţi revenit boierilor!" Apoi, unul dintre săteni, care ne-a povestit că
lucrase la curtea boierească, ne-a invitat acasă la el să-i cinstim casa şi masa.
Acolo am avut şansa să fac cunoştinţă şi cu mama sa, în vârstă de 100 de ani,
încă perfect lucidă. De aceeaşi primire, plină de respect şi de bucurie, am avut
Şi
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parte şi din partea sătenilor din Radomireşti precum şi a credincioşilor prezenţi
la slujbele din bisericile de la Ungureni şi Dealu Mare, ctitorii ale familiei.
În perioada premergătoare evenimentelor din anii 194 7-1948, George
Lecca, tatăl meu, ocupa funcţia de ambasador al României în ţările scandinave.
Legaţia României de la Helsinki fiind în acea vreme placa turnantă a
negocierilor Est-Vest, tatăl meu era perfect informat de soarta pe care marile
puteri o hărăziseră României. În această situaţie el fusese sfătuit, de colegii
diplomati vestici, să nu se mai întoarcă în ţară, unde ruşii şi comuniştii aveau
să-i pregătească o soartă nu tocmai plăcută. Răspunsul său, pe care ni l-a
povestit, cu mândrie, dar şi cu durere, de mai multe ori, a fost: "mă întorc
pentru că orice or plănui, nimeni nu mă va împiedica vreodată să merg să aprind
o lumânare la mormintele rudelor mele". Din păcate s-a dovedit că nici un
diplomat atât de valoros, precum a fost tatăl meu, nu a putut estima exact
dimensiunile represiunii comuniste. La scurt timp după revenirea în ţară, prin
preluarea Ministerului de Externe de către Ana Pauker, a fost destituit din
funcţie şi lăsat fără drept de pensie, asemenea întregului personal al ministerului
(de la secretar general până la ultima femeie de serviciu). Pentru a înţelege mai
bine momentul merită povestit un amănunt. La Ministerul de Externe al acelor
vremuri nu existau numiri de personal. Intrau numai diplomaţi absolvenţi ai
unei facultăţi de drept, după un examen extrem de sever. Acelaşi examen se
presta la fiecare avansare în grad. La ultimul examen reuşise un candidat care a
uimit întreaga comisie prin cunoştinţele sale excepţionale şi prin originea sa: fiu
al unui păstor sărac din Transilvania. Deşi valoarea şi, mai ales, originea socială
ar fi trebuit să-i fie de mare ajutor în noua orânduire, a fost exclus odată cu tata
şi cu întreg restul personalului. Destituirea din funcţie a fost însoţită de anularea
dreptului la pensie şi de măsura stabilirii domiciliului obligatoriu la Bucureşti,
deci interzicerea, pentru totdeauna, de a mai putea cinsti în vreun fel
mormintele strămoşilor săi, atât de dragi lui şi pentru care de fapt îşi sacrificase
viitorul său şi al familiei.
Rămânerea fără nici un venit, prin anularea dreptului la pensie ne-a
obligat pe noi, ceilalţi membri ai familiei, să căutăm soluţii. Mama, nepregătită
de viaţă pentru aşa ceva, a urmat repede o şcoală de stenodactilografie şi, cu
sprijinul unor prieteni, a găsit un loc de muncă cu această specializare. Urma ca
la terminarea liceului să-mi caut şi eu un loc de muncă. Numai că prigoana nu
s-a oprit aici. În timp ce tata, care suferise din cauza unei infecţii prost tratate
piederea vederii şi se afla la spital cu mama în speranţa unei operaţii reuşite,
restul familiei, compus din sora bunicii - o persoană în vârstă, vărul meu, tânăr
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absolvent de facultate şi cu mine, elev de liceu, ne-am trezit într-o dimineaţă, la
poarta casei în care locuiam, cu o echipă de militari venită din partea
generalului securist Valter Roman, care ne-a comunicat că aveam şase ore la
dispoziţie pentru a evacua imobilul. Lucrul era fizic imposibil de rezolvat, dar
nu am putut negocia nimic. Am luat legătura repede cu bunicii mei din partea
mamei, care din fericire locuiau destul de aproape, cu foştii colegi de facultate
ai vărului meu şi cu colegii mei de clasă de la liceu, care au răspuns uluitor şi sau prezentat să ne ajute. Cel mai important ajutor a venit din partea colegei
vărului meu, Simina Caracaş, atunci campioana României la motociclism cu
ataş, astăzi Simina Mezincescu, colaboratoare importantă a Casei Regale. Cu
motocicleta ei am reuşit să transportăm mobila de dimensiuni mai mari. Restul,
cât s-a putut, la bunici s-au prin vecini. Sigur, au rămas lucruri frumoase, cum
ar fi o bibliotecă, toate lustrele şi încă alte obiecte şi piese de mobilier pe care
nu am mai avut timp să le transportăm şi pe care nu le-am mai recuperat
niciodată. La revenirea din spital, mama mea, a încercat să intervină pe lângă
generalul Valter Roman, care se mutase în casa noastră, spre a recupera aceste
bunuri. A fost însă refuzată cu dispreţ şi alungată cu cuvintele: "Ieşi afară
boieroaică împuţită", cuvinte care i-au stăruit mult timp în memorie.
Din păcate, nici viaţa la bunici nu a durat mult, fiind şi de acolo evacuaţi
în favoarea unei societăţi sovietice. Bunicilor li s-a repartizat, împreună cu încă
o familie, o căsuţă modestă cu trei camere, iar noi am fost găzduiţi, prin
bunăvoinţa unei rude (Lauretta Crutzescu, născută Lecca) în două camere de
serviciu de 2/3m, foarte neprietenoase, dar extrem de utile. Şi cu ocazia acestei
mutări o serie de piese de mobilier şi lucruri, rămase în casă cu proces-verbal,
nu au mai fost recuperate niciodată. O poveste interesantă: înainte de sovietici,
cărora li s-a repartizat casa bunicilor mei, ea a fost oferită generalului de armată
Iacob Teclu. Întrebând cine este proprietarul şi aflând că bunicul meu (generalul
Gheorghe Athanasescu) a fost şi el militar, Teclu a declarat ritos: "eu nu mă
mut în casa unui ofiţer român". Frumos gest, dar, din păcate pentru noi, inutil.
Viaţa în casa mătuşii noastre Lauretta Crutzescu s-a împletit cu
evenimente foarte triste pentru noi.
Primul: într-o noapte m-am trezit sculat din somn, cu o lanternă, de trei
securişti, care mi-au ordonat scurt: "Îmbracă-te şi mergi cu noi!" Orice lămuriri
am încercat să obţinem eu şi părinţii mei, treziţi de zgomot şi speriaţi, s-au lovit
de muţenia şi fermitatea interlocutorilor. Mi s-au pus nişte ochelari negri pe
ochi şi am fost târât într-o maşină şi aşezat, în spate, între doi paznici. Am ajuns
undeva, am fost coborât din maşina şi condus pe ceva ce parea un lung culoar.
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S-a deschis o uşa şi când mi s-au scos ochelarii mă aflam în faţa unui birou
ocupat de un ofiţer, în timp ce pe un pat stătea întins un ins extrem de solid, cu
un maieu de la Dinamo. Ofiţerul m-a întrebat cu ton răstit dacă am vreo armă în
buzunare şi din ce organizaţie fac parte. Firesc, cu toată teama, probabil şi cu
inconştienţa vârstei, m-a pufnit răsul. Mi-a atras atenţia că dacă continui s-ar
putea să am de a face cu omul întins pe pat. Am răspuns în continuare serios,
dar fără a recunoaşte fapte pe care, în acel moment, nici nu le conştientizam.
Mi-au fost luate cureaua de la pantaloni şi şireturile de la pantofi, după care a
fost chemat un alt militar căruia i s-a ordonat să mă conducă la celulă. În
prealabil, am fost avertizat că ar fi în interesul meu să mă gândesc mai bine la
întrebările puse. Din nou ochelari la ochi, drum necunoscut, zgomot sinistru de
zăvor şi uşă metalică şi trezit fără ochelari într-un spaţiu de 2/3m cu trei paturi
suprapuse şi doi ocupanţi. După multe întrebări şi la fel de multe informaţii
despre viaţa de acolo mi s-a repartizat patul de sus şi am încercat să adorm,
bineînţeles fără folos.
Şi au început zilele în ceea ce aflasem că era sediul Securităţii din Calea
Rahovei, cu mâncare ipotetică, anchete peste anchete la ore mereu neprevăzute,
lipsă de aer prin oprirea aparatelor (trebuia să ne întindem cu rândul, pe burtă,
pentru a prinde ceva aer pe sub uşă), vizite scurte la nişte instalaţii primitive de
spălat cu apă rece, brutalităţi de tot felul şi câteodată o vizită în celulele de
pedeapsă, unde erai băgat într-un spaţiu cât să încapă un om, cu cătuşe la mâini
care se strângeau la orice mişcare (şi vă asigur că era exclus să nu te mişti).
Între timp, înţelesesem de ce am fost închis. Motivul real era dorinţa de a
avertiza tinerii clasei sociale menită să dispară că trebuie să se alinieze docil la
noua ordine socială. Pretextul: animaţi de ură împotriva unui regim care ne
lovise fără milă părinţii, plănuisem, împreună cu nişte colegi de liceu,
înfiinţarea unei organizaţii care confecţionase şi împrăştiase nişte manifeste şi
îşi propunea să găsească şi alte mijloace de protest, însă încă nestabilite şi
bineînţeles nepuse în practică.
Într-o dimineaţă m-am trezit chemat la uşa celulei cu apelul atât de
aşteptat: "Fă-ţi bagajul!". Speram că e semnalul plecării acasă. Din păcate
m-am trezit din nou pe un culoar unde am întâlnit şi câţiva colegi de liceu
învinuiţi de a fi pus la cale organizaţia menţionată. Am fost urcaţi într-o dubă,
firesc cu destinaţie necunoscută, dar drumul, datorită dotării, era greu de
suportat (arşiţă, celule de tablă cât să încapă un om mai slăbuţ şi bineînţeles cu
cătuşe la mâini). În timpul mersului a fost o atmosferă de saună supraîncălzită
extrem de neprietenoasă. Ajunşi la destinaţie ne-am trezit într-o curte, în faţa a
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doua şiruri de miliţieni dotaţi cu bastoane şi în faţa ordinului: "Înainte, fuga
marş!" Numărul de bastoane recepţionate era în funcţie de viteza deplasării. La
capăt un scurt instructaj despre ordine şi disciplină şi pedepsele care urmau
dacă aveam devieri de la program şi apoi cunoştinţa cu celula. O cameră mare
cu o fereastră mică cu zăbrele, stânga şi dreapta - două rânduri de priciuri, un
culoar îngust şi aparent foarte mulţi ocupanţi. Unul din ei, ce părea a fi un fel de
şef, ne-a repartizat locurile pe priei, ne-a făcut cunoştinţă cu locaţia (închisoarea
Jilava) şi cu regulile ei. Loc în pat, mic, greu să te intorci fără a deranja vecinul
(de obicei întoarcerea se făcea la comandă), WC-ul, o hazna în cameră care o
dată pe zi se golea de către deţinuţii de serviciu, permisiunea de a sta în pat doar
între zece seara şi şase dimineaţa, spălat rar şi numai cu apă rece şi, mai rar,
câteva ture de mers în coloană prin curtea închisorii, anchete puţine, dar
percheziţii dese cu scopul de a descoperi un motiv pentru pedepse corporale,
mâncare, pentru mulţi, puţină şi foarte greu comestibilă. Din fericire pentru
mine, educaţia primită de la tata, care nu permitea refuzul vreunui fel de
mâncare, mi-a prins bine.
Cu surprindere am aflat că numărul de deţinuti, care mi se păruse foarte
mare, era de fapt rezonabil. Cu o lună înainte, decedaseră mai mulţi detinuţi din
cauza suprapopulării. Camera, fiind rezervată detinuţilor politici, am trăit şi
momente surprinzător de plăcute, dacă la Jilava poţi să spui aşa ceva. Se
instituise obiceiul ca în fiecare seară un deţinut să ţină o prelegere şi, cum erau
oameni de mare cultură, am ascultat lucruri extrem de interesante pe teme de
istorie, filozofie, religie, geografie, artă, recenzii de cărţi sau filme. Zilele care
se scurgeau aproape identice, fără speranţe de proces sau eliberare, creaseră un
sindrom de lipsă de iluzii, un mod de viaţă ritmat doar pe prezentul imediat.
Dar, din fericire, a venit şi surpriza. Un nou anunţ: "Ia-ţi bagajul!", un nou
drum cu duba, un nou sejur la Rahova, fără anchete, bătăi, cu mâncare mai bună
şi, în final, comunicarea eliberării după recomandarea de a nu pomeni vreodată
că am fost arestaţi sau a povesti cuiva pe unde am fost, dacă nu dorim să
revenim. Ni s-a spus că la şcoală nu ni se vor pune întrebări şi vom fi reprimiţi.
A urmat bucuria uriaşă a revederii cu familia, care în tot timpul detenţiei nu a
avut nicio informaţie despre soarta mea, revederea cu şcoala şi cu prietenii.
Trebuie reţinut că avatarurile relatate se petreceau în România comunistă pentru
un tânăr de numai 16 ani.
Al doilea eveniment trist, în casa mătuşii, a fost decesul, neaşteptat, al
tatei, într-o noapte când, culmea, lipseam de acasă fiind la aniversarea zilei de
naştere a unui prieten. A făcut infarct, nu a mai putut fi salvat şi am pierdut cel
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mai mare sprijin din viaţa mea. Un om de o valoare morală şi profesională
excepţională, un adevărat stâlp al familiei noastre. A fost diplomat în generaţia
de aur a lui Gafencu, Savel Rădulescu, Vişoianu, Paleologu, Nanu şi atâţia alţii,
pe care am avut plăcerea să-i cunosc când veneau să-1 viziteze pe tata în
cămăruţa mătuşii Crutzescu. Ascultam cu evlavie discuţiile lor de un enorm de
ridicat nivel intelectual. Înmormântarea lui o să-mi rămână în minte toată viaţa
ca o dovadă a personalităţii sale. Biserica şi curtea ei au fost pline de oameni
veniţi să-şi ia ultimul rămas bun de la un om pe care îl preţuiseră şi îl
îndrăgiseră.

Legat de cultul pe care l-am avut faţă de tatăl meu, trebuie să povestesc
şi o întâmplare din perioada când eram antrenor la Academia Militară. Datorită
rezultatelor deosebite obţinute cu echipa de baschet şi a unui anume renume
creat în lumea sportului, am fost chemat pentru a mi se propune intrarea în
partid. Cu mare grijă la exprimări am încercat să refuz, mai ales de teamă că o
verificare îmi putea completa dosarul de cadre cu informaţii din trecut, care îmi
puneau în pericol serviciul. S-a insistat arătându-mi-se în special că nedevenind
membru de partid compromiteam viitoarele cariere ale copiilor mei aşa că,
primind şi asigurări că totul va fi bine, am acceptat. Lucrurile au curs destul de
repede şi fără necazuri, astfel că s-a ajuns la ziua fatidică când trebuia să aibă
loc şedinţa de confirmare. Înainte, potrivit ritualului, trebuia să mă prezint la
secretarul de partid al instituţiei, un general comunist. Am fost primit cu
zâmbetul pe buze, felicitat pentru renumele creat cu echipa de baschet şi, în
final, mi s-a comunicat că ar mai fi doar încă o mică şi neînsemnată obligaţie de
îndeplinit. Având în vedere că tatăl meu, în calitate de diplomat, slujise
interesele unui stat (statul român) duşman al poporului, trebuia să dau o
declaraţie în care să arăt că mă delimitam de activitatea tatălui meu. Am
încercat să demonstrez că apartenenţa la Ministerul de Externe nu avea nicio
conotaţie politică atunci. Era vorba de funcţionari publici intraţi în instituţie
prin examen, care-şi continuau activitatea independent de partidele aflate la
guvernare şi creşteau în grad, ca şi în armată, la termen şi cu examen. Pledoaria
mea a fost fără efect, reinterându-mi-se ordinul de a depune declaraţia. l-am
spus atunci tovarăşului general că eu tot ce am învăţat bine şi frumos în viaţă
am învăţat de la tatăl meu, despre care nu voi fi în stare niciodată să spun sau să
scriu ceva de rău. Discuţia s-a încheiat cu ameninţarea că ar fi bine să mă mai
gândesc, altfel prezenţa mea în instituţie putând suferi. Nu m-am mai gândit şi
am rămas cu uriaşa bucurie de a nu-mi fi trădat omul pe care l-am iubit cel mai
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Am avut şi şansa, din câte am aflat din cauza reuşitelor sportive,
intervenţiilor unor oameni de calitate, de a nu-mi pierde nici slujba.
Dar viaţa îşi urmă cursul. Greu pentru noi doar cu salariul mamei, din
care trebuia să-i ajute şi pe părinţii ei. Tatăl, generalul Athanasescu, decorat pe
front, fusese şi el lăsat de comunişti fără pensie. Salvarea erau vânzările de
bunuri la talcioc (vestita piaţă a boierimii decăzute), dar şi ele se împuţinau pe
zi ce trecea. Din păcate, mulţi semeni şi-au construit bunăstarea, în acele
vremuri, pe neajunsurile acestor familii. Stomatologi, preoţi şi mulţi alţi
prestatori de servicii se lăsau plătiţi cu bunuri de obicei tranzacţionate mult sub
valoarea lor. Aşa că, terminând liceul, am trecut la muncă. Încadrarea mea, cu
numele familiei şi amintirea detenţiei nu era un lucru uşor, dar cu sprijinul unor
prieteni ai părinţilor am devenit desenator tehnic. Mi-a fost foarte greu datorită
lipsei de talent şi a necazurilor cu ochii din cauza lucrului migălos la lumină
artificială. Am reuşit însă, cu sprijinul aceloraşi prieteni, să mă calific tehnician
alimentări cu apă, muncă grea pe şantiere prost dotate şi cu condiţii de muncă
de multe ori la limita rezistenţei, dar mai confortabil pentru mine şi datorită
activităţii în aer liber şi a solicitării intelectuale. Unul dintre şantierele cu
condiţiile cele mai aride a fost cel de la Oneşti. Pompări în foraje, efectuate zinoapte, pe câmp. Ne adăposteam în lăzile de lemn ale motopompelor aşezate
noaptea lângă ţevile de eşapament ale acestora, pentru a primi ceva căldură.
Mai departe, mi-a salvat viaţa sportul. De obicei acest domeniu, ocolit
de investigaţiile prea migăloase ale "organelor" asupra dosarului de cadre, mi-a
oferit şansa de a-mi construi o carieră de succes şi de a-mi putea ajuta astfel
familia. În tot acest timp vărul meu, Gheorghieş Lecca, care promovase şi el
examenul de admitere la Ministerul de Externe şi fusese exclus odată cu
epurarea efectuată de Ana Pauker, nereuşind să fie angajat undeva din cauza
originii, a învăţat şi prestat meseria de zugrav, din care reuşea să se întreţină.
Absolvent de drept fiind, a reuşit apoi, tot ajutat de nişte prieteni, să fie încadrat
jurist la Asociaţia inginerilor şi tehnicienilor. A avut însă mereu probleme cu
dosarul până când i s-a desfăcut contractul de muncă. Fără speranţe, a reuşit cu
sprijinul rudei noastre, savantul Henri Coandă, care fiind dorit de Partid să se
repatrieze a putut interveni pentru a-i procura o viză de Franţa. A luat viaţa de
la capăt la Paris, făcând de toate: zugrav, restaurator de mobilă veche, decorator
de locuinţe şi în final agent de asigurări.
Sigur ar mai fi multe "poveşti" din epopeea dureroasă a familiei mele în
epoca de tristă amintire a comuniştilor. Mă voi opri aici nu înainte de a încerca
o concluzie. Istoria pe care am prezentat-o nu reprezintă un caz singular, este
mult în
dar şi a

viaţă.
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istoria tuturor familiilor elitei româneşti, în multe cazuri cu detalii ŞI mai
la cale cu cinism de un regim oribil. Au fost ucişi mii de
oameni şi au fost jefuite mii de proprietăţi. Cu părere de rău trebuie să constat
că mai există şi azi români, foarte puţini din fericire, care regretă acest trecut.
Cu aceeaşi părere de rău trebuie să constat că, nici după 24 de ani, reparaţiile
materiale şi morale datorate acestor familii nu s-au înfăptuit. Încă zac prin
tribunale şi prin mapele autorităţilor locale mii de cereri de reconstituire a unor
drepturi materiale legitime, în timp ce alte mult mai multe mii de aşa-zişi
"băieţi deştepţi", s-au îmbogăţit cu bunuri care nu le-au aparţinut niciodată. Şi
cu reparaţiile morale lucrurile stau cam la fel.
Pentru a rămâne la concret să constatăm, cu tristeţe, că, aici la noi în
Bacău, nici după 24 de ani, strada general Dimitrie Lecca şi comuna Lecca nu
şi-au recăpătat numele, confiscate de comunişti, si care odinioară au făcut cinste
judeţului. Dar, pentru că întotdeauna speranţa moare ultima, îmi permit să
închei cu bucuria de a vedea că oameni din familia mea şi-au găsit odihna în
pământul pe care 1-au iubit şi de unde comuniştii au dorit să-i excludă. Vărul
meu Gheorghieş Lecca, parizian de adopţie, a fost înhumat, la dorinţa sa
fierbinte, alături de tatăl său, în cimitirul bisericii ridicate de strămoşii lui la
Bogdăneşti, mormântul fratelui bunicului meu, Dumitru Lecca, şi-a recăpătat la
Geoseni crucea şi placa, străbunicul meu, generalul Dimitrie Lecca şi bunicul
meu, Iuniu Lecca au fost trecuţi pe o placă comemorativă în biserica ctitorită de
ei la Dealu Mare şi crucea paharnicului Gheorghe Lecca, primul ctitor al
bisericii, a fost restaurată, iar numele lor este din nou pomenit în slujbele
oficiate în acest sfănt lăcaş, a carui clopotniţă nouă poartă crucea donată tot de
familia noastră.
cutremurătoare, pusă
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CEANGĂII PROTESTEAZĂ: VOR SĂ ÎNVEŢE ÎN
LIMBA ROMÂNĂ (1953)
Dr. Alin SPÂNU
The Csango People Want to Learn Romanian Language (1953)
Abstract
In autumn 1953 many Csango villagers from Bacău County protested
because their children were learning Hungarian instead of Romanian language
in their schools. Ministry of Education sent a team and solved this problem.
After that, other Csango villages asked that Romanian language to be taught at
school and also at kindergarten, where the educators used to speak only
Hungarian.
Key words: Bacău, csango, education, protest, Romanian language.
Partidul Comunist din România a acţionat, încă de la înfiinţare, având
în rândurile sale mulţi minoritari, unii atraşi de doctrina afişată, alţii fiind
veleitari de profesie, care s-au transformat în intemaţionalişti fără patrie şi
religie, cu singurul scop de a lupta pentru instaurarea comunismului în lume.
Tocmai de aceea, după instaurarea regimului comunist în România, cel puţin o
perioadă, în funcţiile de conducere, atât la nivel central, cât şi la cel local, au
fost propulsaţi minoritari cu vechime în partid sau cu simpatii comuniste. La
aceştia s-au adăugat cei trimişi de Moscova să implementeze măsurile de
fundamentare a noului regim de la Bucureşti.
Un pas înainte în această direcţie a fost elaborarea şi adoptarea
Constituţiei din 1952 care, după model sovietic, a împărţit ţara în regiuni, iar
acestea în raioane. Prin înfiinţarea Regiunii Autonome Maghiare s-a creat
precedentul unei structuri administrativ-teritoriale pe criterii etnice dar, în
acelaşi timp, s-a dat satisfacţie Moscovei, cea care a sugerat şi susţinut această
Constituţie 1 • De asemenea, au fost înfiinţate şcoli cu predare în limba maghiară
Mai multe despre acest subiect: Stefano Bottoni, Înfiinţarea Regiunii Autonome Maghiare în
anul 1952. Dictat sovietic sau strategie de consolidare?, în volumul Minoritatea maghiară în
perioada comunistă (ed. Olti Agoston, Gido Atilla), Editura Institutului pentru Studierea
Problemelor Minorităţilor Naţionale, Editura Kriterion, Cluj-Napoca, 2009, p. 259-290; Petre
Ţurlea, Victoria stalinismului În Transilvania de Nord-Est. Înfiinţarea Regiunii Autonome
Maghiare, în Angustia 16 istorie-sociologie (redactor-şef dr. Ioan Lăcătuşu), Editura Angustia,
Sfăntu-Gheorghe, 2012, p. 255-260; Mircea Bondari, Contribuţii documentare privind
constituirea Regiunii Autonome Maghiare, în ,,Angustia" 16, op. cit., pp. 261-264.
1
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şi în alte regiuni ale României, tot pentru a oferi minorităţilor posibilitatea de a
se exprima liber, cât mai liber ... Evident, o libertate invers proporţională cu
ataşamentul faţă de România şi cu respectul faţă de populaţia majoritară.
Pe acest fond social s-a petrecut un fapt care a dat peste cap proiectele
guvernamentale şi care, probabil, a născut întrebări asupra măsurilor luate. În
toamna anului 1953, după începerea anului şcolar, locuitorii din mai multe sate
de ceangăi din Regiunea Bacău au ieşit în stradă şi au protestat. Motivul?
Acesta nu era unul de contestare a regimului, nici de nemulţumire pentru
naţionalizare şi reformele monetare sau agrară. Nemulţumiţii au constatat că, la
şcoală, copiii lor învăţau în limba maghiară însă, deşi programa prevedea şi
însuşirea limbii române, aceasta nu era predată de învăţători. Învăţătorii, toţi de
origine maghiară, nu cunoşteau limba română sau aveau noţiuni sumare, astfel
încât nu puteau să predea această materie. Oamenii simpli din localităţile
Nicolae Bălcescu, Galbeni, Cleja, Faraoani, Valea Seacă şi Oneşti, membri de
partid sau nu, au ridicat în faţa organelor de partid locale următoarea problemă:
cum se vor descurca copiii lor în viaţă, cum vor putea învăţa o meserie sau cum
vor putea discuta cu autorităţile dacă nu cunosc limba oficială a ţării în care
trăiesc şi muncesc? Aceste nemulţumiri au luat amploare şi au depăşit
posibilităţile de reacţie sau de rezolvare de la nivel regional. Pentru remedierea
situaţiei s-a cerut sprijinul autorităţilor centrale, care au delegat Ministerul
Învăţământului să cerceteze şi să ia măsurile cele mai potrivite pentru calmarea
spiritelor. Foarte rapid, de la Bucureşti a sosit la Bacău un «desanb) compus din
Tatiana Bulan2, ministru adjunct al Învăţământului, Pantelimon Seracin şi
Gheorghe Cichi, ambii de la Secţia de Ştiinţe şi Învăţământ a Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român. Aceştia au discutat cu cetăţenii
nemulţumiţi, mai ales în satele Nicolae Bălcescu şi Galbeni, unde cererile de
predare în limba română au fost puse "cu mai multă ascuţime" 3 . Părinţii elevilor
au insistat, atât verbal, cât şi în scris, ca la şcolile respective să se predea
"numai în limba română" 4 , aceasta fiind, în opinia petenţilor, o cale sigură de
reuşită în viaţă pentru copiii lor. Aplanarea nemulţumirilor s-a realizat, pe loc,

Tatiana Leapis (Tassia Liabis, n. 12 septembrie 1912, Bălţi- d.?) a fost prima soţie a lui
Leonte Răutu, pe care 1-a părăsit pentru Ştefan Foriş. La sfărşitul lunii iunie 1940, în urma
ultimatumului sovietic adresat României de a ceda Basarabia şi Bucovina de nord, Tatiana
Leapis a rămas în URSS. A revenit în 1944 căsătorită cu al treilea soţ "matrozul Bulan zis
un
spion
sovietic
cocoţat
în
fruntea
Academiei
Militare"
Bulancik,
(www.contributors.ro/politica-doctrinalprivesc-din-doftana-prin-gratii-de-fier-mituri-rituri-siistorie ). A deţinut funcţia de ministru adjunct al Învăţământului în perioada 1951-1954, iar
ulterior a ajuns director de studii la Academia de partid "Ştefan Gheorghiu", de unde s-a
pensionat.
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri (În continuare
ANIC, fond PCM), d. 681/1953, f. 1.
4
Ibidem.
2
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prin transformarea unor şcoli cu predare în limba maghiară în şcoli cu predare
în limba română, mutarea unor învăţători în Regiunea Autonomă Maghiară şi
aducerea altora, noi, din alte regiuni, care să predea în limba oficială a statului.
În trei zile au sosit şi manualele aferente claselor de studiu, astfel încât spiritele
s-au calmat. Analiza acestei acţiuni (Anexa 1) a constatat, printre altele, într-un
limbaj specific epocii, că "duşmanul de clasă a folosit aceste slăbiciuni" 5 şi
protestul ceangăilor din Galbeni a fost condus de doi legionari. Nu s-a făcut
nicio referire, însă, dacă cei doi au fost militanţi activi, combatanţi în acţiuni
antistatale sau pur şi simplu membri care s-au înscris în mişcarea legionară în
toamna anului 1940 şi s-au dezis câteva luni mai târziu. De asemenea, în opinia
echipei de la Bucureşti, problema învăţământului în limba română nu s-a
soluţionat în mod ştiinţific "însă ascuţimea politică la care a ajuns acolo
situaţia" 6 a impus luarea unor măsuri rapide şi eficiente. Detensionarea situaţiei
din localităţile respective a avut un efect efervescent, deoarece şi alţi ceangăi au
făcut cereri de predare în limba română la şcoli. Acestea proveneau din Buchila,
Alexandrina, Somuşca, Gioseni şi Osebiţi-Călugăra.
La începutul anului 1954, o altă echipă formată din trei tovarăşi cu
funcţii de răspundere - Pantelimon Seracin, Ana Bela (Secţia de Ştiinţe şi
Învăţământ a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român) şi Ion
Borca, director în Ministerul Învăţământului - au revenit la Bacău pentru a
analiza modul cum a evoluat situaţia învăţământului în limba română şi a
rezolva noile cereri (Anexa 2). Cei trei au constatat că în satele Luizi-Călugăra,
Satu-Nou şi Faraoani s-a pus "mai acut" 7 problema transformării şcolilor cu
predare în limba maghiară în predare în limba română. Pentru că anul şcolar se
afla în desfăşurare s-a decis ca instituţiile de învăţământ să rămână în acelaşi
stadiu până la finalul acestuia. Totuşi, în practică, locuitorii din satele respective
au acceptat "cu mare greutate" 8 soluţia ca începând din anul şcolar următor
copiii lor să înveţe în limba română. Ceangăii din aceste localităţi au mai cerut
ca şi la grădiniţe să fie încadrate educatoare care cunosc limba română, întrucât
şi acolo se făcea educaţie exclusiv în limba maghiară.
«Pompierii>) de la Bucureşti au trasat sarcini către Secţia Regională de
Învăţământ Bacău să analizeze fiecare caz în parte şi să numească educatoare
care cunosc limba română. Totodată, s-a solicitat Secţiei reşionale să controleze
şi să asigure predarea limbii române "în bune condiţii" , iar săptămânal să

5

Ibidem.
Ibidem, f. 2.
7
Ibidem, f. 6.
8
Ibidem.
9
Ibidem, f. 5.
6
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trimită

la Bucureşti o notă informativă cu situaţia din zonă, nemulţumiri
modul de rezolvare etc.
Astfel, într-o epocă marcată de instaurarea comunismului în cel mai
brutal mod, necesităţile unor oameni simpli, în cazul de faţă ceangăii, au condus
la o schimbarea a situaţiei şi, foarte probabil, la o reevaluare a sistemului de
învăţământ exclusiv în limba minorităţilor. În plus, o verificare a cadrelor
didactice minoritare a evidenţiat că mulţi nu cunoşteau limba română, pe care,
nota bene, erau obligaţi s-o predea elevilor. Tocmai de aceea trebuie apreciat
curajul unor oameni de a ieşi în stradă şi a cere o introducere în normalitate, în
pofida unor acţiuni subversive la adresa românismului şi românităţii din acea
regiune. Rezolvarea acestei probleme a demonstrat că, puse în faţa realităţilor,
autorităţile au avut capacitatea de a remedia pe loc disfuncţionalităţile care, pe
termen lung, puteau conduce la schimbarea componentei etnice şi chiar la
acţiuni secesioniste.
apărute,

Anexa 1
Informare
cu privire la rezolvarea problemei şcolilor din satele cu
(Regiunea Bacău)

ceangăi

Un delegat al Ministerului Învăţământului (tovarăşa Bulan Tatiana,
locţiitor al ministrului Învăţământului) şi doi instructori şi Secţia Ştiinţe şi
Învăţământ a C.C. al P.M.R. (Seracin Pantelimon şi Cichi Gheorghe) s-au
pentru a rezolva pe loc problema şcolilor din 2- 3
ceangăi. De comun acord cu Biroul Regional de Partid
Bacău, această acţiune a început cu satele Nicolae Bălcescu şi Galbeni din
raionul Bacău, unde problema a fost pusă cu mai multă ascuţime de către
populaţie. În ambele sate s-a discutat în prealabil cu părinţii copiilor de vârstă
şcolară şi, de asemenea, cu toţi membri de partid din comună. Atât aceştia cât şi
părinţii copiilor au cerut cu insistenţă (verbal şi în scris) ca şcoala să
funcţioneze numai în limba română pentru că de aceasta depinde în mare
măsură posibilitatea calificării în producţie, rezolvării problemelor cu organele
de stat etc. De asemenea, săptămâna trecută au mai fost primite cereri colective
trimise de ceangăii din satele Cleja, Faraoani, Valea Seacă şi Oneşti.
Această situaţie de nemulţumire a populaţiei se datoreşte faptului că în
şcolile maghiare nu s-a asigurat predarea satisfăcătoare a limbii române,
deoarece învăţătorii maghiari nu o cunosc suficient. Au fost şi alte greşeli: nu
s-a desfăşurat o muncă susţinută de lămurire a populaţiei; nu s-au trimis cele
mai bune cadre didactice şi cu experienţă în învăţământ. O altă cauză care
provoacă nemulţumiri este faptul că limba vorbită de ceangăi are un număr
foarte mare de cuvinte româneşti, precum şi cuvinte maghiare foarte vechi, ceea
deplasat în Regiunea
sate cu populaţie de

Bacău
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nu înţeleagă în parte limba maghiară literară care se predă în
de clasă a folosit aceste slăbiciuni: s-a constatat că acţiunea
de împotrivire (netrimiterea copiilor la şcoală, refuzul de a da orice sprijin
şcolii) faţă de şcoala cu limba de predare maghiară în satul Galbeni a fost
condusă de doi foşti legionari.
De comun acord cu Comitetul Regional de Partid, Ministrul a
transformat şcolile cu limba de predare maghiară din satele Nicolae Bălcescu şi
Galbeni (raionul Bacău) în şcoli cu limba de predare româna. S-au asigurat
învăţători români şi manualele necesare. Prin aceasta, problema nu se
soluţionează în mod ştiinţific, având în vedere însă ascuţimea politică la care a
ajuns acolo situaţia, această măsură a fost necesară. Rezolvarea problemei
necesită măsuri diferenţiate şi cât mai neîntârziate, deoarece populaţia este
preocupată de felul cum vor învăţa carte copiii lor. În acest scop propunem:
1. Trimiterea în continuare a unei comisii pe linie de stat (Ministerul
Învăţământului) şi de partid (Secţia de Ştiinţe şi Învăţământ), pentru a studia
situaţia în toate satele de ceangăi şi a face propuneri de soluţionare diferenţiată,
în funcţie de situaţii concrete.
2. Să se aprobe Ministerului Învăţământului înfiinţarea unui număr de
posturi speciale de învăţători, care să predea limba română la şcolile cu limba
de predare maghiară.
3. Ţinând seama că învăţătorii maghiari şi români trebuie să depună o
muncă suplimentare pentru copiii de ceangăi, propunem ca salariul învăţătorilor
care muncesc în satele de ceangăi să fie sporit.
4. Organizarea de seminarii instructive regionale de 1 -2 zile la fiecare
pătrar cu cadrele didactice din aceste şcoli.
5. Întărirea controlului şi îndrumării din partea Ministerului
Învăţământului în şcolile din satele cu populaţie de ceangăi.
6. Ministerul Culturii, pe baza unui program special, să intensifice
munca culturală în satele de mai sus trimiţând cu prioritate biblioteci, filme,
radio etc.
7. Comitetul Central U.T.M. să intensifice munca în rândurile
tineretului din toate satele cu populaţie de ceangăi.
8. Comitetul Regional de Partid Bacău să îndrume Birourile Raionale
de Partid să ia măsuri pentru întărirea organizaţiilor de bază şi a Sfaturilor
Populare din satele de ceangăi, să intensifice munca politică de masă în rândul
acestei populaţii şi să întărească controlul asupra muncii şcolilor.

ce face ca ei

să
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şcoală. Duşmanul

/ss/ Pantelimon Seracin
/ss/ Gheorghe Cichi
/ss/ Tatiana Bulan

21 noiembrie 1953

(ANIC, fond PCM, d. 681/1953, f. 1-2)
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Anexa 2
Referat
privind rezolvarea problemei şcolilor din satele
Regiunea Bacău

ceangăeşti

din

În continuarea acţiunii întreprinsă în Regiunea Bacău pentru rezolvarea
problemei şcolilor din satele cu populaţie ceangăiască, tovarăşii Seracin
Pantelimon şi Bela Ana de la sectorul de Ştiinţe şi învăţământ al C.C. al P.M.R.,
împreună cu directorul 1. Borca din Ministerul Învăţământului s-au deplasat în
Regiunea Bacău.
Cu această ocazie s-a luat contact cu populaţia din satele Buchila şi
Valea Seacă din comuna Valea Seacă, Cleja, Alexandrina şi Somuşca din
comuna Cleja, Gioseni din comuna Chetriş şi Oneşti, pentru care aveam sesizări
scrise. În afară de comuna Oneşti s-au luat declaraţii scrise de la cetăţeni, în
care ei şi-au exprimat dorinţa în ce priveşte şcoala pe care doresc s-o urmeze
copiii lor, după ce în prealabil s-a stat de vorbă individual şi în şedinţă asupra
problemei. În comuna Cleja şi după plecarea tov. Borca din regiune s-au mai
dus inspectorii regionali şi raionali pentru a avea o informare cât mai completă
asupra situaţiei. Pe baza materialului cules cu această ocazie şi în urma
constatărilor directe, la minister a avut loc o şedinţă în cursul lunii decembrie
[ 1953] la care au luat parte tov. Seracin Pantelimon, Bulan Tatiana şi Borca Ion,
unde s-au stabilit măsurile pentru fiecare caz în parte, discutând problemele sub
toate aspectele. Pentru continuarea acţiunii, tov. Borca a primit delegaţie să se
deplaseze din nou la regiunea Bacău.
Deplasarea a avut loc între 2- 10 ianuarie [1954], timp în care aveau
loc şi consfătuirile raionale ale cadrelor didactice. În acest fel s-au putut rezolva
mai uşor problemele de cadre, deoarece aceştia se găseau la Bacău, la
consfătuiri. Conform celor stabilite în şedinţa de la minister şi pe baza situaţiei
din fiecare localitate, s-a trecut la transformarea unor şcoli cu limba de predare
maghiară în şcoli cu limba de predare română.
Astfel, în satul Cleja, comuna Cleja, unde majoritatea părinţilor
copiilor de vârstă şcolară ceruseră ca în şcoală să se predea numai în limba
română, iar o parte din ei (22) ceruseră să se predea şi ore de limba maghiară, a
fost transformată în şcoală cu limba de predare româna, dar s-a lăsat un
învăţător maghiar sub formă de ore peste planul de învăţământ, pentru copiii ai
căror părinţi doresc acest lucru. Pentru rezolvarea problemei au rămas mai
departe în şcoală învăţătorii maghiari care cunoşteau limba română, au fost
aduşi doi învăţători români, care predau la clasele a III-a şi a IV-a, iar unul
dintre învăţători a fost transferat, la cerere, în Regiunea Autonomă Maghiară.
Au fost aduse în ziua de 11 ianuarie [ 1954] manualele necesare pentru clasa a
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V-a şi a VI -a cu care urma ca şcoala să se aprovizioneze în zilele următoare.
Noii învăţători au fost bine primiţi şi li s-a asigurat locuinţă în apropierea şcolii.
S-a făcut un instructaj în legătură cu munca în această şcoală, cu toţi învăţătorii,
în consiliul pedagogic al şcolii.
În satul Somuşca, comuna Cleja, au rămas să funcţioneze două cadre
maghiare care cunosc limba română şi au fost transferate încă două cadre
române. Până la 13 ianuarie [1954] numai o tovarăşă s-a prezentat la post. Două
cadre maghiare au fost transferate. Directoarea a fost transferată, la cerere, în
Regiunea Autonomă Maghiară, urmând ca regiunea să-i comunice aprobarea
după prezentarea la post a noului cadru. Cealaltă învăţătoare maghiară a fost
transferată în raionul Ceahlău. Şi aici [în satul Somuşca] s-au adus manualele
şcolare. În satul Alexandrina, comuna Cleja, unul dintre învăţătorii maghiari a
fost transferat în raionul Moineşti, iar doi (soţi) au rămas să funcţioneze mai
departe. Tovarăşa Trifan Virginia, învăţătoare din comuna Răcăciuni,
transferată aici, nu se prezentase la post până la data de 13 ianuarie [1954]. A
fost transferat alt cadru care, în prezent, e la post. Urma ca imediat ce raionul
are posibilitatea, să numească încă două cadre sau măcar unul, să înlocuiască şi
pe soţii Bulay, care sunt foarte slab pregătiţi, înlocuind în acest fel şi directorul.
În satul Gioseni, comuna Chetriş, au fost transferate cele două cadre
maghiare. Unul a fost transferat în satul Buchila (tovarăşa care cunoaşte bine
limba română şi e învăţătoare calificată), iar celălalt a fost transferat, împreună
cu învăţătorul din Alexandrina, în raionul Moineşti. Pentru ca schimbarea să se
facă la începutul pătrarului (11 ianuarie) tov. Borca a dat mărire de sarcini
pentru cadrele din şcoală, deoarece învăţătorii care urmau să vină din raionul
Tg. Ocna nu s-au prezentat. Cu unul din ei trebuia să fie înlocuit şi directorul.
În satul Valea Seacă, comuna Valea Seacă, au fost transferate două
cadre care s-au prezentat la post şi au fost unite clasele a V -a, făcându-se
economie de un post, iar cadrul [didactic a fost] transferat la Buchila. Una din
învăţătoarele maghiare a fost transferată, la cerere, în Regiunea Autonomă
Maghiară, iar cealaltă a fost transferată în interesul învăţărnântu1ui în raionul
Moineşti.

În satul Buchila, comuna Valea Seacă, funcţionează învăţătoarea
maghiară transferată din Gioseni şi învăţătorul Robciuc, transferat de la şcoala
din centru. Pentru copiii care doresc să înveţe limba maghiară va preda
învăţătoarea maghiară. Problema manualelor a fost rezolvată şi aici.
În comuna Oneşti, unde fuseseră cereri pentru transformarea şcolii,
problema a fost rezolvată prin trimiterea unui profesor de limba română care să
predea acest obiect la toate clasele. Aceasta a fost soluţia acceptată de săteni
pentru anul acesta, urmând ca pentru viitor să fie soluţionată cum va fi cazul.
S-a dat sarcină Secţiei regionale de învăţământ să studieze la faţa
locului problema şi în celelalte localităţi din raionul Tg. Ocna, unde s-ar pune
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această problemă şi să o soluţioneze numind cadre care să predea limba română
în bune condiţii. Chiar în timpul consfătuirilor raionale ale cadrelor didactice,
din satul Osebiţi-Călugăra a mai venit o cerere semnată de mai mulţi cetăţeni
pentru transformarea şcolii. Delegatul Ministerul Învăţământului a stat de vorbă
cu directorul şcolii, urmând ca Secţia regională să studieze situaţia la faţa
locului şi să organizeze predarea limbii române la clasele I-a şi a 11-a, unde
predau învăţători maghiari, de către învăţătorii de la clasele a III -a şi a IV -a,
unde se predă limba română.
S-a lăsat sarcină Secţiei de învăţământ a regiunii să urmărească
învăţământul în satele cu populaţie ceangăiască şi în special în acestea în care
au fost transformate şcolile. Pentru aceasta, inspectorul regional Popovici a
primit însărcinarea să trimită în fiecare săptămână câte o notă informativă în
această problemă Direcţiei Învăţământului Elementar şi Mediu. Secţia de
învăţământ a regiunii a trimis însă, până în prezent, o singură informare, în
cursul lunii ianuarie [ 1954]. Menţionez că învăţătorii maghiari au primit cu
mare greutate să rămână mai departe în Regiunea Bacău, toţi manifestându-şi
dorinţa de a li se aproba transferarea în regiunile natale. Despre întreaga situaţie
tov. Borca a informat Comitetul raional P.M.R (tov. Torică) şi Comitetul
regional P.M.R. (tov. Calimandric).
În cursul lunii februarie [ 1954 ], din cauza viscolului, nu am putut
controla pe teren efectul măsurilor luate în problema şcolilor din satele de
ceangăi. Din informarea telefonică, luată în ziua de 1 martie [ 1954] de la şeful
Secţiei de învăţământ a regiunii, reiese că în satele Luizi-Călugăra şi Fărăoani,
raionul Bacău, precum şi în Satul Nou, raionul Tg. Ocna, din nou în ultimul
timp s-a pus mai acut problema transformării şcolii. Secţia regională a organizat
trimiterea inspectorilor în aceste sate şi sătenii au acceptat cu mare greutate să
rărnână situaţia cum se prezintă acum, până la sfărşitul anului şcolar, urmând ca
în vară să se ia măsurile potrivite. În acelaşi timp s-a comunicat că în satele
unde s-au transformat şcolile sătenii cer ca şi la grădiniţă să fie încadrate
educatoare române. S-a dat sarcină şefului Secţiei de învăţământ regionale să
analizeze de la caz la caz şi să numească educatoare care cunosc bine limba
română în fiecare din aceste sate.

4 martie 1954

Director general,
/ss/ C. Ionescu-Bujor 10

(ANIC, fond PCM, d. 681/1953, f. 3-6)

C. Ionescu-Bujor (n. 1908 - d. 1970) a fost matematician şi profesor universitar. A studiat
simetrice sau perfect simetrice, a determinat invarianţii grupului liniar de
transformări format prin proiecţii pe un vector constant.
10

transformările
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ECOURI DIN MASS-MEDIA DESPRE PREOCUPAREA
CONSTANTĂ A UNGARIEI PENTRU "DĂINUIREA
MAGHIARILOR DIN ŢINUTUL CEANGĂIESC"
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
Masmedia echoes regarding the constant concern of Hungary for the lasts
of hungarians from the Ţinutul ceangăiesc
In the actual study is presented a selection of materials from written
press, audiovisual and digital, especiallyfrom Covasna county and even from
some publishing sources from Hungary with reference to the constant concern
of Hungary for "the lasts of the hungarians from "inutul ceang[iesc[" (Bacău
county). The articles, news, reports, and selected interviews from januaryseptember 2013, are chronologically presented, specifying every time the
documentary source. From the content analisys of this issue is then a priority of
the Hungary Govern and ofthe politica! and civic hungarian organisations from
our country which were put across in many kickbacks actions, material helps,
cultural and human. A similar analisys attempted over the local and regional
press from Moldova on this theme, for sure will offer new informations going
for an image contouring more comprehensive over a presented issue in public
debates from Romania but even from Hungary and after it was seen from time
to time even on the European Union agenda, with the care of the excesively
concemed by a would-be issue: that of identity loosing the members of an
ethnic group which doesn&apos;t exist, only in their vision.
Key words: mass media, Hungary, romano-catholics, Moldova, Romania
Pe parcursul anilor, am publicat în "Acta Bacoviensia", Anuarul
Arhivelor Naţionale Bacău, o serie de articole referitoare la problematica
romano-catolici din Moldova, oglindite în mass-media maghiară. 1 În studiul de
faţă, prezentăm o selecţie de materiale din presa scrisă, audiovizuală şi digitală,
Ioan Lăcătuşu, Identitatea asumată de romana-catolicii moldoveni stabiliţi În judeţele
Covasna şi Harghita, în ,,Acta Bacoviensia", nr. l/2006, pp. 346-254; Ioan Lăcătuşu,
Problematica romana-catolicilor din Moldova În presa de limbă maghiară din judeţele
Covasna şi Harghita; în ,,Acta Bacoviensia", nr. IV/2009, pp. 321-352; Ioan Lăcătuşu, Mass
media maghiară despre "Programul de dăinuire a maghiarimii din Ţinutul ceangăiesc "; în
,,Acta Bacoviensia", nr. VI/2011, pp. 205-211; Ioan Lăcătuşu, "Un episod de criză al
sprijinului oferit de Ungaria Învăţământului În limba maghiară pentru elevii romana-catolici
din Moldova"; în ,,Acta Bacoviensia", nr. VII/20 12, pp. 381-402
1
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în mod deosebit din judeţul Covasna, dar şi din unele surse publiciste din
Ungaria, referitoare la preocuparea constantă a Ungariei pentru "dăinuirea
maghiarilor din Ţinutul ceangăiesc". Articolele, ştirile, reportajele şi interviurile
selectate, din perioada ianuarie - septembrie 2013, sunt prezentate cronologic,
cu menţionarea, de fiecare dată, a sursei documentare.
Din analiza conţinutului articolelor cuprinse în prezentul studiu, rezultă
că această problemă constituie, în continuare, o prioritate a guvernului Ungariei
şi a formaţiunilor politice şi civice maghiare din ţara noastră, concretizată prin:
implicarea instituţiilor publice, a unor înalţi demnitari şi a importante
personalităţi maghiare ale vieţii politice, culturale, sociale şi economice, din
Ungaria şi din România; alocarea de fonduri importante de la bugetul de stat al
Ungariei şi al României, prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale,
pentru susţinerea învăţărnântului în limba maghiară a elevilor de pe "pământul
ceangăiesc", precum şi pentru finanţarea unor proiecte care vizează "dăinuirea
maghiarilor ceangăi" din Moldova; organizarea de festivaluri ale ceangăilor în
localităţi din Ungaria şi România şi finanţarea unor publicaţii în limba
maghiară, efectuarea unor cercetări sociologice, istorice şi etnografie, editarea
de lucrări monografice, organizarea de expoziţii etnografice, acordarea de
burse, organizarea de cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice care
predau limba maghiară, achiziţionarea de costume populare, acordarea de
premii celor mai active personalităţi implicare în organizarea şi desfăşurarea
unor proiecte circumscrise strategiei generale, pe termen mediu şi de
perspectivă etc. În articolele prezentate în continuare se vorbeşte de "atitudinea
perfidă a puterii române, îndreptată împotriva redobândirii identităţii proprii a
maghiarimii din Moldova", de ceangăi maghiari "aserviţi şi persecutaţi", de
"asimilarea etnică şi confesională" a ceangăilor maghiari, de. "politica
românească antimaghiară, care pune în pericol dialectul ceangăiesc al limbii
maghiare, cea mai arhaică formă de dialect al limbii maghiare", despre
"ceangăi, o minoritatea maghiară din România asimilată forţat şi persecutată
politic" ş.a.
În dezbaterile organizate în cadrul Uniunii Europene, europarlamentarul
Tokes Laszlo, include problema romano-catolicilor din Moldova, în rândul
"comunităţilor lingvistice şi etnice periclitate". La propunerea sa, în textul
raportului care a dezbătut situaţia acestor comunităţi, a fost inclusă şi ideea
potrivit căreia "învăţământul în limba maternă este instrumentul cel mai eficient
şi, tocmai din această cauză, acesta trebuie susţinut într-un mod instituţional, cu
fonduri bugetare". Faţă de finalitatea acestor demersuri, în Ungaria aşteptările
sunt mari. Este formulată aprecierea conform căreia "este trist că în pofida
strădaniilor accentuate ale Ungariei şi ale maghiarimii transilvane, respectiv a
sprijinului material şi spiritual acordat, acest proces (de "asimilare a
ceangăilor"), ce pare să se accelereze din ce în ce mai mult, nu a putut fi
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stopat". În urma dezbaterilor organizate pe această temă, la Universitatea de
de la Tuşnad, s-a ajuns la concluzia conform căreia "ar trebui implicată şi
biserica catolică, deoarece, fără Transilvania, fără biserica catolică problema
ceangăilor nu va putea fi rezolvată".
Cercetând cauzele scăderii numărului romano-catolicilor "maghiari" din
Moldova, profesorul Tanczos Vilmos consideră că "principalul motiv este
rămânerea lor în urmă la capitolul formării conştiinţei cetăţeneşti, iar izolarea
geografică şi lipsa unei intelectualităţi obligate faţă de naţiune sunt principalele
cauze care au condus aici. În felul acesta s-a ajuns ca aceşti ceangăi să se
definească în funcţie de religia lor, însă şi acest lucru este făcut greşit: nu îşi
spun romano-catolici, ci catolici români". Ei "nu fac diferenţă între limba
vorbită de ei şi identitate, de aceea la recensământ s-au declarat români. Ei "dau
cu uşurinţă crezare ideii potrivit căreia limba lor are un caracter barbar şi este
caraghioasă". În opinia cercetătorului menţionat, "aceste situaţii nu ar avea loc
dacă stigmatizarea din partea românilor nu ar avea un efect distructiv asupra
păstrării limbii maghiare".
Dar despre toate acestea, şi despre multe altele, cel mai bine vorbesc
materialele de presă selectate, articole, ştiri, reportaje şi interviuri, pe care le
prezentăm în continuare.
Despre învăţământul elevilor ceangăi din Moldova 1 Aserviţi şi
persecutati. ,,Deşi auzim şi citim tot mai multe despre fraţii noştri maghiariceangăi din Moldova, tot nu dispunem de suficiente şi corespunzătoare
cunoştinţe despre ei şi mediul în care trăiesc. Nu ştim cum şi în ce condiţii îşi
duc viaţa de zi cu zi, ce se consideră ei că sunt, au sau nu posibilitatea de a-şi
trăi şi exprima, la un nivel sau altul, diversitatea lor încă sesizabilă. Toate
acestea le-am sesizat doar zilele trecute, când răspunzând invitaţiei lansate de
psihologul Fazakas Ildiko, i-am însoţit în Moldova pe etnograful Kakas Zoltan
şi pe câţiva elevi ai secţiei maghiare de la Gimnaziul Ady Endre din Sfântu
Gheorghe.
Pe drum am aflat de la iniţiatorul excursiei pe pământul ceangăiesc
faptul că deşi ca student a fost interesat de acest grup etnic, nu a existat până
acum posibilitatea de a le studia modul de viaţă la faţa locului. Tocmai din acest
motiv, a fost numai potrivit proiectul autoguvernării din Sfântu Gheorghe,
menit să susţină popularizarea tradiţiilor populare secuieşti şi prezentarea
"capitalei" municipiului nostru în localităţile din afara graniţelor Pământului
Secuiesc. În calea acestei neaşteptate posibilităţi exista însă o singură piedică,
aceea a lipsei unor relaţii cu pământul ceangăiesc, însă ea a fost înlăturată, în
ultima clipă, de o persoană care cultiva relaţii cu pedagogi care predau în
Moldova. Acea persoană a aplicat în numele Fundaţiei Pentru Şcoala Ady
Endre, iar după ce proiectul a fost evaluat pozitiv, elevii care au obţinut
rezultate bune au fost premiaţi cu o excursie.
Vară
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Lăsând în urmă pasul Oituz, am trecut prin aşezări pe care le cunosc
bine, astfel că din când în când am venit cu completări la aspectele prezentate
de Kakas Zoltan, despre istoria şi obiectivele localităţilor din care treceam. Am
atras, de exemplu, atenţia asupra faptului că în momentul organizării
administrative din 1968, Poiana Sărată, care aparţinuse până atunci de
Transilvania şi de Trei Scaune, i-a fost anexată arbitrar, cu preţul ciuntirii dure a
teritoriului pământului nostru natal, judeţului Bacău.
Ajungând înGrozeşti, în anii '60 locuită de maghiari-ceangăi majoritari,
azi românizată, am putut constata şi cât de greu se circulă pe drumuri pe timp
de iarnă. Nicoreşti a fost prima noastră oprire. În satul care numără 946 catolici
şi care şi-a păstrat până în ziua de azi limba maghiară, copiii studiază limba
maternă cu ajutorul învăţătoarei Melzer Medea, originară din Târgu Secuiesc.
Aici ni s-a alăturat şi profesorul de educaţie fizică Balla Lorand, originar din
Cireşoaia, care predă la Tuta.
Copiii din Sfăntu Gheorghe s-au împrietenit repede cu colegii lor
ceangăi. Două grupuri au plecat apoi în drumeţie, iar eu discutat cu Melzer
Medea despre relaţiile la nivel local şi împrejurările în care se desfăşoară
procesul de învăţământ. Am aflat că orele de limbă maghiară desfăşurate în
afara orelor de curs participă 42 de copii, împărţiţi pe 4 grupe de vârstă. Deşi
sătenii au acceptat-o pe învăţătoare în rândul lor, poliţistul local a întrebat-o
deseori cu ce drept predă ea limba maghiară în clădirea şcolii româneşti. Melzer
Medea a respins această atitudine cu tentă de hărţuire, pentru că se ştie că limba
maghiară a fost alungată din şcoală şi că este predată în case particulare
închiriate sau cumpărate. Am plecat apoi la Tuta, unde ne aştepta profesoara de
educaţie fizică Szopos Zsuzsanna, originară din Sânmartin, care împreună cu
Lorant le predă deja de trei ani copiilor limba maghiară. Cei doi au decis ca în
curând să se căsătorească şi să continue în cuplu lupta pentru educarea
maghiarilor-ceangăi. l-am ascultat uluit şi revoltat, pentru că din vorbele lor se
desfăşura înaintea mea atitudinea perfidă a puterii române, îndreptată împotriva
redobândirii identităţii proprii a maghiarimii din Moldova. Pentru a-şi atinge
josnicul scop, puterea se bazează pe serviciile autorităţilor locale - primar,
preot, director de şcoală şi uneori poliţistul. Abuzând de atribuţiile şi autoritatea
lor, aceşti oameni încearcă, prin diferite mijloace, să-i convingă pe părinţi să-şi
retragă copiii de la orele de limbă maghiară. Unii sunt ameninţaţi că vor fi daţi
afară de la locul de muncă, alţii sunt în permanenţă hărţuiţi, ameninţaţi că ai lor
copii nu vor avea parte de slujba de confirmare, că le va fi scăzută copiilor lor
nota la purtare, că vor fi lăsaţi repetenţi la diferite materii sau exmatriculaţi. Sub
efectul tuturor acestora, elevii mai mari de clasa a IV -a se cam tem să participe
la orele de limbă maghiară" (Bedo Zoltan, "Despre învăţământul elevilor
ceangăi din Moldova/ Aserviţi şi persecutaţi", în Szekely hirmondo, nr.
3/07.01.2013, pp. 8-9).
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Siculicidium/Îndeamnă la solidarizare. "Victimele masacrului din 7
ianuarie 1764, de la Siculeni, au fost comemorate ieri. Festivitatea a început cu
slujba religioasă celebrată la biserica romano-catolică şi a continuat la
monumentul Siculicidium. La eveniment au participat reprezentanţi din satele
din împrejurimi şi ceangăii din Pustiana. ( ... ) Senatorul Tanczos Barna a atras
atenţia asupra faptului că, în prezent, secuimea este ameninţată de un pericol
asemănător celui de acum două secole şi jumătate. In a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, înfiinţarea noilor teritorii administrative, nimicirea
scaunelor secuieşti străvechi au slujit un anumit scop: privarea poporului
secuiesc de autonomie. Astăzi, unii politicieni români încearcă, prin aceleaşi
metode, să fărâmiţeze Pământul Secuiesc. Asemeni propagandei habsburgice,
înfăptuirea administraţiei de stat moderne este invocată şi astăzi în privinţa
reorganizării judeţelor, regiunilor, însă intenţia reală o reprezintă distrugerea,
asuprirea, asimilarea secuimii. Acest lucru nu poate rămâne fără replică, trebuie
să luptăm împotriva acestor măsuri aici, acasă, la Bucureşti şi Bruxelles - a
subliniat senatorul" ("Siculicidium 1 Îndeamnă la solidarizare", în Haromszek,
nr. 6785, 08.01.2013, p. 1, 2).
A fost inventariat tezaurul din Zăbala. "În vara anului trecut, ministerul
român al culturii a acreditat Muzeul Naţional Secuiesc şi secţiile externe ale
acestuia: muzeul de istorie a breslelor Incze Laszlo din Târgu Secuiesc, muzeul
Haszmann Pal din Cernat şi muzeul ceangăiesc de etnografie din Zăbala. Acest
lucru a presupus punerea la punct, tehnic vorbind, a instituţiilor. Profesorul dr.
Pozsony Ferenc, întemeietorul muzeului din Zăbala, ne-a declarat în ce constă o
astfel de activitate: Am inventariat aproximativ 2.500 de obiecte, le-am
fotografiat, iar pe cele mai valoroase le-am catalogat. Am digitalizat 1.100 de
fotografii cu valoare de document. Am introdus în calculator alte 15.000
negative alb-negru şi color.
La buna inventariere a contribuit şi mobilierul special obţinut cu
sprijinul Fondului Bethlen Gabor. Şi anul acesta vom desfăşura o activitate de
cercetare, astfel că vom merge prin sate ceangăieşti din scaunul Orbai şi din
Moldova, pentru a găsi în arhivele personale fotografii cu ajutorul cărora să
putem documenta un fel de istorie a familiilor - ne-a mai spus etnograful" ("A
fost inventariat tezaurul din Zăbala", în Szekely hirmondo, nr. 14/22.01.2013, p.
14).
,,Situatia studenţilor ceangăi din Cluj este nesoluţionată. Ferenc Eva,
însărcinată cu educaţia a Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova
(MCSMSZ), a afrrmat că Uniunea Pedagogilor Maghiari din România (UPMR),
care a preluat educaţia ceangăilor, a declarat, după câteva săptămâni de la
începerea anului şcolar, că în bugetul lor nu mai sunt incluse cheltuielile cu
studenţii, nu pot subvenţiona chiriile. UPMR încearcă să obţină, prin
intermediul unui comunicat, fonduri pentru sprijinirea a 6 studenţi. Situaţia a
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doi dintre aceştia a fost soluţionată, pentru cheltuielile lunare ale încă unuia au
venit promisiuni din partea unei persoane fizice - a adăugat Ferenc Eva. Timp
de 12 ani, MCSMSZ a dirijat în aşa fel programul privind educaţia ceangăilor
din Moldova încât acesta să fie capabil să integreze studenţii de pe Pământul
Ceangăiesc, de la grădiniţă până la facultate. In prezent se pare că visul despre
educaţia a 7-8.000 de elevi ceangăi din Moldova, care vorbesc limba maternă la
un anumit nivel, se spulberă deoarece a fost închisă şi grădiniţa - a adăugat
Ferenc Eva" (Emisiunea: Ştiri, Postul de radio Friss FM, 22.01.2013).
Asociaţia ceangăilor demarează noi programe. "Ferencz Eva,
responsabilă cu învăţământul în cadrul Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din
Moldova (MCSMSZ), ne-a confirmat ştirea că la finele lunii ianuarie au reuşit
să ajungă la o înţelegere cu Uniunea Pedagogilor Maghiari din România
(UPMR), cele două organizaţii sernnând un contract cu privire la Casa copiilor,
care reprezintă proprietatea asociaţiei ceangăilor şi care are sedii în 6 sate din
judeţul Bacău. Conform acestui contract, UPMR foloseşte cele 6 Case ale
copiilor pentru derularea propriilor sale programe de învăţământ, achitând
cheltuielile de întreţinere a acestora (700 lei de profesor, în fiecare locaţie).
- Şi noi ne putem desfăşura în acest case propriile acţiuni, a declarat
Ferencz Eva. MCSMSZ îşi poate continua astfel activităţile sociale, culturale şi
de păstrare a tradiţiilor şi poate stânge noi donaţii pentru asociaţie. În acelaşi
timp, prin intermediul programului Consiliului Judeţean Covasna, de
achiziţionare de costume populare, MCSMSZ a câştigat sprijin pentru
îmbogăţirea colecţiei sale .La Luizi Călugăra va fi amenajat un muzeu al
satului. Locaţia a fost deja închiriată .Asociaţia ceangăilor a început să
amenajeze în satul Vladnic un centru de tabere, sprijinită fiind şi de
întreprinzători de pe Pământul Secuiesc." (Szabo Eniko, "Asociaţia ceangăilor
demarează noi programe", în Szekely hirmondo, nr. 24, 05.02.2013, p. 3).
Vor un centru de metodologie. ,,Programul de predare a limbii
maghiare pentru copiii ceangăi din Moldova s-a stabilizat, însă înfiinţarea unui
centru băcăuan de metodologie este o problemă de strategie naţională -susţine
Burus Siklodi Botond, preşedintele Uniunii Pedagogilor Maghiari din
România." ("Vor un centru de metodologie", în Szekely hirmondo, nr. 28,
11.02.2013, p. 5).
HVIM în zona hotarelor de o mie de ani. "Membrii HVIM din Ardeal
(Mişcării de Tineret 64 de Comitate) de ani de zile efectuează activităţi
caritative. HVIM, filiala Târgu Secuiesc, şi în acest an, la fel ca în anii anteriori
le-au dat cadouri familiilor sărace din Ghimeş-Făget. Cei din Ghimeş-Făget
deja îi cunosc pe cei de la HVIM, deoarece a devenit o tradiţie să îi viziteze şi
iarna pe locuitori, nu îi uită nici cu ocazia turneului Seba Odon.
Sâmbătă, 9 februarie au pornit la drum. de data aceasta nu a fost
necesară o nouă colectă, deoarece locuitorii din Târgu Secuiesc au donat cu
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ocazia sărbătorilor de cracmn foarte multe haine şi jucării. Astfel că au
transportat peste 50 de saci cu îmbrăcăminte pentru ceangăii săraci. Au fost
primiţi cu căldură. Următoarea colectă va fi pentru sărbătorile de Paşte. De
această dată vor aduna pentru familiile sărace maghiare de ceangăi, doar jucării
şi produse alimentare cu termen de valabilitate durabilă." (HVIM în zona
hotarelor de o mie de ani, în www.Szentkoronaradio.hu (Ungaria) Publicaţie
electronică, 13.02.2013).
Opinii. "Declaraţia doctorului Ponta m-a scos din sărite. În opinia sa,
România tratează în mod exemplar minorităţile. Un lucru este cert şi anume că
saşii, turcii şi ceangăii au fost şi sunt exterminaţi în mod exemplar. Vom fi buni
cetăţeni ai României, când în localităţi vor mai rămâne 2-3 secui". ("Opinii", în
Haromszek, nr. 6817, 14.02.2013, p. 3).
Cadouri pentru ceangăii din Ghimeş Făget. "Organizaţia din Târgu
Secuiesc a Mişcării de Tineret 64 de Comitate (HVIM) le-a oferit şi în acest an
cadouri familiilor nevoiaşe din Ghimeş Făget. Echipa membrilor HVIM a
efectuat sâmbătă o vizită în localitate. HVIM va mai organiza o acţiune de
strângere de donaţii cu ocazia sărbătorilor pascale. Jucăriile şi alimentele
neperisabile pot fi depuse la Pensiunea "Szikla", zilnic între orele 12:00-20:00"
(lochom, "Cadouri pentru ceangăii din Ghimeş Făget", în Szekely hirmondo, nr.
31, 14.02.2013, p. 4).
Lansarea monografiei "Zăbala". "La Muzeul Etnografic Ceangăiesc
din Zăbala a avut loc, recent, lansarea volumului intitulat Zăbala, ce face parte
din seria monografiilor editate cu sprijinul Consiliului Judeţean (CJ) Covasna.
Evenimentul a fost deschis de etnograful Kinda Istvân, şi, potrivit
reprezentanţilor biroului de presă al CJ Covasna, volumul Zăbala a fost
prezentat de Nagy Balâzs, în numele redactorilor seriei. Prezent la lansare,
redactorul lucrării, academicianul Pozsony Ferenc, profesor universitar la
Universitatea Babeş-Bolyai, Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară, a
declarat că în această carte se regăsesc toate informaţiile importante legate de
comuna Zăbala." (M.D.C., "Lansarea monografiei Zăbala", în Mesagerul de
Covasna, nr. 822, 21.02.2013, p. 4).
Funda/ia Ceangăilor din Tara Bârsei începe anul cu forţe noi. ,,După
o pauză mai îndelungată, Fundaţia Ceangăilor din Tara Bârsei îşi reia
activitatea, cu elan şi forţe noi. In 27 februarie, la sediul fundaţiei a avut loc
adunarea generală pentru desemnarea noii conduceri. Fundaţia s-a extins cu 16
noi membri. Noua conducerea e formată în mare parte din tineri, membri noi,
însă continuitatea e asigurată datorită faptului că printre membrii curatoriului au
rămas şi unii mai în vârstă, cu experienţe. Noua conducere şi membrii
curatoriului: Domokos Jeno jr. - preşedinte, Hlavathy Zsuzsanna vicepreşedinte, Hochbaur Gyula, Deak Janos, Papp Arpad, Gocza Istvan jr.,
Magdo Janos jr., Balint Aniko, Kedves Robert, Czimbor Gyongyi, Geczi
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membrii curatoriului. Membrii şi conducerea s-au angajat să
a clădirii fundaţiei din strada Zizinului, respectiv
să asigure cazare pentru copiii din împrejurimi, dornici să înveţe în limba
maghiară. Printre planurile de viitor figurează şi participarea activă la
elaborarea, derularea programelor comunitare. Vă rugăm să ne urmăriţi şi, pe
măsura
posibilităţilor,
să
ne
susţineţi
munca.
Pe
Facebook:http://www.facebook.com/BarcasagiCsango
Alapitvany.Noua
conducere." ("Fundaţia Ceangăilor din Tara Bârsei începe anul cu forţe noi", în
Brassoi Lapok (Braşov), nr. 11, 14-20.03.2013, p. 5).
Lezsak i-a primit pe pedagogii ceangăi. "Lezsak Sandor, preşedintele
Parlamentului ungar, a primit ieri, la Parlament, vizita unui grup de pedagogi
maghiari ceangăi. Pedagogii, care trăiesc şi activează în satele maghiare
ceangăieşti din Moldova, au participat la un curs de perfecţionare de o
săptămână la Scoala Populară Superioară din Lakitelek, iar în ultima zi a
programului au vizitat Parlamentul. Lezsak Sandor a declarat că în viitorul nu
prea îndepărtat se doreşte înfiinţarea unei astfel de şcoli populare şi pe pământul
ceangăilor, în Bacău, unde ar urma să fie amenajate o grădiniţă, un colegiu cu
învăţământ în limba maghiară, o casă comunitară şi să fie create, de asemenea,
posibilităţi pentru derularea unor activităţi sportive." (Mozes Laszlo, "Lezsak ia primit pe pedagogii ceangăi", în Haromszek, nr. 6864, 12.04.2013, p. 2).
După amiază dedicată ceangăilor. "Cu ocazia Zilelor Sfăntu Gheorghe,
în data de 25 aprilie, în organizarea Asociaţiei Tipe Tupa va avea loc o serie de
manifestări dedicate popularizării şi menţinerii culturii ceangăilor. Valoarea
biletelor de intrare, în valoare de 1O lei, va fi acordată pentru acoperirea
cheltuielilor materiale necesare realizării Casei Copiilor din Arini, aparţinând
Asociaţia Ceangăilor Maghiari din Moldova. Partenerii manifestării sunt:
Institutul Ballasi - Centrul Cultural Ungar, Asociaţia Ceangăilor Maghiari din
Moldova, Marton Arpad, ASIMCOV, Casa Pedagogilor Csutak Vilmos din
judeţul Covasna, Intreprinderea Tega. Programul cuprinde următoarele: de la
ora 16:00 va avea loc expunerea etnografului Tanczos Vilmos, profesor
universitar." ("După amiază dedicată ceangăilor", în Haromszek, nr. 6870,
19.04.2013, p. 3).
Zilele Limbii Maghiare la Miercurea-Ciuc. "Festivitatea de deschidere
a seriei manifestărilor derulate sub titlul "'Zilele Limbii Maghiare" a avut loc
ieri, în cadrul căreia Pentek Janos, profesor de la Universitatea de Ştiinţe
"Babeş-Bolyai", a subliniat: toţi avem legătură cu limba maghiară, însă sunt
datori cu o responsabilitate specială lingviştii, pedagogii, actorii, mass-media,
politicienii, care trebuie să ne ofere un model. Pentek Janos a salutat faptul că
ocrotirea limbii a fost asumată şi de organizaţiile civile, cum este şi Societatea
,,Edes Anyanyelvunkert" (Pentru Scumpa Noastră Limbă Maternă) din
Miercurea Ciuc. Anul acesta, Premiul Pentru Ocrotirea Limbii "Suto Andras" iGellert

restabilească destinaţia iniţială
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a fost conferit lui Hegyeli Attila, care a muncit timp de 12 ani pentru ca
maghiarii ceangăi să-şi poate însuşi limba maternă, a demarat programul care
vizează scopul respectiv, cuprinzând peste 5.000 de elevi ceangăi." (Vary O.
Peter, ,,Zilele Limbii Maghiare la Miercurea-Ciuc", în Haromszek, nr. 6871,
20.04.2013, p. 2).
Premiul "Nyelvorzes" pentru Hegyeli Attila. "Hegyeli Attila a primit la
sfărşitul săptămânii trecute la Miercurea Ciuc premiul "Nyelvorzes" din partea
Asociaţiei din Transilvania a Păstrătorilor Limbii Materne, pentru ocrotirea
limbii din Moldova, respectiv pentru demararea şi derularea programului de
învăţământ al ceangăilor. In cadrul festivităţii de înmânare a premiului, Hegyeli
a accentuat faptul că recunoaşterea este pentru întreaga echipă cu care a
conlucrat şi pentru care învăţământul în limba maternă a copiilor ceangăi
reprezintă o problemă de suflet." (Fekete Reka, "Premiul "Nyelvorzes" pentru
Hegyeli Attila", în Haromszek, nr. 6872, 22.04.2013, p. 1,3).
Rondul de dimineaţă. "Grubisics Levente: Iniţiativa este una nouă, numi aduc aminte ca în cadrul altor ediţii ale Zilelor Sfăntu Gheorghe să se fi
organizat un program ceangăiesc separat. Sub denumirea de ,,După amiază
ceangăiască", mâine, în incinta Barului Di Stefano vom avea ocazia să gustăm
un pic din cultura ceangăiască, care este puţin şi a noastră şi a românilor. Este
individuală şi este foarte valoroasă deoarece, trebuie să spun acest lucru dur,
această cultură se află în pericol în zilele noastre. Cine sunt invitaţii? Care va fi
caracterul acestei manifestări?
Szabo Eniko: Avem tot felul de propuneri de programe cum ar fi dans,
muzică. Va fi aici şi Tanczos Vilmos, marele cercetător al ceangăilor, etnograf,
care a scris o carte intitulată "Pe limba păsărească". Mâine va susţine o
prezentare sub acest titlu de la ora 16:00 în sala Di Stefano din Restaurantul
Parc. Va vorbi despre limba pecetluită acolo unde trăieşte el în Moldova.
G.L.: Această după amiază pe lângă faptul că va avea un mesaj foarte
serios are şi un scop bine definit şi anume un fel de strângere de donaţii.
Sz.E.: Acest lucru este important pentru că Asociaţia Ceangăilor
Maghiari din Moldova are case comunitare în 7 sate, în cadrul acestor case au
loc programe şi activităţi care se desfăşoară în limba maghiară. In prezent sunt
în curs de desfăşurare lucrările de finalizare ale casei comunitare maghiare,
bineînţeles că nu dispun de fonduri pentru realizarea acestui lucru, din acest
motiv ne-am asumat sprijinirea acestui lucru.
G.L.: Interesant este că invitaţii au acceptat să participe la această
manifestare gratuit. Eniko eşti organizatoarea manifestării împreună cu
Asociaţia Tipe Tupa, vrei să mai adresezi mulţumiri şi altora?
Sz. E.: Am primit sprijin şi de la Institutul Balassi, Asimcov, Tega,
Marton Arpad, etc." (Rondul de dimineaţă, Postul de radio Sepsi Radio,
24.04.2013).
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După amiaza ceangăiască. "În sfera ceangăilor din Moldova nu are loc
o asimilare lingvistică, ci un schimb lingvictic, iar acest lucru ar putea fi
încetinit sau stopat în cazul în care ceangăii ar fi mândri de limba lor şi dacă
stigmatizarea din partea românilor nu ar avea un efect distructiv - a accentuat
Tanczos Vilmos, etnograf, profesor universitar, ieri după-amiază, în cadrul
consfătuirii sale susţinute la Sfăntu Gheorghe.
După scurta introducere referitoare la originea ceangăilor, conferenţiarul
a declarat că în cercul ceangăilor din Moldova, simbolurile naţionale nu sunt
atât de importante şi tocmai din această cauză ei dau cu uşurinţă crezare ideii
potrivit căreia limba lor are un caracter barbar şi este caraghioasă. Unul din cei
mai cunoscuţi cercetători ai ceangăilor a vorbit despre un fenomen constatat cu
ocazia recensământului din anul 2011. Potrivit acestuia, catolicii maghiari din
Moldova nu fac diferenţă între limba vorbită de ei şi identitate. Foarte puţini sau declarat maghiari şi mulţi dintre ei afirmă mai degrabă faptul că sunt români
vorbitori ai limbii ceangăieşti. Conferenţiarul a mai declarat faptul că din cauza
problemelor legate de existenţă şi locul de muncă, limba română este o limbă de
prestigiu pentru ei şi în lipsa unui sistem de instituţii maghiare şi în lipsa
intelectualilor maghiari, ei se pot descurca mai bine prin intermediul limbii
române, 'deoarece cel care trăieşte în România, acela este roman" (Fekete Reka,
"După amiaza ceangăiască", în Haromszek, nr. 6876, 26.04.2013, p. 5).
Ceangăii se definesc în funcţie de religia lor 1 Poate fi stopată
asimilarea? "Dr. Tanczos Vilmos se numără printre etnografii care şi-au
dedicat viaţa studierii obiceiurilor şi modului de viaţă ale acestui grup etnic.
Rezultatele cercetărilor sale au fost prezentate în nenumărate volume,
cel mai recent apărând prin bunăvoinţa Asociaţiei Muzeului Transilvan şi fiind
prezentat luna trecută la Cluj. Cu ocazia zilelor oraşului, şi locuitorii din Sfăntu
Gheorghe au putut face cunoştinţă cu cele prezentate în acest volum. In cadrul
întâlnirii organizate de Asociaţia Tipe Tupa, domnul Tanczos a precizat că după
părerea sa, ceangăii din Moldova nu mai sunt în stadiul asimilării lingvistice ci
în cel al schimbării limbii, cu alte cuvinte, oricât de dureros ar părea, în
momentul de faţă are loc o schimbare a limbii la nivelul acestei comunităţi. In
opinia sa, principalul motiv este rămânerea lor în urmă la capitolul formării
conştiinţei cetăţeneşti, iar izolarea geografică şi lipsa unei intelectualităţi
obligate faţă de naţiune sunt principalele cauze care au condus aici. In felul
acesta s-a ajuns ca aceşti ceangăi să se definească în funcţie de religia lor, însă
şi acest lucru este făcut greşit: nu îşi spun romano-catolici, ci catolici români.
Conform datelor recensământului din 2012, în Moldova s-au declarat
romano-catolici 185.000. Potrivit lui Tanczos, mai puţin de 40.000 dintre
aceştia sunt vorbitori de limbă maghiară. In urma migraţiei spre Occident,
numărul lor a scăzut şi mai mult, deoarece în 1992 se declarau romano-catolici
240.038. Este trist că în pofida strădaniilor accentuate ale Ungariei şi ale
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maghiarimii transilvane, respectiv a sprijinului material şi spiritual acordat,
acest proces ce pare să se accelereze din ce în ce mai mult nu a putut fi stopat.
Întrebarea este dacă se poate face ceva. Tanczos consideră că singura
posibilitate în direcţia păstrării limbii este consolidarea conştiinţei identitare
ceangăieşti, adică să li se permită să se definească, să se considere ca atare, în
schimb nu ar trebui ca acest lucru să ducă la retragerea sprijinului acordat de
ţara-mamă în domeniul învăţământului." (Bedo Zoltan, "Ceangăii se definesc în
funcţie de religia lor 1 Poate fi stopată asimilarea?", în Szekely hirmondo, nr. 82,
30.04.2013, p. 10).
Szili Katalin la Sjăntu Gheorghe. "În data de 16 mai a.c., ora 19:00, în
sala comunitară a comunităţii evanghelico-lutherane din Sfântu Gheorghe, în
cadrul seriei de manifestări culturale şi literare "Seri ceangăieşti din Tara
Bârsei", în organizarea Asociaţiei Cultural Creştine Bartalis Janos şi a
Asociaţiei Via Barcensis va avea loc o întâlnire cu Szili Katalin, fosta
preşedintă a Parlamentului ungar, vicepreşedinta Comisiei Solidarităţii
Naţionale, preşedinta subcomisiei Autonomia. Tema întâlnirii: "Naţiunea şi
politica-politica naţională". Moderator: Farcadi Botond, redactor-şef al
publicaţiei "Haromszek". Gazdă: Zelenak Jozsef, preşedintele Asociaţiei
Cultural Creştine Bartalis Janos." ("Szili Katalin la Sfântu Gheorghe", în
Haromszek, nr. 6888, 14.05.2013, p. 12).
UNESCO: păstrarea limbii materne este importantă. "Pe parcursul
vizitei în România, încheiate ieri, Bogyay Katalin, preşedinta adunării generale
a UNESCO, ambasador al Ungariei la UNESCO, a subliniat importanţa
ocrotirii diversităţii culturale şi dreptul la păstrarea limbii materne. Funcţionarul
ONU din cadrul Structurii pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură a participat, la
invitaţia fostului preşedinte al României, Emil Constantinescu, la Conferinţa
despre posibilităţile neexploatate ale diplomaţiei culturale, organizată la
Bucureşti. In cadrul vizitei de cinci zile, Bogyay Katalin a avut intrevederi cu
membrii conducerii ministerelor externelor şi culturii, precum şi cu membrii
comisiei UNESCO din cadrul parlamentului român. Printre altele, în cadrul
dezbaterilor s-a discutat despre realizarea unei alianţe la nivel internaţional în
problema educaţiei romilor, respectiv despre protejarea moştenirilor
arhitecturale. A fost efectuată o vizită la mănăstirile bucovinene, incluse în
patrimoniul UNESCO.
Dat fiind faptul că pe lista limbilor aflate în pericol de dispariţie
figurează şi limba maghiară vorbită de ceangăii din Moldova, la solicitarea
ambasadoarei, organizatorii au inclus în programul ei participarea la o oră de
limbă maghiară la o şcoală cu predare în limba română, din localitatea Lespezi
Uud. Bacău). Bogyay Katalin a arătat: în România, cadrul juridic prevede
posibilitatea studierii limbii materne în şcoli - 2 sau 3 ore 1 săptămână -, la
cerere, însă pentru ca posibilităţile să fie exploatate la maxim este nevoie de
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familie, de comunitate şi de o asociaţie a maghiarilor ceangăi. 'Sunt locuri în
care există foarte multe limbi regionale şi unde trebuie să se ajungă la un
compromis, identificând limbile oficiale prin care oamenii să poată comunica
între ei. In acelaşi timp şi noi subliniem importanţa acordării acestui drept
fiecărei persoane, în vederea păstrării limbii materne' - a declarat preşedinta
adunării generale a UNESCO, făcând referire la discuţiile purtate cu autorităţile
române." ("UNESCO: păstrarea limbii materne este importantă", în Haromszek,
nr. 6901, 29.05.2013, p. 2).
Panoramă ceangăiască la Bruxelles. "Ieri (28.05) la Bruxelles şi la
sediul Parlamentului European a fost prezentat volumul fostului ministru
finlandez al culturii, Tytti lsohookana-Asunmaa, intitulat ,,Panoramă
ceangăiească", în care autorul relatează despre ceangăi şi care a fost apreciat în
septembrie anul trecut la al IV -lea Congres Mondial al Popoarelor Fino-ugrice,
organizat la Siofok, Ungaria. Organizatorul prezentării de carte,
europarlamentarul Tokes Laszlo, a susţinut că azi, în România se derulează o
asimilare etnică şi confesională. Politica românească antimaghiară pune în
pericol dialectul ceangăiesc al limbii maghiare, cea mai arhaică formă de dialect
al limbii maghiare - a conchis el. A afirmat că volumul fostului ministru
finlandez este o operă deosebită, deoarece - aşa cum a spus - străinii nu prea au
obiceiul să se intereseze de minorităţi atât de nesemnificative. Tytti IsohookanaAsunmaa a declarat că a scris volumul la rugămintea prietenilor săi, cărora tot
le-a povestit despre timpul petrecut la ceangăi, despre călătoriile sale. Nyistor
Ilona, interpretă de muzică populară, a declarat că azi, copiii pot învăţa în limba
maternă în 26 de comune, iar numărul celor care scriu şi citesc în limba
maghiară este din ce în ce mai mare." (,,Panoramă ceangăiască la Bruxelles", în
Haromszek, nr. 6901, 29.05.2013).
Transilvania, Ungaria şi biserica catolică- împreună îi pot ajuta pe
ceangăi. "Ceangăii din Moldova trebuie să primească sprijin pentru a se putea
menţine şi pentru a simţi că aparţin de noi" - a declarat Laszloffy Pal,
preşedintele de onoare a Uniunii Pedagogilor Maghiari din România (UPMR),
în cadrul unei dezbateri intitulate 'Situaţia învăţământului maghiar în Moldova
şi viitorul ei, desfăşurate la Tuşnad Băi.
În introducere, Dioszegi Laszlo, directorul Fundaţiei "Teleki Laszlo"
din Ungaria, moderatorul discuţiei a conchis: maghiarii din Transilvania au un
comportament ambivalent faţă de ceangăi din Moldova şi s-a răspândit şi
zvonul că aceştia îşi trăiesc ultimele clipe - în schimb lucrurile se văd diferit
din Ungaria. Potrivit profesoarei Ferencz Eva, care predă în localitatea Fundu
Răcăciuni, originară din Târgu Secuiesc, ceangăii sunt consideraţi de
comunitatea transilvană o forţă de muncă, ce vine toamna şi lucrează pe câmp,
iar alţii susţin că ceangăii fac parte dintr-o lume arhaică, existând şi persoane
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care cred că aceştia ar trebui să îşi rezolve problemele proprii, motiv pentru care
nu participă la proiectul "Naşul".
Marton Attila, coordonatorul programului de educare în limba maghiară
în Moldova, predă la şcoala din Lespezi din toamna anului 2002. La început
credea că va trebui să îi înveţe pe copii să scrie şi să citească în limba maghiară.
Mai târziu şi-a dat seama că este vorba de mult mai mult: activitatea de dascăl
implică şi păstrarea tradiţiilor, trebuie găsită o cale de revenire la basmele
populare care sunt cu adevărat ale lor.
"Şi eu sunt secui, ştiu că în fiecare familie există o concepţie despre
ceangăi. Poate că din necunoştinţă de cauză mulţi cred că ceangăii au luat-o la
fugă, timp în care secuii au rămas pe câmpul de luptă. Câteodată chiar şi
profesorii dau glas acestor păreri" - susţine Ferencz Gabriella, pedagog la
Căminul pentru elevi şi studenţi Ceangăi din Miercurea Ciuc.
Potrivit moderatorului "după schimbările din 2012, când la solicitarea
guvernului Ungariei Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova (MCSMSZ) a
predat gestionarea programului de educaţie Uniunii Pedagogilor Maghiari din
România, au existat multe comentarii. Marton Attila fusese rugat să
întocmească o documentaţie privind situaţia existentă.
Coordonatorul
programului a declarat că, în prezent, se ţin cursuri de limbă maghiară în afara
şi în cadrul programei şcolare în 26 de locaţii, la care participă peste 2.000 de
copii, iar din toamna acestui an vor fi organizate cursuri şi în comunele
Pârgăreşti şi Satul Nou. Despre crearea unui viitor al ceangăilor, Ferencz Eva
este de părere că vorbim despre o sarcină care nu poate fi împlinită într-o viaţă
de om. Trebuie să se decidă: vorbim despre viitorul ceangăilor sau despre
viitorul programului educativ. Este o problemă veche de 150 de ani, nerezolvată
încă, dar condiţiile se schimbă, aşa cum se schimbă şi sarcinile. Ar trebui să se
înţeleagă că soarta ceangăilor este şi soarta Transilvaniei. Cei care susţin că
ceangăii sunt rămaşi în urmă se înşeală: ceangăii au fost aici înaintea noastră,
demonstrând ce se întâmplă atunci, când o comunitate este abandonată, ce se
întâmplă dacă această comunitate este săracă: încet-încet se asimilează.
Laszloffy Pal este de părere că ar trebui să existe o strategie unitară atât în
Transilvania cât şi în Ungaria, însă, pe ceangăi nu educaţia îi va menţine, ci
strada - viaţa de zi cu zi".
În concluzie, Dioszegi Laszlo a spus că în Ungaria aşteptările sunt mari,
iar greşeala provine din retrospectiva trecutului, în Transilvania majoritatea
societăţii este indiferentă, câteodată având chiar şi un comportament negativ
faţă de ceangăi. Susţine că ar trebui ca naţiunile să se regăsească şi ar trebui
implicată şi biserica catolică, deoarece, fără Transilvania, fără biserica catolică
problema ceangăilor nu va putea fi rezolvată.
Răspunzând solicitării noastre, Dioszegi Laszlo ne-a declarat: 'până
când putem lucra la problemele ceangăilor, vor exista probleme ale lor şi aşa
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este şi cu viitorul ceangăilor. Până când avem pe cine să educăm, vom avea şi
sarcini. Trebuie să ne bucurăm că azi avem de lucru şi că ne va rămâne şi pentru
ziua de mâine." (Fekete Reka, "Transilvania, Ungaria şi biserica catolică împreună îi pot ajuta pe ceangăi", în Haromszek, nr. 6952, 27.07.2013, p. 5).
Tusvayos XXIV 1 Transilvanii sunt neştiutori în privinţa problemei
ceangăieşti: "dacă eşti român, du-te acasă". ,,Fără Transilvania, problema
ceangăiască nu poate fi soluţionată - s-a spus în cadrul dezbaterii pe tema
programului de învăţământ. "Complexitatea incomensurabilă şi caracterul
sofisticat" al problemei ceangăieşti au fost reflectate în cadrul dezbaterii
intitulate "Situaţia şi viitorul învăţământului maghiar din Moldova", desfăşurate
la cea de-a XXIV -a ediţie de Tusvanyos. Concluzia a fost aceea că atitudinea ar
putea fi îmbunătăţită pe ici, pe acolo, că ar trebui regândite aşteptările exagerate
din Ungaria şi indiferenţa de sferă largă din România. Ar trebui să ne regăsim
unii pe alţii, fără Transilvania, problema ceangăiască nu poate fi soluţionată- a
concluzionat preşedintele Fundaţiei Teleki Laszlo, Dioszegi Laszlo.
Toţi ceangăii care vor să se reîntoarcă la cultura maghiară trebuie ajutaţi
- a spus Laszloffy Pal, preşedintele de onoare al UPMR. In perioada 20012005, UPMR şi-a asumat în faţa statului ungar, la cererea reprezentanţilor
acestuia, răspunderea pentru programul de învăţământ maghiaro-ceangăiesc din
Moldova, până în momentul în care conducătorul de atunci al programului,
Hegyeli Attila, şi colegii săi au înfiinţat programul naşilor -a mai spus Laszloffy
la Tusvanyos.
În momentul acela a simţit, în calitate de preşedinte UPMR, că situaţia
este prea ramificată pentru ei, iar Uniunea Ceangăilor Maghiari din Moldova
(MCSMSZ) a preluat, de comun acord, coordonarea. Situaţia a ţinut până în
2011, când, tot la cererea guvernului ungar, UPMR a trebuit să preia din nou
coordonarea programului- a mai spus Laszloffy.
In opinia publică maghiară transilvană s-a răspândit ideea că asimilarea
ceangăilor din Moldova este atât de avansată încât problema nu merită să fie
luată în atenţie, în Ungaria, în schimb, imaginea despre ceangăi este poate prea
idealizată - a spus Dioszegi Laszlo, în calitate de moderator. Transilvaniei îi
este caracteristică viziunea prin care Pământul Ceangăiesc este considerat o
lume mitică, arhaică- a spus Ferencz Eva, pedagog din Târgu Secuiesc, care
predă la Fundu Răcăciuni. Este ciudat că programul naşilor se bucură de o
susţinere redusă în Transilvania, deşi sunt mulţi care ar face chiar sacrificii în
acest sens, însă pur şi simplu nu pot, poate pentru că activitatea de PR a
programului a avut ca ţintă mai degrabă Ungaria- a spus pedagogul.
Ferencz Gabriella, care conduce colegiul elevilor ceangăi care îşi
continuă studiile la Miercurea Ciuc, a spus că din experienţa sa, comunitatea
secuiască are o atitudine destul de respingătoare faţă de elevii ceangăi. Au fost
cazuri în care profesorul 1-a ridicat pe elev în picioare şi i-a spus "dacă eşti
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român, du-te acasă". Toate acestea se petrec din cauză că nu cunosc istoria, nu
se documentează- a mai spus Ferencz Gabriella. In satele ceangăieşti ar fi mare
nevoie de intelectuali, însă, a afirmat Ferencz Eva, are sentimentul că profesorii
români nu se identifică cu comunitatea, nu consideră educarea copiilor care pe o
sarcină a lor, iar majoritatea instituţiilor - primăria, poliţia - abandonează
comunitatea, nu prea sunt preocupate de ce se întâmplă în aceste sate.
Participanţii au considerat foarte important şi rolul bisericii în problema
ceangăiască. Fundaţia Teleki Laszlo a organizat şi ea numeroase slujbe în limba
maghiară în satele ceangăieşti ("Tusvayos XXIV/Transilvanii sunt neştiutori în
privinţa problemei ceangăieşti: dacă eşti român, du-te acasă", în Haromszek,
nr. 6953, 29.07.2013, p. 5).
Festivalul Ceangăilor la Jaszbereny. ,,Programul Festivalului
Ceangăilor din Jaszbereny (Ungaria), care va începe marţi, include 50 de
evenimente culturale şi participarea a 20 de echipe păstrătoare de tradiţii şi a
unor formaţii din Panama, Indonezia, Turcia, Polonia şi Gruzia. Printre
principalii participanţi la Festivalului Ceangăilor se numără ceangăi din
Moldova, din Somuşca, Cleja, Lespezi, Valea Seacă şi Ghimeş Făget." (Mozes
Laszlo, Festivalul Ceangăilor la Jaszbereny, în Haromszek, nr. 6959,
05.08.2013, p. 2).
Conferinţă etnografică în Trei Scaune. "Institutul de Etnografie şi
Antropologie al Universităţii de Ştiinţe ,,Babeş-Bolyai" organizează la Muzeul
Ceangăiesc de Etnografie din Zăbala, miercuri, de la ora 15:00, a X-a ediţie a
seminarului tinerilor etnografi. Programul este următorul: de la ora 15:00; Nagy
Botond (Arhiva de Stat din Sfăntu Gheorghe): Decesul a doi traficanti la graniţa
ungaro-română; Kinda Istvan (Muzeul Naţional Secuiesc): Politici economice
de austeritate pe Pământul Secuiesc în secolul al XX-lea. De la ora 16:00,
Silviu Tăraş (Primăria Chichiş): Interpretarea culturii sărbătorii socialiste în
Trei Scaune. Ora 16:30, Szocs Gazda Eniko (Muzeul Naţional Secuiesc):
'Predarea activităţilor gospodăreşti şi a etnografiei pe Pământul Secuiesc' Ora
18:30: Korzenszky Tamas (Budapesta) - Orza Călin (Sfăntu Gheorghe):
Cultura ţiganilor maghiari din Trei Scaune. Sponsorul principal al manifestării
este Fundaţia Communitas." ("Conferinţă etnografică în Trei Scaune", în
Haromszek, nr. 6960, 06.08.2013, p. 12).
Etnografi la Zăbala. ,,Muzeul de Etnografie al Ceangăilor şi Casa
Rurală Secuiască din Zăbala au găzduit ieri a X-a ediţie a seminarului tinerilor
etnografi: Conferinţa Etnografică din Trei Scaune. La manifestare participă în
primul rând studenţi, tineri interesaţi de etnografie. Primul care a luat cuvântul a
fost Nagy Botond, colaboratorul arhivelor statului din Sfăntu Gheorghe. Kinda
Istvan (Muzeul Naţional Secuiesc, Sfăntu Gheorghe) a susţinut expunerea
intitulată ,,Politici economice de austeritate în secolul al XX-lea, pe Pământul
Secuiesc". Din această expunere a reieşit că fermierii secui au fost afectaţi atât
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în perioada maghiară cât şi la începutul erei socialiste de sistemul aflat la putere
la vremea respectivă.
Silviu Tăraş, viceprimarul localităţii Chichiş, a vorbit despre cultura
sărbătorilor socialiste în Trei Scaune. Szocs Gazda Eniko (Muzeul Naţional
Secuiesc, Sîantu Gheorghe) a vorbit despre predarea artei populare de pe
Pământul Secuiesc. Pozsony Ferenc (Universitatea de Ştiinţe "Babeş-Bolyai"
organizatorul manifestării- a vorbit despre colacul secuiesc. A expus şi Simon
Krisztian din Debrecen. Korzenszky Tamas, alături de Orza Călin, au vorbit
despre cultura ţiganilor maghiari din Trei Scaune. Manifestarea a fost
organizată de Muzeul de Etnografie al Ceangăilor, Casa Rurală Secuiască şi
Institutul de Antropologie şi Etnografie Maghiară din cadrul UBB Cluj."
(Bokor Gabor, "Etnografi la Zăbala", în Haromszek, nr. 6962/08.08.2013, p. 3).
Ofertă de lucru. Uniunea Pedagogilor Maghiari din România (UPMR)
anunţă concurs pentru ocuparea posturilor vacante sau nou înfiinţate în cadrul
programului de Învăţământ Maghiar-Ceangăiesc din Moldova, pe anul
2013/2014. Detalii pe site-ul www.csango.rmpsz.ro. Termen de înscriere: 25
august 2013 ("Ofertă de lucru", în Szekely hirmondo, nr. 152112.08.2013, p.
13).
Statuie dedicată lui Sebo Odon la graniţa milenară. "Sâmbătă, în
curtea pensiunii "Deaky" din Ghimeş Făget, în apropierea graniţei milenare, a
fost inaugurată statuia dedicată lui Sebo Odon -a comunicat ieri portalul de ştiri
Erdely.ma. Cuvântarea festivă a fost rostită de Soltesz Gyula, căpitan al
Ordinului Istoric al Vitejilor, şi de Wittner Maria, parlamentar. Ideea amplasării
statuii îi aparţine lui Gal Peter, iar din comisia organizatorică fac parte
Ferenczes Istvan, poet, scriitor, Bilibok Agoston, administratorul muzeului
căilor ferate, Deaky Andras, viteaz, Kovacs Gyorgy, viteaz, şi Mihok Gyorgy,
fondatorul Casei de păstrare a tradiţiilor ceangăilor din Lunea de Sus." ("Statuie
dedicată
lui Sebo Odon la graniţa milenară", în Haromszek, nr.
6970/19.08.2013, p. 2).
Ştiri. "Autoguvemarea din Sîantu Gheorghe a organizat, pentru a cincea
oară, o tabără pentru copiii din diasporă. Zilele acestea, aproximativ 50 de copii
ceangăi şi din localitatea Deva sunt în tabără pe Câmpia Benedek, situată în
apropiere de municipiul Sîantu Gheorghe. Noutatea taberei din acest an este că
participă şi copii din localitatea Luizi-Călugăra, judeţul Bacău, împreună cu
elevii Liceului Teoretic Teglas Gabor din Deva şi ai Şcolii Generale Nicolae
Colan din Sfăntu Gheorghe. ,,Programul tabără pentru copiii din disporă a fost
lasnsat de autoguvemare în urmă cu cinci ani, când elevii Colegiului Szekely
Miko au corespondat cu elevii Liceului Teoretic Teglas Gabor din Deva. După
o corespondenţă de o jumătate de an, copii s-au cunoscut personal, cu ajutorul
Primăriei municipiului Sîantu Gheorghe, în tabăra de pe Câmpia Benedek" - a
declarat viceprimarul Sztakics Eva. De atunci, autoguvemarea din Sfăntu
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Gheorghe le oferă posibilitatea să participe în tabără copiilor care trăiesc în
diasporă, dar şi copiilor din judeţ." (Ştiri, în Postul de radio SLAGER RADIO,
29.08.2013).
Pentru ocrotirea limbilor minorităfilor. ,,Parlamentul European a
adoptat cu majoritate de voturi raportul privind ocrotirea limbilor aflate în
pericol. In introducerea documentului se menţionează faptul că actualele
instrumente ale Uniunii Europene nu fac posibilă salvarea limbilor europene şi
tocmai din această cauză multe dintre ele sunt într-un pericol decisiv. Dat fiind
faptul că aceste limbi fac parte din moştenirea culturală europeană, raportul
adresează rugămintea Comisiei Europene şi statelor membre să îşi schimbe
politica de până acum şi prin intermediul unor programe de acţiune concrete şi
prin intermediul unor instrumente bugetare să apere limbile aflate în pericol. In
evidenţa Uniunii Europene figurează peste o sută de limbi periclitate. In raport
au fost incluse propunerile care vizează amplificarea drepturilor de utilizare a
limbii maghiarilor care trăiesc în afara graniţelor Ungariei.
Raportul privind protecţia limbilor periclitate a fost adoptat de
Parlamentul European cu 645 de voturi pentru, 26 împotrivă şi 29 de abţineri.
Raportorul Francois Alfonsi, reprezentantul din Corsica al EFA, a accentuat
înainte de vot: Diversitatea culturală reprezintă un element fundamental al
integrităţii europene. De câte ori dispare o limbă, noi pierdem o parte a
moştenirii noastre europene. Tocmai din această cauză, raportul aduce un nou
avânt şi o nouă speranţă pentru milioane de europeni, care doresc să lase
viitoarelor generaţii cultura şi moştenirea lor lingvistică.
Din partea Partidului Popular European, Tokes Laszlo a fost responsabil
cu raportul. La propunerea sa, în textul final a fost cuprinsă ideea potrivit căreia
statele membre trebuie să se delimiteze de aspiraţiile legate de asimilare şi
"trebuie să dea dovadă de toleranţă faţă de comunităţile lingvistice şi etnice
periclitate". La propunerea lui Tokes, în textul raportului a fost inclusă şi ideea
potrivit căreia învăţământul în limba maternă este instrumentul cel mai eficient,
şi tocmai din această cauză acesta trebuie susţinut într-un mod instituţional, cu
fonduri bugetare.
Textul adoptat de către Parlamentul European critică atât practica
Comisiei Europene cât şi practica de până acum a unor state membre. Deşi
Tokes Laszlo a iniţiat adoptarea unei linii directoare valabile pentru întreaga
Uniune Europeană, reprezentanţii şi unele fracţiuni au reuşit să cadă la un
numitor comun într-o formulă de compromis, potrivit căreia Comisia
Europeană să întreprindă măsuri favorabile în interesul comunităţilor în cauză.
In legătură cu latura transilvăneană a raportului privind ocrotirea limbilor
periclitate, Tokes a declarat în comunicatul său de ieri: "La începutul
mandatului meu mi-am fixat ca obiectiv iniţierea creării codexului privind
ocrotirea minorităţilor europene. Raportul reprezintă un punct de plecare în
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această direcţie. Numărul maghiarilor din Transilvania scade în mod tragic şi în
ultimii 90 de ani am devenit o comunitate periclitată. Limba maternă a
maghiarilor din România, înţelegându-i în acest caz şi pe secui şi pe ceangăi,
este considerată ca şi limbă care se află în pericol. Mă bucur de faptul că
reprezentanţii români au votat raportul. Guvernul României trebuie să îşi
schimbe politica de până acum". Tokes Laszlo şi-a exprimat bucuria în legătură
cu faptul că în timp ce Uniunea Europeană acordă o atenţie aparte ocrotirii
animalelor, plantelor şi naturii, acordă atenţia necesară şi ocrotirii limbilor. El a
vorbit despre cazul ceangăilor din România şi al vlahilor din Serbia, care sunt
privaţi de identitatea lor tocmai prin asimilarea lor lingvistică. Europa trebuie
să-şi apere propriile popoare şi proprii cetăţeni - a declarat el.
In legătură cu raportul, propuneri de modificare - referitoare la
utilizarea limbii maghiare de către minorităţi şi în legătură cu utilizarea limbii
maghiare de către ceangăi - au fost înaintate şi de Gal Kinga, europarlamentar.
Ca urmare a acestui fapt, a fost introdus în text ideea potrivit căreia ţările
trebuie să considere toate limbile vorbite pe teritoriul lor ca fiind nu o povară, ci
o valoare, o posibilitate. Adoptarea raportului a fost salutată şi de către Winkler
Gyula, europarlamentar UDMR. 'Eu personal sunt în totalitate de acord cu ideea
că învăţământul în limba maternă este cel mai eficient, aşa cum se formulează şi
în raport. Tocmai din această cauză încurajez statele membre să respecte acest
principiu în politica lor educaţională - a declarat Winkler, după desfăşurarea
votului. Potrivit europarlamentarului UDMR, politica Comisiei Europene,
privind diversitatea lingvistică, trebuie regândită şi trebuie finanţată în mod
corespunzător în următorul ciclu bugetar" (,,Pentru ocrotirea limbilor
minorităţilor", în Haromszek, nr. 6991, 12.09.2013, p. 1,4).
Expoziţii noi la Zăbala. ,,La Muzeul Etnografic Ceangăiesc din Zăbala
va avea loc mâine, începând cu ora 15.00, vernisarea a două noi expoziţii,
respectiv Interioarele familiei Condrea, în casă ţărănească organizată de dr.
Istvan Kinda şi Interioare de altădată. Casa unui dascăl din Zăbala-Pava
organizată de drd. Dimeny Attila. ( ... ) Domnul Ferenc Pozsony a precizat că
vernisarea noilor expoziţii de mâine vor marca, totodată, aniversarea a 1O ani de
la deschiderea primei expoziţii la Muzeul Etnografic Ceangăiesc din Zăbala, în
data de 14 setembrie 2003." (M.G, "Expoziţii noi la Zăbala", în Mesagerul de
Covasna, nr. 957, 13.09.2013, p. 5).
Muzeul Ceangăiesc de Etnografie din Zăbala a împlinit zece ani.
"Muzeul Ceangăiesc de Etnografie din Zăbala a împlinit zece ani de existenţă.
În cadrul manifestării de sâmbătă, a avut loc prezentarea a două expoziţii
permanente a muzeului. În cadrul evenimentului au fost prezente personalităţi
ale culturii din ţară şi din Ungaria, muzeologi, cetăţeni interesaţi de temă. ( ... )
Lakatos Mihaly, conducătorul biroului din Sfăntu Gheorghe al Centrului
Cultural al Republicii Ungare, care a participat în anul 2004 la "botezul"
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muzeului din Zăbala, a oferit cadou muzeului materiale folclorice înregistrate
pe 50 de CD-uri, înregistrările fiind făcute în cadrul programului "Ultima oră"
al Casei Tradiţiilor din Budapesta." (Bokor Gabor, ,,Muzeul Ceangăiesc de
Etnografie din Zăbala a împlinit zece ani", în Haromszek, nr. 6994/16.09.2013,
pp. 1, 3).
Dezvoltarea şcolii la Lunea de Sus. "Oficiul premierului din Budapesta
sprijină cu suma de 200 de milioane de forinţi construirea sălii de sport a
Liceului Romano-Catolic "Szent Erzsebet" din Lunea de Sus - a anunţat
Soltesz Miklos, secretar de stat responsabil cu probleme sociale şi cu cele de
familie din cadrul Ministerului Resurselor Umane, în cadrul festivităţii de
deschidere a şcolii de pe Pământul ceangăilor. Pe terenul situat între şcoală şi
colegiu a început construirea fundaţiei sălii de sport, din donaţia de 50 de
milioane de forinţi acordată de către episcopatul Eparhiei Szeged-Csanad."
(Farcadi Botond, ,,Dezvoltarea şcolii la Lunea de Sus", în Haromszek, nr.
6994/16.09.2013, p. 2).
Karpat expressz. "Kozari Reka: În cadrul Zilelor Oraşului Covasna din
acest an a avut loc inaugurarea statuii lui Gazdane Olosz Elia, artist textil,
pedagog. Creaţia a fost realizată de Varga Mihaly, artist plastic din Sfăntu
Gheorghe, cu ocazia comemorării a 20 ani de la decesul artistului textil. Klarik
Attila, consilier, Autoguvernarea Judeţului Covasna: "Aş sublinia faptul că,
primul său drum a condus totuşi aici, în Bazinul Carpatic, aici a cartografiat
tezaurele Pământului Ceangăiesc, a Câmpiei Transilvaniei, a părţii de est din
Tara Bârsei şi cu toţii ştim, simţim de ce, deoarece din aceste creaţii radiază o
putere simbolică, străbună, astfel că, privind la acestea calitatea noastră de
maghiar nu mai poate fi pusă sub semnul întrebării, au transmis un pilon al
conştiinţei identităţii foarte puternic.", Kozari Reka- crainic şi Bartok Emeserealizator (Emisiunea: Karpat expressz, Postul de televiziune: Duna TV
(Ungaria)- 16.09.2013).
Guvernul ungar construieşte o sală de sport în Ceangăime.
"Cancelaria Prim-ministrului ungar sprijină cu 200 de milioane de forinţi
construirea unei săli de sport la Liceul rornano-catolic "Arpadhazi Szent
Erzsebet" (Elisabeta de Turingia- n.n.) din Lunea de Sus (Harghita), a declarat
(15.09.2013) Soltesz Miklos, secretar de stat în Ministerul ungar al Resurselor
Umane, cu ocazia deschiderii anului şcolar la această instituţie de învăţământ
din Ceangăime" (MTI, "Guvernul ungar construieşte o sală de sport în
Ceangăime", în Magyar hirlap (Ungaria), 16.09.2013).
O preocupare constantă a susţinătorilor "ceangăilor maghiari" din
Moldova o constituie internaţionalizarea acestei problematici, prin înscrierea ei
pe agenda manifestărilor publice europene. În acest context se înscrie şi
expoziţia de fotografii artistice organizată la Bolonia în Italia, în februarie 2013.
Despre "ceangăii, o minoritatea maghiară din România asimilată forţat şi
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politic". Despre desfăşurarea, conţinutul şi mesajul acestui
eveniment, preşedintele Uniunii Liberale a Românilor din Italia, Araveicei
Robert Florin, a informat conducerea Ministerului Afacerilor Externe, pe
Ministru Titus Corlăţean, prin următoarea scrisoare: "Domnule Ministru,
Doresc sa va aduc la cunoştinţă o situaţie incredibilă ce se petrece în aceasta
perioada la Bologna şi care consider ca poate atinge, în contextul actual, în mod
deosebit de grav imaginea şi interesele Romaniei. La început, acestei situaţii nu
i-am o dat o prea mare importanţă, dar observând că evenimente similare ce se
petrec şi la noi în ţară au avut un mare ecou la nivel internaţional, am considerat
că este posibilă existenţa unei strategii pe scară mai largă, de care autorităţile
competente trebuiesc informate.
La Bologna s-a organizat o expoziţie de fotografie artistică în perioada
26/01-26/02. Nimic deosebit, doar că subiectul tratat sunt ceangăii, minoritatea
maghiară. Titlul expoziţiei este chiar Ceangăi în original Csango. Prezentarea
expoziţiei şi fotografiile mi-au trezit indignarea încă de la început, dar am
preferat să nu contest în niciun fel această situaţie pentru a nu atrage prea mult
atenţia opiniei publice. În descrierea evenimentului se vorbeşte de o minoritate
antică maghiară de origine catolică, care riscă să fie extirpată de către o
modernă Românie ortodoxă. În viziunea organizatorilor, informaţi nu se ştie
bine de către cine, ceangăii se aflau în Moldova încă din Evul Mediu în urma
cotropirii acesteia de către unguri. După părerea respectivilor organizatori, acest
teritoriu unde locuiesc astăzi ceangăii, a fost poarta Orientului către Europa. Şi
nu este totul, se continua insinuând ca prin Moldova trece marea stepă
euroasiatică care leagă China de câmpiile Ungariei, deducându-se astfel că
Moldova se află la graniţa cu Ungaria, adică Transilvania este teritoriu ungar!
În puţine rânduri, organizatorii asociază şi motivează sărăcia şi mizeria
în care trăiesc ceangaii cu asimilarea forţată la care sunt supuşi, cu
discriminarea culturală, etnică şi chiar religioasă şi nu în ultimul rând cu faptul
ca aceştia ar fi persecutaţi de către o Românie care nu le oferă aceleaşi drepturi
cu etnicii romani. Totul se completează cu fotografii sugestive, uneori macabre,
care împreună cu descrierea făcută evenimentului, îndreaptă cu bună ştiinţă
opinia publică către indignare totală şi implicit inducerea unei stări de revoltă
faţă de statul şi poporul nostru. Vă spun toate acestea deoarece reacţiile
italienilor care au vizitat expoziţia au fost de aceasta natură, de indignare şi
repulsie faţă de această situaţie la care se presupune că sunt supuşi ceangăii de
către autorităţile noastre. Fotografiile prezentate redau imagini cu cimitire,
cruci, case dărăpănate, o bătrână moartă aşezată pe masă într-o casă
tradiţională, terenuri pârjolite şi nelucrate. Se deduce că toate acestea sunt o
mărturie fundamentală a stării de neputinţă a ceangăilor în faţa românilor
persecutori şi epuratori. Ca situaţia să fie completă, se asociază pe lângă aceste
aspecte lugubre şi imagini pozitive de speranţă şi luminoase, cu copii, tineri sau
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în haine tradiţionale, ca şi cum tradiţiile sunt dorite şi
respectate, deşi aceştia întâmpină enorme greutăţi în a-şi manifesta identitatea.
Acest eveniment a fost inclus într-un proiect mult mai amplu numit The oblivio
project, menit să redea diverse stări de intoleranţă a unor ţări europene faţă de
minorităţi. Important este şi că evenimentul a fost organizat în incinta unei
clădiri care aparţine primăriei din Bologna.
Sper ca această scrisoare să ajute la identificarea cauzelor acestor
numeroase evenimente de defăimare a României şi în niciun caz la alimentarea
unei stări de intoleranţă faţă de minoritatea maghiară! În aşteptarea unei reacţii
faţă de această situaţie vă transmit cele mai cordiale salutări. Araveicei Robert
Florin, preşedintele Uniunii Liberale a Românilor din Italia, 07.02.1013". Faţă
de această manifestare cu vădit scop manipulator o poziţie fermă a adoptat şi
conducerea Asociaţiei Catolicilor din Moldova ,,Dumitru Mărtinaş" într-un
comunicat de presă: "Asociaţia Rornano-Catolicilor ,,Dumitru Mărtinaş" a luat
cunoştinţă de organizarea în perioada 26.012013-26.02.2013 în incinta unei
clădiri aparţinând Primăriei oraşului Bologna (Italia) a unei expoziţii fotografice
(autor: Stefano Marzoli) dedicate "ceangăilor" din Moldova.
În prezentarea expoziţiei, organizatorii vorbesc de "o minoritate antică
maghiară, de religie catolică, care riscă să fie extirpată de către o Românie
ortodoxă modernă". Mai mult, după părerea organizatorilor, "ceangăii s-au
stabilit în Moldova încă în Evul Mediu, în urma cuceririi acesteia de către
unguri", conservându-şi chiar "o arhaică limbă maghiară". Fabulaţia merge mai
departe, afrrmându-se că teritoriul unde locuiesc astăzi ceangăii care "sunt
persecutaţi, a fost întotdeauna o poartă a Orientului către Europa". În mod la fel
de bizar se acreditează şi ideea că "prin Moldova trece marea stepă euroasiatică
ce leagă China de câmpiile Ungariei ... spaţiu locuit de popoare şi culturi
diverse". Asociaţia Rornano-Catolicilor din Moldova atrage atenţia asupra
faptului că atît fotografiile, cât şi informaţiile ataşate acestei manifestări, nu
reflectă situaţia reală a minorităţii romano-catolicilor din Moldova, impropriu
numiţi "ceangăi". Nu putem fi de acord de la bun început cu folosirea
termenului "ceangău- csango" ca nume etnic la adresa catolicilor din Moldova.
De asemenea, nu putem accepta mesajul pe care îl transmite Stefano Marzoli
prin intermediul fotografiilor expuse. În mod paradoxal, el asociază "sărăcia şi
mizeria" în care trăiesc "ceangăii" de o pretinsă asimilare forţată a lor, de
discriminarea culturală, etnică, socială, religioasă practicată de statul român
care "nu le acordă aceleaşi drepturi ca şi etnicilor români de confesiune
ortodoxă". Din păcate, o astfel de abordare şi prezentare a situaţiei comunităţii
catolicilor din Moldova a fost făcută în repetate rânduri, făcând se pare parte
dintr-un plan de discreditare a statului român în ceea ce priveşte problema
minorităţilor. Amintim aici doar opiniile exprimate relativ recent de însuşi
Vicepreşedintele Parlamentului European, Tokes Lâszl6, care, referindu-se la
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situaţia "ceangăilor" din România a vorbit despre existenţa unui "genocid
cultural" împotriva acestei "minorităţi", subliniind că identitatea lingvistică şi
culturală a acesteia poate dispărea şi că "în urma politicii de asimilare practicată
timp de mai multe decenii, pierderea limbii materne a căpătat proporţii tragice:
maghiarii ceangăi nu îşi pot folosi în mod liber limba maternă nici în biserică şi
nici în şcoală, rezultatul asupririi fiind asimilarea benevolă".
Insistăm şi pe această cale asupra faptului că nu putem fi de acord cu
permanentele încercări de maghiarizare forţată a catolicilor din Moldova de
către grupuri restrânse de asociaţii şi fundaţii finanţate din fonduri ale statului
maghiar. Menţionăm că în Moldova, conform ultimelor recensăminte, peste
95% dintre locuitorii catolici s-au declarat români, respingând denumirea de
"ceangău". Identitatea românească a catolicilor din Moldova a fost de altminteri
relevată cu destulă claritate în concluziile cercetării sociologice întreprinse în
anul 2002 de către Centrul de Sociologie Urbană şi Regională CURS, din
cadrul Universităţii Bucureşti. Limba lor maternă a fost şi este limba română.
Graiul unguresc pe care o parte dintre ei îl folosesc în paralel cu graiul
românesc transilvan este urmarea procesului de maghiarizare la care au fost
supuşi strămoşii lor în Transilvania, înainte de a se stabili în Moldova.
Insistăm şi pe această cale pe faptul că istoria, limba, cultura populară a
locuitorilor catolici din Moldova relevă apartenenţa acestora la poporul român,
iar necunoaşterea tuturor acestor repere identitare duce la deturnarea identităţii
acestor cetăţeni români şi europeni în egală măsură.
Reiterăm faptul că nu putem vorbi de o minoritate etnică a "ceangăilor"
din Moldova ci, cel mult de o "minoritate religioasă" a romano-catolicilor din
Moldova.
Solicităm Ministerului de Externe al României un punct de vedere
oficial cu privire la acest eveniment cultural care aduce atingere şi imaginii
statului român şi, de asemenea, ca prin Ambasada României din Italia să
organizeze o manifestare culturală care să prezinte situaţia reală a comunităţii
catolicilor din Moldova. Asociaţia Romano-Catolicilor din Moldova,
Preşedinte, Gheorghe Bejan".
Deşi sesizat, Ministerul Afacerilor Externe nu a avut nicio reacţie
(material postat pe site-ul http://www.dantanasa.ro.).
O analiză similară întreprinsă asupra presei locale şi regionale din
Moldova, pe această temă, desigur, va putea oferi noi informaţii, contribuind la
conturarea unei imagini mult mai cuprinzătoare asupra unei problematici
prezente în dezbaterile publice din România, dar şi din Ungaria şi, după cum s-a
văzut, din când în când, şi pe agenda Uniunii Europene, prin grija celor
preocupaţi excesiv de o pseudo problemă: cea a pierderii identităţii membrilor
unei etnii, care nu există decât în viziunea lor.
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CONDICILE DE CALITĂŢI,
VERITABILE CV-URI ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI
ÎN EPOCA REGULAMENTARĂ
Drd. Maria BERCEANU
The Quality Registers,
Real CVs of the Clerks during the Regulamentary Era
Abstract
This article presents an interesting aspect of the modernisation process
that affected the administration of Moldavia Princedom hence, the aspect it
focuses on is the manner of recruitment and promotion of the clerks during the
regulamentary era, by compiling some quality registers for each county. These
contained detailed information about each clerk, his fortune declaration and the
appreciations they would receive when leaving a function. Y ou will tind
highlighted the considerable effort of the authorities in charge with the
administration of Bacau, who put together such papers, important information
sources about that period. We are presenting two such quality registers,
compiled for the years 1839 and 1852, which we have researched at the
Archives ofBacau County.
Key words: modemization, administration, Constitutional Regulations, the
quality registers, state functionary (clerk).
Cu toate limitele sale, impuse, pe de o parte, de interesele marii boierimi
autohtone, iar pe de altă parte de interesele politico-strategice, dar şi "morale"
ale Rusiei, dornică de a linişti suspiciunile Europei cu privire la intenţiile sale şi
totodată de a câştiga încrederea şi simpatia românilor, Regulamentul Organic a
reprezentat, incontestabil, o operă de progres. Ca şi în celelalte domenii şi în
administraţia de stat noua legiuire a urmărit atât o îmbunătăţire a situaţiei
existente, prin măsuri mai moderate, cât şi introducerea unor principii noi de
organizare. Printre direcţiile noi de reorganizare a administraţiei Principatului
Moldova (reorganizare care a inclus şi isprăvnicia Bacăului), puternic marcată
de moravurile epocii fanariote, se situează încercarea de transformare a vechilor
dregători în Junc ţionari publici moderni, care să-şi pună întreaga activitate în
slujba interesului obştesc. În acest sens, poate fi remarcată preocuparea pentru
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conturarea unui adevărat statut al funcţionarilor publici 1• Această tendinţă se
regăseşte atât în textul Regulamentului Organic 2 , cât şi în numeroasele
instrucţiuni de aplicare a acestuia, precum şi în dispoziţiile noi elaborate de
administraţia centrală şi care erau reclamate de necesităţile de moment, în
întreaga epocă regulamentară 3 •
Alte principii noi de organizare a administraţiei statului vizau
asimilarea pe funcţii a rangurilor boiereşti şi alcătuirea de noi condici a
"nobilităţei"; intenţia de a crea o ierarhie clară a funcţiilor publice, un adevărat
"cursus honorum" pe care, cel puţin în plan teoretic, îl putea urma orice slujbaş
al statului; promovarea meritocraţiei, ca element de bază în ecuaţia statutului
funcţionarului public modern; asigurarea stabilităţii în funcţii; introducerea
principiului responsabilităţii, deseori încălcat; programul de muncă strict
reglementat (vara şi iarna); principiul păstrării secretului profesional;
interdicţia pentru orice "cinovnic" de a primi mită; obligativitatea depunerii
unuijurământ la intrarea în slujbă de către toţi dregătorii; introducerea, pentru
prima oară, a concursului, în cazul când erau "mai mulţi candidaţi la un post";
leafa fixă prevăzută într-un buget al slujbelor publice; acordarea, în premieră,
de pensii; o mai temeinică organizare a cancelariilor şi o ordine mai strictă în
ţinerea condicilor de intrare - ieşire ori de păstrare a actelor; stagiul de trei ani
al absolvenţilor care doreau să se angajeze în administraţia statului, ş.a 4 •
Introducerea acestor principii, care este şi un deziderat al epocii noastre,
destul de greu de atins, nu putea debuta decât prin introducerea unor
reglementări clare, precise, obligatorii la nivelul întregii administraţii, privind
modul de recrutare şi promovare a funcţionarilor publici. După cum am
subliniat mai sus, meritocraţia era un element de bază în ecuaţia statutului
funcţionarului public modern, dar care s-a impus doar treptat şi nu pe deplin,
deşi a reprezentat o preocupare constantă a reglementărilor legislative din
perioada regulamentară. În ofisul domnesc din 4 septembrie 1834 5 se arăta că
,,râvna în slujbă se va preţui după măsura isprăvei a celor lucrate, iar nu după
Manuel Guţan, Istoria administraţiei publice locale În statul român modern, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2004, p. 22.
2
Pentru detalii, a se vedea Regulamentul Organic al Moldovei, ediţie integrală şi studiu
introductiv de Dumitru Vitcu şi Gabriel Bădărău, cu sprijinul lui C. Istrati, Editura Junimea,
Iaşi, 2004. În continuare se va cita Regulamentul Organic al Moldovei.
3
Pentru detalii privind numeroasele acte emise în domeniul administrativ în epoca
regulamentară, a se vedea Manualul administrativ al Principatului Moldova cuprinzătoriu
legilor şi dispoziţiilor introduse În ţară de la anul 1832 pănă la 1852, tom. 1-11, Iaşi, 1855-1856
(în continuare se va cita Manualul administrativ); Adunare de ofisuri şi deslegări În ramul
1

giudecătoresc,

slobozite de la Întronarea preÎnălţatului domn Mihail Grigore Sturdza vv. până
la anul 1844, iulie 9, Iaşi, Institutul Albinei, 1844 (în continuare se va cita Adunare de ofisuri).
4
Ibidem.
5
Adunare de ofisuri, p. 28.
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numărul cel înmulţit al hărtiilor". În acelaşi sens, reţine atenţia recomandarea
făcută de domn Sfatului Cârmuitor încă din 23 septembrie 1834 6 (înainte de

aprobarea legii asimilării pe funcţii a rangurilor din 1O martie 1835) ca, pentru
"cinovnicii aflători în slujba statului, "să se alcătuiască condici de calităţi"
în "toate ramurile ocârmuirei" în care să se înscrie "calităţile dregătorilor
obşteşti", pentru ca, pe baza acestora să poată fi evaluaţi în vederea avansării.
Pentru realizarea acestui obiectiv, aceste condici furnizau "ocârmuirei"
numeroase şi "întregile cunoştinţe" în legătură cu " împrejurările personale a
tuturor cinovnicilor aflători în slujba statului", informaţii importante asupra
7
"ştiinţilor, a destoiniciei, a stăruinţei şi a slujbelor fiecăruia" .
În ofisul domnesc de la data menţionată erau solicitate informaţii
amănunţite în legătură cu datele personale ale "amploiatului", care trebuiau
menţionate la nivelul fiecărui ţinut, de la numele slujbaşului, data şi locul
naşterii, starea civilă, numărul de copii, şcolile la care a studiat, limbile străine
cunoscute, până la enumerarea funcţiilor avute anterior celei de faţă şi "chipul
ieşirei" din slujba respectivă, "moraliceasca purtare" ş.a. La final era anexat un
model sub formă de tabel, despre "chipul" completării condicii respective 8 , în
care erau cuprinse detalii în legătură cu modul de completare a unei astfel de
condici cu datele personale ale "amploiatului". Prin multitudinea şi diversitatea
informaţiilor cuprinse, aceste condici de calităţi sunt comparabile cu CV- urile
epocii noastre.
În legătură cu aceeaşi problemă, erau făcute recomandări de către domn
Secretarului de Stat în ofisu1 din 14 septembrie 1844 9 , cerându-i să stabilească
drept regulă tuturor departamentelor de a ţine regulat condici în care să înscrie
"calităţile amploiaţilor atârnaţi de cătră fiecare" şi ca pe viitor "prezentaţiile"
(recomandările) pentru "înaintirea în ranguri să fie întemeiate fără abateri pe
aceste condici".
Îndemnul de a respecta aceste norme se regăsesc şi în ofisurile domneşti
din 4 februarie 1848 10 , 16 februarie 1848 11 , în anaforaua Secretariatului de Stat
din 24 august 1849 12 , în ofisurile domneşti din 3 iulie 1851 13 , adresat
Secretariatului de Stat, prin care Marele Postelnic era îndemnat "a aduna în tot
anul condicile de calităţi "după care urmează a fi întemeete reprezentaţiile
toţi

Ibidem, pp. 32-35, cu repetarea instrucţiunilor la pp. 195-197, 292-293. A se vedea şi
Manualul administrativ, tom II, pp. 152-155.
7
Ibidem.
8
Ibidem, pp. 154-155.
9
Ibidem, p. 159.
10
Ibidem, pp. 159-160.
11
Ibidem, pp. 160-161.
12
Ibidem, pp. 161-162.
13
Ibidem, pp. 162-163.
6
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pentru ranguri". La aceeaşi dată, 3 iulie 1851 14 era adresat un ofis domnesc cu
aceleaşi recomandări şefilor tuturor departamentelor.
Frecvenţa
acestor
acte se datorează nerespectării indicaţiilor administraţiei centrale la nivel local,
datorită lipsei de experienţă care a generat "feliuri de nedumerire" în legătură
cu alcătuirea şi ţinerea acestor condici "după înţălesul Domnescului ofis", în
legătură cu "feliul trecerei şi a înscrierei calităţilor cinovnicilor" 15 . Un alt factor
a fost neglijenta şi lipsa de responsabilitate a celor care trebuiau să
întocmească aceste documente: "multe condici nici s-au găsit isprăvite precum
16
se cerea şi altele neîncepute" . În fine, corupţia, veche tară moştenită din
epoca fanariotă era încă prezentă. Domnul a descoperit că s-au făcut
"prezentaţii pentru avansare în funcţii fără întemeiere", întrucât persoanele
respective nu erau în "slujbă lucrătoare" în acel moment (ofisul din 16 februarie
1848) 17 . La aceeaşi dată, la Secretariatul de Stat se aflau un însemnat număr de
"prezentaţii de la deosăbite posturi şi din deosăbite vremi", precum şi ,jalbe
pentru ranguri", care nu erau înregistrate şi prin urmare nu erau legale 18 .
Abuzurile săvârşite la acordarea rangurilor sunt prezente ca un leit-motiv în
epocă" 19 • De altfel, domnul, abuzând de atribuţia sa de numire sau destituire a
funcţionarilor, a ştiut pe cine, cum şi când să numească sau să revoce dintr-o
slujbă publică - chiar în condiţiile protectoratului rus - şi să alcătuiască "o
contrapondere administrativ - birocratică" 20 la numeroasele acţiuni de
contestare ale boierimii (foarte numeroase în timpul lui Mihail Sturdza). Totuşi,
introducerea, la început în plan teoretic a acestor principii, într-o perioadă de
"lumini şi umbre, de progrese nete şi de regrese temporare", de ,,realizări şi
contradicţii" 21 reprezenta un bun început în direcţia modernizării
administrative. Poate volumul prea mare de acte şi instrucţiuni de aplicare
(ispravnicii trebuiau să întocmească rapoarte de primire a acestora, de rezolvare
sau nu a sarcinilor, ş.a.) i-au copleşit pe conducătorii locali, atenţi să răspundă
14

Ibidem, p. 163.
Adunare de ofisuri, nr. 291, p. 292. Constatarea este făcută în anaforaua Logofeţiei Dreptăţei
din 13 septembrie 1843, "atingătoare de ţinerea condicilor de calităţi pentru partea ramului
15

ftiudecătoresc".
6

Ibidem.
Manualul administrativ, II, p. 160-161.
18
Ibidem.
19
Gheorghe Platon, Alexandru Florin Platon, Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea.
Context european, evoluţie socială şi politică (Date statistice şi observaţii politice), Ed.
Academiei Române, Bucureşti, 1995, p.l 04. Aceste acuzaţii se regăsesc în memoriul boierilor
din 1835, Ia care fac referire autorii.
20
Mihai Răzvan Ungureanu, Genealogia ca expresie a definiţiei sociale a boierimii
moldoveneşti în epoca regulamentară, în ,,Arhiva Genealogică", III (VIII), 1996, 3-4, pp. 2-8.
21
D. Ciurea, Civilizaţia în Moldova în perioada 1834-1849, în ,,Anuarul Institutului de Istorie
şi Arheologie «A. D. Xenopol»" laşi, XIII, 1976, Extras, p. 1.
17
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în scris tuturor solicitărilor ocârmuirii şi distraşi astfel de la rezolvarea
numeroaselor şi diverselor probleme locale. N. Iorga a sesizat, poate cel mai
bine, contradicţia dintre modernitatea regulamentelor şi instituţiilor propuse
prin legiuirile din epoca regulamentară şi imposibilitatea ca acestea să fie
respectate în litera şi spiritul lor. Marele istoric arăta că Regulamnetul "a
instalat o administraţie destul de complicată ca să permită toate abuzurile
administraţiei de sistem ruso-francez [... ]. Sub pretextul de a înlătura
samavolnicia şi tirania [... ] se împiedică orice iniţiativă. Un mare volum de
regulamente [... ] înlocui legile ce ar fi trebuit să se voteze [... ] şi se substituie
cuprinsului principal, simplu şi logic, al unei adevărate constituţii, aşa cum ea
22
licărise în mintea autorilor de propuneri" •
Cu toate limitele menţionate, modernizarea era ireversibilă. În acest
sens, alcătuirea Condicilor de calităţi pentru funcţionarii publici reprezenta un
pas important în acest demers. De această sarcină s-a achitat şi isprăvnicia
ţinutului Bacău. La Serviciul Judeţeană Bacău al Arhivelor Naţionale, fond
Prefectura judeţului Bacău, s-au păstrat doar cinci dosare cuprinzând condici
de calităţi, alcătuite pentru anii 1839, 1852, 1853, 1854 şi 1855, pe baza
modelului trimis de ocârmuire, pe care îl vom reproduce mai jos. Pe baza
cercetării acestor condici, dar şi a altor documente am încercat să identificăm
numele precum şi alte informaţii despre cei care au condus treburile ţinutului
nostru în epoca regulamentară. O listă, desigur nu completă a ispravnicilor
băcăuani în perioada menţionată, ar putea fi:
• la 1O august 1829, erau ispravnici la ţinutul Bacăului spătarul Scarlat
Crupenschi şi aga Costache Bucşenescu, despre care se specifică faptul că "se
găseşte în slujbă", conform unui "izvod pentru toţi ispravnicii ce se află acum
în slujbă, cu însemnare însă a acelor ce rămân la locul lor şi a acelor ce cer
însuşi sloboziri din slujbă" din 27 martie 1831 23 •
• La 19 martie 1831, fără a se menţiona motivul (de exemplu dacă
titularul însuşi a cerut schimbarea din funcţie, aşa cum cerea ordinul lui
Mircovici), în locul "d-lui aga Costache Bucşenescu" a fost ,,rânduit" spătarul
Alecu Vîrnav "dupe predlojenia" cu nr. 2.014/19 martie 1831 24 . Scarlat
Crupenschi se pare că a rămas în această funcţie, aşa cum se arată în "izvodul"
25
menţionat din 1831, dar şi în documentul din 28 aprilie 1830 , unde "Necu1ai
Dobrovăţ căpitan" arată cum din porunca lui Scarlat Crupenschi, "ispravnicul
ţinutului Bacău" a măsurat o bucată de pământ din moşia Măzănăeşti, partea
satului Cernu, din ţinutul Bacău.
N. Iorga, Istoria românilor. Revolufionarii, voi. 8, Bucureşti, 1938, p. 342.
Analele parlamentare ale României, tom Iz, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1893, p. 249.
24
Ibidem.
25
Arhivele Naţionale Bacău, colecţia Documente, VII/133 (b).
22
23
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• Pe temeiul adresei cu nr. 4018 din anul 1832 a ,,Departamentului
Ministeriei pricinilor din lăuntru", ,,Foaia Oficială" a adus la cunoştinţa publică
"lista numirilor întărite, la posturile publice în Principatul Moldovii, carii se
află acum în fiinţa slujbei (după introducerea Regulamentului Organic)" 26 . La
capitolul ,/spravnicii pe la ţinuturi", la ţinutul Bacăului este menţionat în
această funcţie spătarul Antohi Sion, numit, probabil, în locul celor doi
menţionaţi anterior. Acesta a rămas în fruntea ţinutului până la 31 octombrie
1834, când se atestă că a făcut "teslamarisirea canţileriei" 27 (predarea acesteia)
către noul ispravnic.
• Dar cele mai numeroase informaţii despre numele, statutul ori situaţia
dregătorilor ţinutului Bacău le-am găsit în sus menţionatele "condici de
calităţi" 28 întocmite şi de această isprăvnicie pe baza instrucţiunilor primite, pe
baza ofisului domnesc cu numărul 72 din 10 mai 1835 şi înalta rezoluţiei din 6
iunie 1835 asupra anaforalei Sfatului Administrativ cu numarul 682, când s-au
tipărit şi trimis aceste "instrucţii", cu câte un model şi alte articole din
Regulamentul Organic 29 . Din "Condica calităţii indeletnicirii cinovnicilor
atâmaţi de ştatul isprăvniciei ţănutului Bacău din Prinţipatul Moldaviei",
alcătuită "la anull839, luna noemvrie 1 zi" 30 , aflăm că, la această dată, "să află
ispravnic la isprăvnicia Bacăului" Neculai Rosăt31 •

Uricarul sau colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor, publicate de
Theodor Codrescu, voi. XII, Tipografia "Buciumul român", Iaşi, 1889, pp. 23-31.
27
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Isprăvnicia Bacău, tr. 345, op. 370, d. 527.
28
La Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura jud. Bacău, s-au pătrat astfel de condici şi doar
~entru anii 1839, 1852, 1853, 1854 şi 1855, pe care le-am cercetat şi le vom reda în parte.
9
Manualul administrativ, II, p. 625-626. De altfel, articolul XVI din Regulamentul Organic,
stipula: "lspravnicii, cătră sfărşitul anului, adecă 1-18 dechemvrie, vor trimite Departamentului
din Lăuntru condica de calităţile amploiaţilor ajlători supt ocânnuirea lor, după înţălesul
aşezământului întru aceasta" (Regulamentul Organic, p. 630). Conform modelului trimis de
ocârmuire, condicile de calităţi urmau să cuprindă ,,numele cinovnicilor după rânduiala
alfabetică", data şi locul naşterii, starea civilă, câţi copii are, dacă a fost "în şcoli şi ci au
învăţat", dacă ştie limbi străine şi care anume, ce funcţie "politicească sau militărască" a deţinut
anterior şi pentru cât timp, din ce cauză a renunţat la ea, felul slujbei actuale şi momentul în
care a fost numit, dacă este "silitoriu şi harnic", dacă are "isteţime şi ştiinţă", dacă este priceput
şi conştiincios, dacă are o purtare "moralicească", dacă a fost "dojănit" sau pedepsit pentru
"părăsirea datoriilor sale", în perioada cât a deţinut slujba respectivă, ş. a. În funcţie de calităţile
menţionate, fiecare "cinovnic" urma să fie încadrat în una din categoriile: ,,rău", dacă acesta nu
era ,,nicidecum destoinic în îndatoririle slujbei"; "de mijloc", dacă "silinţa, hărnicia, duhul,
ştiinţa, destoinicia la unele răspunde cu deplinătate iar în altele nu"; "bun", dacă "cinovnicul
este destoinic în îndatoririle slujbei"; "prea bun", dacă "cinovnicul se deosebeşte cu silinţa,
hărnicia, firescul duh, ştiinţele şi cu osebite destoinicii în slujbă" (Manualul administrativ, tom
II, p. 152-154.
30
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d.l/1839, f. 1-4.
31
Ibidem, f. 1 v.
26
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• Ofisul circular domnesc din 31 decembrie 1843 adresat nominal tuturor
ispravnicilor Principatului Moldovei (situaţie rar întâlnită, de regulă
indicându-se doar numărul de înregistrare al exemplarului trimis fiecărei
isprăvnicii) le cerea acestora "o lucrare mai slobodă şi mai stăruitoare în cercul
îndatoririlor" lor. Exemplarul trimis ţinutului Bacău, enumerat al 6-lea, cu
numărul de înregistrare 103, preciza şi numele ispravnicului acestui ţinut, aga
Grigore Rosit, căruia îi era adresae 2 •
• Unele documente, îl pot menţiona pe conducătorul ţinutului şi prin
formula "dregătorul ţinutului Bacău", cum ar fi cel din 11 noiembrie 1850, care
arată că Alecu Iacovache colonel, dregătorul ţinutului Bacău împreună cu
Alecu căminar "prin cercetarea făcută" la faţa locului au constatat că boierii
Prunculeşti au "tras" sub stapânirea lor "curăturile făcute din codru" ale unui
număr de "34 târgoveţi din Bacău", 85 locuitori din satul Dealul Nou şi 225 din
Liuzi Călugăra 33 .
• "Condica de calităţi pentru amploiaţii atâmaţi di ştatul administraţiei
destrictului Bacău pe anul 1852" 34 (observăm neologismele pătrunse sub
influenţă occidentală: "amploaiaţi" în loc de"cinovnici" "administraţie" în loc
de "isprăvnicie", "destrict" în loc de "ţănut"), aduce noi informaţii despre
conducătorii locali ai ţinutului nostru. Astfel, din ianuarie 1852, devine
ispravnic, vornicul Costache As/an, funcţie menţionată tot cu un termen nou,
35
"dregătoriu ţănut Bacău" .
• Cu toate că avea experienţă profesională, fiind anterior "ispravnic pi la
mai multi ţănuturi", câte "doi şi trei ani", vomicul Costache Aslan nu a rămas
în acest post nici doi ani, pentru că, "di la 1853 maiu 22" a fost înlocuit cu aga
Costache Strat, numit în condica de calităţi din 1853 36 "dregătoriu ţinut
Bacău" şi "ispravnic destrict Bacău" 37 • Era mai tânăr, 31 de ani (născut în 1822
"în Tărg Frumosu"), bogat, cu un venit de 30.000 galbeni, "holteiu", a deţinut
anterior funcţii "în instanţii mai înalte", ieşind onorabil din acestea, anume
"după a sa cerire" şi fără a fi "dojănit".
• După un an şi două luni, cea mai înaltă dregătorie a ţinutului va fi
preluată, la 26 iulie 1854 de aga Iorg(u) Lipanu, numit în "Condica de calităţi
pentru amploaiaţii atâmaţi di ştatul administraţiei destrictului Bacău pe anul
1854"38 cu titlul de "dregătoriu distric(t) Bacău" 39 . Documentul ne arată, ca şi
32
33
34
35
36
37
38
39

Arhivele Nationale Iaşi, fond Ministerul de Interne, tr. 1772, op. 2020, d. 4874, f. 4.
Arhivele Nationale Bacău, colectia Documente, IX/39.
Idem, Prefectura jud. Bacău, d. 111852, f. 1-11.
Ibidem, f. 1 v.
Ibidem,d.l/1853,f.l-12v.
Ibidem, f. 1 v.
Ibidem,d.l/1854,f.l-12v.
Ibidem, f. 1 v.
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în cazurile anterioare, că la nivelul ţinutului Bacău, principiul stabilităţii în
funcţii stipulat de Regulamentul Organic nu a fost respectat,
iar
"particularnicele interesuri" au avut câştig de cauză. Condica de calităţi pe anul
1855 40 , îl atestă în funcţie pe ultimul ispravnic menţionat, aga Iorgu Lipanu, ca
"administrator district Bacău", cu enumerarea datelor personale reluate din
condica anterioară. Pentru a completa imaginea celor care s-au aflat temporar la
conducerea ţinutului Bacău, ispravnicii administratori sau a subordonaţilor
acestuia, privighetorii ocoalelor, lucrătorii din cancelarie, vorniceii satelor, alţi
slujbaşi, vom prezenta, în cele ce urmează, conţinutul complet al condicilor de
calităţi alcătuite de isprăvnicia Bacăului pentru anii 1839 şi 1852. Economia de
spaţiu nu ne permite publicarea tuturor acestor condici, urmând ca într-un
număr viitor să prezentăm şi conţinutul celor din anii 1853, 1854 şi 1855.
Pentru mai multă claritate, vom prezenta şi modelul transmis de centru către
isprăvnicii, după care trebuiau alcătuite condicile de calităţi pe plan local. Am
respectat forma veche a unor termeni, iar acolo unde lipsea o literă sau un
cuvânt, le-am adăugat în paranteză, întregind textul. Aceste documente
impresionează prin detaliile solicitate despre cei care au condus destinele
ţinutului Bacău, unele dintre acestea fiind extrem de actuale. Conform
modelului trimis de ocârmuire, condicile de calităţi urmau să cuprindă "numele
cinovnicilor după rânduiala alfabetică", data şi locul naşterii, starea civilă, câţi
copii are, dacă a fost "în şcoli şi ci au învăţat", dacă ştie limbi străine şi care
anume, ce funcţie "politicească sau militărască" a deţinut anterior şi pentru cât
timp, din ce cauză a renunţat la ea, felul slujbei actuale şi momentul în care a
fost numit, dacă este "silitoriu şi harnic", dacă are "isteţime şi ştiinţă", dacă este
priceput şi conştiincios, dacă are o purtare "moralicească", dacă a fost "dojănit"
sau pedepsit pentru "părăsirea datoriilor sale", în perioada cât a deţinut slujba
respectivă, declaraţia de avere - valoarea, precum şi modul de dobândire:
"moştenire", "zestre" sau "de dânsul câştigată" ş.a. În funcţie de calităţile
menţionate, fiecare "cinovnic" urma să fie încadrat în una din categoriile: ,,rău",
dacă acesta nu era "nicidecum destoinic în îndatoririle slujbei"; "de mijloc",
dacă "silinţa, hărnicia, duhul, ştiinţa, destoinicia la unele răspunde cu
deplinătate iar în altele nu"; "bun", dacă "cinovnicul este destoinic în
îndatoririle slujbei"; "prea bun", dacă "cinovnicul se deosebeşte cu silinţa,
41
hărnicia, frrescul duh, ştiinţele şi cu osebite destoinicii în slujbă" •

40
41

Ibidem, d. 1/1855, f. 1-12 v.
Manualul administrativ, tom II, pp. 152-154.
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Model de alcătuire a unei condici de calităţi,
trimis prin ofis domnesc, la 23 sept. 1834 "supt nr. 47, cătră Sfatul Cărmuitor
cu arătarea regulei precum să se ţie condicele de calităţi şi să se facă
înscrierea lor" (publicat în Manualul administrativ, tom Il, p. 154 - 155).
Foaie, extract din Condica de calităţi
pentru amploaiaţii departamentului .................. .
pe anul18 ........................ .

rangul
Data şi locul

Numele, familiea,
amploaiatului.

şi naţionalitatea

naşterii

Studiile sale
Casnicele împrejurări

Anul.
Luna.
In care şcoală au învăţat.
Ce curs de ştiinţă.
Ce limbi ştie.
Este căsătorit sau nu.
Numărul

copiilor.

Moştenire.

Avere de

Zestre.

faţă

Posturile ce au ocupat în
deosebite timpuri

Postul ce ocupă de

faţă

Îndeletnicire în slujbă
Moralitatea

Remuneraţia

Ieşire

din post

De dânsul câştigată.
Rangul dregătoriei.
Gradul postului.
Timpul cât I-au ocupat.
Sub care împrejurare s-au lăsat.
Gradul postu.
Data de când îl OCI.l}'_ă.
In complect sau peste stat.
Ştiinţa.

Hărnicia.

Caracter şi purtare.
De au fost lăudat sau reprimat.
Remunerat sau prin rang, sau dar
bănesc.

De este vrednic a să înainti sau de ce
nu.
Data ieşirii din post.
Modul eşirirei.
Şeful

Observaţie

departamentului.
........ din Departamentul ..........

Secţia

Nr.
Anul.. ........ luna.............

laşi
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Născut

Născut

în tărgul Pietrii la anul 181 O, luna iulie 20 zile

tărgul Fălticeni, ţănutul

în

Sucevii, la anul

1813 luna oct(omvrie)

Au învăţat la

şcoale

politicile greceşti

şi moldovineşti

Voroveşti greceşti şi moldovineşti

Au învăţat carte la şcoală obicinuită
Voroveşti

Esti însurat de 2 ani, are un copil parte

fimeiască

numai în limba Patrii

Esti însurat de un an

şi

moldovineşti

6 luni, ari un copil parte

bărbătească

Are parte de

moşie
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comandirovci au săvărşit

luna noe(vrie)

Osărdnic şi deştept şi

Îndeletnicire de mijloc

credincios

Să află poliţmaister

la

tărgul Bacău

de la anul 1838
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Cu moralicească purtare.
Să află

în

slujbă

N-au fost dojănit
-----

Neprihănit

Neprihănit
Să află

în

N-au fost
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Născut

în tărguşor Moineştii la anul1815, luna apr(lie) 15.

Născut
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şcoale

obicinuite,

Vorbeşti moldovineşti
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~

0'1
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în tărg Roman, la anul 1808, apr(ilie) 10

Au învăţat carte la şcoale obicinuite moldovineşti
Vorbeşti

în limba Patrii

~

moldovineşti

numai

~

Să află

cr'

Însurat de 2 ani, ari un copil parte bărbătească

holteiu
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de la

Să află

scriitoriu în
1833 luna maiu

De mijloc

De mijloc

Neprihănit

Neprihănit

Să află

Să află

Dojănit

pentru scăpare din videre

-)

:::t. 3 -· n. ~ -· ,.-..
-npot:;

canţelerie isprăvnicii ţăn(utului) Bacăului

slujbă

-·n

= ~ SI=
= EP -· ~~ :g.-·

(")

în

~

în

Dojănit
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N
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E.
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pentru lenevire

w

o
...,

_,
=

cănţeleria ţănutului Bacău

slujbă

t::J

o

de la anul

Alecu

Bărlădean

Născut

în sat Rădiul

Au învăţat la

şcoale

Pitariul Manolache Spiridon
ţăn(ut) Neamţul,

Născut

în sat Comăneştii, Ia anul 1814,
fevr(uarie) 5 zile

la 1804, noemv(rie).

Au învăţat carte la Schit Frumoasa
moldovinesti si grecesti

obicinuite.

Vorbeşti moldovineşti

Vorbeşti moldovineşti şi greceşti

în limba Patrii

Esti însurat de 2 ani

Esti însurat de 1 an de zile

Are parte de moşie în hotarul

Rădiu ţăn(ut) Neamţul şi

acareturi în tărg Bacău
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priv(ighetor) la ocol Bistriţii de Sus de la an 1839 luna sept(embrie)
prestavlisât [ ... ] cu nr. 11. 905 spre întărire
Sărguitoriu

~
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Să află

~
......

Să află

privighetoriu la ocol Tazlău de
Sus la ţăn(ut) Bacău de la 11 mar(tie)
1835.
Sărguitoriu
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Neprihănit

Neprihănit

Să află

slujbă

Să află

dojănit

N-au fost

în

N-au fost
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precum prin carte(a) Cinstitului Departament a Trebilor din Lăuntru din 10 octomvrie anul
cu nr. 20. 333 urmată cătră această isprăvnicii a ţănutului Bacău să poronceşti cu
întărire la ace din anul 1834 nr. 18. 473, alcătuindu-să această condică a calităţii şi trecându-să
cinovnicii atărnaţi de ştat Bacău potrivit cu calitatea îndeletnicirii şi altor împregiurări
atingătoare de a lor merite întocmai precum să arată.
Ocărmuitoriul postului, N. Roset
curgătoriu

Samiş,

indescifrabil
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Condică

de calităţi
pentru amploeatii atârnati di statul administratiei destrictului Bacău
pe anul1852
(Arhivele Naţionale

Bacău,

fond Prefectura judeţului

Familia, rangul şi naţionalitatea amploeatului
Data naşterii
Locu naşterii
La ce şcoli au învăţat
Ce curs de ştiinţi
Ce limbi ştie
Este căsătorit au nu
Numărul copiilor
Moştenire

Data

şi

Bacău,

d.l/1852, f. 1-12 v).

locul naşterii

Studiele sale

Casnicele

împregiurări

Zăstri

Esti căştigată
Ramul dregătoriei
Gradul postului
Timpul cât I-au ocupat
Sub cari împregiurări s-au
Gradul postului
De când îl ocupă
In complect sau piste ştat

Posturile ci au ocupat în
lăsat

Posturile ce

Ştiinţa

ocupă

di

faţă

Îndeletnicire în slujbă

Hărnicia

Caracteru şi purtarea
De au fost lăudat sau reprimat
Remunerat au prin rang au prin dar bănesc
Di esti vrednic a să înainti. Di ce nu
Data eşirei din post
Modul eşirei

Moralitatea
Remuneraţie

Eşire

din post

Observaţie

Celor în complect
Celor piste stat
Total

osăbite

Numerul
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timpuri
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Medelniceriu A. Dimitriu - şăf mesii 1-lu

Vornicu Costachi Aslanu -

Născut

Născut la 1804 fevruarie 1-iu

la 181 O iulie 20

473
dregătoriu

ţănut Bacău

În tărg Petrii

În tărg Ocnii

În şcoli obicinuite şi dascăli în casă

Cu

Greceşti şi moldovineşti

Nemţeşti, greceşti şi moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Căsători tu

Căsători tu

Patru copii, doi parte bărbătească

şi

doi

fimeiască

cu locu lor în tărg

Bacău

casă

Unul, parte bărbătească

20. 000 galbini

Parte de moşie în hotar Rediu ţănut Bacău
In canţilerie isprăv(niciei) ţinut Niamţ şi la
iscadron meliţii iţiod.
Trii ani la Niamţ la iscadron, un an
iţiod. un an

şi

6 luni

Ispravnic pi la mai multe ţinuturi

Câte doi
După

a sa cerire

Şăf mesii

Moşie Săscutu

Asăminea

În epistemiia condeiului

După

în

Moşie Săscutu

Nimic
Casă

dascăli

1-iu

şi

trii ani

a sa cerire

Ispravnic

Dilal833

Di la ghenarie 1852

În ştatu

În complectu

Cunoaşti

formili

Osărdnic

cu necruţari, îndiletnic

Cu filotimii,
Lucrările

săntiment şi bună

sali au fost

purtari

lăudati

Cu rangu de Medelnicer
Meriteşti
Să află

Cu rangu de Vomicu

cu drept cuvânt înaintiri

în

slujbă

Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

Pi lăngă îndatorirea di şăf mesii 1-m au săvărşit
feliuriti comandirovci în cili mai gingaşi
obiecti atin_gătoari di atributul haznelii şi
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linişte( a) publicului, în prigătiri di ecsăcutări
di zahereli în vremea oştirii (ruse),
îndeplinind la prilejuri în lipsă şi datoriile di
samiş şi di ispravnic, dând vii dovezi de
vrednică credinţă şi bună pildă.

În complect

În complect

Asăminia

Asăminia

Dv(ornic)

•

Todiraşcu Tăutu- şăfmesii

a

nr

De 24 ani
Născut

Slug(er) Costachi Demianudooa

mesii a

De 40 ani

în tărg

Bacău

Născut

în sat Leţcana

În şcoli normale

In şcoli obicinuite la Roman,
Mitropolie

Moldovineşti

Greceşti şi moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Holteiu

Căsătoritu

Iaşi şi

Doi copii, unul parte bărbătească

N-ari

şi

unu

fimeiască

Nimica, nefiind

eşit

din casa părinţască

Nimica

Nimica

Asăminia

Asăminia

Un loc de casă în

Scriitoriu în giud(ecătoria)

ţinut Bacău

Asăminea

Doi ani de zile
După

şăf

După

a sa cerire

Şăfmesii

a nr•

Bacău

La anul 1832- priv(ighetor) la ocol Bistriţii
ţinut Niamţului, la 1834 în
giud(ecătoria)acelui ţinut şi la 1838 cu
comisăe catagrafii la ţin(ut) Bacău
Privighitoriu scriitoriu la giud(ecătorie) şi
cu comisăia
Privi(ghitoriu) un an, la giud(ecătorie) 8 luni
şi cu comisăia 6 luni
a sa cerire

Şăfmesii

a n·•

Di la anul 1842 să află slujind la alti madeli
iar şăf di la 1850

Di la anul 1841 să află slujind la alti madeli
iar post ci-i acum di la 1849

În ştatu

În ştatu

Cunoaşti

formili

Indeletnic cu necruţari

Cunoaşti

formili

Osărdnic

cu necruţari, îndeletnic
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Cu filotimii
Lucrările

şi săntiment

sali au fost

Cu filotimii,

lăudati

Lucrările

475

săntiment şi bună

sali au fost

purtari

lăudati

N-au primit nimica

Au primit prin rangu di sluger

Meriteşti

cu drept cuvânt înaintiri

Meriteşti

cu drept cuvânt înaintiri

Să află

slujbă

Să află

slujbă

în

în

Asăminia

Asăminia

Păstrează atestaturili cuviniti pentru buna sa
purtari. Disăvârşăşti cili mai gingaşi
comandirovci în liniştea lăcuitorilor muncitori
di pământ

îndatoririle avute di şăfmesii a 11-a,
au disăvarşit feliurite
comandirovci atingătoare de buna linişti a
publicului. Păstrează atestaturili cuviniti.

În complect

În complect

Asăminia

Asăminia

Gheorghe Dimitriu -

şăf mesii

a 1111-a

Pe

lângă

lucrările rosăeneşti,

Dv(ornic) Nicu

Dămianu-

De 28 ani

De 30 ani

În tărg Petrii ţinut Niarnţ

La satu

În şcoli opşteşti

În şcoli opşteşti

Moldovineşti

Moldovineşti şi greceşti

Moldovineşti

Asăminea

Holteiu

Holteiu

N-ari

N-ari

Nimica

Nimica

Asăminia

Asăminia

Un loc cu

casă

ci esti în

tărg Bacău

Leţcana ţănut Bacău

casă

Un loc de

N-au fost

N-au fost

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Regularisât de

şăf mesii

Di la anul 1840 să

află

slujind

în

tărg Bacău

Scriitoriu mesii 1
Di la anul 1840
În ştatu

În ştatu
Cunoaşti

a II II-•

scriitor mesii 1

fonnili

lndeletnic cu necruţari

Cunoaşti

formili

Osărdnic

cu necruţari, îndeletnic
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Cu filotimii
Au fost

şi săntiment

lăudată

Cu filotimii,
Lucrările

lucrarea sa

sali au fost

N-au fostu

N-au fostu

Meriteşti

Meriteşti

Să află

cu dript cuvânt înaintiri

Să află

slujind

săntiment şi bună

purtari

lăudati

cu drept cuvânt înaintiri

în slujbă

Asăminia

Asăminia

Pentru buna sa purtari, păstrează atestaturili
cuviniti. Disăvârşăşti cili mai multi
comandirovci.

Pe lângă îndatorirea avută di scriitoriu mesii
a 11-a, au disăvarşit celi mai gingaşi
comandirovci în feliuriti obiecti. Păstrează
pentru buna sa purtari atestaturili cuviniti.

În complect

În complect

Asăminia

Asăminia

Ioan Nechiforescu- reghistrator

Ioan Constandin - arhivariu

Di 29 ani

Di 21 ani

În sat Berzunţ tinut Bacău

În tărg Bacău

În şcoli politiceşti

În şcoli opşteşti

Moldovineşti

Moldovineşti

Moldovineşti

Asăminea

Holteiu

Holteiu

N-ari

N-ari

Nimica

Nimica

Asăminia

Asăminia

Acareturi cu locul lor în

tărg Bacău

Asăminia,

N-au fost

N-au fost

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Reghistrator

Arhivariu

Di la anul 1840 să
dila1843

slujind, iar reghistrator

Di la anul1845
di Ia 1851

să află

În ştatu

În ştatu
Cunoaşti

află

nefiind dispărţit di casa părinţască

formili

Cunoaşti

formili
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Osărdnic

Indeletnic cu necruţari
Cu filotimii,
Au fost

săntiment şi bună

lăudati lucrărili

purtari

cu necruţari, îndiletnic

Cu filotimii,
Lucrările

sali

N-au fostu

Meriteşti

Meriteşti

Să află

Să află

slujind

săntiment şi bună

sali au fost

N-au fostu
cu dript cuvânt înaintiri

477

purtari

lăudati

cu drept cuvânt înaintiri la rangu

în slujbă

Asăminia

Asăminia

Păstrează atestaturili cuviniti doviditoari
pentru bunili sali purtări. Disăvârşăşti cili mai
gingaşi comandirovci.

Pe lângă datorirea avută di arhivariu în curs
di şapti ani, au disăvarşit cili mai gingaşi
comandirovci în feliuriti însărcinări ci i s-au
pus de presudsfii dând vii dovezi de credinţă
şi pildă. Păstrează atestaturili cuviniti
doviditoari bunii sali purtări.

În complect

În complect

Asăminia

Asăminia

Gheorghi Petroviciu - scriitoriu mesii
a II-a
Di 19 ani

Dv(ornic)
a III-a
Di 18 ani

În tărgu Roman

În tărg Bacăului

În şcoli politiceşti

În şcoli opşteşti

Moldovineşti

Moldovineşti

Asăminea şi franţuzăşti

Asăminea şi franţuzăşti

Holteiu

Holteiu

N-ari

N-ari

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Nimica, nefiind

eşit

din casa părinţască

Scărlat Tăutu-

Nimica, nefiind

eşit

din casa părinţască

N-au fost

N-au fost

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Scriitoriu mesii a II-a

Scriitoriu mesii a III-a

Di la 1847

Di la 1846
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În ştatu

În ştatu

Cunoaşti

Cunoaşti

formili

formili

Îndiletnic

Îndiletnic cu necruţari

Cu filotimii

Cu filotimii

Au fost

lăudat

Au fost

şi săntiment

lăudati lucrările

sali

N-au fostu

N-au fostu

Meriteşti

Meriteşti

cu drept cuvânt înaintiri

Să află

slujbă

Să află

cu drept cuvânt înaintiri

slujind

în

Asăminia

Asăminia

Păstrează

atestaturili cuviniti doviditoari

purtari.

Păstrează

bunii sali

purtări.

În complect

În complect

Asăminia

Asăminia

Ioan Zămescu - reghistrator lucrărilor de
intrare
Di 30 ani

Alecu Constantiniu arhivii
Di 18 ani

În sat Micşuneştii ţinut Niamţu

În tărg Bacău

În şcoli opşteşti

În şcoli opşteşti

atestaturili cuviniti pentru buna sa

Moldovineşti şi

Asăminea

Căsătoritu

Holteiu

Doi, unul parte bărbătească şi unu

fimeiască

N-ari
Moşie Săscutu

Nimic
cu locu lor în

Asăminea

Bacău

Asăminea,

Nimica
Scriitor în

giud(ecătoria) ţinut Bacău

nefiind

Asăminea

Doi ani

Asăminea

După

a sa cerire

Asăminea

Reghistrator de intrare

Pomoşnic

Di la 1845

Di la 1848

Cverştatu

În ştatu
formili

eşit

N-au fost

Asăminea

Cunoaşti

la masa

Moldovineşti

muschiia

Asăminea

Casă

pomoşnic

Cunoaşti

mesii arhivi

formili
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Osărdnic

cu

necruţari,

Cu filotimii,
Lucrările

săntiment şi bună

sali au fost

Osărdnic

îndiletnic

cu necruţari, îndiletnic

Cu filotimii,

purtari

lăudati

479

săntiment şi bună

purtari

lăudat

Au fost

N-au fostu

N-au fostu

Meriteşti

Meriteşti

cu dript cuvânt înaintiri

Să află

slujbă

Să află

cu drit cuvânt înaintiri

slujind

în

Asăminia

Asăminia
Păstrează atestaturili cuviniti pentru buna sa
purtari. Disăvârşăşti citi mai gingaşi
comandirovci.

Păstrează

atestaturili cuviniti doviditoari
bunii sali purtări.

Cverştat

În complect

Asăminia

Asăminia

Stol(nicul) Sand. Gheorghiu T. Ocnii
Oi 38 ani

poliţmaistru

Slug(erul) Gheorghi Teodorescupoliţmaistru Te:. Bacău
Oi 28 ani

În Tărg Ocnilor

În Botoşani

În şcoli opşteşti

În şcoli opşteşti

Moldovineşti

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Căsătoritu

Căsători tu

la 1845

N-ari

unul parte

Nimica

N-ari

Casă

în

Tărg

200 #

Ocnilor

fimeiască

şi casă

cu locul lor în

Nimica

7. 000 lei
Scriitor în isprăv(nicia) şi giud(ecătoria)
Bacău i rivizor Dipar(tament) Lăuntrul.

ţinut

Scriitor în isprăv(nicia)
ani şi rivizor 3 ani
După a sa cerire
Poliţmaistru

Căpitan

di slijitori la ţinut Bacău şi
locotinent di priv(ighetor) ocol Bist(riţa) di
Sus

Asăminea

Asăminea

T. Ocnii

şi giud(ecătoria)

10

Câte 61uni
După

a sa cerire

Poliţmaistru

T.

Bacău

Oi la 1849

Oi la 15 octomvrie

În ştatu

În ştatu

Cunoaşti

tărg Bacău

formili

Cunoaşti

formili

https://biblioteca-digitala.ro

480

Acta bacoviensia VIII/20 13

Îndiletnic cu necruţari
Cu filotimii
Lucrările

Îndiletnic

şi săntiment

sali au fost

Cu filotimii

lăudati

Au fost

lăudati lucrărili

sali

Au fostu cu rang de stolnicu

Au fostu cu rang de slugeriu

Meritează

Meriteşti

Să află

cu drit cuvânt înaintiri

cu dript cuvânt înaintiri

Să află în slujbă

slujind

Asăminia

Asăminia

disăvârşit

datorirea avută di poliţmaistru au
cili mai multi comandirovci.
Păstrează atestaturili cuvini(ti).

purtări şi disăvârşirea

În complect

În complect

Asăminia

Asăminia

Pitar Panaiti Popoviciu - priv(ighetor)
B(istrita) de Sus

Dv(ornic)Iancu Mancaş- priv(ighetor)
ocolului B(istriţa) de Gios

Di 43 ani

Di 32 ani

În tărg Bărladului

În Piatra ţinut Niamţ

În şcoli opşteşti

În şcoli opşteşti

Moldovineşti

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Pi

lângă

Căsătoritu

Păstrează

atestaturili doviditoari bunii sali
a mai multor
comandirovci.

Căsătoritu

di la 1840

Cinci copii, 3 parte bărbătească şi doi

Cinci copii, din cari unul parte fimeiască

fimeiască

Casă

Nimica
70 stânjeni

moşie

în hotar Mărgineni

şi

100 în

Gherăeşti

130 stânjeni moşie tot în hotar Mărgineni şi
cu acareturi pi ei şi 2 petre di moară

Gherăeşti

cu loc

şi

han înT.

Nimica
1.000 #

ţinut Bacău

Comisar laT.

Bacău pără

poliţie, căpitan
Tazlău)

di Gios

de slujitori

a nu să înfiinţa
şi priv(ighetor) ocol

În deosebiti însărcinări

ţinut Bacău

Asăminea

Asăminea

Un an comisar, 6luni căpitan şi priv(ighetor)
doi ani
Din comisariu s-au înfiinţat poliţie, din căpitan
priv(ighetor) şi din priv(ighetor) după a sa
cerire

Pără după săvărşirea

Nimica
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Priv(ighetor)

B(istriţa)

de Sus

B(istriţa)

Priv(ighetor)

Di la 1849

Di la 1852 iulie 19

În ştatu

În ştatu

Cunoaşti

Cunoaşti

formili

Îndiletnic cu necruţari

Cu filotimii

Cu filotimii,

lăudat

de Gios

formili

Îndiletnic

Au fost

săntiment şi bună

lăudati lucrărili

Au fost

481

purtari

sali

Au primit rang de pitariu

N-au fostu

Meritează

Meriteşti

cu dript cuvânt înaintiri

Să află

Să află

slujbă

slujind

Asăminia

în

Asăminia

atestaturili cuviniti. Disăvârşăşti celi
mai gingaşi comandirovci în feliuriti cazuri.

datorirea avută de priv(ighetor) au
celi mai gingaşi comandirovci în
cazuri di boală urmată între vi ti şi cu a sa vii
stăruinţă au stărpit un asaminea rău.

În complect

În complect

Asăminia

Asăminia

Gheorghi Pascu - priv(ighetor) ocolului
di Sus
Di 45 ani

Taz(lău)

Pi

Păstrează

Taz(lău)

lângă

disăvârşi

Ştefan Găburici

Di 30 ani

In

căpitalie Eşi

In sat

In

şcoli

In

normale

Bălăniasa ţinut Bacău

şcoli

normali

Moldovineşti, greceşti şi rusăşte

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Căsătoritu

- priv(ighetor) ocolului

di Gios

şi

obicinuiti

Căsători tu

la anull840

Doi, unul parte bărbătească şi unul

fimeiască

Doi, parte bărbătească

Nimica

Casă părinţăşti şi moşii

Asăminea

Moşii

Un loc cu casă pi el

şi crăşme

în cost di 320 #

în hotar

în hotar Poiana

Stroeştii

19.000 lei

poliţie,

Comisar la T. Ocnii pără a nu să înfiinţa
priv(ighetor) Tazlău) di Sus şi cu
comisie catagraficească şi osăbite însărcinări

In isprăv(nicie) şi în alte misii din
în urmă priv(ighetor)

Asăminea

Asăminea
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Comisar 3 ani, cu comisăe catagrafii 6 lWli
căpitan şi priv(igi!_etor) 3 ani
Suspendat după a sa cerire

Di la 183 7 păr la 1840 în isprăvnicie, iar di
atunci şi pără acum priv(ighetor)
După a sa cerire

Priv(ighetor) Tazlău) di Sus

Priv(ighetor) Taz(lău) di Gios

Di la 1852 octom(brie)

Di la 1852 mai 1

In

ştatu

In

CWloaşti

CWloaşti

formili

Au fost

şi bWlă

purtari

lăudati lucrărili

formili

Îndiletnic cu necruţari

Îndiletnic cu necruţari
Cu filotimii

ştatu

Cu filotimii
Lucrărili

sali

şi bună

sali au fost

purtari
lăudati

N-au fostu

N-au fostu

Meriteşti

Meriteşti

cu dript cuvânt

Să află

slujbă

Să află

cu dript cuvânt înaintiri

slujind

în

Asăminia

Asăminia

Pi lângă însărcinărili avute de priv(ighetor),
comisariu la Tărgul Ocnii cucomisăea
catagrafii au fostu însărcinat cu alti
comandirovci. Pristavlisăe Dipartamentului
LăWltru supt nr. 16. 556 dec(hemvrie) 1852.
Păstrează şi atestaturili cuviniti.

atestaturili cuviniti, disăvârşind
comandirovci în feliuriti
însărcinări ce i s-au pus.

În complect

În complect

Asăminia

Asăminia

Ioan Nicul- suplinit(or) priv(ighetor)
Bist(rita) di Gios
Di 30 ani

Cluc(er) Tudurachi Codrianupriv(ighetor) ocolului Trotuş

În tărg Romanului

În căpitalie Eşii

În şcoli publice

În şcoli obicinuiti şi normali

Moldovineşti

Moldovineşti şi greceşti

Asăminea

Asăminea

Căsătoritu

Au fost

Trii copii, doi parte bărbătească
fimeiască

20

fălci

Nimica
200 #

în hotar Gălişăştii

şi

Wlul

Păstrează

gingaşi

celi mai

Di 40 ani

însă

acum au rămas

văduv

Unu, parte bărbătească
Nimica
Asăminea
Casă, dughiană, osăbiti

hrană

în

Tărg
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Di la 1828 şi păr la 1833 învestit de atunci şi
acum la 1850 în slujbili Cămării şi apoi
priv(ighetor)

Di la anul 1843

pără

Tot suplinit(or) la priv(ighetor)

Asăminea

10 ani

6 ani la vist(ierie), 18 ani la
priv(ighetor) 3 ani

Îl ocupă şi acum

După

Suplinit( or)

Priv(ighetor) ocolului Trotuş

Di

zăci

a sa cerire

În ştat

Cverştat

Cunoaşti

fonnili

fonnili

Îndiletnic

Îndiletnic

Cu filotimii

Cu filotimii

Au fost

Cămară şi

Di la 1850, însă nu di-a pururea

ani

Cunoaşti

lăudati lucrărili

Lucrărili

sali

sali au fost

N-au fostu

Prin rang di cluc(er)

Meriteşti

Meriteşti

Să află

Să află

slujind

disăvârşirea

în

lăudati
şi

nagrajdenie di bani

slujbă

Asăminia

Asăminia
Păstrează şi

atestaturili cuviniti pentru
a mai multor comandirovci

Păstrează

atestaturili cuviniti pentru bunili
sali purtări

Cverştat

În complect

Asăminia

Asăminia

Costachi Gavriliu- suplinit(or) priv(ighetor) Taz(lău) di Sus
Di 32 ani
Născut

în tărg Bacău

În şcoli opşteşti
Moldovineşti
Asăminea

Holtei
N-ari
Nimica
Asăminea
Casă

cu locul lor în

483
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Di la 1838 la is(prăvnicie) lucrări li mesii 1-iu şi creminale, di atunci în giud( ecătoria) ţinut
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Bacău,

stolnacialnic mes(ei) criminale, arhivariu

şi

în altili

Asăminea

4 ani în is(prăvnicie), 3 ani în
suplinit(or).
După

giud(ecătorie),

3 ani la lucrările finansului si de atunci

a sa cerire

Suplinit( or)
Di la 1847
Cverştat

Cunoaşti

formili

Îndiletnic cu necruţari
Cu filotimii
Lucrărili

şi săntiment

sali au fost

lăudati

N-au primit
Meriteşti

Să află

în

slujbă

Asăminia
Păstrează

atestaturili cuviniti disăvârşind cili mai

gingaşi

comandirovci în feliuriti obiecti

Cverştat

Asăminia

Administraţia districtului Bacău
Această condică di calită(ţile) cinovnici(lor) şi privighitorii di ocoali sub atârnari di statul
aceştii administraţii, fiind alcătuită potrivit cu formulariul trimis pi lângă ofiţii Dipartamentului
Lăuntru supt nr. 22.260 din an (1)851 dec. 16. Să încredinţază cu iscălitura si punerea peceţii

pos(ului).
Administrator, indescifrabil
Masa arhivii,
Arhivariu Ioan Cos (indescifrabil)
Nr. 15.731
1855 dechem(vrie) 20
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SCURTĂ ISTORIE A STĂRII CIVILE ÎN IMAGINI
(1806 - 1912)
Rodica IFTIMI
A Short History's Civil Status in Pictures (1806-1911)
Abstract
This paper examines the evolution of civil status documents created and
held in Moldova, between 1806-1911, in connection with politica! events ofthe
nineteenth century: the establishment Divan Doer of Moldova, applying the
Organic Regulation of Moldova, Department Patrimony of the Church
establishment, implementation Common Law, the application ofthe Civil Code.
Other regulations and guidelines have completed the legal framework above.
During our study, information on civil status have been used to prepare various
statistica! works, the establishment of rural taxes etc.. and civil status were
required to prove legal situations in school enrollment or employment of public
officials.
Key words: document ofbirth and Baptist, document ofmarriage, document of
death, Moldavia, Common Law, Civil Status, Organic Regulation ofMoldavia,
Civil Code
În "dulce târgui Ieşilor", pe data de 5 septembrie 2013, a avut loc
deschiderea primei Convenţii Naţionale a Specialiştilor în Stare Civilă din
România. Evenimentul reprezintă o premieră în România şi a fost organizat de
Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Iaşi (DJEP), Asociaţia
Naţională a Funcţionarilor Publici de Stare Civilă din România, sub patronajul
Consiliul Judeţean Iaşi. Lucrările s-au desfăşurat pe parcursul a două zile, în
sala ,,Mihai Eminescu" a hotelului Astoria, cu participarea specialiştilor 1 de
Stare Civilă şi Evidenţa Persoanelor din întreaga ţară. După deschiderea
2
oficială , au urmat patru prelegere, completate, fiecare, cu imagini în format

1
2

Ofiţeri şi funcţionari de Stare Civilă, şefi de servicii, primari, secretari, directori.
Deschiderea oficială i-a aparţinut preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, d-lui Cristian

Adornniţei,

urmat de d-1. Parride Gullini,preşedintele Asociaţiei Eurpoene a Funcţionarilor de
(EVS), organism la care Asociaţia Naţională a Funcţionarilor Publici de Stare
Civilă din România este afiliată de la 1 ianuarie 2012.
3
Rodica Iftimi, Arhivele Naţionale Iaşi, Scurtă istorie a Stării Civilă În imagini (1806-1912);
Renata- Mihaela Marin, DJEP Iaşi, Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de Stare Civilă În
România; Dumitru- Florin Baba, DEPABD, Împreună În Europa- perspective europene În
domeniul Stării Civile; Marcel Iova, DEP Bihor, Serviciile publice comunitare de evidenţă.
Realităţi şi perspective.
Stare

Civilă

https://biblioteca-digitala.ro

486

Acta bacoviensia VIII/20 13

Power Point. Apoi, s-au prezentat alte două lucrări4 , urmate de dezbateri şi
concluzii. În ziua a doua, 6 septembrie a.c., au reţinut atenţia participanţilor
patru prelegeri 5 . Turul pietonal de vizitare al Iaşilor a încheiat lucrările
Convenţiei.
Asociaţia Naţională

a

Funcţionarilor

de Stare

Civilă

din România a fost

înfiinţată la Iaşi, în anul 2011. Este prima şi unica asociaţie profesională a
funcţionarilor cu atribuţii de Stare Civilă şi Evidenţa Persoanelor din România.

La nivel naţional, activitatea de Stare Civilă se desfăşoară în 3187 de unităţi
administrativ-teritoriale, fiind prestată de aprox. 8000 de funcţionari, în cadrul
primăriilor şi al Serviciilor Publice Comunitare de Evidenţa Persoanelor. În
decursul celor doi ani de funcţionare, Asociaţia a reuşit înscrierea funcţiilor de
referent/inspector/consilier de Stare Civilă în Codul Ocupaţiilor din România,
înaintarea către Comisia Europeană şi Asociaţia Europeană a Funcţionarilor de
Stare Civilă, a propunerilor de îmbunătăţire a activităţii de Stare Civilă în ţările
membre ale acestora, care să faciliteze circulaţia cetăţenilor români în Europa.
Preşedintele Asociaţiei este doamna Renata-Mihaela Marin, Director Executiv
al DJEP Iaşi.
Subiectul intervenţiei noastre, Scurtă istorie a Stării Civile în imagini, a
fost recomandat de organizatori, pentru a le prezenta acte de Stare Civilă vechi
şi, eventual, ale unor personalităţi născute/căsătorite/decedate în zona noastră.
Partea a doua a temei a fost realizată cu multă uşurinţă, în sensul că am apelat la
mijloacele de informare de la sala de studiu 6 , din care am selectat multe nume
ale personalităţilor ştiinţei şi culturii româneşti, cu rezonanţă naţională şi
regională precum Spiru Haret, Mihai Eminescu, Nicolae Docan, Grigore
Cobălcescu, Petru Poni, Emil Racoviţă, Osvald Teodoreanu, Dumitru D.
Pătrăşcanu, Cezar Petrescu (născuţi); Vasile Pogor, Eduard Caudella, Mihail
Sadoveanu, Dimitrie Anghel, Richard Tuffii, Ion Creangă, Petru Poni, Radu
Rosetti, A. D. Xenopol, Grigore Cobălcescu, Osvald Teodoreanu, D.D.
Pătrăşcanu, Emest Ballif, Garabet Ibrăileanu, Paul Bujor, Mihail Kogălniceanu
(căsătoriţi); Elena Cuza, Gheorghe Asachi, Anastasie Fătu, Iosif Naniescu
(decedaţi).

Acestora le-am găsit actele de naştere, căsătorie sau deces în colecţiile
Documente, Stare Civilă Oraş Iaşi, Stare Civilă Judeţ Iaşi. În cazul actelor de
Sorin Bălaşa, DEPABD, Înregistrările de Stare Civilă în sistem informatic- viitorul începe
Vemica,Secretar al Judeţului Iaşi, Deontologia, element de conţinut al
carierei funcţionarului public.
5
Aurel-Mircea Niţă, SNSPA Bucureşti, Dincolo de identitate şi Noua inteligenţăîn
administraţia publică; Mihaela Onofrei, Universitatea ,,Al. 1. Cuza", Starea Civilă şi
învăţământul universitar de Administraţie publică; Liliana Nicolae, S.C. Faxmedia Consulting
Ploieşti, Formarea continuă - cheia unei adminstraţii publice moderne; Renata - Mihaela
Marin, DJEP Iaşi, Asociaţia Naţională a Funcţionarilor de Stare Civilă din România.
6
Inventare ale colecţiilor Documente şi Stare Civilă Oraş laşi, fişe tematice ale personalităţilor,
întocmite de arhiviştii mijlocului de secol XX.
4

astăzi; Lăcrămioara
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naştere şi

deces, am prezentat copii fotografice după actele respective, în timp
ce, din dosarele de căsătorie, am selectat numai certificatele de căsătorie,
întrucât spaţiul de expunere şi timpul de prezentare erau limitate.
În ceea ce Rriveşte prima parte a subiectului nostru, am purces la
8
verificări arhivistice 7, urmate de o documentare bibliografică în domeniul
Stării Civile 9 . La finalul documentării, am adăugat şi limitele cronologice ale
perioadei istorice de referinţă, adică 1806-1912, jalonat de două date istorice
semnificative pentru tema noastră: prima, 1806, reprezintă anul celui mai vechi
şi cunoscut (la jumătatea sec. al XX-lea) peciu de căsătorie, iar al doilea, 1912,
este dat de aplicarea unui Regulament important pentru organizarea actelor de
Stare Civilă. De asemenea, actele de Stare Civilă se predau la Arhivele
Naţionale după 100 de ani de la crearea lor, ceea ce presupune analiza unui
material arhivistic existent în depozitele noastre. Mai mult, următorul act
normativ, de după 1912, a fost elaborat în anul 1928 şi se referea, în principal,
la rectificarea actelor de Stare Civilă, ceea ce depăşeşte competenţele noastre.
Aşadar, pe parcursul a 100 de ani, am urmărit, pe scurt, evoluţia actelor de Stare
Civilă, determinată de principalele evenimente sociale şi politice ale secolului al
XIX-lea 10 •
Dintru început, trebuie ştiut că înfiinţarea şi ţinerea permanentă şi
obligatorie a actelor de Stare Civilă, sub denumirea de "acturi mitrice " 11 au
fost consfinţite prima dată în Moldova prin Regulamentul Organic 12 , aplicat de
la 1 ianuarie 1832. Prin prevederile sale, se puneau bazele principalelor instituţii
ale statului modern şi se legiferau unele realităţi existente.

Am consultat dosarele fondurilor pentru Stare Civilă Oraş Iaşi, Stare Civilă Judeţ Iaşi;
Îndrumător în Arhivele Statului din Iaşi, voi. 1, Il.
8
Gh. Ungureanu, Actele de Stare Civilă În Moldova până la Regulamentul Organic (1), în
7

"Revista Arhivelor" nr. 1/1958; Gh. Ungureanu, Actele de Stare Civilă În Moldova sub regimul
Regulamentului Organic(J832-1864) (Il), în "Revista Arhivelor" nr. 211959; Gh. Ungureanu,
Actele de Stare Civilă sub regimul Codului Civil (III), în " Revista Arhivelor" nr. 1/1960;
Aurelian Sacerdoţeanu, Arhivistica, Bucureşti, 1970; Bogdan-Florin Popovici, Consideraţii pe
marginea prelucrării colecţiei de registre de stare, în ,,Buletin de Informare şi Documentare
Arhivistică", 2005; Arcadie M. Bodale, Colecţia de Stare Civilă- Între realizări şi deziderate.
Actele comunale de Stare Civilă de la D.J.A.N Iaşi, în "Revista Arhivelor" nr. 112008.
9
Trebuie precizat că, în acest stadiu al demersului nostru, nu ne-am propus o incursiune în
istoria Stării Civile din Transilvania sau din Ţara Românească şi nici o comparaţie între
regiunile istorice ale ţării, privitoare la actele de Stare Civilă.
10
Înfiinţarea Divanului Împlinitor al Moldovei (1829), aplicarea Regulamentului Organic al
Moldovei (1832), înfiinţarea Departamentului Averilor Bisericeşti (1844), înfiinţarea Direcţiilor
de Statistică din Moldova şi Ţara Românească (1859), aplicarea Legii Comunale (1864),
aplicarea Codului Civil (1865).
1
Gh. Ungureanu, 1, p. 82.
12
0riginalul primei Constituţii a Ţărilor Române se păstrează în Colecţia Manuscrise a Arhivele
Naţionale laşi, la cota nr. 1665, şi poartă denumirea de Reglement Organicesc a Moldovei.
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înainte de anul 1832 au existat preocupări pentru înregistrarea
evenimentelor importante din viaţa unui om, şi anume naşterea, căsătoria sau
decesul. De regulă, aceste date erau necesare pentru întocmirea diferitelor
statistici solicitate de Mitropolie sau de Ocârmuirea Moldovei. Pentru biserică,
foarte importantă era căsătoria, deoarece constituia o sursă de venit sigură, prin
taxa percepută la încheierea acesteia. Apoi, preoţii urmăreau respectarea
canoanelor bisericeşti, relative la "vârsta legiuită" pentru căsătorie precum şi la
inexistenţa unei alte căsătorii, concomitent cu intenţia de nuntă anunţată la
biserică. Oficierea cununiei nu
putea avea loc fără autorizaţia
eliberată de Mitropolie, intitulată
13
peczu .
Peciurile se împărţeau în
două categorii: moldoveneşti şi de
robi/Jigăneşti. Cele moldoveneşti
erau "de holtei" şi "de văduve" .
Cel mai vechi peciu de cununie,
aflat
în
arhiva
Mitropoliei
Moldovei, la jumătatea secolului al
XX-lea, este datat 23 mai 1806 şi
are următorul conţinut: ,,Molitva ta
preote Neculai din satul Hangu de
vreme că Gheorghe feciorul lui ...
ce iaste haitei şi voieşte a lua pe
Maria fată mare, după cercetarea
ce ai făcut nu iaste nici o pricină
de care să oprească pravila
precum în mărturie ce dai arăfi. Îi
vei cununa cu întâia cununie,
1806, mai 23" 14 (vezi imaginea
alăturată). Deşi peciurile nu se
încadrează în categoria actelor de
Stare
Civilă,
stipulate
de
Regulamentul Organic, ele sunt
importante prin informaţiile oferite
15
cercetătorilor despre populaţia satelor noastre de la începutul sec. al XIX-lea .
o

Gh. Ungureanu, op.cit., p. 83 . În lucrarea prof Ioan Murariu, Dicţionar de arhaisme şi
termeni istorici, Ediţia a II-a, Editura "Vasile Pârvan", Bacău , 2002, p. 187, întâlnim două
înţelesuri pentru peciu: 1. denumire veche a unui act oficial; 2. aprobare pentru cununje, dată
odinioară de protoiereu.
14
Ibidem, p. 83 .
15
Ibidem, p. 84.
13
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14 - '

Registru de naştere

şi

botez din anul 1829

În anul 1829, după înfiinţarea Divanului Împlinitor 16 al Moldovei, s-a
hotărât alcătuirea şi completarea, regulată, a unor "condici mitriceşti pentru
trecerea tuturor acelor din nou născuţi, a celor morţi şi a tuturor nunţilor ce se
vor face în târgui Iaşi, hotărând pentru aceasta o deosebită parte a canţileriei
sale, însernnând şi vade (=termen) de când are să înceapă împlinirea acestor
măsuri, punând totodată la cale ca aceasta să se înfiinţeze şi pe la toate
ţinuturile, de către ispravnicii de cătră care să vor trimite la fieştecare lună
izvoade Divanului cât de puţină împiedicare" 17 • Aşadar, pe baza datelor
furnizate de protoiereii ţinuturilor, ispravnicii trebuiau să constituie condici de
născuţi, căsătoriţi şi morţi, apoi să transmită Divanului Împlinitor situaţii ci:frice
("vidomostii") lunare privind evoluţia populaţiei din ţinutul respectiv.
Formularele 18 necesare protoiereilor au fost tipărite şi distribuite de Mitropolie.
Pentru istoricul fondului Divanul Împlinitor al Moldovei (1 828 - 1832), vezi Îndrumător în
Arhivele Statului din Iaşi , voi. II, 1956, p. 54-60.
17
Gh. Ungureanu, op. cit., p. 86; Îndrumător, II, p. 57.
18
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Isprăvnicia ţinutului Suceava, Tr. 288, op. 316, d. 4/ 1829, f. 8485.
16
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Acestea conţineau următoarele rubrici: A. ,,Partea întâi pentru cei născuţi în
anul 1829: 1. Numele: bărbaţi, femei, ziua naşterii; 2 la cine s-a născut; 3. Ziua
19
botezului; 4. Cine au fost naşii" • B. "Partea a doua pentru cei cununaţi în anul
1829: 1. Număr; 2. Cine anume s-au cununat; 3.
Ziua cununiei; 4. Cine au fost chezăş şi naş de cununie" 20 . C. "Partea a
treia pentru cei morţi în anul 1829: 1. Număr: bărbaţi, femei, ziua morţii ; 2.

Registru de cununie din anul 1829
19

20

Ibidem, f. 84 v.
Ibidem, f. 85.
https://biblioteca-digitala.ro
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Cine anume au murit; 3. Anume: bărbaţi, femei; 4. De ce
I-au ispoveduit şi I-au împărtăşit; 6. Unde s-au îngropat" 2 1.

491
boală ;

5. Cine

/f -.

"'t

IS

Registru de moarte din anul 1829

În anul 1829, după înfiinţarea Divanu1ui Împlinitor22 al Moldovei, s-a
hotărât alcătuirea şi completarea, regulată, a unor "condici mitriceşti pentru
21

Ibidem, f. 85 v.
https://biblioteca-digitala.ro
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trecerea tuturor acelor din nou născuţi, a celor morţi şi a tuturor nunţilor ce se
vor face în târgui Iaşi, hotărând pentru aceasta o deosebită parte a canţileriei
sale, însemnând şi vade (=termen) de când are să înceapă împlinirea acestor
măsuri, punând totodată la cale ca aceasta să se înfiinţeze şi pe la toate
ţinuturile, de către ispravnicii de cătră care să vor trimite la fieştecare lună
izvoade Divanului cât de puţină împiedicare" 23 • Aşadar, pe baza datelor
furnizate de protoiereii ţinuturilor, ispravnicii trebuiau să constituie condici de
născuţi, căsătoriţi şi morţi, apoi să transmită Divanului Împlinitor situaţii cifrice
("vidomostii'j lunare privind evoluţia populaţiei din ţinutul respectiv.
Formularele 2 necesare protoiereilor au fost tipărite şi distribuite de Mitropolie.
Acestea conţineau următoarele rubrici: A. ,,Partea întâi pentru cei născuţi în
anul 1829: 1. Numele:bărbaţi, femei, ziua naşterii; 2 la cine s-a născut; 3. Ziua
botezului; 4. Cine au fost naşii" 25 . B. ,,Partea a doua pentru cei cununaţi în anul
1829: 1. Număr; 2. Cine anume s-au cununat; 3. Ziua cununiei; 4. Cine au fost
chezăş şi naş de cununie" 26 • C. ,,Partea a treia pentru cei morţi în anul 1829: 1.
Număr: bărbaţi, femei, ziua morţii; 2. Cine anume au murit; 3. Anume: bărbaţi,
femei; 4. De ce boală; 5. Cine 1-au ispoveduit şi 1-au împărtăşit; 6. Unde s-au
îngropat"27 .
Lucrările s-au desfăşurat greu, din pricina lipsei de interes a preoţilor,
din cauza timpului pierdut pe drumuri, prin sate precum şi a rezistenţei
locuitorilor faţă de plata sumei de 1O parale pentru fiecare nume înscris în
28
condică •
Regulamentul Organic, aplicat în Moldova de la 1 ianuarie 1832,
conţinea, în cap. IV, art.147, dispoziţii relative la "acturile mitrice pentru cei ce
se nasc, căsătoresc şi mor", cu următoarea argumentaţie a obligativităţii
întocmirii lor: ,,Dreapta cunoştinţă a acestor epohi este neapărată pentru a se
şti starea ţi vilă a fieştecărie persoane, adică treapta şi rangul ce are în oraş şi
în familia sa, şi cu aceasta a se aşeza drepturile şi îndatoririle ce avea în cutare
sau cutare epohă; căci dacă omul are drepturi şi datorii, ce se nasc şi nu se
sfârşesc decât dinpreună cu dânsul mai are şi altele care nu se dezvălesc decât
cu vârsta şi care îl întâmpină la cutare period al vieţii sale, după cum de pildă
acele ce vin din legiuita vârstă, din căsătorie, din părinţime şi din alte
asemenea împregiurări, a cărora dată, cele mai de multe ori este neştiută şi
pururi cu îndoire de vreme ce nu este dovedit prin acturi înadins orânduite spre
Pentru istoricul fondului Divanul Împlinitor al Moldovei (1828- 1832), vezi Îndrumător în
Arhivele Statului din Iaşi, voi. II, 1956, p. 54-60.
n
.
•
Gh. Ungureanu, op. czt., p. 86; Indrumător, II, p. 57.
24
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Isprăvnicia ţinutului Suceava, Tr. 288, op. 316, d. 411829, f 8485.
25
Ibidem, f 84 v.
26
Ibidem, f. 85.
27
Ibidem, f 85 v.
28
Gh. Ungureanu, op. cit., p. 87- 88.
22
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acest sfârşit. Deci, de acum înainte, câta în Ţara Moldovei se vor ţine condici
de mitrice" 29 •
În acelaşi cadru legislativ se menţionau îndatoririle fiecărei instituţii a
statului, implicate în această reformă: Ministerul de Interne era obligat să
întocmească modelul formularelor, apoi Mitropolia să le tipărească, să le
constituie în dosare "şnuruite şi pecetluite" cu sigiliile Mitropoliei şi ale
Episcopiilor, după care să le distribuie preoţilor, în funcţie de numărul
locuitorilor30 . Formularele 31 trebuiau completate corect, fără ştersături sau
adăugiri pe marginea textului. Erau interzise spaţiile libere între rânduri, pentru
a nu se favoriza introducerea unor date suplimentare, false. Anul calendaristic
se scria, obligatoriu în cuvinte, nu cu cifre. Toate actele de stare civilă erau
redactate numai în condicile special constituite, în dublu exemplar 32 . La finalul
anului, preoţii trebuiau să înainteze protoiereului ambele exemplare ale
condicilor. Acesta le transmitea ispravnicului de ţinut care le verifica, le semna
şi le pecetluia, după care restituia un exemplar protoiereului. Apoi, centraliza
toate datele primite din ţinut în "trei tomuri osebite", numerota filele fiecărei
condici şi le certifica cu semnătura proprie şi cu sigiliul ţinutului. Pentru fiecare
condică întocmea "o tablă alfavitecă" ( opis ), unde erau trecute numele
locuitorilor, în ordine alfabetică şi numărul filei cu actul de stare civilă
respectiv. Copiile condicilor erau trimise, anual, Ministerului de Interne, pentru
a întocmi extractele statistice generale asupra naşterilor, căsătoriilor şi a
decese lor din toată ţara 33 .
Modelul formularelor cuprindea următoarele: 1. ,,Mitrică, partea 1,
pentru cei născuţi în anul 1832, în ... , moşia ... , din ţinutul ... 1. Nr., fii, fiice,
piste tot; 2. Numele născuţilor, părinţilor, a naşului, împreună cu vârsta, meseria
lor şi ziua botezului; 3. Luna (cutare); 4. La .. ./ziua, .. ./luna, s-au născut din
pravoslavnici părinţi (cutare) de vârstă de atâţia ani, un fiu sau fiică care
priimind botezul în legea sa, în .. ./ziua, .. ./luna, s-au numit (cutare) fiind naş
(cutare)" 34 . Il. ,,Metrică, partea a 2-a, pentru cei căsătoriţi, în anul 1832, în ... ,
moşia ... , din ţin .... 1. N; 2. Numele, vârsta şi ziua cununiei, asemenea numele şi
porecla naşului; 3. Luna (cutare); 4. La ... /ziua, .. ./luna, s-au căsătorit (cutare),
fiiu a (cutare), de vârstă de atâţia ani, au luat soţie pe (cutare), fiica ( cutăruia ),
naşul lor au fost (cutare)" 35 . III. ,,Metrică, partea a 3-a pentru cei morţi în anul
1832, în ... , moşia ... , din ţinutul ... 1. N., partea bărbătească, partea femeiască,
Gh. Ungureanu, II, p. 59; Arhivele Naţionale Iaşi, col. Manuscrise, nr. 1665, f. 158;
Regulamentul Organic al Moldovei, ediţie integrală realizată de Dumitru Vitcu şi Gabriel
Bădărău, cu sprijinul lui Corneliu Istrati, Editura Junimea, Iaşi, 2004, pp. 257-258.
30
Gh. Ungureanu, op.cit., p. 59; Regulamentul Organic al Moldovei, ed cit., p. 258.
31
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Ministerul de Interne, Tr. 256, op. 281, d. 441, f. 95-97.
32
Gh. Ungureanu, op.cit., p. 68; Regulamentul Organic al Moldovei, ed cit., p. 258.
33
Gh. Ungureanu, op.cit., p. 60; Regulamentul Organic al Moldovei, ed cit., p. 259.
34
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Ministerul de Interne, Tr. 256, op. 281, d. 441, f. 95.
35
Ibidem, f. 96.
29
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piste tot; 2. Numele, vârsta şi ziua în care s-au săvârşit; 3. Luna (cutare); 4. La
... /ziua, .. ./luna, s-au săvârşit (cutare) fiiul ( cutăruia) de vărstă de atâţia ani,
(cutare) s-au săvârşit la (cutare loc), unde s-au îngropat" 36 •
În prima jumătate a anului 1844, Ministerul de Interne a hotărât
introducerea, obligatorie, a ~atru condici, în care să fie trecute adopţiile, daniile,
succesiunile şi testamentele 7 . După publicare, formularele au fost împărţite, de
Vistierie, pe la fiecare ţinut. De data aceasta, erau individualizate şi prin litere:
A. Extract de naştere: B. Pentru căsătorie; C. Bilet pentru săvârşirea din viaţă;
D. Pentru înfiere; E. Pentru danii; F. Pentru împărţeala de moştenire; G. Pentru
testament 38 •
Tot în anul 1844, a fost înfiinţat Departamentul Averilor Bisericeşti,
care a preluat de la Ministerul de Interne lucrările de Stare Civilă. Transferul de
atribuţii, precum şi conflictul intervenit între Departament şi Mitropolie, pe
seama cheltuielilor necesare tipăririi formularelor au condus la stagnarea
înregistrărilor de Stare Civilă 39 .
Instrucţiunile elaborate în iunie 1846, de către Departamentul Averilor
Bisericeşti, aveau menirea de a revigora ritmul lucrărilor, mai ales în mediul
rural. Potrivit noilor reglementări, preoţii completau primul exemplar al
formularelor 40 , după care protoiereii transcriau exemplarul al doilea. Ambele
erau predate, ulterior, isprăvniciilor. După verificare şi certificare, ispravnicul
înapoia exemplarul original protoiereului de ţinut, pentru a ajunge la preotul de
parohie. Exemplarul al doilea rămânea în grija isprăvniciei, pentru întocmirea
celor trei tomuri finale, în care filele primite din teritoriu erau aşezate în ordine,
pe parohii şi ocoale. Volumele trebuiau numerotate şi certificate. Odată la două
luni, preoţii parohi erau obligaţi să centralizeze datele pentru născuţi, căsătoriţi
şi morţi şi să înmâneze listele protoiereului, care avea să le transmită
mitropolitului sau, după caz, episcopului din eparhia respectivă 41 •
În "Registru pentru naştere şi botez pe anul 1846", formularul de Stare
Civilă conţinea următoarele rubrici: "1. Nr. curgătoriu; 2. Data naşterii, ziua,
luna; 3. Data botezului, ziua, luna; 4. Secsul, fiiu, fiică; 5. Numele carele s-au
dat pruncului la botez; 6. Numele şi pronumele, starea sau meseriea părinţilor
pruncului; 7. Politiea sau satul unde s-au născut pruncul; 8. Numele şi
pronumele naşului sau a naşii; 9. Iscăliturile: a preotului, a naşului şi a
părinţilor" .
42

36

Ibidem, f. 997.
Gh. Ungureanu, op.cit., p. 62.
38
Formularele au fost publicate în ,,Ados la Foaia Sătească" nr. 20-2114 iunie 1844.
39
Gh. Ungureanu, op.cit., p. 63.
4
Formularele au fost selectate din fondul Biserica Buna Vestire, Registru de născuţi, căsătoriţi
ii morţi nr.1(41)11846-1865.
1
Gh. Ungureanu, op.cit., p. 64.
42
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Biserica Buna Vestire, Registru de născuţi, căsătoriţi şi morţi
nr. 1(41)11846-1865, f. 3-4.
37
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În "Registru pentru căsătoriţi pe anul 1846", formularul de Stare Civilă
avea rubricile: "1. Nr. curgătoriu; 2. Data cununiei, ziua, luna; 3. Numele şi
pronumele, starea sau meseria mirelui; 4. Locul locuinţei mirelui; 5. Numele
miresii şi pronumele, starea sau meseria părinţilor ei; 6. Locul locuinţei miresii;
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7. Numele şi pronumele nunului şi anunei, locul şi locuinţa lor; 8. Subscriitura
preutului, a însoţiţilor, a părinţilor şi a nunilor" 43 •
În ,,Registru pentru morţi pe anul 1846", formularul de Stare Civilă
cuprindea rubricile: "1. Nr. curgătoriu; 2. Data răposării, ziua, luna; 3. Secsul
răposaţilor, bărbat, femeie; 4. Vârsta; 5. Pricina răposării; 6. Numele şi
pronumele, starea şi meseriea mortului sau a moartei; 7. Numele politiei sau a
satului; unde au răposat; unde s-au înmormântat; 8. Iscălitura preotului carele
au îngropat pe mortul" 44 .
La finalul anului 1856, în registrul mitrical de la Biserica Buna Vestire,
se pot observa sigiliul bisericii şi al Isprăvniciei ţinutului Iaşi, aplicate în urma
verificării înscrisurilor de stare civilă.
După înfiinţarea Direcţiei de Statistică din Moldova şi numirea lui Ion
Ionescu de la Brad45 la conducerea acesteia, începând cu data de 1 iulie 1859,
Oficiile Centrale de Statistică din Principatele Unite au purces concomitent, la
organizarea şi demararea lucrărilor recensământului populaţiei 46 . Cu acel prilej,
au fost întâlnite multe nereguli în completarea şi păstrarea documentelor de
Stare civilă, drept pentru care actele de Stare Civilă au trecut, înapoi, la
Ministerul de Interne47 . Aşa se explică faptul că toate circularele şi
instrucţiunile Ministerului de Interne relativă la actele de Stare civilă au fost
elaborate în cadrul Oficiului de Statistică. În teritoriu, adresele de la prefecturi
erau contrasemnate de raportorii statistici 48 .
Prin Instrucţiunile 49 din februarie 1860, Ministerul de Interne avea în
vedere modificarea procedurilor de verificare a actelor de Stare civilă, în sensul
că, după certificare, condicile nu mai erau trimise ispravnicilor, ci direct
Ministerului. Exemplarul al doilea era returnat preotului de parohie. În schimb,
protoiereii trebuiau să întocmească o dată la trei luni, şi apoi anual, statistica
născuţilor, a căsătoriilor şi a decedaţilor, pe care să le înainteze Ministerului de
Interne. Formularele introduse de către Direcţia de Statistică 50 diferă, de cele
precedente, prin adăugarea unor rubrici noi, după cum urmează:
În "Registru pentru naştere şi botez pe anul ... districtul ... ocolul ... ": 1.
Nr. curgătoriu; 2. Data naşterii, luna, ziua; 3. Data botezului, luna, ziua; 4.
Secsul; Legiuiţi, fii, fiice; Naturali, fii, fiice 5. Numele carele s-au dat pruncului
la botez; 6. Numele şi pronumele, starea sau meseriea părinţilor pruncului; 7.

43

Ibidem, f. 6-7.
Ibidem, f.1 0-11.
45
Manea Mănescu, Centenarul statisticii româneşti, în ,,Revista Arhivelor" nr. 1/1959, p. 61.
46
Gh. Ungureanu, III, p. 32.
47
Idem, II, p. 66.
48
Idem, III, p. 32.
49
Instrucţiunile au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 107/16 februarie 1860.
50
Gh. Ungureanu, II, p. 72; vezi şi fondul fondul Biserica Buna Vestire, Registru de născuţi,
căsătoriţi şi morţi nr.l (41 )/1846-1865, f. 296-312.
44
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Po1itiea sau satul unde s-au născut pruncul; 8. Numele şi pronumele naşului sau
51
a naşii; 9. Iscăliturile: a preotului, a naşului şi a părinţilor" .
În "Registru pentru căsătoriţi pe anul ... districtul ... ocolul ... ": "1. Nr.
curgătoriu; 2. Data cununiei, ziua, luna; 3. Nr. peciului; 4. Data peciului, luna,
ziua; 5. Numele şi pronumele, sau meseria mirelui; 4. Vârsta mirelui; 5. A câta
cununie: I, Il, III; 6. Locul locuinţei mirelui; 7. Numele miresii şi pronumele,
starea sau meseria părinţilor ei; 8. Locul locuinţei miresii; 9. Numele şi
pronumele nunului şi a nunei, locul şi locuinţa lor; 1O. Subscriitura preutului, a
52
însoţiţilor, a părinţilor şi a nunilor" .
În ,,Registru pentru morţi pe anul ... districtul ... ocolul ... ": "1. Nr.
curgătoriu; 2. Data răposării, luna, ziua; 3. Secsul; Bărbaţi; vârsta în care au
murit; de la naştere până la 5 ani; de la 5 la 15; de la 15 la 25; de la 25 la 50;
de la 50 înainte; nr. total; 4. Femei; vârsta în care au murit; de la naştere până
la 5 ani; de la 5 la 15; de la 15 la 25; de la 25 la 50; de la 50 înainte; nr. total;
5. Pricina răposării; 6. Numele şi pronumele, starea sau meseriea mortului sau a
moartei; 7. Numele politiei sau a satului; unde au răposat; unde s-au
53
înmormântat; 8. Subsciitura preotului care au îngropat mortul"
Instrucţiunile mai precizau că mitricile erau considerate acte oficiale şi,
prin urmare, corespondenţa dintre instituţii, privitoare la aceste documente,
54
trebuia să beneficieze de gratuitate •
Legea pentru Comunele Urbane şi Rurale din primăvara anului 1864,
cunoscută şi sub denumirea de Legea Comunală, prevedea, la art. 92, că
"Primarul este însărcinat cu actele Stării civile şi le poate delega la unul din
ajutorii săi, sau la unul din consilieri" 55 • Întrucât aplicarea Codului Civil s-a
amânat până la data de 1 decembrie 1865, Ministerul de Interne s-a văzut nevoit
să emită noi Instrucţiuni, în două părţi, intitulate ,,Povăţuiri pentru îndatoririle
ce au primarii comunelor în privinţa actelor civile (V)" 56 şi ,,Povăţuiri date
preoţilor sau funcţionarilor însărcinaţi de către primar pentru scrierea născuţilor,
57
căsătoriţilor şi morţilor în condicile de acte civile CÂTA" • În baza acestor
Instrucţiuni, s-au tipărit şi noile formulare 58 pentru registrele de Stare Civilă:
În ,,Registru pentru naştere şi botez pe anul 1864": "1. Nr.; 2. Data
naşterei; 3. Seksul; legitimi, bărbaţi, femei; ne1egitimi, bărbaţi, femei; 4. De
câta gemeni sau skilozi (cu beteşuguri); 5. Oraşul sau comuna unde s-a născut
51
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Biserica Buna Vestire, Registru de
nr. 1(41)11846-1865, f. 296-297.
52
Ibidem, f. 305-306.
53
Ibidem, f. 311-312.
54
Gh. Ungureanu, III, p. 37.
55
Idem, III, p. 35; Idem, II, p. 66.
56
Idem, III, p. 36; Idem, II, p. 66; fond Primăria Municipiului Iaşi, d.
57
Idem, III, p. 37; ldem, II, p. 66; fond Primăria Municipiului Iaşi, d.
58
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Biserica Buna Vestire, Registru de
nr. 1(41)11846-1865, f. 352-397.
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pruncul; 6. Numele şi pronumele, starea sau meseria părinţilor pruncului; 7.
Data botezului, anul, luna, ziua; 8. Numele carei s-a dat din botez; 9. Numele şi
pronumele naşului sau a naş ei; 1O. Subscrisurile preotului, naşului şi

părinţilor" 59 .

În ,,Registru pentru căsătoriţi pe anul 1864": 1. Nr.; 2. Data cununiei,
luna, anul, ziua; 3. Data peciului (biletului) nr., luna, ziua; 4. Numele,
pronumele şi meseria mirelui; 5. Vârsta mirelui; 6. A câta cununie, I, II, III; 7.
Locuinţa mirelui; 8. Numele şi pronumele miresei, starea sau meseria părinţilor;
9. Vârsta miresei; 10. A câta cununie, I, II, III; 11. Locuinţa miresei; 12.
Numele şi pronumele nunului şi a nunei, locuinţa lor; 13. Subscrierea preotului,
a părinţilor şi nunilor" 60 .

Registru de cununie din anul 1864

În "Registru pentru morţi pe anul 1864": "1. Nr.; 2. Data răposării; 3.
Seksul; 4. Bărbaţi; vârsta în care au murit; de la naştere până la 5 ani; de la 5 la
15; de la 15 la 25; de la 25 la 50; de la 50 înainte; nr. total; 5. Femei; vârsta în
care au murit; de la naştere până la 5 ani; de la 5 la 15; de la 15 la 25; de la 25 la
50; de la 50 înainte; nr. total;6. Pricina răposării; 7. Numele şi pronumele,
starea şi meseria mortului sau a moartei şi locul locuinţei; 8. Numirea oraşului
sau a comunei; unde au răposat; unde s-au îngropat mortul; 9. Născuţi morţi,
bărbaţi, femei; 1O. Morţi ne botezaţi, băieţi, fete; 11. La câte zile după naştere li
s-a întâmplat moarte; 12. Din căsătorie, legiuită, neleşiuită; 12. Câţi gemeni;
13. Subscrierea preotului care au înmormântat mortul" 6 .

59

60
61

Ibidem, f. 352-353.
Ibidem, f. 382-383.
Ibidem, f. 396-397.
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Urmau a fi conshtmte registre separate pentru născuţi, căsătoriţi şi
în dublu exemplar. După şnuruirea şi pecetluirea lor, la Prefecturi,
registrele erau trimise preoţilor de parohii, desemnaţi pentru a completa şi
păstra documentele de Stare civilă. La sfărşitul anului sau, cel mai târziu până la
15 ianuarie a anului imediat următor, protoiereii erau obligaţi să adune toate
registrele din judeţ, să le inventarieze, apoi să le trimită prefecturilor. Acestea le
înaintau tribunalelor, spre verificare şi păstrare a unuia dintre exemplare " spre
a le consulta în cazurile grevăzute de lege". Celălalt exemplar era returnat
autorităţilor locale civile . Observăm, aşadar, că preoţii nu mai păstrau
registrele în parohie, ei mai aveau doar rolul de a le completa, iar la sfărşitul
fiecărui trimestru trebuiau să întocmească lucrări statistice privitoare la numărul
naşterilor, a căsătoriilor şi a deceselor înregistrate, potrivit unui formular
special 63 transmis de Oficiul Statistic. Titlul formularului era " ESTRACT de
numărul născuţilor, căsătoriţilor şi morţilor de rit creştin - ortodox, urmaţi în
cursul triluniei a IV -a a anului 1864, în cuprinsul urbii Iaşilor, din judeţul Iaşii",
iar rubricile acestuia urmau astfel: " 1. Născuţi: legitimi, băieţi, fete; nelegitimi,
băieţi, fete; gemeni, băieţi, fete; schilozi (cu beteşug); 2. Căsătoriţi: bărbaţi,
cununia I, Il, III; femei, cununia I, Il, III; 3. Morţi; de partea bărbătească: până
la 1 an; până la 7 ani; până la 20 ani; până la 60 ani; până la 80 ani; total; de
partea femeiască: până la 1 an; până la 7 ani; până la 20 ani; până la 60 ani;
până la 80 ani; total; 4. Născuţi morţi: băieţi, fete; 5. Morţi nebotezaţi: băieţi,
fete; 6. Din căsătorie: legitimă, nelegitimă; 7. Gemeni" 64 • La completarea
actelor, nu erau admise ştersături. Eventualele greşeli urmau a fi corectate
vizibil, cu condeiul, iar în josul paginii trebuiau menţionate cauzele acestora.
Aplicarea noului Cod Civil, de la 1 decembrie 1865, a reprezentat
înfăptuirea unei reforme radicale în domeniul Stării civile, în sensul că
autoritatea civilă îşi exercita atribuţiile, definitiv, în locul bisericii 65 • În oraşele
mari, erau înfiinţate mai multe oficii de Stare civilă, conduse de un oficiant
("oficier", "oficiar", "ofiţer"), numit dintre consilierii sau ajutorii de primar. În
comunele urbane şi rurale, primarul sau adjunctul lui îndeplineau şi funcţia de
oficiant al Stării civile. După tipărirea lor, Registrele de Stare civilă ajungeau la
tribunalele civile locale, pentru a fi parafate şi sigilate, de unde erau trimise
prefecturilor, apoi primăriilor. Primăriile urbane primeau 7/şapte registre (câte
2/două exemplare pentru naştere, căsătorie, deces şi 1/un exemplar destinat
publicaţiilor de căsătorie), iar primăriile rurale numai 3/trei registre ( 2/două
exemplare unice pentru actele de Stare civilă şi 1/un exemplar pentru
publicaţii) 66 • Neregulile constatate în teritoriu, la întocmirea şi păstrarea
decedaţi,

62

Gh. Ungureanu, III, p. 37.
Arhivele Naţionale Iaşi, fond fond Primăria Municipiului Iaşi, d. 16411864, f.62.
64
Idem, fond Biserica Buna Vestire, Registru de născuţi, căsătoriţi şi morţi nr. 1(41 )118461865, f. 62.
65
Gh. Ungureanu, op.cit., p. 38.
66
Ibidem., p. 39.
63
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documentelor de Stare civilă, au impus elaborarea unui alt Regulament67 ,
aplicat cu începere de la 1 ianuarie 1867, care viza unele mici modificări în
organizarea actelor propriu-zise. Astfel, formularul de stare civilă trebuia
prevăzut cu o margine laterală stânga, în afara textului ~r'!priu-zis, unde trebuia
înscris, cu litere mari, distincte, numele celui în cauză . In timp, spaţiul rămas
liber era destinat celorlalte menţiuni de Stare civilă din viaţa unei persoane. De
exemplu, pe actul de naştere erau trecute datele privitoare la căsătoria şi decesul
persoanei respective, fiecare în rubrici şi spaţii distincte, imprimate cu ştampila.
Pe actul de căsătorie figurau datele privitoare la divorţul părţilor. Registrele şi
extractele trebuiau confecţionate numai din "hârtie stampată" cu anul
calendaristic în care aveau loc evenimentele. În plus, la oficiile de Stare civilă
se constituiau dosarele de căsătorii, formate din cererea ("Declaraţie") adresată
oficierului Stării civile pentru căsătorie; actele de naştere ale părţilor
contractante (sau "act de dovedire ţinând loc de act de naştere", semnate de 5
martori şi autentificate la Tribunal, cu menţiunea că "nu pot servi decât la
căsătorie"); publicaţiile de căsătorie. Toate aceste documente erau cusute la un
loc şi înregistrate sub un singur număr, în registrul dosarelor de căsătorie 69 . În
timp, actelor enumerate mai sus li s-au adăugat: certificatul încheiat după o
săptămână de la a doua publicaţie; "atestaţiunea" semnată de 4-5 martori,
pentru încheierea căsătoriei, autentificată la Tribunal Iaşi, secţia a III -a; extract
din registrul actelor de publicaţie pentru prima şi a doua publicaţie (la un loc);
consimţământulla căsătorie a mamei fetei, cu autorizaţiunea tatălui, încheiat la
Tribunal Iaşi, secţia a III-a; "certificatul de facerea celor două publicaţii de
70
căsătorie fără nici o opoziţiune" •
Regulamentul privitor la actele de Stare Civilă 71 din septembrie 1911,
venea în sprijinul "statisticii mişcării populaţiei, care e în strânsă legătură cu
înregistrările ce se fac la oficiile de Stare civilă. Pe această direcţie de lucru, au
fost introduse acele condici statistice de buletine cu cotor, din care partea
detaşabilă era înmânată solicitanţilor, iar segmentul de act rămas în cotor era
utilizat în calculele statistice. Registrele şi condicile trebuiau să fie tipărite
numai la Imprimeria Statului, pe hârtie stampată cu anul respectiv şi cu filigran
sub forma "România oficiul de stare civilă". Având în vedere importanţa
documentelor şi frecvenţa utilizării lor, s-a hotărât ca hârtia de tipar "să fie
fabricată din pastă de cârpe şi cu clei animal". Regulamentul prevedea
introducerea a două tipuri de registre pentru înscrierea actelor de Stare civilă.
Primul avea imprimat formularul respectiv (de naştere, căsătorie sau deces) pe
fiecare pagină, iar al doilea conţinea numai file albe. În registrele cu formulare
67

Ibidem., p. 43; Monitorul Oficial nr. 27311866.
Gh. Ungureanu, op.cit., p. 43.
69
Ibidem., p. 44.
7
Colecţia Stare Civilă Oraş Iaşi, dosare de căsătorii nr. 1611866; 47311893; 45211899;
7811901; 21411905.
71
Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 125/6 septembrie 1911.
68
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tipizate se treceau persoanele aflate în cuprinsul comunei, pe categorii de
evenimente. În registrul cu foi albe se înscriau procesele -verbale, hotărârile
72
judecătoreşti, adopţiile şi orice alte informaţii neprevăzute în formulare .
Revenind la partea a doua a lucrării noastre, trebuie să adăugăm că
actele de naştere ale personalităţilor se pot împărţi în două categorii: a. mitrici ~i
mărturii mitricale din perioada 1835 - 1859, pentru Spiru ~Spiridon) Haret ,
Mihail Eminescu 74 , Nicolae Docan 75 , Grigorie Cobălcescu 7 , Petru Poni 77 ; b.
acte de născuţi, pe formulare potrivit Codului Civil şi Instrucţiunilor ulterioare,
din intervalul 1868 - 1892, pentru Emil Racoviţă 78 , Osvald Teodoreanu 79 ,
Dumitru D. Pătrăşcanu 80 , Cezar Petrescu 81 • Cât priveşte actele de căsătorie,
acestea reflectă evoluţia părţilor componente ale dosarelor de căsătorie, de la
constituirea lor şi până spre finalul perioadei cercetate de noi. După cum am
menţionat şi la începutul lucrării, din pricina timpului limitat de expunere,
firesc în cadrul unei manifestări publice cu mulţi conferenţiari, pentru
prezentarea PowerPoint am selectat numai certificatele de căsătorie pentru
Vasile Pogor82 , Eduard Caudella 83 , Mihail Sadoveanu 84 , Dimitrie Anghel85 ,
Richard Tuffii 86 , Ion Creangă 87 , Petru Poni 88 , Radu Rosetti 89 , A. D. Xenopol90 ,
72

Gh. Ungureanu, op.cit., p. 45.
Arhivele Naţionale Iaşi, colecţia Documente, P. 558/1. Mărturie mitricală pentru naşterea lui
Spiru Haret în anul 1851.
7
Idem, P. 552/2. Mitrică pentru născuţi din "Registru pentru naştere şi botez pe anul 1850"
unde, la nr. crt. 3, figurează pruncul Mihail, fiul1ui Ghiorghi Iminovici, căminar şi al Ralucăi,
~roprietari, născut la 15 ianuarie 1850, în oraşul Botoşani.
5
Idem, P. 554/2. Copie din anul 1835, intitulată "Mărturie de metrică" pentru atestarea naşterii
lui Nicolae Docan, la Bârlad, în data de 2 august 1819.
76
Idem, fond Mitropolia Moldovei şi Sucevei. Mărturii mitricale, d. 22/1859, f. 284. Mărturie
mitricală datată 4 octombrie 1859 pentru naşterea lui Grigorie Cobălcescu la 22 decembrie
1831, fiul lui Antonie Cobălcescu şi al Tarsiţei Romaşcu.
77
Idem, d. 22/1859, fila 290- Mitrică datată octombrie 1859, pentru naşterea lui Petru Poni, la
12 ianuarie 1841, fiul lui Costachi Popovici şi a Zamfirei Poni.
78
Idem, Colecţia Stare Civilă a Oraşului Iaşi. Născuţi. Dos. 15/1868 - Act de naştere nr.
697115 ianuarie 1868 pentru Emil Racoviţă.
79
Idem, d. 9/1869- Act de naştere nr. 670/11 noiembrie 1869 pentru Osvald Teodoreanu.
80
Idem, Colecţia Stare Civilă a judeţului Iaşi. Comuna Tomeşti. Născuţi. Dos. 111872 -Act de
naştere nr. 55/8 octombrie 1872 pentru Dumitru D. Pătrăşcanu.
81
Idem, Comuna Cotnari. Născuţi. d. 1/1892- Act de naştere pentru Cezar Petrescu.
82
Idem, Colecţia de Stare Civilă a Oraşului Iaşi. Dosar de căsătorie nr. 16/1866.
83
Idem. Dosar de căsătorie nr. 14/1867.
84
Idem. Dosar de căsătorie nr. 23/1867.
85
Idem. Dosar de căsătorie nr. 85/1867.
86
Idem. Dosar de căsătorie nr. 261/1875.
87
Idem, fond Biserica 40 de Sfinţi. Registru de născuţi, căsătoriţi şi morţi - act de căsătorie nr.
125/1859; Colecţia de Stare Civilă a Oraşului Iaşi. Colecţia de Stare Civilă a Oraşului Iaşi.
Dosar de căsătorie nr. 116/1875.
88
Idem, Colecţia de Stare Civilă a Oraşului Iaşi. Dosar de căsătorie nr. 145/1876.
73
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Grigorie Cobălcescu 91 , Osvald Teodoreanu 92 , D. D. Pătrăşcanu 93 , Emest
Balli:f14 , Garabet Ibrăileanu 95 , Paul Bujor96 , Mihail Kogălniceanu 97 •
Actele de deces prezentate sunt în număr de 4, din perioada 1869 1909, pentru Elena Cuza 98 , Gheorghe Asachi 99 , Anastasie Fătu 100 şi Iosif
Naniescu 101
După prezentarea actelor de Stare Civilă, create şi organizate în strânsă
legătură cu importante evenimente istorice ale secolului al XIX-lea, se poate
susţine că valorificarea acestora a contribuit la dezvoltarea a două direcţii de
activitate. Prima se referă la valorificarea informaţiilor din actele de Stare
Civilă pentru întocmirea catagrafiilor, a lucrărilor statistice trimestriale şi
anuale sau la stabilirea impozitelor anuale pe satele din ţinuturile Moldovei. A
doua priveşte valorificarea documentelor propriu-zise de Stare Civilă, utilizate
pentru dovedirea anumitor situaţii juridice, la înscrierea în şcoli şi pentru
ocuparea unor fu ncţn.. publ"tce 102 .
La finalul expunerii noastre, în faţa participanţilor la prima Convenţie
Naţională a Specialiştilor în Stare Civilă, am mulţumit pentru invitaţia adresată
Serviciului Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale şi, implicit, pentru posibilitatea
de a face cunoscute, publicului specializat, documente din Patrimoniul
Arhivistic Naţional privitoare la istoria domeniului lor de activitate, atât de
important în societatea românească a secolului XXI.

89

Idem, nr. 5911876.
Idem, nr. 5811877.
91
Idem, nr. 2191188.
92
Idem, nr. 47311893.
93
Idem, nr. 34511897.
94
Idem, nr. 45211899.
95
Idem, nr. 7811909.
96
Idem, nr. 214/1905.
97
Idem, fond Biserica Buna Vestire. Registru de născuţi, căsătoriţi şi morţi -act de căsătorie
nr. 36/1852.
98
Idem, Colecţia Documente. P. 5531180 - Act de deces pentru Elena Cuza, soţia lui
Alexandru Ioan Cuza, decedată Ia 3 aprilie 1909.
99
Idem, Colecţia Stare Civilă a Oraşului Iaşi. Decese. D. 18/1869 - Act de deces pentru
Gheorghe Asachi, decedat la 24 noiembrie 1869
100
Idem, d. 311886- Act de deces pentru Anastasie Fătu, decedat pe data de 5 martie 1886.
101
Idem, d. 1/1901- Act de deces pentru IosifNaniescu, mitropolitul Moldovei şi Sucevei,
trecut în nefiinţă în ziua de 26 ianuarie 1902.
102
Gh. Ungureanu, II, p. 73-74.
90
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FEDERALA"TROTUŞUL"BACĂU

Prezentare de fond
Angela OANEA
The Bank Federala "Trotuşul" Bacău
Presentation Background
Summary

Article capitalizes documents from the archive fund of Federala
"Trotuşul" Bacău. Here are presented aspects of the activity performed by the
institution during 1916-1949 and it's involvement in supporting cooperatives,
banks and other associated entities from Bacau region. Incidentally it captures
dramatic aspects of the postwar period but also moments of celebration and
development.
Key words: Federala "Trotuşul" Bacău, banks, economy, documents, archive.
Articolul de faţă are drept scop prezentarea atât a documentelor
existente în fondul arhivistic Federala "Trotuşul" Bacău, cât şi identificarea
legăturilor cu alte fonduri arhivistice aflate în depozitele S.J.A.N. Bacău care să
ofere informaţii referitoarea la istoricul, evoluţia şi activitatea acestei instituţii.
Data de înfiinţare a unei instituţii poate fi legată de aplicarea unei legi
sau de acordarea dreptului de funcţionare de către instanţele judecătoreşti.
Cercetând printre documentele proprii ale Federalei "Trotuşul" Bacău 1 nu au
fost identificate actele constitutive care ne-ar fi furnizat informaţii asupra datei
şi scopului înfiinţării ei. Explicaţia este dată tot de documente, care ne spun că
în timpul celui de al Doilea Război Mondial arhiva Federalei a fost distrusă ca
urmare a evacuărilor repetate 2 •
O altă cale de identificare a informaţiilor dorite este cercetarea
documentelor din fondurile arhivistice judecătoreşti, întrucât firmele nou
înfiinţate aveau obligaţia să se înregistreze la instanţele judecătoreşti.
Astfel, în registrue Judecătoriei Urbane Bacău găsim autentificarea
actului constitutiv şi statutului Federalei "Trotuşul" Bacău sub nr. 166 din 19
aprilie 1916, eliberându-se certificatul de funcţionare nr. 9222 din 29 aprilie
1

Documentele create de Federala "Trotuşul" Bacău se păstrează în depozitele Arhivelor

Naţionale Bacău.
2
3

Arhivele Naţionale Bacău, fond Federala "Trotuşul" Bacău, d. 38/1947, f. 33.
Idem, fond Judecătoria Urbană Bacău, d. 911915, f. 45.
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1916. Prima denumire sub care apare este de Banca Federală "Trotuşul".
de înfiinţare ne arată şi Gr. Grigorovici în lucrare sa "Bacăul din
trecut şi de azi" 4 .
Federala "Trotuşul" Bacău avea local propriu, situat în strada General
Averescu nr. 23, iar primul preşedinte a fost pr. Alex. Vasiliu, avându-1 ca
director pe Toma Teodorescu.
Aceeaşi dată

LOCALUL

PROPRIU AL BANCII FEDERALE
&•cilu, Srrada General Averc.scu 23

Crearea cadrului juridic prin apariţia Legilor asupra băncilor populare
din anii 1903, 1908 a dus la înfiinţarea băncilor populare în mediul rural.
Pentru promovarea intereselor băncilor populare, asigurarea creditului şi
înlesnirea operaţiunilor se permitea ca mai multe bănci populare săteşti dintr-o
regiune să se asocieze într-o federală 5 . La înfiinţare Federala "Trotuşul" Bacău
avea ca asociaţi 36 de bănci populare care au subscris un capital social de
48.500 lei. Numărul asociaţilor va creşte în anii următori ajungând ca în anul
1933 să fie afiliate 99 unităţi cooperative şi anume: 83 bănci populare şi 13
săteŞti

Gr. Grigorovici, Bacău/ din trecut şi de azi, 1933, Tipografia Primăriei municipiului Bacău, p.
126.
5
Art. 38 din Legea asupra băncilor populare săteşti publicată în "Monitorul Oficial" nr. 21 din
29 aprilie 1908.

4
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cooperative de producţie, consum, forestiere şi 3 obşti de cumpărare de
pământ 6 .
Documentele Federalei "Trotuşul" Bacău reflectă legăturile foarte
strânse ce le avea aceasta cu băncile populare, cooperativele de consum şi de
aprovizionare, de desfacere agricolă, cooperativele pentru exploatarea forestieră
şi obştile de cumpărare. Fiind afiliate la Federală şi participând la constituirea
capitalului social, acestea aveau obligaţia de a depune atât actele constitutive şi
statutele autentificate de instanţele judecătoreşti, cât şi bugetele şi bilanţurile.
Consider ca aceste documente au o importanţă deosebită întrucât permit
reconstituirea istoricului societăţilor cooperatiste, dar şi o valoare practică
majoră dovedită în timp.
Au existat situaţii când instanţele de judecată, pentru soluţionarea
cauzelor litigioase privind reconstituirea dreptului de proprietate, au solicitat
Arhivelor Naţionale actele constitutive ale unor obşti de cumpărare. S-a dovedit
că în fondurile arhivistice ale instanţelor de judecată nu s-au păstrat întotdeauna
aceste acte, dar ele pot fi identificate în alte fonduri arhivistice. În cazul de faţă,
o parte din actele constitutive ale obştilor de cumpărare şi ale societăţilor
cooperatiste se găsesc în fondul arhivistic al Federalei "Trotuşul" Bacău. Se
poate concluziona că pentru identificarea unor documente sau informaţii este
important şi necesar să stabilim conexiunile între diferite unităţi de descriere.
Prezentarea conexiunilor între unităţile de descriere este o cerinţă prevăzută în
Standardul general internaţional de descriere arhivistică.
Pe lângă documentele mai sus-menţionate în fondul arhivistic Federala
"Trotuşul" Bacău se regăsesc şi alte categorii de documente referitoare la
băncile populare şi societăţile cooperatiste: procese-verbale de şedinţă ale
Consiliului de Administraţie, situaţii "cassa", balanţe de verificare,
corespondenţă cu diferite instituţii privitoare la operaţiuni bancare.
O influenţă majoră asupra evoluţiei federalelor a avut-o Casa Centrală a
Cooperaţiei şi Împroprietăririi, iar existenta acestei legături a generat crearea de
documente. În cazul de faţă în fondul arhivistic Federala "Trotuşul" Bacău vom
găsi corespondenţa între cele două instituţii şi instrucţiunile primite de la Casa
Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi.
Prin instrucţiunea Casei Centrale a Cooperaţiei din 1 septembrie 1919 se
stabilea că aprovizionarea populaţiei cu cele necesare se va face prin
intermediul federalelor. Federala "Trotuşul" Bacău urma sa strângă toate
solicitările de aprovizionare pentru a face comandă unică către Casa Centrală a
6

Gr. Grigorovici, op.cit., p. 126.
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Cooperaţiei.

primite erau distribuite prin intermediul băncilor
comerciale pe baza preţurilor stabilite de
Centrală. Acestea la rândullor le distribuiau sătenilor, iar cei care nu dispuneau
de resurse financiare, dar erau solvabili li se acordau împrumuturi de către
7
băncile populare • Printr-o altă adresă Casa Centrală a Cooperaţiei informa
Federala "Trotuşul" Bacău de sosirea din străinătate a unui stoc de pluguri de
provenienţă din Boemia ce se afla în depozitul din Bucureşti şi îi solicita să
comunice numărul necesar de p luguri pentru judeţul Bacău 8 •
Casa Centrală a Cooperaţiei susţinea iniţiativa înfiinţării unor şcoli
practice de contabilitate care trebuiau să "pregătească contabili din rândul fiilor
de săteni pentru societăţile cooperatiste" 9 •
Apariţia Legii pentru organizarea cooperaţiei 10 , promulgată la 27 martie
1929, a avut ca efect lărgirea atribuţiilor federalelor. Începând cu această dată,
Federala "Trotuşul" Bacău avea dreptul de a coordona activităţile societăţilor
cooperatiste, putea să le acorde îndrumări tehnice, se ocupa de procurarea
creditului, înlesnea aprovizionarea şi desfacerea produselor, strângea datele
statistice referitoare la activitatea instituţiilor de credit.
Activitatea Federalei "Trotuşul" Bacău este reflectată în documentele
Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău. Dorind să aibă un control riguros asupra
firmelor existente şi a celor nou înfiinţate, statul a introdus obligativitatea
înregistrării acestora la Camera de Comerţ şi Industrie. În anul 1931, Federala
"Trotuşul" Bacău depunea cererea de înscriere la Camera de Comerţ şi Industrie
Bacău, iar în registrul analitic la rubrica obiectul societăţii aceasta are înscris
11
"acordă credite şi fructifică disponibile le băncilor populare" .
Federala "Trotuşul" Bacău era administrată de un Consiliu de
Administraţie compus din: preşedinte, vice-preşedinte, un număr impar de
consilieri. Pentru verificarea corectitudinii cheltuielilor efectuate funcţiona
Comisia de cenzori compusă din 3 membri.
Cooperativele asociate erau reprezentate în Adunarea Generală Ordinară
a Federalei printr-un delegat desemnat de către Adunarea Generală a
cooperaţiei, dintre asociaţii cu drept de vot, în conformitate cu art. 63 alin. 2 din
Legea pentru organizarea cooperaţiei, cu modificările introduse prin Legea din
4 aprilie 1930. Adunarea Generală era convocată anual în sesiune ordinară. Cu
populare,

Mărfurile

obştilor şi societăţilor

Arhivele Naţionale Bacău, fond Federala "Trotuşul" Bacău, d. 111920, f. 91.
Ibidem, f. 83.
9
Ibidem, f. 99.
10
"Monitorul Oficial" nr. 71 din 28 martie 1929.
11
Arhivele Naţionale Bacău, fond Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, registrul 2211931
(cererea sub nr. 475 din 02 octombrie 1931).
7

8
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această ocazie erau prezentate darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi
raportul Consiliului de Cenzori pe anul financiar încheiat.
Iată câteva rânduri din Darea de seamă pe anul 1933, singura care s-a
12
păstrat pentru perioada interbelică, prezentată de Consiliul de Administraţie în
Adunarea Generală Ordinară din 12 iulie 1934, fiind convocate cooperativele
federaţiei din judeţul Bacău (bănci populare, cooperative de producţie şi
consum, cooperative forestiere) precum şi obştile de cumpărare de pământ.
"La ora 9 dimineaţa se va oficia un serviciu divin la Biserica ,,Precista"
din localitate, la care vor participa delegaţii prezenţi la acea oră şi alţi
reprezentanţi ai instituţiilor cooperatiste din localitate.
Se vor ţine două cuvântări la biserică din partea cooperatorilor asistenţi,
prin care se va arăta activitatea şi rolul ce 1-a avut Ion Gh. Duca în cooperaţie ca
organizator şi îndrumătorul conducătorilor unităţilor cooperatiste din ţară.
Ştiut este faptul că situaţia federalei şi existenţa ei este în cea mai
strânsă legătură cu aceea a cooperativelor. Aplicarea celor două legiuiri ale
conversiunii din anul 1933 au contribuit în cea mai mare parte la strângerea
operaţiunilor băncilor populare, care s-au găsit în situaţia de a nu-şi putea aranja
datoriile la Federală, cel puţin măcar prin achitarea dobânzilor întârziate de ani
de zile. Până la 1 octombrie 1933, Federala a avut mandat de la Centrala
Cooperativă de Import&Export de a face aprovizionările armatei cu cereale,
realizând un beneficiu net din aceste operaţiuni în sumă de lei 101.371. De la 1
octombrie 1933, aceste operaţiuni au trecut asupra Cooperativei pentru
valorificarea produselor agricole ,,Bacăul" care-şi are sediul în localul
Federalei. Federala a fost inspectată în 1933 de către inspectorul Gr. Stoian,
reprezentantul Centralei Cooperative de Import & Export, cu privire la situaţia
maşinilor agricole, care sunt proprietatea Ministerului Agriculturii fiind
distribuite prin Camera de Agricultură. La 31 iulie 1933, Federala a fost
inspectată de către inspectorul Gh. Drăgănescu, reprezentantul Oficiului
Naţional al Cooperaţiei Române 13 ".
Adunarea Generală Ordinară din 12 iulie 1934 a avut următoarea ordine
de zi:

Consiliul de Administraţie: Preşedinte preot. V. Petrovanu- Racova; Vicepreşedinte G. Popa
- Băseşti; Consilieri: Const. V. Vasiliu - Bogdăneşti, Nicolae Vlasie - Tg. Ocna, Gh.
Spiridonescu - Solonţ, Ioan Fătu - Oneşti, Alex. Bălăuţă - Brusturoasa, Gh. D. Moţei Răcăciuni, Vasile Mareş - Băhnăşeni, Vasile Petraru - Săuceşti, Vasile Lazăr - Valea Rea
Comisia cenzorilor: Victor Davidescu - Bacău, Victor Boca - Lecca Bibireşti, Nicolae Focşa Rac ova.
13
Darea de seamă a Consiliului de administraţie şi raportul cenzori/ar către Adunarea
Generală Ordinară din 12 iulie 1934, Tipografia Copel Bacău, anul 1934, p. 4-5.
12
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1. Constituirea biroului. Constatarea şi verificarea de către cenzorii
Federalei a delegaţiilor membrilor prezenţi, conform art.45 din statute.
2. Darea de seamă a Consiliului de Administraţie al Federalei asupra
activităţii instituţiei pe anul 1933.
3. Raportul cenzori lor asupra gestiunii pe anul 193 3.
4. Aprobarea bilanţului şi contului de profit şi pierderi pe anul 1933.
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 1934.
6. Descărcarea Consiliului de Administraţie de gestiunea pentru anul 1933.
7. Repartizarea beneficiilor nete.
8. Fixarea dobânzii la depunerile spre fructificare, pentru anul 1934. A fixa
dobânda cuvenită la diversele fonduri ale Federalei, conform art. 66 alin.
5 din statute.
9. Fixarea maximului sumei, până la care Consiliul poate acorda ca
împrumut numai cooperativelor federalei, conform art.26 din statute.
Fixarea dobânzilor la împrumut conform art. 29 din statute.
10. Fixarea sumei până la care Consiliul Federal poate angaja Federala în
cursul anului 1934.
11. Aprobarea sumele ce s-au plătit din fondul de propagandă cooperatistă
şi din fondul cultural în cursul anului 1933.
12. Aprobarea cheltuirii sumei de 5.000 lei din fondul de organizare şi
propagandă pentru tipărirea dării de seamă pe anul 1933 şi expedierile
acesteia tuturor unităţilor cooperatiste ale Federalei.
13. Alegerea a patru membri în noul Consiliu de administraţie, întrucât au
expirat mandatele următorilor: părintele V. Petrovanu-Racova, V.
Vasiliu-Bogdăneşti, Gh.D. Moţei- Răcăciuni şi Vasile Lazăr- Valea
Rea.
14. Alegerea a trei cenzori titulari şi trei supleanţi.
15. Diverse chestiuni şi propuneri în interesul instituţiei 14 •
Consfătuirea cooperatistă a instituţiei a fost imortalizată de un fotograf
al vremii, avându-1 în centru pe generalul dr. Dragomir Badiu. Federala
"Trotuşul" Bacău a fost implicată în diverse activităţi economice ale
comunităţii băcăuane şi în mod special în cele care vizau distribuirea produselor
agricole, industriale etc. Documentele din fondul arhivistic al Prefecturii
judeţului Bacău vorbesc despre înfiinţarea la nivelul judeţului Bacău în anul
1939 a Oficiului judeţean de valorificarea grâului 15 care exercita controlul
calităţii, livrarea şi vânzare grâului. Din această comisie făcea parte şi
preşedintele Federalei. De asemenea, reprezentanţii Federalei făceau parte şi din
14

15

Ibidem.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 128/1939, f. 9.
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Consiliul de patronaj al oraşului Bacău care avea ca obiectiv asigurarea
aprovizionării oraşului şi efectuarea diverselor lucrări edilitare 16 .

CO~SFĂ TUIRE «:O O PER~ TIST Ă

Federala

,,TROTUŞUL"

Condiţiile şi greutăţile

Bacău

cu care se confrunta populaţia în perioada de
secetă sunt reflectate în câteva scrisori adresate atât Institutului Naţional al
Cooperaţiei cât şi Federalei "Trotuşul" Bacău . Banca populară din comuna
Asău, Primăriile comunelor Ardeoani şi Berzunţi şi Cooperativa "Unirea" din
comuna Ardeoani se adresau cu rugămintea de a se interveni pentru aceste
comune, care erau situate pe Valea Tazlăului şi au avut mult de suferit de pe
urma războiului, întrucât "locuitorii rămân literalmente muritori de foame fiind
lipsiţi de hrană, iar porumbul este strict necesar pentru hrana populaţiei" 17 .
Cooperativa "Albina" din corn. Gropile scria: "populaţia comunei Gropile din
cauza secetei ce a bântuit în vara anului 1945 este complet lipsită de cereale, aşa
că locuitorii sunt ameninţaţi să moară de foame.

16

17

Idem, fond Federala "Trotuşul" Bacău, d. 1/1 942, f. 12.
Idem, d. 9/1 945, f. 7.
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Dacă populaţia nu are cereale necesare pentru întreţinere, desigur că nu
are de unde să dea nici pentru bumbac. În felul acesta suntem condamnaţi a
muri de foame şi a rămâne fără îmbrăcăminte.
În toamna anului 1945, am pornit la luptă făcând larmă printre locuitori,
făcându-i să înţeleagă rolul cooperativelor. Locuitorii au înţeles rostul ei s-au
unit dând naştere Cooperativei "Albina" care are în prezent 304 membri.
De aceea credem de cuviinţă să ni se dea cota cuvenită de bumbac în
schimbul lânilor. Iar dacă nu vă rugăm să interveniţi a ni se dea cota de bumbac
urmând să plătim acum jumătate cu lână, iar jumătate să plătim în cereale. Când
vom strânge recolta din vara aceasta" 18 •
Federala "Trotuşul" Bacău nu a rămas indiferentă la solicitările
asociaţilor săi. Pentru hrana populaţiei din oraşul şi judeţul Bacău s-au primit
900.000 kg de porumb din URSS prin intermediul Agenţiilor Intercooperatiste
din Brăila şi Iaşi, fiind redistribuite prin intermediul Federalei 19 •
În data de 5-7 decembrie 1945, la Bucureşti, a avut loc consfătuirea
federalelor din România. Această consfătuire s-a finalizat cu adoptarea unei
20
Rezoluţiuni prin care federalele :
a) trebuiau să atragă cooperative de aprovizionare şi desfacere, cooperative
de consum şi cooperative de producţie de orice fel să se asocieze la federale;
b) să efectueze numai operaţiuni pentru satisfacerea nevoilor cooperativelor
asociate;
c) raza de acţiune a unei federale trebuia să fie o regiune economică până la
limitele unui judeţ;
d) federalele trebuiau să preia o parte din funcţiile de îndrumare şi asistenţa
unităţilor cooperative asociate cum şi propaganda cooperatistă din regiunea lor.
Decizia care a fost luată la această întrunire era că "pentru a asigura
baza de susţinere prin cooperaţie, federalele trebuie să ducă o campanie
susţinută pentru înfiinţarea de cooperative" 21 .
În ce priveşte operaţiunile pe care federalele urmau să le efectueze,
conferinţa a luat următoarele hotărâri:
- federala nu poate efectua decât operaţiunile cerute de nevoile unităţilor
cooperatiste asociate. Sub niciun motiv federalele nu pot efectua operaţiuni
direct cu producătorii agricoli sau cu consumatorii. Ele pot efectua operaţiuni
de aprovizionare de pe piaţa comercială pentru satisfacerea nevoilor

18
19

20

21

Idem, d. 11/1946, f. 27.
Idem, d. 13/1945, f. 29.
Idem, d. 9/1946, f. 108-111.
Ibidem.
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cooperativelor asociate şi operaţiuni de desfacere spre piaţa comercială pentru
satisfacerea nevoilor de desfacere ale unităţilor cooperatiste;
- federalele ar trebui să efectueze toate operaţiunile care au loc în câmpul
circulaţiei mărfurilor la sate, atât pentru aprovizionare, cât şi pentru desfacere.
Aceste operaţiuni ar trebui să fie făcute pe bază de mandat primit din partea
instituţiilor centrale cooperatiste sau din partea unităţilor cooperative asociate;
- federalele rămân să execute şi operaţiuni de credit individual;
- federalele trebuie să preia îndrumarea unităţilor cooperatiste organizând în
acest scop servicii de contabilitate regională care să ţină contabilitatea unităţilor
cooperatiste la zi şi să supravegheze şi să îndrume administrarea unităţilor
cooperatiste;
- federalele trebuie să acorde asistenţă juridică, fiscală etc. unităţilor
cooperatiste şi să intensifice propaganda cooperatistă;
Pentru acoperirea nevoilor financiare federalele trebuie:
- să ducă o acţiune intensă pentru mărirea capitalului şi fondurilor proprii.
Nici o federală nu trebuie să aibă peste trei luni un capital mai mic de
10.000.000 lei.;
- să ia măsuri pentru lichidarea tuturor creditelor imobilizate;
- federalele pot apela la unităţile cooperatiste pentru a depune cu anticipare
valoarea produselor ce urmează a fi achiziţionate;
- fiecare federală trebuie să îşi întocmească un plan de activitate. Planul
trebuie depus odată cu bugetul la I.N.C.
- federalele trebuie să organizeze pe raza lor de activitate legături strânse
între toate unităţile cooperatiste, fie pe calea schimbului intercooperatist de
producţie fie pe calea cercurilor culturale cooperative care să ducă la o
solidarizare a unităţilor cooperatiste.
Pentru a pune în aplicare hotărârile Congresului Cooperatist, Institutul
Naţional al Cooperaţiei a trimis o circulară în ianuarie 1946 prin care stabilea că
distribuirea textilelor de orice fel, a uneltelor agricole şi fierării de orice fel,
precum şi a altor articole la sate să se facă numai prin federale. Repartiţia se va
face de un comitet constituit pe lângă federală compus din: directorul federalei
şi şeful serviciului cooperatist judeţean.
Documentele din fondul arhivistic Federala "Trotuşul" Bacău surprind
momentul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Cooperaţiei din data de 7 iulie
1946. Serviciul de Propagandă din cadrul Federalei a fost însărcinat cu
organizarea serbării în oraşul şi judeţul Bacău. În acest sens s-a dat o circulară
către toate unităţile cooperatiste cu instrucţiuni detaliate asupra modului cum
trebuie organizată sărbătoarea. "Oraşul Bacău şi unităţile cooperative din jurul
oraşului până la 15 km, au sărbătorit ziua cooperaţiei, la sediul Federalei. Sediul
Federalei a fost frumos ornat cu placarde, conţinând lozinci cooperatiste, cu
https://biblioteca-digitala.ro
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drapele etc. În oraş au fost puse afişe, care îi înştiinţau pe cetăţeni despre
organizarea sărbătorii, fiind invitaţi a lua parte. Unităţile cooperative din oraş şi
împrejurimi au venit la sediul Federalei în număr impunător, prezentându-se în
total 19 unităţi cooperatiste. Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Cooperaţiei
fusese anunţată în ziarele locale «Înainte>> şi «Luptătorul». Sindicatele au trimis
delegaţii de muncitori, iar Comitetele de Întreprinderi ale fabricilor din
localitate au luat parte într-un număr destul de frumos.
Serbarea a fost deschisă de Săndulache S., consilierul Federalei, care a
arătat în cuvinte pline de obiectivitate şi entuziasm, marea semnificaţie a acestei
sărbători. Din partea cooperatorilor venite din judeţ, au vorbit mai mulţi
delegaţi, printre care şi învăţătorul Heisu, manifestându-şi bucuria că s-a reluat
vechea tradiţie cu privire la ziua cooperaţiei " 22 .
Serbarea a ţinut circa 3 ore, iar cooperatorii şi lumea venită să asiste, a
plecat "îmbărbătată şi mulţumită (unii dinte asistenţi surprinşi de faptul că până
în prezent n-au înţeles îndeajuns de bine rostul cooperaţiei)" 23 . În unele
comune, unde unităţile cooperatiste "au fost mai puternice şi unde conducătorii
lor au avut iniţiativă şi dragoste" 24 împreuna cu elevii şcolilor primare şi
secundare, care erau în vacanţă au organizat serbări teatrale, coruri, poezii,
precedate de conferinţe în legătură cu sărbătorirea Zilei Internaţionale a
Cooperaţiei.

Astfel, în comunele: Râpile, Caşin, Dărmăneşti, Comăneşti, Filipeni,
Parincea şi Bereşti- Tazlău, unităţile cooperatiste au reuşit să
organizeze "frumos şi cu succes, într-un cadru mai mare, prezentări de piese de
teatru cooperatiste şi coruri".
În restul comunelor din judeţ, sărbătorirea Zilei Internaţionale a
Cooperaţiei s-a făcut prin adunările sătenilor la cooperative, unde au vorbit
învăţătorii, preoţii şi sătenii cooperatori. După terminarea serbării, în multe
comune s-au angajat discuţii referitoare la aprovizionarea cooperativelor de
către Federală. La aceste discuţii au participat şi conducătorii cooperativelor,
care "au arătat oamenilor întreaga situaţie economică a ţării, în acest timp
postbelic şi război pe care-I duc cooperativele cu elementele "Capital", pentru
reconstrucţia economică a ţării, pentru ridicarea nivelului cultural şi moral al
cetăţenilor" 25 .
Documentele din fondul arhivistic al Federalei "Trotuşul" Bacău
reflectă activitatea de propagandă dusă de unii membrii privind dezvoltarea
Răcătău, Băseşti,

22
23
24
25

ldem, d. 18/1946, f 17.
Ibidem.
Ibidem, f 18.
Ibidem.
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purtând discuţii de lămurire, vorbind "despre
în viaţa satelor, arătând în acelaşi timp importanţa şi
viitorul cooperaţiei în noua orientare socială. Aceste iniţiative au avut un efect
de înviorare asupra populaţiei locale nu numai din punct de vedere economic, ci
şi din punct de vedere educativ, sătenii posedând astăzi toate cunoştinţele
26
cooperatiste ce ating direct interesele lor" •
Institutul Naţional al Cooperaţiei avea dreptul de a verifica activitatea
federalelor, cum şi federalele aveau dreptul de a controla unităţile cooperatiste.
De aceea, în fondul arhivistic al Federalei "Trotuşul" Bacău se găsesc
procesele-verbale de control încheiate de reprezentaţii I.N.C. prin care erau
vizate următoarele aspecte: situaţia juridică, organizarea internă, operaţiuni
financiare, recomandări în vederea îmbunătăţirii activităţilor.
La data inspecţiei efectuate de reprezentanţii I.N.C. în data de 30 iunie
1947, s-a constatat următoarea situaţie la Federala "Trotuşul" Bacău:
"1. Federala "Trotuşul" Bacău este formată din asocierea următoarelor
unităţi cooperatiste.
cooperatiste,

însemnătatea cooperaţiei

Titlul unităţilor

Nr.

Cooperative de credit
Cooperative de consum
Cooperative de aprovizionare
Cooperative forestiere
Cooperative diverse

unităţilor

existente

75
6
84
8
14

Nr. unităţilor
asociate
75
5
76
6
4

2. Raza de activitate a Federalei cuprinde judeţul Bacău.
3. Valoarea unei părţi sociale a fost fixată de Adunarea Generală din
15.04.1947la 100.000 lei.
4. Obiectul Federalei conf. art.4 din statut este înlesnirea creditului
cooperativelor, cum şi orice altă operaţiune de bancă, de mandat, de comision.
De asemenea, potrivit normelor fixate de I.N.C., Federala poate organiza
îndrumarea, asistenta tehnică, judiciară, apărarea şi propaganda pentru toate
societăţile cooperative din raza sa de activitate.
5. Proporţia cooperativelor asociate la federală este de 89 %.

II. Organizarea

interioară

a Federalei

1. Adunarea Generală
Ultima Adunare Generală Ordinară s-a ţinut pe 15 aprilie 1947 cu 96 de
asociaţi prezenţi. Adunarea a fost convocată pentru ratificarea operaţiunilor
26

Ibidem, f.l5
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anului

şi

s-a

ţinut

în

prezenţa

deputatului D. Hagiu

şi

D.D. Ionescu, prefectul

judeţului.

2. Consiliul de Administraţie este format din 6 consilieri aleşi de adunarea
din 12 aprilie 1946 şi consilieri de drept numiţi de I.N.C. înainte de 23
august 1944. Alegerea consilierilor s-a făcut cu respectarea cerinţelor statutare.
Consilierii nu sunt rude între ei şi nici cu cenzorii.
3. Comitetul de Direcţie este format din preşedinte şi vicepreşedintele
Consiliului de Administraţie şi un consilier.
4. Comisia de cenzori este aleasă de Adunarea Generală Ordinară.
5. Direcţia Federalei este girată în prezent de Th. Ungureanu, funcţionat
I.N.C., detaşat temporar la Federala "Trotuşul" Bacău din februarie 1945. La
data de 27 februarie 1947 consiliul Federalei a hotărât să ceară I.N.C.
schimbarea lui P. !vianu şi numirea lui Ungureanu. Prin ordinul din 23 iunie
194 7 1. N. C.-ul a numit în acest post pe 1. Crăciun fost director al F ederalei
"Luceafărul" din Huşi.
generală

III.
Personalul Federalei

Funcţionari

"Trotuşul" Bacău

IV. Activitatea economică

se compune din 26 de
desfăşurată

de

funcţionari.

Federală

Operaţiuni comerciale proprii şi de mandat
Planul de activitate al Federalei, întocmit la începutul anului cuprindea
diverse operaţiuni comerciale care se împart în operatiuni financiare:
împrumuturi pe scont de portofoliu, diverse operaţiuni bancare proprii;
operatiuni comerciale: operaţiuni proprii (produse industriale, produsele solului,
desfacerea produselor cooperativelor asociate); operaţiuni de mandat (produse
industriale, produsele solului, produse monopolizate).

1.

V. Diverse constatări asupra operaţiunilor
cu mărfuri
a) Federala aprovizionează cooperativele cu produse industriale ŞI
agricole de strictă necesitate.
b) Mărfurile proprii sunt procurate de la diverşi furnizori printre care:
Federala Naţională de Librărie, Soc. Rom. Anon."Coroana" Bucureşti.
Preţurile de vânzare la mărfurile proprii se calculează cu un beneficiu
de 14%.
2. Operaţiuni de mandat
Federala a executat din mandatuli.N.C. următoarele operaţiuni:
- operaţiuni de colectare a cerealelor, lânii, oleaginoaselor;
- operaţiuni de însămânţare pentru anii 1946-194 7;
1.

Operaţiuni
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operaţiuni de aprovizionare a cooperativelor cu produse industriale şi
agricole: articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole necesare
exploatărilor rurale-unelte; materiale de construcţie, articole necesare
gospodăririi, produse raţionalizate-zahăr şi sare.

VI. Activitatea de îndrumare
Federala are 3 revizori contabili care au inspectat 89 de unităţi
cooperative dintre care 7 au fost controlate de două ori. Pentru completarea
golurilor în rândul contabililor, cooperatorii Consiliului de Administraţie al
Federalei din şedinţa din 26 iulie a.c. a hotărât înfiinţarea unei şcoli de contabili
cooperatori care urmează să funcţioneze pe lângă Federală.
Acţiunea de educare şi propagandă este slabă. În legătură cu aceasta
îndrumăm conducerea Federalei să înfiinţeze biblioteci la sediul ei şi la
cooperativele din judeţ şi să organizeze cercuri cooperatiste pe lângă
principalele unităţi cooperative din judeţ"27 .
În anul 1947 a fost redactat Regulamentul de organizare al Federalei
"Trotuşul" Bacău 28 . Conform acestui regulament Federala nu putea să execute,
conform legii pentru organizarea cooperaţiei şi statutelor sale, decât operaţiuni
legate de realizarea scopului său statutar, care era satisfacerea nevoilor de ordin
financiar, economic şi de îndrumare, asistenţă şi revizie a societăţilor
cooperative asociate.
Federala se împărţea în servtcn, iar serviciile în secţii şi secţiile în
birouri. Aceasta avea următoarele 6 servicii obligatorii:
- Serviciul bancar şi financiar. Executa toate operaţiunile privind
depunerile, obţinerea de credite, acordarea de îndrumări, administrarea şi
controlul plasamentelor, operaţiuni de casă etc.;
- Serviciul circulatia produselor agricole. Executa toate operaţiunile în
legătură cu circuitul produselor agricole de orice fel de la cooperativele care au
surplusuri, desfacerea acestor produse pe piaţa interna s-au pentru export prin
Institutul Naţional al Cooperaţiei s-au prin federaţiile specializate;
- Serviciul circuitul produselor industriale. Executa toate operaţiunile în
legătură cu aprovizionarea cooperativelor cu unelte, maşini şi inventar agricol,
necesar exploatărilor agricole şi articole de mare consum, necesare consumului
gospodăresc;

- Serviciul revizie, îndrumări
operaţiunile în legătură cu revizia

27

28

şi

propaganda cooperatistă. Executa toate
şi îndrumarea tehnică, asigură educaţia şi

Idem, d. 4/1947, f. 81-88.
Idem, d. 3811947, f. 56.
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propaganda cooperatistă pentru întreaga regiune asupra căreia Federala îşi are
raza de activitate, precum şi asistenta cooperativelor asociate;
- Serviciul contabilitătii şi administrativ. Desfăşoară activităţi contabile
şi administrative.
Cu un an mai târziu, Consiliul de Administraţie în şedinţa din 3 aprilie
1948 hotăra schimbarea emblemei Federalei din "Trotuşul" în "Bacău" 2 , sub
rezerva ratificării de către Adunarea Generală.
Federala ,,Bacău" îşi va continua activitatea în această formă de
organizare până la data de 9 mai 1949, când, în baza deciziei Comisiei de
organizare a cooperaţiei din judeţul Bacău, a fost desfiinţată, atribuţiile ei fiind
preluate de Uniunea Cooperativelor de Consum Bacău.

29

Idem, d. 611947, f. 36.
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POLITICIANUL GHEORGHE GHIBĂNESCU
ÎN SLUJBA ARHIVELOR
Ina CHIRILĂ
Gheorghe Ghibănescu,
a Politician in the Service of the Archives
Abstract

From the position of politician and constant researcher of public and
private Archives, the historian Gheorghe Ghibănescu was one of the leading
figures ofthe time, actively involved in the discussions preceding the adoption
of the 1925 Law on Archives. In his extensive speech, the Moldavian scholar
outlines the main aspects and shortcomings of the archives at the time. His
suggestions regarding the arrangement of the premises and corresponding
repository, making the archives available for research and publication of
documents, bringing back from Bucharest the entirety of the old Moldavian
objects and documents to Iaşi - the regional, historic and cultural capital of
Moldavia - ali these have remained current goals, worthy of being considered
by the posterity.
Key words: Archives' Law, Ghibănescu, documents, repository, access,
research, publication, Iaşi, cultural capital, regionalisation.
Evocarea personalităţii lui Gheorghe Ghibănescu reprezintă un demers
cu atât mai incitant cu cât documentele vremii continuă să dezvăluie preocupări
mai puţin cunoscute cititorilor interesaţi de viaţa şi activitatea cunoscutului
istoriograf. Legătura sa cu instituţia Arhivelor este inevitabilă prin prisma
pasiunii sale pentru izvoarele istorice. Nu vom arăta aici ce şi cât a cercetat
Gheorghe Ghibănescu la Arhivele din Iaşi, alături de M. Costăchescu, Sever
Zotta, N.A. Bogdan, Ilie Minea, AL Băleanu şi Traian Ichim sau la alte depozite
arhivistice din ţară. Probabil că acest aspect este mai important în poziţionarea
harnicului cărturar în peisajul socio-profesional şi uman al vremii sale. Ne vom
limita în câteva pagini să arătăm cum s-a implicat Gheorghe Ghibănescu, din
dubla sa postură de om politic şi fidel cercetător, în organizarea şi emanciparea
Arhivelor Statului, cu ocazia adoptării Legii Arhivelor din 1925.
Provenit dintr-o familie numeroasă şi modestă, Gheorghe Ghibănescu a
înţeles de tânăr 1 că politica reprezintă o cale sigură de ascensiune în ierarhia
socială şi profesională. În calitate de reprezentant al liberalilor radicali, al
conservatorilor şi apoi al conservatorilor democraţi, el a fost ales deputat şi
senator de Fălciu şi Vas lui în repetate rânduri, participând la sesiunile
1

Ina Chirilă, Gheorghe Ghibănescu în viaţa oraşului Bârlad la anii tinereţii, în "Prutul",
de cultură, Huşi, serie nouă, anul Il (XI) nr. 2 (50)/2012, p. 170.

revistă
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parlamentare din 1899 2 , 1900, 1901, 1905, 1906, 1907 3 , 1912, 1913, 19224 şi
1923 5 • Influent din această postură, el a întreprins diverse acţiuni de
binefacere 6 , contribuind la acordarea unui "spor de subvenţie" pentru ~coala
Profesională de Fete a Societăţii Reuniunea Femeilor Române din Iaşi şi la
obţinerea de către Societatea de Gimnastică Sport şi Muzică din Iaşi a unui
local din stradela Şcoala de Arte 8 • A susţinut în parlament memoriul unui grup
de învăţători din comunele judeţului Fălciu, adresat preşedintelui Adunării
Deputaţilor, în care acuză injusteţea aplicării măririi salariilor numai pentru
profesorii universitari şi secundari, de la 1 septembrie 1905 9 .
Între anii 1907-1908, fiind deputat de Fălciu, Gheorghe Ghibănescu a
fost implicat într-un scandal cu conotaţii politice, fiind acuzat şi cercetat de
către Comisia de judecată a Corpului Didactic secundar şi superior, condus de 1.
Caragiani "pentru mai multe fapte" 10 , printre care şi pentru că a insistat să se
voteze o lege din iniţiativă parlamentară, el fiind chiar raportorullegii prin care
locuitorii din comuna Grozeşti, cătunul Scoposeni, judeţul Fălciu, au fost
autorizaţi să facă un schimb de pământ cu Ministerul Domeniilor Publice.
Pentru acest serviciu făcut sătenilor, a primit ca "dar şi indemnizare" de
transport suma de 2000 lei" 11 , considerată mită. Iar ca pedeapsă pentru această
"imoralitate", apreciindu-se faptul că este în acelaşi timp şi un vechi membru al
corpului didactic şi un servitor activ al ei, a fost suspendat din învăţământ două
luni, începând cu luna martie 1908 12 • Ca senator de Fălciu, Ghibănescu a luat
parte la festivităţile prilejuite de încoronarea re gală din 1922, de la Alba Iulia 13 .
Odată cu înfăptuirea României întregite, se impunea mai mult ca
niciodată întocmirea unei legi de organizare a Arhivelor Statului. Regulamentul
din 1872, foarte puţin modificat în 1906, devenise cu totul nepotrivit noii
situaţii, când importante depozite de documente din teritoriile unite au intrat în
Arhivele Naţionale Iaşi, Stampe şi Fotografii, nr. 72 (sunt reprezentati toţi membrii Senatului
Camerei din anul 1899).
În acest an a fost suspendat din învăţământ timp de două luni, pentru o acuzaţie adusă în
calitate de deputat (fond Şcoala Normală "Vasile Lupu" Iaşi, d. 711916, f. 2 v).
4
Arhivele Naţionale Iaşi, colecţia Gheorghe Ghibănescu, d. 5, f. 38.
5
Vezi concediile de care a beneficiat în aceşti ani în Arhivele Naţionale laşi, Şcoala Normală
"Vasile Lupu" Iaşi, d. 411897, f.l-4.
6
Arhivele Naţionale Iaşi, colecţia Gheorghe Ghibănescu, d. 6, f. 7.
7
Ibidem, f. 9.
8
Ibidem, f. 15.
9
Idem, d. 5, f. 15.
10
Idem, d. 2, f. 32. Legat de acest subiect vezi şi notiţele memoriilor înaintate de Ghibănescu în
apărarea sa (ibidem, d. 5, f. 28-36).
1
Idem, d. 2 f. 33 şi 34.
12
Ibidem, f. 33.
13
"Ioan Neculce", Buletinul Muzeului Municipal din laşi, (în continuare: IN), fascicola 3/1923,
f. 221 (două exemplare din meniul banchetului parlamentarilor oferit cu această ocazie au fost
donate Muzeului (ibidem), din care un exemplar este astăzi la Arhivele Naţionale Iaşi, colecţia
Documente, 157/87.
2

~i
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patrimoniul statului naţional, iar noi direcţii regionale au trebuit să se înfiinţeze.
Spre a asigura aceste depozite împotriva distrugerilor ori înstrăinărilor şi spre a
da întregii alcătuiri a Arhivelor o bază legală, era nevoie de o lege de
organizare, care să aibă în vedere Arhivele Statului din întreg cuprinsul ţării. Pe
lângă acest fapt, instituţia trebuia pusă de acord cu "progresele arhivistice
moderne", imprimându-i-se un caracter ştiinţific şi un rol activ în mişcarea
14
15
culturală . Încă din vara anului 1924, Constantin Moisil a întocmit proiectul
de lege pentru organizarea Arhivelor Satului. La 5 iunie 1924, directorul
Arhivelor îi scria lui Ion Nistor 16 : "am alcătuit un proiect de lege pentru
organizarea Arhivelor Statului şi l-am înaintat d-lui dr. Angelescu spre a-1
depune la Parlament". Deoarece în Consiliul de Miniştri ce urma să se ţină
vineri, 6 iunie, aveau să se fixeze proiectele de legi şi "să se voteze în sesiunea
actuală", îl ruga cu toată insistenţa să stăruie pe lângă dr. Angelescu să anunţe
proiectul pentru organizarea Arhivelor, promiţându-i că mâine, la Academie, o
17
să-i prezinte şi lui un exemplar . Acelaşi proiect de lege a fost motivul pentru
care au fost convocaţi, la 17 iunie 1924, la Bucureşti, directorii Arhivelor din
Cluj, Iaşi ji Chişinău şi preşedinţii Comisiunilor Arhivelor din Chişinău, Cluj şi
1
Cernăuţi • Stadiul cercetării nu ne permite să afirmăm în acest moment care au
fost circumstanţele amânării votului. Cert este faptul că în primăvara anului
1925 proiectul de lege privind organizarea Arhivelor Statului, pregătit de
Dimitrie Onciul şi Constantin Moisil, a fost prezentat Senatului şi Adunării
Deputaţilor de către Ministrul Instrucţiunii, dr. Constantin Angelescu, şi votat la
11 iunie cu unanimitate de voturi. Înaintea acestei date, în şedinţa Senatului din
20 mai 1925, au avut loc dezbaterile în cadrul cărora Gheorghe Ghibănescu, în
calitate de senator de Fălciu, ţinea o cuvântare neinspirată ca formă 19 , dar care a
fost poate cea mai amplă şi mai competentă dintre toate cele rostite în sesiunile
parlamentare în care s-a dezbătut problema Arhivelor.
Într-un astfel de cadru oficial, cărturarul moldovean descria situaţia şi
lipsurile instituţiei din postura unui cunoscător avizat al condiţiilor de păstrare
şi conservare a documentelor. El arăta că "la noi în ţară nimic nu arată gradul de
Dr. C. Angelescu (Ministrul Instrucţiunii), Expunere de motive în Legea de organizare a
Arhivelor Statului. Textul legii, expunerea de motive, desbaterile parlamentului, Bucureşti
1925,p.19.
15
Constantin Moisil (n. 08. 12. 1876, Năsăud- m. 20. 10. 1958 Bucureşti), istoric, întemeietor
al ştiinţei numismatice româneşti moderne. În perioada 1923-1938 a deţinut funcţia de director
fteneral al Arhivelor Statului.
6
Ministru de Stat al Bucovinei, preşedinte onorific al Comisiunii Arhivelor Statului din
14

Cernăuţi.

Doina-Iosefina Iavni, Din Arhivele cernăuţene. Scrisori către Ion Nistor, Editura Universităţii
cel Mare" Suceava 2012, p. 110.
18
DGAS din Republica Populară Romînă, Istoricul Arhivelor Statului (1831-1956), în Arhivele
Statului 125 ani de activitate 1831-1956, Bucureşti 1957, p. 36.
19
Virginia Isac, Arhivele în discuţia Parlamentului, 1866-1925, în ,,Arhivele Moldovei", III-IV,
1996-1997, Iaşi 1999, p. 171.
17

"Ştefan
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civilizaţie

decât modul cum stau depozitele şi arhivele publice". Iar pentru a-şi
invoca exemplul Palatului de Justiţie: "o clădire mare, cu
saloane, cu canapele de pluş şi de piele în care se lăfăiesc preşedinţii de Curţi de
Apel şi de Casaţie. Dar ne-am înşela dacă credem că aceasta este civilizaţie.
Scoboară-te jos în subsol şi vezi cum se ţin arhivele, pentru actele publice, care
au ieşit din uz. La noi, -zicea el- totul este spoială, falşitate, formă, faţă fără
fond" 20 , identificând un singur vinovat: "Statul", care dă tonul în această
privinţă. "[ ... ] Dacă ar fi să vedem cum sunt păstrate arhivele ne-am da seama
că este o bătaie de joc. Se ţin actele într-o înăcrire de aer, îmbâcsite cu colb, cu
guzgani, şi acela, care are interesul şi curiozitatea de a se scoborî şi în subsolul
prefecturilor şi în subsolul tribunalelor şi al Curţilor de Apel, este cuprins de
mirarea şi murdăria şi neorînduiala în care le găseşte 21 • [ •.. ] Când ieşeam din
asemenea localuri, plin de praf, cum iese un guzgan din sacul cu făină, se uitau
cunoscuţii curios la mine şi ziceau: uite în ce hal este conu Ghiţă, neştiind ce
comoară zăcea în colbul pivniţelor, câte învăţăminte se pot trage pentru trecutul
nostru istoric din aceste dosare prăfuite [ ... ]. Mă prinde însă jalea când văd că
aceste dosare zac în părăsire necercetate şi printre ele se plimbă şi trăiesc în
voie şoarecii" 22 .
Dar pentru a schimba această stare de lucruri, în mod realist, Gheorghe
Ghibănescu aminteşte că "obrazul subţire pe cheltuială se ţine şi dacă vrei să
întruchipezi civilizaţia, apoi trebuie să te scotoceşti în pungă", arătând în acest
fel un mare neajuns al legii despre care spunea că dacă mâine s-ar aplica "în
mod literal" [ ... ], cu localurile de astăzi, ar sta sute de mii de dosare în bătaia
ploii să se strice, căci nu avem localuri încăpătoare, şi cele cari sunt insuficiente
şi rău utilizate". Iar pentru a-şi susţine ideea mai făcea trimitere la palatele
strălucite ale Sfatului Ţării şi ale altor autorităţi de la Chişinău, arătându-se
revoltat că nimeni nu s-a gândit să dea aceste palate, bine adăpostite de foc,
pentru dosarele statului, "aşa că întâmplarea face ca arhiva Basarabiei, atât de
interesantă pentru noi, să fie depozitată în acele magherniţe care la cea dintâi
scânteie pot să ardă".
În contextul dezbaterilor de la Senat, Ghibănescu lămureşte, în stilul
povestitorului humuleştean, se pare că pentru prima dată, problema modului în
care au fost păstrate actele de-a lungul timpului. În acest fel reuşeşte, practic, să
prezintă un istoric al arhivelor, mergând pe traseul anevoios al actelor păstrate,
în original, la "fundul lăzii", apoi în copii, "în condici şnuruite şi parafate" şi, în
final, la depozitarea, instituţionalizarea acestora în arhive publice, constatând,
totodată, că statul nu a avut grijă de arhivă şi, cu toate acestea, "ţara întreagă era
o arhivă naţională, fiindcă toţi ţăranii noştri, toţi stăpânitorii de moşii, aveau
susţine afirmaţia

Dezbaterile Senatului, Şedinţa de miercuri, 20 mai 1925 (Şedinţa de ziua), în Legea de
organizare a Arhivelor Statului. Textul legii, expunerea de motive, dezbaterile parlamentului,
20

Bucureşti

1925, p. 25.

21

Ibidem, p. 20.
22
Ibidem, p. 23.
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instinctul de proprietate, instinctul de conservare şi erau conştienţi de drepturile
lor, fiindcă numai ei au scos vorba dacă ai carte, ai parte". El observa, pe bună
dreptate că, noi " [ ... ] am avut arhivari în fiecare bordeiu, în toate casele de
mazili şi de răzeşi şi nu mai vorbesc de boieri, fiindcă tot ce ştim astăzi avem de
la mănăstiri şi biserici, avem de la mazili, urmaşii boierilor de slujbă, avem de
la răzeşi, urmaşii vestiţilor boieri teritoriali" 23 . Gheorghe Ghibănescu recunoştea
meritul lui Kiseleff care, deşi a făcut-o în numele Rusiei, a stabilit ca pentru
oricare dellă înfiinţată, oricărui act judecătoresc înfiinţat, să i se dea număr, iar
"originalul să se păstreze la arhivă şi astfel, de la 1831, avem în Muntenia şi, de
la 1832, în Moldova arhivele noastre". El considera că atunci am avut norocul,
"fiindcă bătrânul Asachi, părintele culturii noastre din Moldova, ca şi Eliade
Rădulescu în Muntenia şi alţi fruntaşi ai culturii naţionale, să fi fost ei primii
arhivari chemaţi să organizeze depozitele noastre culturale, şi aceste dosare,
care s-au putut centraliza la Iaşi, fiind pe atunci capitala ţării, unde erau oameni
mai chivernisiţi, s-au pus în localul propriu al palatului administrativ, vechea
curte domnească" 24 •
Vorbind despre rolul Arhivelor în societatea românească, Gheorghe
Ghibănescu susţinea ideea, mereu actuală, ca arhivele să nu devină "nişte
birouri care să dea câte o copie de pe un act administrativ", ci să fie "nişte
centre de iradiere a culturii pentru înţelegerea trecutului nostru" 25 , iar pentru
aceasta, propunea el, este nevoie ca acel consiliu de perfecţionare 26 să fie
transformat întru-un institut istoric compus din oameni legaţi permanent de
această instituţie şi care să poată promova publicistica istorică". Aceste
institute, subordonate Arhivelor Statului, ar fi trebuit să funcţioneze în cele
patru centre re:ftionale şi totodată centre universitare din Bucureşti, Cluj,
Cernăuţi şi Iaşi . Era de părere că, punându-se în legătură Universităţile cu
aceste instituţii arhivale, s-ar fi putut grăbi mişcarea documentară, care, după ce
va fi isprăvit materialul informativ existent, ar fi putut "face sinteza şi filosofia
istoriei noastre". Ghibănescu a înţeles că mai întâi "ne trebuie scotocitori de
istorie pragmatică şi numai pe urmă vom putea să ajungem să facem sinteza
istoriei noastre, pe care o are Franţa, Germania şi Anglia". Evident, propunerea
sa viza, în primul rând, înfiinţarea unui asemenea institut la Iaşi, proiect pe care
însă nu a apucat să-1 vadă materializat. Cu toate acestea, Ghibănescu poate fi
considerat, ca fiind, cel puţin la nivel ideatic, unul din precursorii viitorului
Institut, înfiinţat în capitala culturală a Moldovei mai târziu de către Ilie
Minea28 •
23

Ibidem, pp. 22-23.
Ibidem, p. 23.
25
Ibidem, p. 24.
26
Legea de organizare a Arhivelor Statului, p. 11 (art 16).
27
Dezbaterile Senatului, p. 26.
28
Istoric român şi profesor universitar, născut la Braşov la 5 iulie 1881. A urmat cursurile
liceului ,,Andrei Şaguna" din Braşov, apoi specializarea în litere şi filozofie la Budapesta şi
24
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"Faceţi să vorbească Arhivele!", scria Gheorghe Ghibănescu ori de câte
ori avea ocazia, încurajându-i pe lucrătorii săi să dea la lumină documentele
"din care se vor scoate cele mai precise date asupra ceea ce a fost odată" 29 .
El a fost unul dintre istoricii care au înţeles că nu se poate face istorie
fără documentul istoric. Or, pentru înţelegerea corectă a faptelor istorice,
Gheorghe Ghibănescu a pledat pentru publicarea integrală a documentului şi nu
în regeste, lucru de altfel evident în volumele sale de documente. Acest crez l-a
făcut să afirme şi să susţină ca în fruntea Arhivelor să fte o persoană
reprezentativă
un istoric, care să nu limiteze accesul la cercetarea
documentelor 10 . După părerea sa, "statul vechi înainte de război, în inconştienţa
sa, sau mânat de anumite personalităţi, care erau în frunte, a nesocotit lucrurile
în dosul persoanei. A pus în primul rând persoana şi în al doilea loc lucrul. Aşa
că, a dus o viaţă vegetativă. Statul nu a întrebat pe aceste persoane care este
calitatea lor de a ft în fruntea unei instituţiuni de arhivă, şi într-un cuvânt a
subordonat Arhivele Statului celor chemaţi să le conducă, din care s-au
întâmplat să fte şi profesori universitari". Iar pentru a ft convingător invoca
exemplul lui Hasdeu, pe care îl considera "un foarte bogat cercetător, care mai
ales în tinereţea lui a vânzolit tot fondul arhivelor, dar mai apoi în dosul
persoanei a rămas mută Arhiva Statului". Aşadar, Gheorghe Ghibănescu pleda
pentru deschiderea Arhivelor şi accesul tuturor pentru cercetare, criticându-1 în
acest sens pe fostul director, Dimitrie Onciul, despre care spunea că este o
"persoană reprezentativă, care prin scrierile lui de istoric a pus la contribuţie
aceste arhive, dar era omul care nu-ţi dădea atât de uşor posibilitatea să
cercetezi aceste arhive, pentru că era aşa de formalist, încât nu prea puteai să
capeţi vreo copie completă după un act public", acuzând că acestea "credea că
statul este stăpân pe acele documente istorice care de la han Tătar şi-au pierdut
valoarea juridică" 31 • Din cauza limitării accesului la aceste documente,

Viena. În 1910, lucrează sub îndrumarea lui D. Onciulla Arhivele Statului, apoi între 1916 şi
1919 predă istoria la girnnaziu în Giurgiu. În 1919, este numit profesor la Facultatea de Litere
din cadrul Universităţii de la Iaşi, unde se titularizează în 1922 la catedra de Istorie a
Românilor. Rămâne titular până la moartea sa, în 1943. Vezi şi Al. Zub, coord., Ilie Minea (18811943), Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 1996, pp. 12-14. Tabel cronologic.
29
IN, fascicola 3, 1923, p. 238.
30
Dezbaterile Senatului, p. 26.
31
Ibidem, p. 25. În privinţa acestei acuze directe făcute de Ghibănescu la adresa fostului
director al Arhivelor, Alexandru Lapedatu, ministrul cultelor şi artelor atunci, a luat atitudine,
spunând că "dacă Onciul a avut cea mai mare grije pentru documentele încredinţate lui şi le-a
dat cercetătorilor cu forme care se interpretează astăzi că ar fi îngreunat cercetările istorice, o
făcea tocmai din grije aceia mare, şi din ceea ce că altă dată se dăduse cu prea multă uşurinţă
documente acestor cercetători şi cari se pierduse pentru totdeauna. Acolo la Arhive era o
secţiune care se chema a bunurilor Statului, în care statul era direct interesat, pentru că erau acte
privitoare la procese încă în curs şi acelea nu puteau să fie date nimănui, chiar şi cercetătorilor
istorici. Această conştiinţă superioară a lui Onciul, că el trebuie să păzească acolo interesele
Statului 1-a făcut să aibă uneori faţă de cercetători atitudinea pe care o relevă d. Ghibănescu
astăzi (ibidem, p. 27).
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istoriograful afirma că dacă "toţi oamenii cercetători ai acestor arhive ar fi putut
să le cerceteze, am fi avut atâtea volume, unde toate actele publice din arhivele
statului ar fi fost scoase la iveală. Puteau colecţiile să dispară la Moscova, dar
rămâneau publicaţiile" 32 • Fiind un pasionat colecţionar de documente, cărturarul
moldovean susţinea cercetarea documentelor în original şi nu în copii. Zicea el
că "este o diferenţă între a citi copia şi aceea de a citi originalul. Originalul îţi
dă acea plăcere sufletească că pui mâna pe lucrul vechiu în fiinţă" 33
Gheorghe Ghibănescu a fost, aşa cum se şi declarase în public, un
cercetător al Moldovei, insistând, cu riscul de a fi acuzat de regionalism, în
numele Universităţii din Iaşi şi în numele culturii moldovene, ca toate
documentele importante care s-au luat din Moldova să fie restituite Iaşului. El
susţinea că instituţiile vechii capitale a Moldovei, în special Mitropolia, au fost
deposedate de toate condicile şi toate documentele vechi, acuzându-i în mod
vehement pe înalţii prelaţi, care nu au opus rezistenţă "faţă de aceste
prădăciuni". El a apelat în acest sens la înaltul cler şi la Mitropolitul Moldovei,
care 1-a şi susţinut public, confrrmând că "până şi steagul lui Ştefan cel Mare
este astăzi în Bucureşti" şi că ar trebui "dus şi ţinut la Iaşii" 34 . Poziţia lui
Ghibănescu a fost tranşantă, spunând că "tot ce este al Moldovei, trebuie să fie
şi să rămână ei. Fiecare principat a avut oamenii lui cei mari şi toate relicvele
lor trebuie să fie păstrate în regiunea de care sunt legaţi mai bine. Ce ar fi dacă
pe Ştefan cel Mare, care-şi doarme somnul de veci la Putna, l-am lua de acolo şi
l-am duce astăzi la Bucureşti, cum s-au luat documentele de la M-rea
Neamţului, cu hapca, şi s-au dus la Bucureşti şi s-a deposedat în felul acesta
Mănăstirea de documentele ei". Mergând mai departe cu ideea păstrării
documentelor pe principiul regionalizării şi chiar al respectării dreptului de
proprietate, cărturarul moldovean, care avea acasă o colecţie impresionantă de
cărţi şi documente vechi, aprecia că această situaţie reprezintă o fază conştientă
de predominare a persoanelor ce au despoiat instituţiile de bunurile proprii. El
considera că prin centralizare "ne-am bătut joc de depozitele noastre
culturale" 35 , insistând "să se dea fiecărei regiuni bunurile sale culturale, care
sunt proprietatea lor şi cuprinde valoarea lor istorică şi culturală" 36 .
Interesant este faptul că dintre toţi marii istorici şi cunoscători ai
situaţiei arhivelor vremii, şi ne limităm aici a-i enumera doar pe N. Iorga, 1.
Bogdan, AL Lapedatu, singur Gheorghe Ghibănescu a fost mai implicat şi
vocal, cel puţin în dezbaterile parlamentare organizate pe marginea acestei legi.
Evident că interesul său pentru arhive a izvorât din dragostea pentru
documentele vechi, despre care spunea că atunci "când pui mâna pe aceste acte
sfinte, care ştiu că au fost odată în mâna unui domn dispărut, mă cuprinde un
32

Ibidem,
Ibidem,
34
Ibidem,
35
Ibidem,
36
Ibidem.
33

p. 25.
p. 26.
p. 25.
p. 26.
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şi în ziua aceea pot să fiu nemâncat, nebăut, dau cu pălăria în câini, sunt
mulţumit că am avut prilejul să pun mâna pe un odor naţional, cu care ştiu că a

tremur

umblat un mare Domn dispărut. Şi atunci acel odor viu, care ne leagă cu
trecutul, să-I punem la loc de cinste, căci numai aşa salvăm trecutul şi facem
37
legătura cu el şi suntem civilizaţi" .
Am ales să prezentăm discursul harnicului cărturar de la Iaşi în citate
largi, pentru a reliefa actualitatea unor idei care, deşi au fost spuse în cuvinte
simple şi pe alocuri cu mult patos, nu fac decât să ne aducă aminte că situaţia
generală a arhivelor noastre publice a rămas aceeaşi de zeci de ani. Mereu
arhivele se confruntă cu lipsa sau insuficienţa localurilor şi depozitelor proprii
şi, implicit, a condiţiilor de păstrare şi conservare a documentelor. În
continuare, se poartă discuţii în privinţa rolului şi locului Arhivelor în societatea
românească, acestea fiind percepute ca simple birouri de eliberare a actelor sau
centre de cercetare, editare, valorificare a documentelor. Şi astăzi, în raport cu
alte instituţii similare din ţară şi străinătate, propunerile privind accesul şi
regulile de cercetare a documentelor sunt într-o continuă legiferare. Centrul
continuă să deţină vechi şi preţioase documente moldoveneşti. Gestul realizat în
urmă cu un an de fosta conducere, prin care unele fonduri au fost redate Iaşilor,
veche capitală istorică, istorică şi culturală a Moldovei, reprezintă o reparaţie a
consecinţelor politicii centralizatoare duse de Bucureşti în secolele trecute.
Din păcate, marile aspiraţii expuse în contextul dezbaterilor de acum
aproape o sută de ani au rămas simple deziderate, pentru că niciuna dintre
propunerile făcute nu a fost inclusă în Legea din 1925, iar dacă vreo idee a
putut să fie pusă vreodată în practică după această dată, aceasta s-a făcut fără ca
numele lui Gheorghe Ghibănescu să fi fost invocat pentru recunoaşterea
meritelor în acest sens.
Cu toate acestea, Arhivele Statului - aşa cum spunea atunci Ghibănescu
- trebuie "să fie altarul culturii noastre. Nu vom fi popor iubitor de firea
neamului nostru, adoratori ai trecutului nostru şi marilor oameni care i-am avut,
decât dându-le loc în galeriile aceste ale Arhivelor Statului loc de cinste ca în
biserică" 38 .
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COMITETUL RAIONAL ZELETIN AL P.C.R. (1950-1960)
Prezentare de fond
Cristina TANASĂ
The District Committee Zeletin ofP.C.R. (1950-1960)
Presentation Background
Summary

Zeletin District Committee of the Communist Party, with resident Podu
Turk, has worked in the period 1950-1960. Bărlad Region District Zeletin
belonged until 1956, when it disbanded, and go to Bacau region during 19561960, until 1960 when it disbanded Zeletin district and district municipalities to
pass Adjud Bacau region. Documents created by Zeletin District Committee of
the Communist Party archives were taken from Bacau in rescue mode. On them
were executed archival work, and after their completion were taken out and can
give scientific research as provided by law.
Keywords: documents, archives, institution, comunist, district, region, Zeletin,
statistics.
Comitetul Raional Zeletin al P.C.R., cu reşedinţa în comuna PoduTurcului 1, şi-a desfăşurat activitatea în perioada 1950-1960. Raionul Zeletin a
2
aparţinut de regiunea Bârlad până în 1956 , când aceasta se desfiinţează şi trece
la regiunea Bacău, de care aparţine până în anul 19603, când raionul Zeletin se
desfiinţează, iar comunele trec la raionul Adjud, regiunea Bacău 4 .
Organul superior al organizaţiei de partid raionale era adunarea generală
sau conferinţa organizaţiei de partid raională. Conferinţa organizaţiei de partid
se convoca de către comitetul de partid respectiv o dată la doi ani şi jumătate.
Comitetele organizaţiilor de partid aveau obligaţia să informeze sistematic
Împărţirea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române- Anexă la Decretul nr. 331
din 19 septembrie 1952, f. 33, publicat în 1952, Editura Întreprinderea Poligrafică nr. 3.
2
Împărţirea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române- Anexă la Decretul nr. 12
publicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale (în continuare BO) nr. 1 din 1Oianuarie
1956, f. 23.
3
Arhivele Naţionale Bacău, fond Comitetul Raional Zeletin al P.C.R., d. 5411959, f. 1.
4
Împărţirea administrativ - teritorială a Republicii Populare Române - Anexă la Decretul nr.
3/1960 pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului Republicii Populare
Române, Întreprinderea poligrafică "Grafica Nouă", 1965, f. 33.
1
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organul de partid superior şi să prezinte dări de seamă privind activitatea lor.
Comitetele de partid avea în subordine organizaţiile de bază. Organizaţiile de
bază se constituiau în întreprinderi, cooperative agricole de producţie, S.M.T.uri, instituţii, şcoli, unităţi militare, comune, sate, cartiere şi în orice alte unităţi
unde erau cel puţin trei membrii de partid 5 • Constituirea organizaţiilor de bază
se făcea cu aprobarea comitetului raional.
În Raionul Zeletin erau 13 7 de organizaţii de bază, din care 26 în sector
socialist şi 111 în sectorul particular la sate 6 , iar spre anul 1959 se ajunge la 172
de organizaţii de bază, din care 3 sunt de tip S.M.T. şi G.A.C. 7
Principalele sarcini ale comitetelor de partid regionale, raionale,
orăşeneşti şi ale secretarilor organizaţiilor de bază erau: educarea şi mobilizarea
membrilor de partid la îndeplinirea obligaţiilor trasate de partid 8, analizarea în
mod periodic a stării în care se află evidenţa de partid la comitetele raionale şi
orăşeneşti, cum se realizează indicaţiile C.C. al P.M.R. cu privire la compoziţia
socială a partidului 9 . Instructorii comitetelor raionale şi orăşeneşti aveau datoria
să controleze cum se ţin listele, registrele şi fişele de către secretarii
10
organizaţiilor de bază şi să-i ajute în buna organizare a evidenţei .
Organul superior al organizaţiei de bază era Adunarea Generală sau
Conferinţa de partid, care se convoca o dată pe lună. Adunarea Generală a
organizaţiei de bază alegea, odată la doi ani şi jumătate, biroul ca organ
executiv, care conducea întreaga activitate curentă a organizaţiei. În
organizaţiile de bază care numărau mai puţin de 1O membri se alegea un
secretar şi un locţiitor. Biroul organizaţiei de bază şi Comitetul de partid
prezenta anual dări de seamă asupra activităţii lor. În Adunarea Generală de
partid, biroul aducea la cunoştinţa organizaţiei modul în care se îndeplineau
hotărârile Adunării Generale precedente. Organizaţia de bază asigura legătura
partidului cu masele muncitoreşti.
Nomenclatura Comitetului Raional de partid Zeletin 11 era structurată
astfel:
a) Secţia Organe: 1 şef de secţie; 19 instructori teritoriali; 1 instructor cu
probleme speciale; 1 şef sector carnet şi statistică; 4 instructori ai secţiei; 1
instructor cu scrisori şi audienţă; 1 instructor cu informarea; 147 secretari ai
Statutul Partidului Comunist Român, editura Politică, Bucureşti, 1974, cap. V- Organizaţiile
municipale, orăşeneşti şi comunale ale partidului, p. 69;
6
Arhivele Naţionale Bacău, fond Comitetul Raional Zeletin al P.C.R., d. 1111954, f 1.
7
Ibidem, d. 5411959, f 4.
8
Ibidem, d. 9/1954, f 31.
9
Ibidem, f. 22.
10
Ibidem, f.31.
11
ldem, fond Comitetul Regional Bacău al P.C.R., d. 47/1956, f. 116-120.
5
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de bază; Organe sindicale: 1 preşedinte sindical raional mixt; 1
secretar şi 2 preşedinţi ai comitetelor de întreprinderi cu deosebită importanţă;
Sfaturi populare: 2 vicepreşedinţi ai sfaturilor populare raionale; 1 secretar; 1
şef al secţiei de Cadre; 1 şef al secţiei Culturale; 1 şef al secţiei Învăţământ; 1
şef al secţiei Comercială; 1 şef al secţiei Financiară; 1 şef al secţiei Planificare;
1 şef al secţiei Sănătate; 1 şef al secţiei Prevederi sociale; 1 responsabil
C.C.F.S.; 1 şef al Administraţiei Generale; 1 şef al secţiei Organizatoric; 1 şef
al secţiei Agricole; 22 de Preşedinţi şi 22 de secretari ai Sfaturilor populare;
Organe U.T.M.: 2 secretari ai Comitetelor Raionale U.T.M., 3 şefi ai Secţiei
Raionale U.T.M., 2 membrii ai Biroului Raional U.T.M.;
B) Secţia Propagandă şi Agitaţie: 1 şef de secţie, 4 instructori, 1 director
cu seminarii permanente, 1 responsabil cu difuzarea presei; Munca Culturală:
88 directori ai căminelor culturale; 1 responsabil cu cinematografia, 1
responsabil cu staţia de radio ficare; Învăţământul de stat: 104 directori de şcoli
de 4 ani; 18 directori de şcoli de 7 ani, 1 director de şcoală de 1O ani şi 22 de
profesori de limba rusă; A.R.L.U.S.: 1 preşedinte, 1 secretar şi 7 membrii ai
Comitetului Raional A.R.L.U.S; A.V.S.A.P.:1 preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi
instructori şi 7 membrii ai Comitetului raional AVSAP; Editura: 1 responsabil
cu Librăria Partidului; C.C.F.S.: 1 preşedinte al Colectivelor Sportive;
C) Secţia Economică şi Agrară: 1 şef de secţie, 2 instructori, 2
responsabili cu organizarea G.A.S.-urilor şi S.M.T.-urilor, 1 şef de sector
Drumuri şi poduri; 1 şef sector Combustibili, 22 de agenţi agricoli comunali;
cadre din G.A.S. şi S.M.T: 1 director S.M.T., 1 inginer agronom, 1 inginer şef
mecanic, 1 şef contabil, 1 şef mecanic; cadre din Industria Locală 6 Martie
Zeletin: 1 director, şi 1 şef contabil; cadre I.C.S. Recolta: 1 şef şi 1 şef contabil;
cadre din Telecomunicaţii: 1 diriginte raional şi 3 diriginţi comunali; cadre din
Cooperaţie: 1 preşedinte U.R.C.C., 1 şef contabil, 1 şef planificare; 1 şef cadre,
18 preşedinţi cooperative comunale; cadre din M.A.T.: 1 responsabil cu
raionala şi 1 şef contabil; cadre din Sistemul financiar: 1 director al Băncii de
stat, 1 şef contabil, 1 director al Băncii Agricole şi 1 şef contabil; cadre
Sanitare: 1 director Spital: 1; 4 doctori circurnscripţii; cadre C.S.C. 1
împuternicit, 1 locţiitor împuternicit, 1 şef contabil şi 22 împuterniciţi
comunali; cadre din silvicultură: 1 şef de ocol silvic, 1 şef inginer şi 1 şef
contabil; cadre din C.R.R.: 1 şef al bazei şi 1 şef contabil; cadre din D.C.A.: 1
director, 1 şef contabil; cadre din O.R.A.C.A.: 1 director şi 1 şef contabil;
A.D.A.S.: 1 director raional şi 1 şef contabil; cadre C.E.C.: 1 responsabil C.E.C.
raional; cadre Loteria de stat: 1 responsabil raional.
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Recapitulând, constatăm că erau în total 642 de cadre repartizate astfel:
Organe avea 245, Secţia Propagandă şi Agitaţie avea 280, iar Secţia
Economică şi Agrară avea 117.
Nomenclatura funcţiilor lucrătorilor din Aparatul comitetelor raionale de
partid era: 1. prim-secretar; 2. secretar; 3. şef sector, director cabinet de partid,
responsabil seminar permanent, instructor teritorial, administrator; 4. instructor,
organizator de partid la S.M.T., consultant cabinet de partid; 5. organizator de
partid G.A.S. 12
Schema de funcţionare a Comitetului Raional Zeletin era în 1960 astfel:
1 Prim secretar; 3 secretari; 20 instructori teritoriali; 2 la sector carnet şi
statistică; 2 instructori verificare; 1 instructor de propagandă şi agitaţie; 1
administrator; 1 la tehnic; 6 la aparat de deservire 13 ; 1 inspector cadre; 1
inspector informare şi scrisori; 1 lucrător punct consultaţie; 1 secretară tehnică;
3 organizatori G.A.S. şi S.M.T.; 1 secretară tehnică; în total42 de funcţii. 14
Componenţa cadrelor Comitetului Raional Zeletin din punct de vedere
statistic privind se prezenta astfe1 15 :
- prim-secretar confrrmat în funcţie: 1, de categorie socială muncitor
calificat, din categorie de părinţi ţărani muncitori; de naţionalitate român,
vechimea în partid: 1945 - 1946; şcoli de stat: 4 clase industriale şi de ucenici,
şcoli de partid: Şcoala "Ştefan Gheorghiu" de 1 an; sex: bărbătesc;
- secretari: confirmaţi în funcţie: 3, de categorie socială muncitori
calificaţi: 3; din categorie de părinţi ţărani muncitori: 1 şi cu gospodărie mică:
2; de naţionalitate română: 3; vechimea în partid: 1945- 1946: 1 şi 1947-1948:
2; şcoli de stat: 5-7 elementare: 2 şi 4 clase industriale şi de ucenici: 1; şcoli de
partid: Şcoala de partid de 1 an; 2 şi Şcoala de partid de 6 şi 3 luni: 1; sex
bărbătesc: 3;
- şef sector carnet: confirmaţi în funcţie: 1; de categorie socială
muncitor calificat; din categorie de părinţi ţărani muncitori: 1; de naţionalitate
român; vechimea în partid: 1945-1946:1; şcoli de stat: 5-7 elementare; şcoli de
partid: Şcoala de partid de 1 an; sex bărbătesc;
- instructori teritoriali: confrrmaţi în funcţie: 12; de categorie socială:
ţărani muncitori co lectivişti şi întovărăşiţi: 3, cu gospodărie mică: 1;
funcţionari: 8; din categorie de părinţi muncitori: 1, colectivişti şi întovărăşiţi:
2, cu gospodării mici: 7, cu gospodării mijlocii: 2; de naţionalitate: română: 11
Secţia

Idem, fond Comitetul Regional Bacău al P.C.R.. , d. 5411959, f. 2.
Idem, fond Comitetul Raional Zeletin al P.C.R. d. 5411959, f. 4 şi fond Comitetul Regional
Bacău al P.C.R., d. 1111960, f. 56.
14
Idem, fond Comitetul Regional Bacău al P.C.R., d. 1111960, f. 56.
15
Ibidem, d. 32/1956, f. 7.
12
13
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şi maghiară: 1; vechimea în partid: 1945-1946: 11; 1947-1948: 1; şcoli de stat:
4 elementare: 6, 5-7 elementare: 5, şcoli superioare neterminate: 1; şcoli de
partid: Şcoala de partid de 1 an: 2, şcoli de partid de 6 şi 3 luni: 1O; sex
bărbătesc: 12;
- instructori diferite probleme: confirmaţi în funcţie: 6; de categorie
socială: muncitori calificaţi: 2; funcţionari: 4; din categorie de părinţi muncitori:
2, cu gospodării mici: 3, mici meseriaşi: 1; de naţionalitate: română: 6; şcoli de
stat: 4 elementare: 4, 5 -7 elementare: 1, şcoli superioare neterminate: 1; şcoli
de partid: Şcoala de partid de 1 an: 1, şcoli de partid de 6 şi 3 luni: 2; Şcoli ale
organizaţiilor de masă: şcoli centrale: 1; fără şcoli: 2; sex bărbătesc: 5, sex
feminin: 1;
- organizaţii de partid G.A.S. şi S.M.T.: confirmaţi în funcţie: 1; de
categorie socială: muncitori calificaţi: 1; funcţionari: 4; din categorie de părinţi
ţărani muncitori de categorie mică; de naţionalitate: română; şcoli de stat: 4
industriale şi de ucenici; şcoli de partid: fără; sex bărbătesc;
- secretari comitete comunale: confrrmaţi în funcţie: 8; de categorie
socială: muncitori calificaţi: 2; ţărani muncitori: colectivişti şi întovărăşiţi: 1, cu
gospodărie mică: l, funcţionari: 4; din categorie de părinţi muncitori: 1, ţărani
muncitori cu gospodărie mică: 6, cu gospodărie mijlocie: 1; de naţionalitate:
română: 8; şcoli de stat: cu 4 clase elementare: 2, cu 5-7 clase elementare: 6;
şcoli de partid: şcoala de 1 an: 2 şi şcoală de 6 şi 3 luni: 4; fără şcoli: 2; sex
bărbătesc: 8;
- responsabili seminarii permanente: confirmaţi în funcţie: 1; de
categorie socială: funcţionar; din categorie de părinţi ţărani muncitori cu
gospodărie mică; de naţionalitate română; şcoli de stat: cu 5-7 clase elementare;
fără şcoală de partid; sex bărbătesc;
În concluzie, în total erau 33 salariaţi confirmaţi, de următoarele
categorii sociale: muncitori calificaţi: 1O, ţărani muncitori colectivişti şi
întovărăşiţi: 4, ţărani muncitori cu gospodării mici: 2; funcţionari: 17; din
categorie de părinţi: muncitori: 6; ţărani muncitori colectivişti şi întovărăşiţi: 2,
ţărani muncitori cu gospodărie mică: 2, ţărani muncitori cu gospodărie mijlocie:
3; mici meseriaşi: 1; de naţionalitate română: 32, maghiară: 1; cu şcoli de stat: 4
clase elementare: 12, cu 5-7 clase elementare: 16, cu 4 clase industriale şi de
ucenici: 3; şcoli superioare neterminate: 2; cu şcoli de partid: Şcoala "Ştefan
Gheorghiu" de 1 an: 1, şcoala de 1 an: 8, şcoala de 6 şi 3 luni: 17; şcoli ale
organizaţiei de masă: 1; fără şcoli: 6; de sex bărbătesc: 32 şi feminin: 1.
Aparatul de partid al Comitetului Raional Zeletin, din punct de vedere
statistic, se prezenta, pe categorii, astfel: muncitori- 14, funcţionari- 2, ţărani
- 14, intelectuali - 1, de naţionalitate română - 30 şi maghiară - 1; la vechime
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în partid pe perioadele 1944-1953: 24, 1953-1956: 4, 1956-1957: 3; cu şcoli de
stat: astfel: 10 cu 4 clase, 20 cu 5-7 clase, 1 cu şcoală medie; cu şcoli de partid:
de 3 luni- 12, de 6 luni- 16, de 1 an- 11 şi de 2 ani- 1; fără şcoli- 4, iar 8
figurau ca necorespunzători 16 •
În anul 1960 se desfiinţează raionul Zeletin prin unificarea cu raionul
Adjud, urmărindu-se de fapt realizarea unei economii la fondul de salarii şi la
cheltuielile administrativ-gospodăreşti de circa 280.000 lei anual. Prin
comasarea raioanelor conducerea raionului Zeletin, la desfiinţare a fost
repartizată astfel: Primul-secretar al Comitetului Raional Zeletin, în persoana
lui Vîlciu Nicolae, care după desfiinţare a fost repartizat la raionul Adjud pe o
funcţie identică cu cea deţinută, iar prim-secretarul raionului Adjud a fost numit
şef la Comitetul Regional Bacău, Sector Cadre, în timp ce cei trei secretari au
fost repartizati astfel: Bănică Vasile a fost numit instructor teritorial la
Comitetul Regional Bacău, Chiriluş Iacob, secretar, la Comitetul Raional Tg.
Neamţ şi Mîniosu Ioan, secretar, la Comitetul Raional Adjud 17 .
Cele 21 de comune: Beneşti, Blaga, Bogheşti, Buda, Burdusaci,
Berheci, Căbeşti, Cociu, Corbiţa, Frumuşelu, Glăvăneşti, Godineşti, Lehancea,
Lunga, Paraschiv, Răchitoasa, Slobozia, Stănişeşti, Ursa, Galbeni şi Zeletin trec
la raionul Adjud alături de celelalte 18: Adjudu Vechi, Corbasca, Coţofăneşti,
Găiceana, Homocea, Huruieşti, Orbeni, Pănceşti, Păuneşti, Ploscuţeni, Pufeşti,
Rugineşti, Sascut-Sat, Sascut-Târg, Tătărăşti, Urecheşti, Valea Seacă şi Floreşti,
însumând 39 de comune. Excepţii sunt: două comune care trec de la raionul
Adjud şi anume Căiuţi, care trece la raionul Tg. Ocna şi Parava, care trece la
raionul Bacău, iar comuna Lozinca trece de la raionul Zeletin la raionul
18
Bacău •
În urma desfiinţării raionului Zeletin se propune folosirea schemei
astfel: cele 4 funcţii de secretari să fie repartizate astfel: 1 la raionul Buhuşi, 1
la raionul Tg. Neamţ, 1 la oraşul Roman şi 1 la oraşul Oneşti, iar cele 20 de
funcţii de instructori teritoriali au fost împărţite astfel: 19 au trecut la raionul
Adjud şi unul ca secretar al Comitetului de Partid la Combinatul Chimic
Oneşti 19 .
Considerentele care au dus la desfiinţarea raionului Zeletin erau că
acesta era un raion agricol, fără posibilităţi de dezvoltare industrială, care nu
putea crea un nucleu muncitoresc. Reşedinţa raionului fiind în comuna PoduSituaţie existentă în 1959, în fondul Comitetul Raional Zeletin al P.C.R., d. 54/1959, f. 3 şi în
1960 în fondul Comitetul Regional Bacău al P.C.R., d. 11/1960, f. 56.
17
1dem, fond Comitetul Regional Bacău al P.C.R., d. 11/1960, f. 58.
18
Ibidem, f. 55.
19
Ibidem, f. 59-62.
16
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Turcului trebuiau investiţi bani cu scop neproductiv (pentru sedii
administrative, locuinţe pentru activiştii de partid) pentru a asigura condiţiile
minime de muncă şi de viaţă ale cadrelor de partid 20 •
Fondul Comitetul Raional Zeletin a P.C.R. a fost depistat în cadrul
efectuării operaţiunii de fondare a arhivei P.C.R., preluate în regim de salvare,
fără proces-verbal de predare-preluare, fără inventare, în stare de răvăşire totală.
Arhiva Comitetului Raional Zeletin a P.C.R. conţine documente din
perioada 1950-1960, constituite în 459 de unităţi arhivistice, însumând 13,15
m.l.
Dosarele sunt legate, numerotate şi în stare bună de conservare. Nu s-au
găsit instrumente de evidenţă, deşi dosarele au fost numerotate, ceea ce
înseamnă că au existat şi inventare.
Având în vedere structura organizatorică a Comitetului Raional Zeletin
a P.C.R., s-a efectuat ordonarea cronologic-structurală a fişelor, care a constat
în ordonarea, pe fiecare an, mai întâi a dosarelor referitoare la şedinţele biroului
şi comitetului raional şi, respectiv, regional, apoi a dosarelor referitoare la
activitatea organizaţiilor de bază. După ordonarea fişelor s-a stabilit cota
definitivă a dosarului, care a fost scrisă pe acesta.
Dintre genurile de documente pe care le conţine acest fond, menţionăm:
procese-verbale, referate de activitate, dări de seamă ale Comitetului Raional,
ale comitetelor de partid şi organizaţiilor de bază, planuri de muncă, planuri de
măsuri, hotărâri ale organizaţiilor de bază; situaţii cu membrii de partid privind
primirile, procese-verbale privind sancţionările şi excluderile din partid,
informări, hotărâri şi situaţii statistice, informări şi sinteze ale instructorilor
teritoriali raionali, adrese şi note informative ale Comitetului Raional Zeletin,
convocări şi lucrările conferinţelor raionale de partid.
Referatele de activitate cuprind: prelucrări ale hotărârilor Biroului
Politic al C.C. al P.C.R., prelucrări alegeri ale delegaţiilor de participanţi la
conferinţa de partid, note privind desfăşurarea învăţământului politic,
desfăşurarea alegerilor U. T .M., stadiul alegerilor sindicale, desfăşurarea
sesiunilor sfaturilor populare, raionale, desfăşurarea campaniilor agricole:
însămânţări culturi, întreţinere culturi, de colectare a culturilor, alimente şi
produse animale; note privind aprovizionările întreprinderilor cu legume,
exploatare lemne, etc.; adunări generale ale cooperativelor pentru alegerea
consiliilor de conducere; note privind manifestări dedicate sărbătoririi zilelor de
23 August, 1 Mai, Ziua Internaţională a Copilului; munca politică pentru
crearea de noi G.A.C.-uri şi T.O.Z.-uri; munca dusă de organizaţiile de bază
20

Ibidem, f. 47-48.
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pentru îndeplinirea planurilor agricole, dezbateri privind proiectul de directive
ale Congreselor partidului.
Documentele păstrate au importanţă istorică şi documentară.
Informaţiile conţinute în documente se referă la activitatea aparatului central, a
comitetelor de partid şi organizaţiilor de bază, la situaţia economică şi politică,
la modul de desfăşurare a alegerilor, situaţii statistice cu membrii de partid,
activitatea şcolilor de partid, la pregătirea şi participarea la congresele
partidului.
Fondul arhivistic se păstrează la Arhivele Naţionale Bacău şi se dă în
cercetare la Sala de studiu în scopuri ştiinţifice/jurnalistice, pentru elaborarea
unor lucrări de specialitate, studii, articole, comunicări, expoziţii, emisiuni
radio, TV etc. 21 , bineînţeles dacă îndeplinesc condiţiile, în conformitate cu
prevederile art. 22 Legea Arhivelor Naţionale nr. 1611996, şi anume: nu lezează
drepturile şi libertăţile individuale ale cetăţeanului, nu fac parte din categoriile
enumerate în Anexa nr. 6 a Legii 16/1996 şi nu se află sub incidenţa Legii nr.
182/2002 sau a actelor normative care reglementează accesul la datele cu
caracter personal. Dosarele sunt inventariate, numerotate şi certificate, iar starea
de conservare permite consultarea lor. 22

21

Procedură privind Asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în

păstrarea
22

Arhivelor Naţionale, art. V.l.l.
Ibidem, art. V.l.2.
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DOCUMENTE DIN ACTIVITATEA ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE LOCALE BĂCĂUANE (1974-1984)
Dr. Dimitrie-Ovidiu BOLDUR
Documents in the Activity of the Public Local Administration of
Bacau (1974-1984)
Abstract
In the history of the local administration of Bacau, the period between
1974-1984 has represented one of the stages in the existence of the
administrative institution that during that time, was called Folks Council of
Bacau district.
With a four years' mandate, the members ofthe councils were summoned
in ordinary and extraordinary sessions. The management body ofthe institution
was the Executive Committee, composed of a president, a frrst-vice-president
(selected from among the vice-presidents) and members. For the quoted period
we are focusing on, the role o the Folks Councils was that of a primordial
instrument ofthe national-communist state in public-local administration.
National and local personalities from the management of the Romanian
Communist Party, such as: Gheorghe Rosu, Alexandrina Gainuse or Ion
Bogdan Baluţa, through their activity, have been linked to the destiny of this
institution.
Keywords: local administration, Folks Council, party members, nationalcommunist state, dictatorship
Din anul 1968, în Republica Socialistă România, se revine parţial la
vechea împărţire administrativă din perioada interbelică, teritoriul statului fiind
organizat în unităţi administrativ-teritoriale inspirate din vechile denumiri:
judeţ, municipiu, oraş, comună şi sat.
Prin Legea nr. 111968 se aduceau modificări mai multor articole ale
Constituţiei adoptate în 1965, printre acestea şi articolului 79, care preciza:
"consiliile populare sînt organele locale ale puterii de stat, în unităţile
administrativ-teritoriale în care au fost alese" 1•
Consiliile Populare aveau printre "sarcinile"latribufiile principale:
adoptarea planului economic şi a bugetului local; alegerea, revocarea,
îndrumarea, conducerea şi controlul activităţii Comitetului Executiv al
1

Colecţie de legi, decrete, hotărâri şi alte acte normative, Ul968, Ed. Ştiinţifică, p. 34.
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Consiliului, a organelor locale de specialitate ale administraţiei de stat, a
organizaţiilor economice, întreprinderilor şi instituţiilor subordonate; înfiinţarea
de organizaţii economice, întreprinderi şi instituţii de interes local, dar şi
controlul hotărâri lor Consiliilor Populare ierarhic inferioare 2 •
Consiliile Populare Judeţene aveau un mandat de patru ani, fiind
convocate în sesiuni ordinare şi extraordinare. Organul de conducere al acestora
era Comitetul Executiv, alcătuit din preşedinte, vicepreşedinţi (unul fiind ales)
prim- vicepreşedinte şi membri.
Începând cu anul 1974, în afara activităţilor de "perfecţionare a pregătirii
profesionale a salariaţilor" sunt stabilite şi "norme unitare de structură pentru
aparatul comitete lor executive ale consiliilor populare" 3 , normele având, printre
prevederi, şi pe aceea că respectiva "structură" se stabilea de către consiliile
populare 4 • Mai mult, în martie 1974, este republicată Constituţia R.S.R. 5
Într-un articol unic, dintr-un Decret al Consiliului de Stat6 , se stabilea data
alegerilor de deputaţi în Consiliile populare judeţene şi al municipiului
2

Ibidem, p. 35.
Decret nr. 91 din 15 martie 1974 privind stabilirea nonnelor uni tare de structură pentru
aparatul comitete/ar executive ale Consiliilor populare, în B.O., nr. 34 din 16 martie 1974,
Partea I, pp. 2-4. Informaţiile referitoare la structura aparatului propriu al instituţiei
administrative băcăuane pot fi regăsite şi în Arhiva Consiliului Judeţean Bacău, d. 1/CVII/1975
- ,,Atribuţii unitare ale compartimentelor de muncă din cadrul aparatului propriu al Comitetelor
executive ale Consiliilor populare judeţene", f 1-90. Dosarul cuprinde file separate cu prevederi
pentru secţia "control, administraţie şi secretariat", "sectorul inspectori de control", "sectorul
secretariat-consiliu" şi ,juridic" (f 1-14), dar şi o "Notă de concluzii privind analiza modului în
care au fost stabile atribuţiile fiecărui compartiment de muncă din aparatul propriu al
comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare judeţene", realizată în urma "analizei
unui colectiv din cadrul Cabinetului judeţean de organizare economico-socială, în perioada 822.03.1978" (f 1-5).
4
În cuprinsul Decretului menţionat la nota anterioară, sunt prevăzute tipurile de compartimente
(oficii, sectoare, secţii), la articolele 2 şi 3, dar şi schemele de organizare a personalului din
aparatul propriu al comitete/ar executive ale consiliilor populare (de conducere, de execuţie de
specialitate, administrativ şi de deservire), la articolul 6 şi în "Nomenclatorul" de la Anexa 2.
Aceste "compartimentări" şi "structurări" au diversificat, în fapt, tipurile şi categoriile de
activităţi care se găseau sub directa coordonare a aparatului propriu al Consiliului, începând,
printre altele, cu sistematizarea localităţilor şi terminând, spre exemplu, cu analiza evoluţiei
demografiei judeţene (Lucrările sesiunii Consiliului Popular al judeţului Bacău, în "Steagul
Roşu", anul XXIX, nr. 6.565, Bacău, 24 martie 1974, p. 1).
5
Constituţia R.S.R., în B.O., Nr. 56 din 8 aprilie 1974, anul X, Partea I, pp. 1-11 (republicată în
temeiul art. IX din Legea nr. 1/1974, publicată în B.O., nr. 45 din 28 martie 1974, anul X,
Partea I, p. 2-4). Astfel, la "Titlul V'' - Organele locale ale puterii de stat şi organele locale ale
administraţiei de stat- regăsim atribuţiile şi modul de alcătuire al Consiliilor populare judeţene,
a comitetelor executive sau al comisiilor permanente ale acestora.
6
Decret nr. 8/10 ianuarie 1975 al Consiliului de Stat privind stabilirea numărului
circumscripţiilor electorale pentru alegerea deputaţilor în Consiliile populare judeţene şi al
municipiului Bucureşti, în B.O., nr. 5 din 10 ianuarie 1975, anul XI, Partea I, pp. 38-39.
Alegerile aveau loc în paralel cu cele pentru M.A.N. (Decret nr. 7110 ianuarie 1975 al
3
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Bucureşti,

alegeri care "vor avea loc la data de 9 martie 197 5", iar "numărul
electorale din judeţul Bacău este de 131 (s.n.)". Confirmarea,
la nivel naţional, că alegerile s-au desfăşurat în bune condiţii, apare într-un
comunicat de presă al Consiliului de Stae.
8
Hotărârea din 22 martie 1975 valida, printr-un alt articol unic, alegerea
Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judeţului Bacău. Sesiunea de
constituire a Consiliului Popular Judeţean Bacău (29 martie 1975) are loc în
sala Teatrului Dramatic ,,Bacovia", pe ordinea de zi ftgurând, printre altele,
validarea alegerii deputaţilor în Consiliul Popular Judeţean, alegerea
Comitetului executiv al Consiliului şi alegerea comisiilor permanente 9 •
La nivel naţional, printr-o lege din vara anului 1975 10 , la articolele 2 şi 3,
se preciza: "Congresul deputaţilor consiliilor populare judeţene şi al
preşedinţilor consiliilor populare constituie forul colectiv al conducerii
activităţii locale ale puterii şi administraţiei de stat( ... ) Congresul are loc o dată
la 5 ani şi se convoacă de Consiliul de Stat, în termen de un an de la data
circumscripţiilor

Consiliului de Stat privind delimitarea, numerotarea şi denumirea circumscripţiilor electorale
pentru alegerea deputaţilor în MA.N, în B.O., nr. 5 din 10 ianuarie 1975, anul XI, Partea I, pp.
1-37).
7
Acesta preciza: "La 9 martie 1975 au avut loc alegeri generale pentru 39 consilii populare
judeţene, pentru Consiliul popular al municipiului Bucureşti şi pentru cele 8 sectoare ale
acestuia (s.n.), pentru 46 consilii populare municipale, 189 consilii populare orăşeneşti şi pentru
2. 706 populare comunale" (Comunicatul Consiliului de Stat al R. S. R. cu privire la rezultatul
alegerilor de deputaţi în consiliile populare, în "Steagul Roşu", anul XXX, nr. 6.645, Bacău, 13
martie 1975, p. 2).
8
Hotărârea nr. 2122 martie 1975, în B.O. Bc., Anul VIII, Nr. 1, Sem. I, 1975, p. 5. Comitetul
Executiv al Consiliului Popular al judeţului Bacău era alcătuit din 17 membri. Preşedinte al
comitetului a fost ales Gheorghe Roşu (care îl înlocuise în funcţie, încă din 1969, pe Ioan
Ichim), prim-vicepreşedinte Ştefan Croitoru, vicepreşedinţi: Radu Manoliu, Păun Bratu şi
Vasile Ardeleanu, iar membri: Mihai Armaşu, Vasile Butnaru, Emilian Drehuţă, Darle
Pavel, Dumitru Găină, Lucreţia Iacob, Vasile Lezeriuc, Olga Munteanu, Viorica Neagu,
Constantin Nechita, Ioan Popovici şi Gheorghe Ungureanu.
9
Conform Hotărârii nr. 3/22 martie 1975 a Consiliului Popular al judeţului Bacău, prin
formarea celor şase comisii permanente erau supervizate ,,ramurile": de industrie, comerţ,
cooperaţie şi prestări servicii; de construcţii, sistematizare, gospodărie comunală şi drumuri; de
agricultură şi silvicultură; plan, buget şi finanţe; de învăţământ, cultură, sănătate, sport, muncă
şi ocrotiri sociale, precum şi cea juridică şi de administraţie locală (B.O. Bc., anul VIII, nr. 1,
Sem. I, 1975, pp. 6-8; Sesiunea de constituire a Consiliului Popular Judeţean, în "Steagul
Roşu", anul XXX, nr. 6.647, Bacău, 29 martie 1975, p. 1 şi 7). Sunt repartizate şi sectoarele de
activitate pentru preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul Comitetului
Executiv al Consiliului Popular Judeţean Bacău (Constantin Velisar). Acestea nu prezintă
diferenţe prea mari faţă de atribuţiile ,,repartizate", în 1973, Comitetului executiv (Decizia nr.
180/28 martie 1975, în B.O. Bc., anul VIII, nr. 1, sem. I, 1975, pp. 28-30).
10
Legea nr. 5123 aprilie 1975 privind congresul deputaţilor consiliilor populare judeţene şi al
preşedinţilor consiliilor populare, precum şi conferinţele pe judeţe ale deputaţilor consiliilor
populare, în B.O., nr. 82 din 29 iulie 1975, anul XI, Partea 1, pp. 1-2.
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alegerilor generale de deputaţi în organele puterii de stat" 11 . O reflectare a
lucrărilor primului congres poate fi considerată şi "puterea de argument suprem
- marea şi constanta atenţie acordată de partid activităţii organelor locale ale
puterii şi administraţiei de stat, creşterii necontenite a rolului lor, adîncirii (s.
n.) democraţiei socialiste" 12 .
Pe plan local, Conferinţa judeţeană a deputaţilor din consiliile populare
judeţene, dar şi Congresul naţional al consiliilor populare, "evenimente cu
Ibidem, p. 2. Celelalte articole ale legii menţionate se referă la cei care au dreptul să participe
la congres şi la conferinţe, care sunt problemele ce se "dezbat", cine convoacă conferinţa pe ţară
şi periodicitatea conferinţelor judeţene. De altfel, ca orice lege care se dorea a fi perfectibilă, şi
aceasta va suferi modificări, prin introducerea, în cuprinsul ei, a prevederilor referitoare la
funcţionarea şi atribuţiile unei Camere legislative a congresului şi a conferinţei pe ţară (Legea
nr. 3/16 aprilie 1976, în B.O., nr. 36 din 24 aprilie 1976, anul XII, Partea I, pp. 1-3). Consilierii
băcăuani vor adopta şi proiecte de hotărâri de forma: "Proiect de hotărâre cu privire la
adoptarea Programului de măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin consiliilor populare din
Cuvântarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Plenara comună a Comitetului Central al P. C. R.
şi Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale din 21-22 iulie a. c. (1975- s.n.) şi
întâmpinarea Congresului deputaţilor consiliilor populare judeţene şi al preşedinţilor consiliilor
populare" (Activitatea social-economică la cote tot mai înalte, la nivelul exigenţelor actuale!
Lucrările sesiunii Consiliului Popular al judeţului Bacău, în "Steagul Roşu", Anul XXX, nr.
6.673, Bacău, 27 septembrie 1975, p. 2). Prima Conferinţă judeţeană a consiliilor populare,
conferinţă care avea loc înaintea congresului instituţiilor pe care le avem în vedere, a debutat în
ziua de 24 ianuarie 1976. Timp de două zile, cei 1.443 deputaţi judeţeni au participat la lucrările
din cele opt secţiuni de profil (Astăzi şi mâine la Bacău, un eveniment de înaltă semnificaţie
social-politică. Conferinţa judeţeană a consiliilor populare, în "Steagul Roşu", anul XXXI, nr.
6.690, Bacău, 24 ianuarie 1976, p. 1; Conferinţa judeţeană a consiliilor populare, în "Steagul
roşu", anul XXXI, nr. 6.691, Bacău, 28 ianuarie 1976, p. 1 şi 7). O a treia conferinţă, a
consiliilor populare judeţene, a avut loc la Bacău, în 30 august 1980 (V. Ardeleanu, Astăzi, la
11

Bacău, un eveniment deosebit în viaţa judeţului: Conferinţa judeţeană a deputaţilor consiliilor
populare municipale, orăşeneşti şi comunale, în "Steagul Roşu", Anul XXXV, nr. 6.930,
Bacău,

30 august 1980, pp. 1 şi 4-5). Primul congres naţional, care a reunit deputaţii şi
consiliilor populare judeţene, dar şi primarii localităţilor din R.S.R., a avut loc pe 4
februarie 1976 (Decret nr. 10/29 ianuarie 1976 pentru convocarea Congresului deputaţilor
consiliilor populare judeţene şi al preşedinţilor consiliilor populare, în B.O., nr. 4 din 29
ianuarie 1976, anul XII, Partea I, p. 1).
12
Congresul consiliilor populare judeţene şi al preşedinţilor consiliilor populare. Marele sfat
al gospodari/ar ţării, în "Steagul Roşu", anul XXXI, nr. 6.692, Bacău, 7 februarie 1976, p. 1.
Dimensiunea impresionantă a unui asemenea eveniment (cu reunirea a mii de aleşi - s. n.)
reiese şi "prin amploarea problemelor discutate", primul Congres al consiliilor populare
judeţene şi al preşedinţilor consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale constituind
preşedinţii

"un eveniment de importanţă istorică în procesul dezvoltării şi întăririi statului nostru
socialist" (textul este preluat de la conducătorul statului, Nicolae Ceauşescu- s.n.), (Ibidem, p.
7). Al doilea Congres al Consiliilor populare este convocat pe data de 1O septembrie 1980

(Decret al Consiliului de Stat nr. 268/30 august 1980 pentru convocarea Congresului
consiliilor populare judeţene şi al preşedinţilor consiliilor populare, în B.O., nr. 67 din 29
august 1980, anul XVI, Partea I, p. 1; Marele forum al democraţiei noastre socialiste. Al doilea
congres al consiliilor populare, în "Steagul Roşu", anul XXXV, nr. 6.932, Bacău, 13
septembrie 1980, p. 1).
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profunde rezonanţe în dezvoltarea localităţilor pe multiple planuri" au avut, se
pare, peste timp, repercusiuni în "activizarea comisiilor permanente" şi
"folosirea pe deplin a acestor atît de utile organisme ale consiliilor populare, în
14
cadrul unui stil de muncă dinamic, eficient, armonios - s.n." . "Întrecerile
15
socialiste" între consiliile populare judeţene , frecvente în deceniile VII şi VIII
ale secolului trecut, constituiau, în fond, "îndemnuri pentru depăşirea planului
cincinal - s.n." şi "îmbunătăţirea activităţii" în economia locală, regională şi
16
naţională. Recompensele constau în "distincţii" şi ,,Diplome de Onoare" •
Revenind la activitatea cotidiană a Consiliului Popular Judeţean Bacău,
din documentele care ne-au fost accesibile, constatăm că, periodic, din diferite
motive, aveau loc alegeri de noi deputaţi în legislatura încă neîncheiată, datorită
17
demisiilor din Consiliu sau decesului deputaţilor aleşi •
Noi reglementări ale activităţii Consiliilor populare judeţene au fost aduse
prin Legea nr. 5/2 iulie 1976 18 • Acestea vizau atât modalităţile de alegere,
componenţa şi constituirea, funcţionarea şi atribuţiile consiliilor populare 19 , ale
comitetelor executive 20 , cât şi ale comisiilor permanente 21 • Capitole dedicate
13

R. Căciuleanu, Pe agenda de lucru a consiliilor populare, un imperativ la zi: activizarea
comisiilor permanente, în "Steagul Roşu", anul XXXI, nr. 6.698, Bacău, 20 ianuarie 1976, p. 4.
14
Constatările realizate de "organele de resort" ale Consiliului popular judeţean vizau
activitatea birourilor executive ale consiliilor populare comunale, în "conlucrarea cu comisiile
permanente ( ... ) pe baza studiilor întreprinse, a concluziilor şi experienţei din diverse domenii
de activitate"(ibidem).
15
Entuziaste îndemnuri patriotice adresate întregii naţiuni. Chemarea la întrecerea socialistă
adresată de Consiliul popular al judeţului Bacău către consiliile populare judeţene şi al
municipiului Bucureşti, pentru depăşirea planului şi îmbunăţirea activităţii în economia locală
~e anul 1976, în "Steagul Roşu", anul XXXI, nr. 6.688, Bacău, 10 ianuarie 1976, p. l.
6
Un exemplu, în acest sens, îl constituie Decretul prezidenţial nr. 103/14 aprilie 1976 privind
conferirea de distincţii ale R.S.R. şi a "Diplomei de Onoare" unor organizaţii judeţene de
partid, consilii populare judeţene, întreprinderi şi institute de cercetare şi proiectare, în B.O.,
nr. 32 din 17 aprilie 1976, Partea I, p. l-3, decret prin care consiliilor populare ale judeţelor
Bacău şi Bistriţa-Năsăud li se conferă Ordinul muncii clasa a III-a, pentru locul III, pentru
,,rezultatele deosebite obţinute în anul 1975 în îndeplinirea sarcinilor de plan (s.n.) şi a
angajamentelor asumate în economia locală".
17
Astfel, printr-un articol unic, preşedintele R. S. R. fixează ,,ziua de Il iulie 1976 pentru
alegerea a doi deputaţi în Consiliul Popular al judeţului Bacău, în circumscripţiile electorale nr.
5 şi 119", fiind confirmată, în acest sens, şi o comisie electorală în a cărei componenţă regăsim
ca preşedinte pe Vasile Enache, ca vicepreşedinte pe Constantin Vlad, ca secretar pe Neculai
Bunescu, iar ca membri pe: Gheorghe Branche, Mihai Grigoraş, Silvia Irofte, Ana Marchiş,
Olga Munteanu, Ioan Popa, Petru Subcinschi şi Gheorghe Ungureanu.
18
Legea nr. 512 iulie 1976 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 57 din 26 decembrie
1968 de organizare şi funcţionare a consiliilor populare, în B.O., nr. 66 din 8 iulie 1976, anul
XII, Partea I, pp. l-12.
19
Prevăzute în capitolul II, articolele 18-21 (ibidem, p. 4).
20
Prevăzute în capitolul III (ibidem, pp. 4-6).
21
Prevăzute în capitolul IV (ibidem, p. 8).
13
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"drepturilor şi îndatoririlor deputaţilor" sau "organelor locale de specialitate ale
administraţiei de stat" sunt inserate în litera legii 22 •
Activitatea de la Consiliul Popular al judeţului Bacău în anii 1977 şi 1978,
cu tot "semnul" dat de tenebrele Terrei, la 4 martie 1977, şi a protestelor
minerilor din Valea Jiului, începuse să intre în ,,rutina zilnică". Din activitatea
forului decizional local putem desprinde, "în conformitate" cu documentele la
care am avut acces, "întocmirea" de diferite rapoarte 23 sau "dezbaterea
modului" cum erau "aduse la îndeplinire" hotărârile luate la Bucureşti 24 •
O ,,ruptură", de fapt o ,,rotire de cadre", intervine în iunie 1979 25 , "întrucît
funcţiile de preşedinţi ai comitetelor executive ale consiliilor populare ale
judeţelor Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Olt, Timiş, Vaslui şi Vrancea au
devenit vacante" 26 . "Schimbarea" nu a venit singură, ci a implicat şi eliberarea,
din funcţia deţinută, a prim-vicepreşedintelui Comitetului Executiv al

Este vorba despre capitolele V şi VI din lege (ibidem, pp. 9-10). În presa locală băcăuană este
publicat, pe această temă, articolul 1. Noureanu, Modificările şi completările aduse Legii
consiliilor populare - expresie concludentă a lărgirii democraţiei socialiste. Convorbire cu
tovarăşul Constantin Velisar, secretarul Consiliului popular judeţean, în "Steagul Roşu", anul
XXXI, nr. 6. 719, Bacău, 14 august 1976, p. 7. Interviul cu secretarul Consiliului lasă să se
întrevadă şi rolul pe care Frontul Unităţii Socialiste îl are ca "organism politic reprezentativ, cu
activitate permanentă", reunind "toate forţele politice şi sociale ale naţiunii noastre, pe toţi
oamenii muncii fără deosebire de naţionalitate". De altfel, puterea politică Ia nivel judeţean a
fost concentrată, timp de peste opt ani, în mâna unui singur om, Gheorghe Roşu, care deţinea,
cumulativ, funcţia de preşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judeţului
Bacău, prim-secretar al Comitetului judeţean de partid şi preşedinte al Consiliului judeţean al
Frontului Unităţii Socialiste (a se vedea şi Plenara Consiliuluijudeţean al FU.S., în "Steagul
roşu", anul XXXII, nr. 6.787, Bacău, 3 decembrie 1977, p. 2).
23
Raportul cu privire la înfăptuirea sarcinilor ce revin consiliilor populare din Programul
elaborat de Congresul al IX-lea şi hotărârile Conferinţei Naţionale a partidului din decembrie
1977 (prezentat de Gheorghe Roşu, în "Steagul Roşu", anul XXXIII, nr. 6.802, Bacău, 18
martie 1978, p. 1).
24
O astfel de dezbatere are loc în urma prezentării raportului cu "privire la modul cum se aplică
în viaţă sarcinile izvorîte din Cuvîntarea (s. n.) tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul
general al partidului la Conferinţa pe ţară a preşedinţilor consiliilor populare" de către primvicepreşedintele Ştefan Croitoru (În dezbaterea sesiunii Consiliului popular judeţean. Modul
îndeplinirii hotărîri/ar Conferinţei pe ţară a preşedinţilor consiliilor populare, în "Steagul
roşu", anul XXXIII, nr. 6.830, Bacău, 30 septembrie 1978, p. 4), în cadrul lucrărilor celei de-a
XV-a sesiuni ordinare a Consiliului popular judeţean.
25
Decret prezidenţial nr. 178 privind delegarea unor tovarăşi pentru a îndeplini funcţiile de
preşedinţi ai comitete/ar executive ale consiliilor populare ale judeţelor Arad, Bacău,
Bistriţa-Năsăud, Olt, Timiş, Vaslui şi Vrancea, în B.O., nr. 52 din 13 iunie 1979, anul XV,
Partea I, p. 3.
26
"( ••• )se deleagă (printre alţii- s.n.) tovarăşa Alexandrina Găinuşe (s.n.) pentru a îndeplini
funcţia de preşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judeţului Bacău"
(ibidem). Actul de delegare este semnat de preşedintele Republicii, la 6 iunie 1979.
22
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Consiliului de pe malurile Bistriţei 27 . Odată cu această "delegare" este emisă de
către noua conducere şi o decizie pentru o mai bună restructurare a aparatului
propriu al instituţiei supusă atenţiei noastre 28 •
Modificări apar şi în legislaţia naţională de profil, prin aceea că, la nivel
central, "ideologii" şi ,juriştii" Partidului au considerat că trebuie modificată,
din nou, Legea de organizare şi funcţionare a consiliilor populare sau a
celorlalte legi referitoare la acest gen de instituţii ale statului român 29 .
27

Plenara extraordinară a Comitetului judeţean de partid şi Sesiunea Consiliului popular

judeţean, în "Steagul Roşu",
plenară participă şi Dumitru

anul XXXIV, nr. 6.874, Bacău, 4 august 1979, p. 1. La această
Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.
C. al P. C. R., iar la ,,recomandarea" Secretariatului C. C. al P. C. R., pe ordinea de zi, plenara a
"dezbătut" şi, în acelaşi timp, a aprobat "eliberarea tovarăşului Ştefan Croitoru din funcţia de
membru al biroului şi Comitetului judeţean de partid". De asemenea, membrii participanţi la
Sesiunea Consiliului popular judeţean au aprobat "eliberarea (lui Ştefan Croitoru - s.n.) din
funcţia de prim-vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean ( ... ) şi a
ales pe tovarăşul Vasile Ardeleanu în funcţia de prim-vicepreşedinte al Comitetului executiv al
Consiliului popular judeţean".
28

Nomenclatorul dosarelor cu actele aparatului propriu al Comitetului executiv al Consiliului
popular judeţean al "secţiei control, administraţie locală de stat şi secretariat" avea "prevăzute"
inspectorate, compartimente, oficii, sectoare şi comisii
Alexandrina Găinuşe şi a secretarului
Constantin Velisar, prin Decizia nr. 437/11 august 1979, în B.O. Bc., anul XII, nr. 3,
trimestrul III, 1979, pp. 21-48). La secţia control, administraţie locală de stat şi secretariat

un

număr

total de 12

secţii,

(Nomenc/ator aprobat, sub

semnătura preşedintelui

regăsim: sectorul administraţie locală de stat şi autoritate tutelară; inspectori de control;
oficiul de stare civilă; sectorul secretariat consiliu; scrisori ale oamenilor muncii şi juridic (p.
22-29). Secţia planificare, dezvoltare şi organizare cuprindea: sectorul coordonare plan
dezvoltare economica-socială În profil teritorial; sectorul planificare-dezvoltare pentru
economia locală; sectorul balanţe-aprovizionare şi sectorul organizare-retribuire (pp. 29-36).

O

altă secţie,

cea de

arhitectură-sistematizare

avea în

componenţă: arhitectură-sistematizare şi

monumente istorice; proiectarea lucrărilor din fonduri necentralizate şi sectorul controlul
construcţiilor şi al disciplinei În construcţii (pp. 36-38), iar secţia tehnică-investiţii: investiţii
social-culturale; tehnic, invenţii, inovaţii, e/ectrificări rurale, energetice, C. T.E. şi protecţia
muncii (pp. 38-39). Pe baza deciziei de mai sus mai funcţionau: Inspectoratul comercial de stat
(pp. 39-40), Compartimentul personal-învăţămÎnt (pp. 40-43), Oficiul de preţuri şi tarife (pp.
43-44), Oficiul de probleme speciale şi apărare civilă (p. 45), Sectorul contabilitateadministrativ (care avea în subordine un Oficiu administrativ) (pp. 45-47), Oficiul de calcul,
Comisia pentru ocrotirea mi norilor şi ,,Pădurile comunale" (p. 48). O "birocraţie" stufoasă care
îşi avea originile în Decretul menţionat mai sus, referitor la stabilirea normelor unitare de
structură pentru aparatul comitete/ar executive ale Consiliilor populare (martie, 1974).
29
Legea nr. 21114 decembrie 1979 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 57/1968 de
organizare şi funcţionare a consiliilor populare, în B. 0., Nr. 103 din 19 decembrie 1979, Anul
XV, Partea 1, p. 3. Sub semnătura preşedintelui M. A. N., Nicolae Giosan, sunt modificate,
printre altele, articolele: 36 ("prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi unii (s. n.) membri ( ... ),
desemnaţi de comitetul executiv, alcătuiesc biroul permanent al comitetului executiv); aliniatul
4), al articolului 37 (8.0., nr. 106 din 21 decembrie 1979, anul XV, Partea 1) -preşedintele
comitetului sau (s. n.) biroul executiv al consiliilor populare( ... ) este ordonatorul principal de
credite (prevedere preluată, parţial, şi în legislaţia actuală- s.n.)" sau aliniatul 5, al articolului
74 ("birourile permanente au ca atribuţie şi rezolvarea contestaţiilor"). Perfectibilă, legea de
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Cum, în "mersul democraţiei socialiste", urmau alegerile din primăvara
anului 1980, este emis un nou Decret privind stabilirea datei alegerilor pentru
MA. N şi consiliile populare 30 .
Alegerile sunt convocate la 9 martie 1980, numărul circumscripţiilor
electorale din judeţul Bacău fiind stabilit la 131 31 • Deputaţii judeţeni aleşi în
urma acestui scrutin au fost convocaţi pentru a participa la prima sesiune din
noua legislatură a Consiliului popular judeţean, pe data de 31 martie 1980 32 .
Alegerea conducerii şi a comisiilor permanente a deschis posibilitatea
,,repartizării compartimentelor de activitate" pentru preşedintele, pnmvicepreşedintele şi vicepreşedinţii Consiliulue 3 .
organizare şi funcţionare a consiliilor populare este modificată, pentru a treia oară, în octombrie
1980 (Legea nr. 3 a MA.N/17 octombrie 1980 pentru modificarea Legii nr. 57/1968 de
organizare şi fimctionare a consiliilor populare, în B.O., nr. 89 din 22 octombrie 1980, anul
XVI, Partea I, pp. 7-11, Legea nr. 57/1968 fiind republicată integral în B.O., nr. 96 din 3
noiembrie 1980, anul XVI, Partea I, pp. 1-15, capitolelor şi articolelor iniţiale li s-a dat o nouă
numerotare). Este de subliniat faptul că numeroase legi, votate de M. A. N., au legătură cu
"problemele" asupra cărora ne-am aplecat privirea; acestea sunt: Legea electorală a R. S. R. nr.
6711974 (republicată în B.O., nr. 104 din 19 decembrie 1979, Anul XV, Partea I, pp. 1-10), care
la articolul 10, aliniatul c, prevedea: "În judeţele cu o populaţie peste 500.000 de locuitori (la
acel moment era şi cazul judeţului Bacău- s.n.) trebuie înfiinţate între 111 şi 141 circumscripţii
electorale" şi, nu în ultimul rând, Legea nr. 22114 decembrie 1979 pentru modificarea unor
prevederi din Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru problemele Consiliilor populare
(republicată în B.O., nr. 106 din 21 decembrie 1979, Anul XV, Partea I, p. 2. Evidenţiem faptul
că legislaţia era necesară, pentru că, în anul 1980, urma să fie stabilită data noilor alegeri.
30
Decret nr. 15122 ianuarie 1980 al Consiliului de Stat, privind stabilirea datei alegerilor
~entru MA.N şi consiliile populare, în B.O., nr. 5 din 22 ian. 1980, anul XVI, Partea I, p. 1.
1
Decret nr. 20/23 ianuarie 1980 al Consiliului de Stat, privind stabilirea numărului
circumscriptiilor electorale pentru alegerea deputatilor în consiliile populare judetene şi al
municipiului Bucureşti, în B.O., nr. 5 din 22 ianuarie 1980, anul XVI, Partea I, Anexă, p. 42.
32
Sesiunea Consiliului popular judetean, în "Steagul roşu", anul XXXV, nr. 6.909, Bacău, 5
aprilie 1980, p. 1. În funcţiile de preşedinte al Comitetului executiv este reconfirmată
Alexandrina Găinuşe, în cea de prim-vicepreşedinte Vasile Ardeleanu, în cele de
vicepreşedinţi, nume mai vechi sau mai noi, precum: Radu Manoliu, Elena Floareş,
Constantin Toma, Ioan lchim, Gheorghe Antochi sau Florenţa Şeica. Printre membrii
Comitetului executiv putem enumera pe Emilian Drehuţă, Nicolae Buzdugan, Lucian
Agache, Mihai Armaşu, Darie Pavel, Vasile Diaconu, Maria Drangoi, Rodica Grigorescu,
Felicia Pleşu, Anica Popa sau Maria Rosu. Activitatea comisiilor permanente viza domeniile:
industrie, comert, cooperatie şi prestări servicii; constructii, sistematizare, gospodărie
comunală şi drumuri; agricultură şi silvicultură; plan, buget, finante; învătămînt, cultură,
sănătate, muncă şi ocrotiri sociale sau juridic şi administratie locală (ibidem; Decizia nr.
220/17 mai 1980 de repartizare a compartimente/ar de activitate pentru a asigura
coordonarea, îndrumarea şi controlul acestora, în B.O. Bc., anul XIII, nr. 1, trimestrul I, f. a.,
37).
3
Alexandrina Găinuşe avea în subordine: Mi/it ia judetului; Oficiul special de apărare civilă
şi documente secrete; Consiliul judetean de apărare; Comisia judeteană de sistematizare;
Comisia de apărare împotriva inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase şi
Consiliul tehnica-economic. Prim-vicepreşedintele Vasile Ardeleanu "superviza":
Administratia financiară; Directia judeteană de drumuri şi poduri; Corpul de control
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finanaciar intern; Sectorul inspectori de control; Oficiul de preţuri şi tarife; Compartimentul
personal-învăţămînt; Oficiul de gospodărire a apelor; Consiliul de conducere al Direcţiei
generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţean; Comisia de calificare şi
peifecţionare a pregătirii profesionale a personalului din aparatul propriu; Comisia de
examinare a candidaţilor pentru funcţia de inginer, contabil-şef şi alte funcţii echivalente în
unităţile subordonate; Comisia judeţeană pentru protecţia mediului înconjurător; Comisia
judeţeană de preţuri; Comisia judeţeană pentru organizarea şi desfăşurarea Întrecerii
socialiste între consiliile populare municipale, orăşeneşti şi comunale; Comisia pentru
coordonarea activităţii de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice din judeţ
şi de sistematizare a reţelei de drumuri şi Comisia judeţeană pentru drumuri - "sarcini"
multiple, la care se mai adăuga şi coordonarea Comisiei de apărare împotriva inundaţii/ar şi
fenomenelor meteorologice periculoase (în lipsa preşedintelui). Mai vechiul vicepreşedinte
Radu Manoliu răspundea de: Secţia planificare, dezvoltare şi organizare; Secţia arhitectură
sistematizare; Consiliul judeţean de control muncitoresc al activităţii economice şi sociale;
Comisia de planificare teritorială a judeţului Bacău; Comisia judeţeană de coordonare a
producţiei bunurilor de larg consum şi colectivul pentru coordonarea acţiunii privind
reducerea duratei săptămînii de lucru, iar, în lipsa preşedintelui coordona şi activitatea
Consiliului tehnica-economic. Ioan lchim, fost preşedinte al Consiliului în perioada 19681969, revine în noua funcţie de vicepreşedinte, având în subordine: Secţia tehnică de investiţii;
Trustul de construcţii; Institutul judeţean de proiectare; Îtreprinderea judeţeană de gospodări re
comunală şi locativă; Oficiul judeţean pentru construirea şi vînzarea locuinţelor; Comisia
judeţeană de gospodărire a energiei şi combustibililor; Comisia judeţeană pentru identificarea
şi valorificarea de noi surse energetice; Comisia judeţeană de impunere a marilor cu regim de
măciniş prestator; Comisia judeţeană de stabilire a priorităţilor la acordarea creditelor pentru
construirea de locuinţe proprietate personală locuitorilor din mediul rural; Comisia judeţeană
pentru evaluarea terenurilor de construcţii şi a construcţiilor expropriate; Comisia judeţeană
pentru evaluarea clădirilor de locuit din comunele judeţului, destinate vînzării; Comisia
judeţeană de jloricultură, dendrologie şi arhitectură peisagistică; Comisia pentru îndrumarea
şi îndrumarea activităţii de investiţii; Comandamentul judeţean de acţiuni pentru organizarea
salubrizării, igienizării şi combaterii dăunători/ar în centrele urbane, În zonele de agrement şi
traseele turistice şi Comisia de coordonare a planificării şi efectuării concedii/ar de odihnă.
Noul vicepreşedinte Constantin Toma răspundea de: Inspectoratul şcolar; Comitetul judeţean
de cultură şi educaţie socialistă; Întreprinderea cinematografică; Centrul de librării; Comisia
judeţeană pentru sprijinirea acţiunii de economisire a mijloacelor băneşti ale populaţiei,
precum şi de Comisia de coordonare a acţiunii de aplicare a Legii nr. 20/1971 (a organizării
contribuţiei băneşti şi în muncă pentru efectuarea unor lucrări de interes obştesc - s. n. ). Elena
Floareş, nou cooptată în echipa de conducere, se preocupa de activitatea: Direcţiei pentru
probleme de muncă şi ocrotiri sociale; Direcţiei sanitare; Direcţiei comerciale; Oficiului
judeţean de turism; Inspectoratului comercial de stat; Consiliului judeţean pentru îndrumarea
şi coordonarea activităţii de aprovizionare şi prestări servicii către populaţie; Comisiei
judeţeane de pensii şi Comisiei judeţene de demografie. Mai tânărul, pe atunci, Gheorghe
Antochi, avea ca responsabilităţi: Direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară;
Unităţile industriei alimentare; Trustul horticulturii; Fondul silvic comunal; Comandamentul
antiepizotic şi realizarea fondului centralizat al statului şi produsele vegetale şi animale.
Florenţa Şeica, o altă persoană nouă, acceptată de Alexandrina Găinuşe, "dirija" activitatea
Comisiilor de coordonare şi îndrumare a activităţii de control al oamenilor muncii şi, nu în
ultimul rând, secretarul cu state vechi în administraţia judeţeană, Constantin Velisar - avea
atribuţii care vizau: Secţia control, administraţie locală de stat şi secretariat; Sectorul
contabilitate-administrativ; Oficiul de calcul; Corpul de pază militarizată şi pază obştească;
activitatea privind rezolvarea propunerilor, sesizări/ar, rec/amaţiilor şi cererilor oamenilor
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La nivel central, Camera legislativă a Consiliilor populare, înfiinţată, aşa
cum evidenţiam mai sus, în 1976, intră din plin în atribuţiile care i-au fost
conferite, prin aprobarea "proiectelor bugetelor judeţene şi al municipiului
Bucureşti ( ... ) Propunerile făcute în şedinţa Camerei legislative, cu ocazia
dezbaterilor proiectelor bugetelor locale pe anul 1981, se vor înainta (s.n.)
Consiliului de Miniştri" 34 .
Pe baza unor dispoziţii ale articolelor din Legea nr. 57/1968 (modificată şi
republicată), deputaţii Consiliului popular judeţean au "militat" şi pentru
ridicarea "nivelului gospodăresc al localităţilor din judeţ" 35 . Activitatea unor
demnitari ai vechiului regim se încheie, seria schimbărilor, la vârful conducerii

muncii; Comisiile de judecată; problemele de culte; popularizarea legislaţiei; Comisia
pentruocrotirea minori/ar; Comisia pentru îndrumarea şi coordonarea activităţii de
prevenire şi stingere a incendiilor; Comisia de coordonare a activităţii de popularizare,
cunoaştere şi înţelegere a hotărîri/ar de partid şi a legilor statului de către cetăţeni; Comisia
pentru examinarea candidaţilor pentru posturile de secretary ai birourilor executive ale
consiliilor populare; Comisia de pensii şi asigurări sociale pentru aparatul Comitetului
executive al Consiliului popular judeţean şi Subcomisia de peifecţionare a sistemului
informaţional (Decizia nr. 220/17 mai 1980 de repartizare a compartimente/ar de activitate
pentru a asigura coordonarea, îndrumarea şi controlul acestora, în 8.0. Bc., anul XIII, nr. 1,
trimestrul I, f. a., pp. 32-36).

judeţeană

34

şi

Hotărârea este semnată de Ion Sârbu, preşedintele Camerei legislative a Consiliilor populare
de primul-ministru Ilie Verdeţ (Hotărârea nr. 2117 decembrie 1980 a Camerei legislative a

Consiliilor populare privind aprobarea proiectelor bugetelor judeţelor şi al municipiului
pe anul 1981, în 8.0., nr. 107 din 23 decembrie 1980, Anul XVI, Partea I, p. 1-2).
Hotărâri cu acest conţinut sunt emise şi în anii care vor urma, spre exemplu: Hotărârea nr. 3117
decembrie 1985 a Camerei legislative a Consiliilor populare privind aprobarea proiectelor
bugetelor locale pe anul 1986 (semnată de Vasile Bărbulescu, preşedintele Camerei legislative

Bucureşti

a Consiliilor populare şi de primul-ministru Constantin Dăscălescu), în 8.0., nr. 70 din 20
decembrie 1985, anul XXI, Partea I, pp. 6-8.
3
: Sintagma utilizată a fost: "Obiective majore,.. permanente ale dezvoltării tuturor loca!i~ţilor:

Infrumusetare. Gospodărire. Autofinanţare" (In dezbatere publică: Proiectul de HOTARIRE a
celei de a V-a sesiuni a Consiliului popular judeţean, cu privire la ridicarea nivelului edilitar
gospodăresc al localităţilor din judeţ, în "Steagul Roşu", anul XXXVI, nr. 6.957, Bacău, 7
martie 1981, pp. 1 şi 7 şi anul XXXVI, nr. 6.959, Bacău, 21 martie 1981, p. 1. "Costurile" unui
asemenea "proiect de hotărâre" ... numai cei care învăţau, munceau sau se "bucurau" de pensie,
în anii care au urmat, le-au cunoscut şi le pot estima (s.n.).
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forului decizional judeţean băcăuan, rezervându-ne noi surprize în anii 1981 36 şi
198237 •
În urma noii ,,rotiri a cadrelor" se emite şi o decizie cu propunerile privind
,,repartizarea sectoarelor de activitate ale preşedintelui, prim-vicepreşedintelui,
vicepreşedinţilor şi secretarului Comitetului Executiv al Consiliului popular
judeţean" 38 . În modul de organizare şi de funcţionare a Consiliului Popular
36

Vicepreşedinte al Consiliului începând cu anul 1973, Radu Manoliu este "eliberat" din

funcţiile deţinute şi

"trecut într-o altă muncă". Plenara extraordinară a Comitetului judeţean de
partid şi Sesiunea Consiliului popular judeţean "au ales pe tovarăşul Neculai Buzdugan (s.n.)
ca membru al Comitetului judeţean de partid, membru al Biroului, secretar al Comitetului
judeţean de partid, membru şi vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular
judeţean (s.n.)" (Plenara extraordinară a Comitetului judeţean de partid şi Sesiunea
Consiliului popular judeţean, în "Steagul roşu", anul XXXVI, nr. 6.991, Bacău, 31 octombrie
1981, p. 1). Documentele con sul tate de noi nu au scos în evidenţă în ce "sector al muncii de
!os" a fost detaşat fostul vicepreşedinte al Comitetului executiv.
7
După 13 ani de la alegerea sa, secretarul Comitetului executiv, Constantin Velisar este
înlocuit, în luna mai a anului 1982, cu Ioan loniţă (Convocare, în "Steagul Roşu", anul
XXXVII, nr. 7 .O 17, Bacău, 1 mai 1982, p. 1). Iar, după nici trei ani de la "delegarea" sa,
Alexandrina Găinuşe este rechemată la Bucureşti. Ordinea de zi a "Plenarei Comitetului
judeţean de partid" şi a "Sesiunii Consiliului popular judeţean", adunări la care participă şi
Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
consemnează "alegerea tov. Alexandrina Găinuşe (s.n.), membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Bacău, în funcţia de
viceprim-ministru al Guvernului R.S.R." şi hotărârea "eliberării" acesteia din toate funcţiile
deţinute la nivel local (Şedinţa comună a Comitetului judeţean de partid şi Consiliului popular
judeţean, în "Steagul roşu", anul XXXVII, nr. 7.021, Bacău, 29 mai 1982, p. 1). Este ales un
nou membru al Comitetului şi al Biroului Comitetului judeţean de partid, în persoana lui Ion
Bogdan Băluţă, cel care care va îndeplini, din acest moment, funcţiile de prim-secretar al
Comitetului Judeţean de partid Bacău şi, prin decret prezidenţial, este "delegat să îndeplinească
funcţia de preşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean Bacău" (ibidem).
38
În acest caz, activitatea preşedintelui se rezuma doar la "activitatea de examinare şi rezolvare
a propunerilor, sesizări/ar, reclamaţii/ar şi cererilor oamenilor muncii" (în B.O. Bc., anul XV,
nr. 1, 1982, p. 103). Prim-vicepreşedintele Vasile Ardeleanu îşi păstrează, în general, atribuţii,
coordonând în plus şi Fondul silvic comunal sau Comisia de calificare şi perfecţionare a
personalului propriu şi Comisia pentru coordonarea activităţii de îmbunătăţire a siguranţei
circulaţiei pe drumurile publice din judeţ şi de sistematizare a reţelei de drumuri.
Vicepreşedintele Neculai Buzdugan preia atribuţiile lui Radu Manoliu şi Comisia juridică
pentru verificarea modului de folosire a spaţiilor destinate birourilor, iar lui Constantin Toma
îi reveneau aceleaşi "sarcini" şi responsabilitatea Comisiei de coordonare a activităţii de
popularizare, cunoaştere şi înţelegere a hotărâri/ar de partid şi a legilor statului, de către
cetăţeni. Pe vechile coordonate se derula şi activitatea vicepreşedinţilor Ioan lchim, Gheorghe
Antochi şi Florenţa Şei ca sau cele ale V ochiţei Iordache, care preia atribuţiile Elenei
Floareş. Ioan Ioniţă, noul secretar, preia de la Constantin Velisar Secţia control,
administraţie locală de stat şi secretariat; Oficiul de calcul mic; Centrul de primire al
minori/ar; Corpul de pază militarizată; activitatea de populariyare a hotărâri/ar de partid şi a
legislaţiei; Comisiile de judecată; probleme de culte; paza obştească în comune şi conducea, în
mod direct, Comisia pentru îndrumarea şi coordonarea activităţii de prevenire şi stingere a
incendiilor; Comisia pentru examinarea candidaţilor pentru posturile de secretari ai birourilor
executive ale consiliilor populare; Comisia judeţeană pentru ocrotirea minorilor şi Subcomisia
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Judeţean Bacău intervin noi modificări în anul 1983 , prin stabilirea limitelor
de personal, a "statelor de funcţii tip" şi a organigramei instituţiei. În luna
39

februarie a anului 1984, "conducerea superioară de partid şi de stat" emite un
nou decret, reorganizând "aparatul organelor de specialitate ale administraţiei
de stat'.4°.
Perioada 1974-1984, cu coborâşurile şi urcuşurile specifice, a constituit
una din etapele existenţei instituţiei administrative care a purtat numele de
Consiliul Popular al judeţului Bacău. Rolul ei a fost acela de instrument
primordial al statului de drept în administraţia publică locală, aceasta chiar
dacă, prin accentele de autoritarism şi dictatură ale întregii perioade 19651989, ea a funcţionat cu rol decorativ sau a fost desfiinţată şi înlocuită cu alte
instituţii cu acelaşi rol decorativ sau consultativ.

de perfecţionare a sistemului informatic (Ibidem, pp. 103-107). Doi ani mai târziu, Natalia Jipa
este "delegată pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al
Consiliului Popular al judeţului Bacău" (Decret prezidenţial nr. 24311 noiembrie 1984 privind
unele de/egări în funcţie, în B. 0., Nr. 85 din 6 noiembrie 1984, Anul XX, Partea 1, p. 4).
Decretul alăturat nu aduce alte elemente suplimentare privind această "delegare", aşadar,
demnitarul menţionat alăturat preia, propriu-zis, atribuţiile lui Constantin Toma.
39
Decretul nr. 313/26 august 1983 privind reorganizarea aparatului propriu al comitete/ar şi
birourilor executive ale consiliilor populare, în Arhiva Consiliului Judeţean Bacău, d. 31311983
"Reorganizare aparat propriu Cons. Populare. Decret 313/1983 - Reorganizare Consilii
populare" (nepaginat). Dosarul cuprinde Decretul emis la Bucureşti, cu "stabilirea limitelor de
personal pentru aparatul propriu al comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare"
(art. 1) şi a "statelor de funcjii tip pentru aparatul propriu" (art. 4)- inclusiv o parte din cele 14
anexe ale actului normativ. In Normativul privind gruparea, în funcţie de numărul locuitorilor,
a judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor în vederea stabilirii numărului de posturi
pentru organizarea aparatului propriu al comitete/ar şi birourilor executive ale consiliilor
populare judeţele cu peste 500.000 de locuitori aveau repartizate între 91 şi 105 posturi (de
conducere şi de execuţie). Spre exemplu, şase ani mai târziu, în 1989, prin modificările
survenite între timp, la Anexa 1 a Decretului 31311983, se prevedea că ,,numărul maxim de
posturi pentru Consiliul popular al judeţului Bacău este de 96" (Anexă la Decretul Consiliului
de Stat nr. 108126. 04.1989). De altfel, dosarul aflat, în prezent, în custodia Consiliului Judeţean
Bacău cuprinde şi mai sus-menţionatul Decret al Consiliului de Stat nr. 108/26.04.1989, privind
asigurarea conducerii locale de stat în unele unităţi administrativ-teritoriale. În aceeaşi arhivă
regăsim şi un dosar, cu "indicativul 19", prin care Comitetul executiv al instituţiei elabora atât
"proiectul planului de muncă", cât şi "graficul trimestrial de şedinţe şi sesiuni ale Consiliului
popular judeţean", sau, raporta, printre altele "sistemul operativ de urmărire şi cunoaştere a
realizării indicatorilor în profil teritorial" (Arhiva Consiliului Judeţean Bacău, d. Studii/1983 "Dosar cuprinzând studii, rapoarte şi informări referitoare la stilul de muncă, începând cu anul
1983 şi până în anul 1990 (sic!)" (f. 150-174)).
40
Decret Nr. 60123 februarie 1984 cu privire la reorganizarea aparatului organelor de
specialitate ale administraţiei de stat, în idem, d. C/1984 - ,,Decret Nr. 60/1984" (nepaginat).
Au loc reduceri de personal Ia servicii, inspectorate, direcţii, comitete, oficii şi administraţii angajaţii "disponibilizaţt' (s.n.), în urma aplicării şi a unui "program de control asupra
prevederilor Decretului", fiind "transferaţi, în interesul serviciului sau trecuţi în funcţii cu
niveluri de retribuire mai mici" (conform articolului 5 al Decretului- s.n.).
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INSTRUMENTE DE ÎNREGISTRARE ŞI DE EVIDENŢĂ ÎN
STRUCTURILE MAI. ASPECTE PRACTICE
Cătălin BOTOŞINEANU

Instruments d'enregistration et evidence dans les structures MAI.
Aspects pratiques
Resume

Ce texte a en vue l'analyse de la maniere dont on garde l'evidence des
documents dans les structures du Ministere d 'Interieur. La situation differe en
quelques parts du reste des organisations qui gardent les documents, car on
utilise des normes internes qui changent parfois le sens accorde aux instruments
d'enregistration et evidence. Dans la pratique journaliere, l'utilisation du registre
et des inventaires est mis dans un rapport different de celui qui est stipule par la
loie 1611996 des Archives Nationales. A long terme, les inventaires des
documents ne peuvent pas etre a la base d'evidence des documents crees.
Mots-cles: la pratique utilisee, Ministere d'lnterieur, l'enregistration et
l'evidence des documents
Înregistrarea documentelor şi sistemul de evidenţă a dosarelor rezultate
în urma activităţii anuale a unei instituţii au constituit adevărate provocări în
domeniul arhivistic, aceste principii arhivistice fiind preambulul tuturor
încercărilor legislative. De-a lungul secolului XX, cei care care au slujit
profesia au propus sisteme de înregistrare şi de evidenţă care să fie uşor de
aplicat de către creatorii de arhivă. În acest fel, fluxul intern de documente intră
într-un circuit predictibil şi se elimină arbitrariul în administrarea "hârtiilor". În
ultimele două decenii, Legea 1611996 a Arhivelor Naţionale, modificată şi
completată şi Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi
deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin
Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 1 au constituit cadrul legal, pornind de la
În legea 16/1996, doar la articolul 7 se prevede obligativitatea înregistrăririi documentelor. În
schimb, condiţiile înregistrării sunt prevăzute în detaliu în Instrucţiuni. La articolul 9 sunt
detaliate particularităţile modului de înregistrare într-o instituţie care foloseşte sistemul de
registratură generală şi, în acelaşi timp, înregistrează şi la compartimente corespondenţa. Textul
1
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care s-au stabilit, pentru fiecare creator de arhivă, acele convenţii asupra
documentelor proprii. Deficienţa majoră
resimţită odată cu momentul aplicării legii a fost lipsa unui tabel cu rubricaţia
registrului de intrare-ieşire precum şi explicaţii detaliate în privinţa menţiunilor
circuitului unui document înregistrat în registru. Simpla enumerare a rubricilor,
la art. 9 din Instrucţiuni, s-a dovedit insuficientă. Astfel, la aproape două
decenii de la stabilirea cadrului legal se simte o nevoie reală de normare a
tuturor avatarurilor înregistrării actelor 2 •
În schimb, la aproape un deceniu de la intrarea în vigoare a legii, în
cadrul Ministerului de Interne, au fost detaliate modalităţile de registratură.
Însă, aşa cum vom vedea, atât Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor
650/2005 şi Instrucţiunile 1000/2005 3 nu au îmbunătăţit fluxul intern de
documente din cadrul structurilor MAI 4 • Deşi, în ambele normative se descrie
în detaliu registrul de intrare-ieşire şi modalitatea completării sale, anumite
"inovaţii" din Instrucţiunile 1000 mai ales, au pulverizat practic bunele intenţii
ale legislatorului 5 .
În cursul verificărilor lucrărilor de selecţionare şi a diferitelor instruiri
realizate cu lucrătorii pe linie de secretariat şi arhivă din aceste unităţi, am
remarcat câteva aspecte care pun într-o altă lumină cadrul legal îndeobşte
înregistrării, circulaţiei şi evidenţei

este însă destul de neclar, în registrul de intrare-ieşire de la registratură fiind consemnat doar nr.
de înregistrare al expeditorului şi compartimentul unde a fost înaintat documentul spre
înregistrare. În acest caz, se înţelege că în registrul de intrare-ieşire de la registratura generală
nu se alocă un nr. de înregistrare, ci doar un nr. de ordine?, fapt invalidat însă de practică.
2
Vezi şi: Florenţa Teleman, Mihaela Munteanu, De la teorie la practică arhivistică în
activitatea de înregistrare a actelor, în ,,Acta Bacoviensia", VII, 2012, pp. 449-547.
3
Preluând modelul din sistemul arhivistic, şi în cadrul MAI s-a mers pe linia unui cadrul
general, Ordinul 650/2005, pentru ca apoi acesta să fie completat cu Instrucţiunile Ministrului
Administraţiei şi Internelor nr. 100012005 privind redactarea, gestionarea documentelor
neclasificate şi activitatea de secretariat în MAI. Deşi s-a dorit un pas înainte faţă de Legea
16/1996 şi 1nstrucJiuni, normativele ministeriale s-au limitat la o reproducere a acestora. Pe
alocuri, s-au făcut unele confuzii care au avut darul să îndepărteze de la cadrul legal acele
structuri care erau obligate să pună în aplicare normativele ministeriale.
4
Folosesc această sintagmă, întrucât în cadrul textului meu nu voi nominaliza nicio unitate
componentă a MAI, de pe raza judeţului Iaşi
5
Rubricaţia registrului diferă în Ordinul650!2005 de Instrucţiunile 1000/2005. Sunt 13 coloane
în Ordin şi doar 12 în Instrucţiuni, în plus fiind rubrica observaţii. Faţă de mobilitatea şi
posibilitatea pe care o oferă Legea 16/1996 în ceea ce priveşte rubricaţia, în cadrul MAI
registrul este unul foarte strict. Aşa s-a ajuns la folosirea în exces a condicii de predare-primire,
inclusiv pentru repartizarea internă a actelor. Un alt exemplu, instituirea unui registru pentru
mail-uri şi unul pentru fax-uri, deşi aceste menţiuni pot fi făcute şi în registrul de intrare-ieşire
(Vezi şi intervenţiile lui Bogdan Florin Popovici pe blogul personal).
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cunoscut de ceilalţi creatori. La unele din aceste instruiri, în cadrul unor cursuri
mai generale, au fost prezenţi şi lucrători ai unor structuri din majoritatea
judeţelor Moldovei, lucru care mi-a întărit cele constatate pe plan local.
Ordinele interne ale ministrului, procedurile de lucru şi celebrele Instrucţiunii
1000 suplinesc Legea Arhivelor Naţionale şi Instrucţiunile aferente.
În textul de faţă, voi prezenta care sunt diferenţele pe care le-am
constatat şi modul în care, îndepărtându-se de litera legii, exagerările şi
neînţelegerile legate de aplicarea normelor interne produc mari prejudicii
fondului arhivistic al structurilor din MAI. Grav, din punctul meu de vedere,
este faptul că nici cei care controlează aspectele pe linie de secretariat-arhivă
din cadrul structurilor centrale nu par a pune preţ pe reglementările legii,
insistând pe ordinele şi procedurile interne.
O primă constatare a fost legată de modul în care este utilizat registrul
de intrare-ieşire în cadrul unităţilor MAI. Acest instrument de înregistrare este
de fapt raţiunea pornind de la care celelalte operaţiuni legate de evidenţa
documentelor sunt subjugate unor înscrieri în registru. În cadrul stucturilor, prin
exagerarea rolului unor menţiuni, registrul de intrare-ieşire riscă să îşi piardă
tocmai caracterul său originar. În mod normal, termenul de păstrare a unui
registru de intrare-ieşire este de 1O sau 15 ani, în timp ce menţiunile în acesta ar
trebui să se oprească în cursul anului următor, după momentul încheierii
acestuia. Astfel, "durata de utilizare" efectivă a unui registru de intrare-ieşire
este de maximum doi ani. În baza practicii care decurge din aplicarea legislaţiei
arhivistice, rubrica indicativul dosarului după nomenclator se completează
aproape concomitent cu finalizarea operaţiunilor asupra documentului. Rolul
acestei menţiuni este de a regăsi actul în paralel cu ajutorul pe care îl oferă
operaţiunii de ordonare a documentelor în dosare, în funcţie de genul acestora
stabilit prin nomenclator. Prin completarea acestei ultime rubrici din cadrul
registrului, se consideră închis circuitul documentului în stadiul existenţei sale
la registratură sau la compartimente. După depunerea lor în depozitul de arhivă,
documentele ar trebui să poată fi regăsite cu ajutorul inventarelor şi utilizând
nomenclatorul.
În structurile MAI, la rubrica indicativul dosarului după nomenclator, de
fapt rubrică re botezată "unde s-a clasat lucrarea", odată cu încheierea anului
calendaristic şi în conformitate cu Instrucţiunile MAI 1000/2005, angajaţii
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"scad" corespondenţa în registrul de intrare-ieşire 6 • Astfel, în anul următor,
fiecare filă dintr-un dosar este menţionată în registru la rubrica "unde s-a clasat
lucrarea (serviciul, biroul)". Scopul ar fi identificarea rapidă a documentului. Se
uită însă faptul că, în timpul anului în care documentul a fost înregistrat,
necompletarea rubricii produce mari surprize în momentul căutării acelui
document, în timp ce, pentru anii următori, inventarele ar trebui să suplinească
aceste menţiuni. Din păcate, rezultatul acestei invenţii nu este atât de benefic,
consumând inutil din timpul lucrătorilor, care nu pot verifica dacă ordonarea
documentelor în dosare a fost realizată în mod corect. Aceştia realizează nişte
menţiuni, inexacte de altfel, şi nu pentru toate documentele înregistrate în
registru. Deci, în principiu, aceştia aplică şi concluzia firească, din păcate una
dăunătoare sistemului de evidenţă. Inventarele nu mai sunt atât de importante,
întrucât fiecare filă a unui dosar, deci fiecare document înregistrat în registru
este în acest mod uşor de găsit. După cum se poate vedea mai jos, lucrurile sunt
departe de asemenea ipoteze pretenţioase. Mutaţia pe care o provoacă
Instrucţiunile 1000 nu este doar una semantică, ci provoacă schimbarea fluxului
intern al acumulării de documente şi a principiului originar al existenţei unui
registru de intrare- ieşire 7 .
La această din urmă rubrică, Legea 16/1996 şi Instrucţiunile nu prevăd
menţionarea cotei dosarului, cu atât mai puţin a filei. Această operaţiune
consumă mult din timpul de lucru, în majoritatea cazurilor se dovedeşte inutilă
şi fără o bază legală în cadrul unui articol de lege/ordin, întrucât registrele de
intrare-ieşire sunt utilizate cu profit minim după încheierea acestora, în lipsa
unor inventare corect întocmite. Adăugăm faptul că Instrucţiunile MAI nr.
1000/2005 prevăd această procedură de lucru doar în anexa nr. 3, la rubrica
"exemplu". De menţionat că în aceleaşi Instrucţiuni se confundă cota cu
indicativul dosarului şi denumirea dosarului, fapt care provoacă încă derută în
rândul angajaţilor în momentul înscrierilor pe coperta dosarelor şi la
Vezi şi Florenţa Teleman, Mihaela Munteanu, op.cit, p. 455. Deşi autoarele au identificat
anomalia solicitată de Instrucţiunile 1000, se mărginesc să propună adăugarea cotei atunci când
se completează rubrica "unde s-a clasat lucrarea (serviciul, biroul)". Cu toatea acestea,
documentele se "clasează" totuşi în dosare, nicidecum în structurile inferioare ale organizaţiilor.
De fapt, în mod legal, conform Instrucţiunilor arhivistice, art. 9, această rubrică trebuie să se
intituleze "indicativul dosarului după nomenclator".
7
La exemplificarea modalităţilor de completarea a fiecărei rubrici, se revine totuşi şi se adaugă
menţiunea clasării documentelor în dosare (Instrucţiunile 1000, p. 19). În schimb, tot acum, se
inovează noi definiţii pentru cota unui dosar. Între paranteze, la exemplu, se menţionează drept
"cotă": Dosar nr.1- Serviciul 1, adrese Guvern, fila 1O.

6
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de inventariere. Se consideră, în mod greşit, că această procedură ar
conduce la regăsirea uşoară a documentelor, fapt invalidat însă de practica
actuală. Aşa cum am văzut, termenul de păstrare a registrului de intrare-ieşire
este de 1O sau de 15 ani, deci documentele care au termen de păstrare mai mare
de 15 ani sunt supuse arbitrariului în ceea ce priveşte evidenţa dosarelor. Astfel,
inventarele întocmite de către majoritatea compartimentelor din structurile MAl
sunt realizate după alte principii decât cele arhivistice. Aceste instrumente de
evidenţă nu pot sta însă la baza identificării dosarelor în depozitul de arhivă sau
la compartimente. Scuza ar consta în faptul că în registrul de intrare-ieşire s-ar
regăsi şi acestă formă de evidenţă a fiecărei file. Practica arhivistică rornânescă
încearcă de aproape două secole să instituie sisteme de evidenţă pentru dosare,
ca ansamblu documentar final. La o primă vedere, asistăm în cadrul MAl la un
sistem de evidenţă realizat pentru fiecare filă. Din păcate însă, acest sistem îşi
dovedeşte inutilitatea.
În mod logic, prealabil operaţiunii "scăderii" în registru a fiecărei file, se
realiza inventarierea documentelor. Aceasta în cazul în care, la rubrica "unde
s-a clasat lucrarea", se are în vedere menţionarea cotei dosarului unde se
regăseşte documentul. În principiu, operaţiunea ar trebui să fie realizată pentru
fiecare compartiment, pe termene de păstrare şi, mai ales, pentru fiecare an. Nu
insist asupra faptul că inventare le se realizează, de regulă, la 3-4 ani de la
constituirea dosarelor. În acest caz, menţiunile de la rubrica "unde s-a clasat
lucrarea", care se fac în mod obligatoriu în prima jumătate a anului următor
încheierii registrului, sunt arbitrare în lipsa unui inventar, ilogice şi au doar
darul de a mulţumi "şefii structurilor". Deci, în cadrul MAl, în lipsa
inventarierii dosarelor, menţiunile la această rubrică nu au nici o utilitate.
În cazul operaţiunii de inventariere, atât legislaţia arhivistică, cât şi
normele de lucru ale MAl sunt explicite şi nu conţin diferenţe. Însă, cum
depozitele de arhivă lipsesc iar predarea dosarelor de la compartimente, în
majoritatea cazurilor, se face doar în momentul selecţionării acestora, sistemul
de evidenţă rezultat este unul deficitar. Inventarierea proastă a documentelor
conduce, cum e şi firesc, la sute şi mii de menţiuni greşite, şi absolut inutile, în
registrul de intrare ieşire. La finalizarea glorioasei operaţiuni de maltratare a
rubricii indicativul dosarului după nomenclator, este foarte dificil de identificat
un document, atât în baza registrului de intrare-ieşire, cât mai ales a
inventare lor.
Mai este însă o problemă legată de inventarierea documentelor. În baza
art. 8 şi 9 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 1611996 şi art. 1O, 16 şi 18 din
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Instrucţiuni,

precum şi în baza cap. III, art. 27, 28, 29 din Ordinul MAI
65012005, inventarierea dosarelor se realizează anual, în cadrul fiecărui
compartiment, pe termene de păstrare. Câte termene de păstrare sunt menţionate
în nomenclator, atâtea inventare trebuie să fie realizate de fiecare compartiment
creator de documente din cadrul structurilor MAI. Însă, în cadrul
compartimentelor, inventarele se realizează în funcţie de ritmul de inventariere
sau de modalitatea de a ţine evidenţa fizică a documentelor, pe grup de
lucru/angajat, întrucât, pentru această din urmă situaţie, nu există
depozite/încăperi amenajate la toate compartimentele. Astfel, rezultă mai multe
inventare în cadrul aceluiaşi termen de păstrare, pentru acelaşi an şi în cadrul
aceluiaşi compartiment, lucru care face ca evidenţa dosarelor să fie foarte greu
de urmărit, iar verificarea lucrărilor de selecţionare să fie mult îngreunată. De
exemplu, sunt mai multe dosare cu cota 112005 la t.p. de de 5 ani, în cadrul
aceluiaşi compartiment şi pentru acelaşi an. Acest lucru este datorat aproape
exclusiv faptului că inventarierea se face "în cadrul biroului", în funcţie de
ritmul de lucru al fiecărui angajat, şi nu pe compartimentul de lucru.
Apoi, aşa cum văzut, în structurile MAI, pornind de la "exemplele"
existente în Instrocţiunile 1000, există o confuzie constantă între cota dosarului,
indicativul după nomenclator şi volumul dosarului, lucru care conduce în final
la dublarea efortului de a identifica un dosar în baza unui inventar (modul de
completare a coperţii dosarului la art. 25 din OMAI 65012005). Aceste elemente
de identificare, care ar trebuie să fie înscrise pe coperţile dosarelor, sunt
utilizate şi înţelese în moduri diferite de structurile din cadrul MAI. Asfel, e
aproape imposibil de identificat un dosar după cota acestuia, "cotă", evident
înscrisă ca atare în rubrica "unde s-a clasat lucrarea". La fel de greu este de
documentat ce menţiune se operează în registrul de intrare-ieşire atunci când se
scade fiecare filă dintr-un astfel de dosar.
Inventarele care se întocmesc la nivelul structurilor MAI se
înregistrează, în mod greşit, în registrul de intrare-ieşire, alocându-se în mod
inutil, de ordinul sutelor, numere de înregistrare. În baza art. 34 din Ordinul
MAI 65 0/2005 şi a art. 9 din legea 1611996, inventare le se înregistrează în
registrul de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice, conform
anexei 4 din legea 16/1996 sau anexei 5 din OMAI 65012005. Doar procesulverbal de predare-primire a documentelor ar trebui să fie înregistrat în registrul
de intrare-ieşire.
În ceea ce priveşte inventarele realizate de compartimente, o deficienţă
generală se rezumă la folosirea nomenclatorului. Multe documente lipsesc din
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acest instrument de lucru, fapt care conduce la existenţa unor mari diferenţe
între genurile de documente descrise şi cele existente sau constituite în mod
efectiv la compartimente. Apoi, descrierile genurilor de documente/dosarelor
sunt deficitare şi nu pot constitui un rezumat minimal al dosarului. Această
practică a descrierilor sumare este principala cauză care conduce, în timpul
operaţiunii de inventariere, la încadrarea unor documente diferite, inclusiv cu
termen de păstrare separat, la acelaşi indicativ conform nomenclatorului.
Încadrarea prin asimilare a documentelor care nu sunt menţionate în
nomenclator este o operaţiune dificilă, cu riscuri semnificative asupra fondului
documentar al structurilor MAI. De asemenea, la fiecare lucrare de selecţionare
realizată de căte unităţile MAI, se observă că la descrierile unor genuri de
documente sunt diferenţe faţă de denumirea dosarului trecută în nomenclator
Apoi, nu toate genurile de documente create de compartimente sunt menţionate
în nomenclator, lucru care, în viitor, va face dificilă selecţionarea acestora.
Înţelegând complexitatea şi mărimea compartimentelor din cadrul
unităţilor MAI, precum şi luând în calcul numărul mare de documente care sunt
gestionate de angajaţii de la compartimente, o soluţie ar fi inventarierea în baza
principiului tematic. În condiţiile creării unor dosare de ordinul sutelor, la
acelaşi gen de documente din nomenclator, să poată fi realizat un inventar doar
pentru acel gen de documente. În acest mod, s-ar putea evita arbitrariul existent
în acest moment, în ciuda tuturor reglementărilor, asupra fondului arhivistic din
structurile MAI şi s-ar putea ţine o evidenţă clară, atât pentru compartimente,
cât şi în depozitul de arhivă, a dosarelor create. S-ar renunţa la munca inutilă
asupra registrului de intrare-ieşire şi s-ar da importanţa cuvenită inventarelor
realizate asupra documentelor.
Sistemul de evidenţă şi de înregistrare rămâne în continuare un punct
nodal în cadrul organizaţiilor creatoare de documente. În cadrul stucturilor
Ministerului de Interne, situaţia diferă de restul organizaţiilor întrucât sunt
folosite norme interne care schimbă uneori înţelesul acordat unor intrumente de
înregistrare şi evidenţă. În practica curentă, folosirea registrului de intrare-ieşire
şi a inventarelor este pusă într-un alt raport faţă de cel stipulat de legea 1611996
a Arhivelor Naţionale. De aici derivă şi o altă utilitate a acestor instrumente. Pe
termen lung însă, inventarele documentelor nu vor putea sta la baza evidenţei
documentelor create. Şi structurile MAI sunt puse în situaţia de a uşura
modalitatea de lucru şi să facă eficient circuitul unui document de la intrarea sa
în registratură şi până în momentul arhivării sale. În contextul în care se va
petrece şi în sistemul de înregistrare informatizarea serviciilor, marea provocare
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va fi legată de noua teorie de lucru şi de capacitatea unui sistem informatic de a
regăsi un document în lipsa muncii oamenilor8• În definitiv, aşa cum ni se
prezintă, oamenii au darul de a complica inutil lucrurile în ceea ce priveşte
înregistrările şi evidenţele "hârtiilor" cu care au lucrat. Uneori, chiar aşa se
petrece, uitând că testul cel mare pe care îl dă în faţa practicii orice sistem de
înregistrare şi evidenţă este eficienţa regăsirii şi simplitatea9 .

În cadrul Arhivelor Naţionale ale României, la momentul publicării acestui articol, va fi în uz
un sistem informatic care va anula existenţa registrelor de intrare ieşire pe care lucrăm
momentan. Speranţa tuturor celor care lucrează la secretariate şi la ghişeele de relaţii cu
publicul se leagă de "simplitatea" şi "eficienţa" noului sistem, care va anula aprope două secole
de practică a registraturii în aceste locuri.
9
Bunicile noastre, cu 2 clase primare, nu au aşezat aleatoriu şi nu au rătăcit prea des, în
cămările neiluminate, produsele puse pentru a fi folosite în alt anotimp decât cel în care au fost
create.
8
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DOCUMENTE PRIVIND LOCALITATEA POIANA SĂRATĂ
AFLATE ÎN ARHIVA CENTRULUI ECLEZIASTIC DE
DOCUMENTARE "MITROPOLIT NICOLAE COLAN"
SFÂNTU GHEORGHE
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
Ciprian HUGIANU

Documents about Poiana Sărată Preserved in the Archive of the
Ecclesiastic Center for Documentation "Metropolitan Nicolae
Colan" Sf. Gheorghe
Abstract
The article presents a range of information and docwnents less
known or unpublished about the village Poiana which until 1950
belonged to the county TreiScaune and then to Bacau.
Key words: Poiana Sărată, the county Treiscaune, the county Bacau
Situată pe valea Oituzului, pe locurile în care s-au desfăşurat cunoscutele
în primul şi al doilea război mondial, pe lângă marile pierderi materiale şi
umane suferite cu aceste ocazii, localitatea Poiana Sărată a pierdut şi cea mai
mare parte a arhivei laice şi bisericeşti. Deoarece de la înfiinţarea ei, în anul
1829, până după cel de-al Doilea Război Mondial localitatea a aparţinut de
fostul judeţ TreiScaune, azi jud. Covasna, o parte din documentele referitoare la
istoria comunei se păstrează la Arhivele Naţionale Covasna şi la arhiva Centrului
Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" (în continuare Arhiva
CEDMNC) din Sfăntu Gheorghe, instituţie de cultură aflată în subordinea
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, iar alte surse documentare la
Arhivele Naţionale Bacău şi Bucureşti, la arhiva Mitropoliei Ardealului din Sibiu
bătălii,

ş.a.

O parte din documentele referitoare la istoria localităţii Poiana Sărată
aflate în păstrare la Arhivele Naţionale Covasna au fost introduse în circuitul
ştiinţific prin publicarea unor articole apărute în ,,Acta Bacoviensia", Anuarul
Arhivelor Naţionale Bacău şi în alte publicaţii. 1
Ioan Lăcătuşu, Demersuri pentru reconstrucţia localităţii Poiana Sărată, distrusă în întregime în
Primul Război Mondial, în ,,Acta Bacoviensia", Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, V/2010, pp.
1
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În studiul de faţă vom prezenta o serie de documente aflate în Fondul
,,Protopopiatul Ortodox TreiScaune" din cadrul arhivei Centrului Ecleziastic de
Documentare ,,Mitropolit Nicolae Colan". Conţinutul pe scurt al acestor
documente este prezentat în Anexa nr. 1.
Provenind dintr-o arhivă bisericească, documentele se referă, în principal,
la parohia ortodoxă şi la şcoala confesională din sat, de fapt, la momente din
istoria celor două instituţii identitare fundamentale a comunităţii locale.
Documentele create până în anul 1863 sunt scrise în limba română folosind
grafie chirilică, două unităţi arhivistice sunt în limba maghiară, iar celelalte
documente sunt redactate în limba română folosind grafia latină. Un interes
documentar deosebit îl prezintă dosarul referitor la înfiinţarea şi administrarea
unei ,,Fundaţiuni" de către Ioan Ciobanu şi soţia lui Maria, născută Mihai, la
raporturile acesteia cu Parohia Ortodoxă din Poiana Sărată şi la Regulamentul
privind înfiinţarea, funcţionarea şi dizolvarea ei. 2
În condiţiile în care statul austro-ungar nu asigura decât o mică parte din
fondurile necesare bunei funcţionări a parohiilor şi şcolilor confesionale
româneşti (ortodoxe şi greco-catolice) din Transilvania, o importantă sursă de
finanţare o constituia fondurile asigurate prin fundaţiile care funcţionau pe lângă
cele două rnitropolii româneşti, ortodoxă de la Sibiu, şi greco-catolică de la
Bla/.
Asemenea "fundaţiuni" funcţionau şi la nivelul unor parohii ortodoxe şi
greco-catolice, inclusiv din fostul judeţ Treiscaune. Astfel, în 1860, un
descendent al preotului greco-catolic Demetriu Boer, din Poiana, purtând
numele de Iosif Boer, a "instituit o fundaţie de 100 de florini, care avea ca scop
sprijinirea bisericii". 4 La sfărşitul secolului al XIX -lea, Ana Tatrangi, născută
Solnai, împreună cu Gheorghe Handra şi soţia sa Maria Nistor, toţi din Turia, au
înfiinţat două fundaţii pentru susţinerea bisericii greco-catolice din localitatea
.
5
respectiva.
Înainte de Primul Război Mondial, documentele consemnează fundaţia
înfiinţată de văduva Dornnica Barbu din Întorsura Buzăului, veniturile căreia
~

Vasile Stancu, Mărturii documentare despre românii din Treiscaune,
În urma Dictatului de la Viena, în ,,Pro Memoria. 1940-1945", nr. 4(31)/2011,
pp. 74-84 şi 150-175; Ioan Lăcătuşu, Vasile Stancu, Contribuţii documentare referitoare la
păstoritul transhumant din sud-estul Transilvaniei practicat În Moldova şi Ţara Românească, în
,,Profesioniştii noştri 4. Dwnitru Zaharia la 85 de ani", ediţie îngrijită de Vilică Munteanu şi Ioan
Lăcătuşu, Editura Eurocarpatica, Sf Gheorghe, 2011, pp. 207-227 ş.a.
2
Arhiva CEDMNC, fond Protopopiatul Ortodox Treiscaune, d. 315, f 96-102.
3
Ioan Lăcătuşu, Bursieri ai Fundaţiei Gojdu din judeţele Covasna şi Harghita (1875-1915), în
"Cuvântul Nou", nr. 451 O, 3 februarie 2006, p. 2.
4
Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna şi Harghita, Editura
Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2003, p. 356.
5
Ibidem, p. 404.
299-324; Ioan

Lăctuşu,

refugiaţi şi expulzaţi
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urmau să fie "ale preoţilor slujitori" din parohie. 6 În perioada interbelică, este
atestată documentar fundaţia înfiinţată de pr. Iosif Popovici din Sf. Gheorghe,
din veniturile cărei urma să fie finanţat corul ASTRA din Sf Gheorghe şi
7
şco larizat un ucenic român. Regulamentul (statutul) acestei fundaţii (Anexa nr.
2) este precedat de o schiţă biografică a fondatorilor, Ioan şi Maria Ciobanu, în
care se arată pe scurt hărnicia şi dragostea acestora pentru sat şi pentru biserică,
concretizată printre altele prin donarea de bani pentru refacerea bisericii în anul
1896 şi prin înzestrarea acesteia cu cele trebuincioase cultului.
Urmează propunerea de regulament (statut) propriu-zisă, fundaţiunea de
100 de florini valută austriacă urmând "a se administra de către sfănta biserică
greco-orientală română cu hramul Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavril din comuna
Poiana Sărată". Printre scopurile urmărite, fundaţiunea îşi propune "se dea ca
ajutor unuia sau doi tineri din comuna Poiana Sărată care vor fi de religiunea
greco-orientală şi de naţionalitatea română întru a-şi face studiile lor la şcoalele
medii române", precum şi "să se amelioreze salariul clisierului (paraclisier- n.n.)
bisericii noastre greco-orientale din comuna Poiana Sărată, având acelaşi
îndatorire a înnoi anual mormintele noastre". Totodată, preotul se obliga ca să
facă "pomenirea noastră la Sfintele Daruri în ziua de sfăntul Ioan Botezătorul şi
8
să se citească pentru sufletele noastre molitva răposaţilor" •
Propunerea de regulament, întocmită în ianuarie 1897, este trimisă spre a
fi aprobată de P.V. Consistoriul archidiecezan de la Sibiu, însă această şedinţă
din 24 mai 1897, găsind probabil unele prevederi necorespunzătoare sau din alte
motive procedurale, sub nr. 1419 Ep. 897, a refuzat aprobarea regulamentului şi
a dispus, ca această fundaţiune să se administreze conform Regulamentului
general archidiecezan referitor la administrarea averilor bisericeşti, ceea ce s-a
comunicat donatorilor. 9
Iată însă că, în ianuarie 1904, preotul Ioan Olteanu primeşte de la
Consistoriul arhidiecezan o cerere de cercetare a situaţiei financiare a
fundaţiunii: "Te poftim să cercetezi cum e plasată fundaţiunea cât e de mare şi
despre starea acestei fundaţiuni să prezentezi raport în 8 zile, încunoştiinţând şi
pre Ioan Cioban despre starea lucrului- şi căutând a-l linişti- încât să poată să
fie mulţămit cu administrarea acelei fundaţiuni". Documentul a fost redactat în
urma unei reclamaţii făcută de către Ioan Ciobanu şi dovedeşte faptul că,
fundaţia funcţiona legal, inclusiv cu aprobarea Consistoriului arhidiecezan. 10
În răspunsul preotului Olteanu, datat iunie 1904, se afirmă, că de la
înfiinţare, fundaţiunea a fost administrată de epitropul Gh. Popovici împreună cu
6

Ibidem, p. 214.
Ibidem, p. 371.
8
Arhiva CEDMNC, fond cit., d. 315, ( 96-102.
9
1bidem.
10
Ibidem.
7
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fondatorul Ioan Ciobanu. Conform jurnalului de casă, în perioada 1897-1901
suma de 100 florini a fost folosită pentru a împrumuta diverşi săteni, la sîarşitul
anului 190 1, fundaţiunea având împrumutaţi 40 de florini, restul de 60 de florini
aflându-se în casa bisericii. Aceşti 60 de florini au fost cheltuiţi de epitropie
pentru acoperirea cheltuielilor bisericii fără "a se îngriji să-i pună la loc din
veniturile bisericii". Aşa că preotul îl cheamă la dânsul pe Ioan Ciobanu şi îi
dovedeşte că fostul epitrop, Gheorghe Popovici, nu a ,,mâncat" niciun ban şi că
aceştia au fost folosiţi pentru "scopuri de interes bisericesc şcolar", dovadă că
aceşti bani s-au replătit, iar pentru restul de 40 de florini sunt obligaţiuni în
regulă. Drept urmare, fondatorul se declară mulţumit şi îşi retrage reclamaţia,
dar are pretenţia ca să se restituie "cât mai curând" fundaţiunii suma de 60 de
florini, precum şi procentele de 8 (dobânda) începând cu 1 ianuarie 1904. În
încheiere, preotul concluzionează că "dacă donatorul (care este analfabet) s-ar fi
convins de starea faptică a fundaţiunii sale, nu ar fi reclamat, dar s-a făcut, pus la
cale de alţii, duşmani ai fostului epitrop Gh. Popovici". 11
Acelaşi interes documentar îl prezintă şi documentul intitulat ,,Arătarea
pentru familiile ce să află în satul Poiană Sărată" 12 întocmită şi semnată de
preotul din Kezdi Mărtănuş, George? (indescifrabil). Deşi nu este datat, el se află
în dosarul corespunzător anului 1829. Sunt 48 de familii cu 294 de suflete, unele
familii find numeroase (9-1 O membri), iar altele sunt formate doar dintr-o
persoană, probabil nou veniţi în sat. (Anexa nr. 3).
Creşterea spectaculoasă a populaţiei tinerei localităţi Poiana Sărată
rezultă şi din compararea acestor cifre cu datele recensărnântului populaţiei din
1857. Potrivit acestor date, în doar trei decenii, populaţia localităţii s-a triplat,
crescând de la 294, la 1O13 suflete, în covârşitoarea lor majoritate, români
13
ortodocşi (în 857, în localitate au fost înregistraţi doar 73 de romano-catolici).
Un alt document interesant este cel intitulat "Sinoptică despre obiectele
propuse învăţăceilor de I, II şi III clase din Poiana Sărată semestrul al I-lea
anului şcolar 1863" întocmită de învăţătorul Procopiu Deak (Anexa nr. 4). 14 Din
documentul menţionat rezultă că, în anul 1863, elevii care au urmat cursurile
Şcolii confesionale ortodoxe din Poaian Sărată, au studiat următoarele materii:
Catehismul, Gramatica română, Gramatica germană, Vocabula, Epistolariu,
Istora biblică, din bucoavnă, din ceaslov, socoteala din cap, socoteala pe
tabelă, Prefaceria (traducerea - n.n.) din româneşte în nemţeşte, cetirea
germană, cetirea română, scrierea germană, română şi latină. 15 În alt
11

Ibidem.
Arhiva CEDMNC, fond Protopopiatul Ortodox Treiscaune, d. 67, f. 11-12.
13
Transilvania. Recensământul din 1857, coordonator Traian Rotariu, Editura Staff, Cluj-Napoca,
1997, pp. 500-501.
14
Arhiva CEDMNC, fond cit., d. 159, f. 15,19.
15
1bidem.
12
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document, se consemnează un "Extract după progresul învăţăceilor din clasele I,
II şi III a şcolii române greco-orientale din Poiana Sărată pe anul 1863". Pe
prima coloană a acestui extras, în dreptul numelui fiecărui copil este trecut
numărul de absenţe. Din cei 49 de copii, unii au un număr impresionant de
absenţe pe perioada septembrie 1862- aprilie 1863: George N. Pascalin 92,
George Ioan Ciurea 94, George Pavel Smădu 89; la polul opus, copiii cu foarte
puţine absenţe sunt Ioan Nicolae Papuc 7, Nicolae Ioan Popovici 6, Ioan Crintea
7, Anna G. Micu 6, Constantin Gromnik 7, George Bucur Caciuloiu 7. Copiii
sunt notaţi pe materii având calificative (tb - foarte bine, b - bine, m meritoriu), iar documentul este semnat, printre alţii, de părintele protopop Ioan
Beloiu, notarul Gheorghe Pop şi Beniamin Popovici, paroh în Ozun. 16
Conform atestatului ("Testimoniu") acordat la 17 mai 1880 învăţătorului
Dionisiu Nistor din Porumbacu Inferior, acesta "a servit ca învăţător la şcoala
17
confesională din Poiana Sărată în decursul uni an". După acest stagiu, preotul
Dionisie Nistor va păstori, zeci de ani, credincioşii ortodocşi români din Araci,
jud. Treiscaune, familia sa fiind binecuvântată de Dumnezeu cu opt copii, din
rândul cărora amintim pe episcopul Veniamin Nistor ( 1886-1963), protopopul
Aurel Nistor (1882-1974), medicul Pompiliu Nistor (1883-1961), Valeria Nistor
(1888-1959) - căsătorită cu pr. protopop Ioan Rafiroiu, cel care a fost preot în
Poiana Sărată, până la cedarea Transilvaniei de Nord, în septembrie 1940. 18
Un dosar foarte voluminos cuprinde procesul de divorţ între Ioan Iacob
Boholţianu şi Ana Cârlan, căsătoriţi în 15 iunie 1881. Numeroase mărturii,
certificate, extrase, procese-verbale şi o corespondenţă impresionantă derulată
pe parcursul anilor 1882-1884 vin ca dovadă a faftului că un divorţ nu era uşor
de dus la bun sfărşit cu uşurinţă în acele vremuri. 1 •
Conform "extrasului din protocoalele parohiale ale comunei Poiana
Sărată pe anul 1896 ( 1 ianuarie-15 decembrie), în comună locuiau atunci 1260
de suflete, din care 595 bărbaţi şi 665 femei. În această perioadă s-au născut 52
de copii (din care 3 copii ilegitimi), s-au căsătorit opt perechi (din care o
căsătorie mixtă) şi au decedat 23 de persoane. Şcoala confesională ortodoxă a
fost frecventată de 178 de copii, iar numărul celor care ştiau să scrie şi să
20
citească era de 542 de suflete.
Deosebit de interesant este "conspectul pe anul scolastic 1886/1887", din
care aflăm că numărul copiilor care frecventau şcoala era de 176. Şcoala avea
16

1bidem.
Idem, d. 185, f 10.
18
Vezi Ioan Lăcătuşu, Personalităţi din Covasna şi Harghita, Editura Carpatica, Cluj-Napoca,
1998, pp. 91-107 şi 123-131 şi Genealogia familie Co/an, coordonator Ioan Lăcătuşu, Editura
Eurocarpatica, Sf Gheorghe, 2012, pp. 127-130 şi 108-122
19
Arhiva CEHMNC, fond cit., d. 247, f 110-130.
20
Idem, d. 270, f 26-27.
17
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"local propriu în stare corespunzătoare, cu două încăperi de clasă, două mese,
32 de bănci, trei scaune, două table negre, grădină de pomărit cultivată, loc
pentru gimnastică, are 9 jugăre de pământ şi 940 de stânjeni. Învăţători la şcoală
erau Pavel Birţ (34 de ani) şi Pop David (29 de ani), ambii căsătoriţi. Pavel Birţ,
având pregătire pedagogică, funcţiona la această şcoală de 15 ani şi 9 luni - din
1870, iar Pop David, având pregătire teologică, era la această şcoală de 2 ani din 1884. Leafa fiecărui învăţător era de 300 de florini, plătiţi din lada bisericii. 21 •
În inventarul cuprinzând averea mişcătoare şi nemişcătoare a Parohiei
Poiana Sărată la sfărşitul anului, la primul punct figurează clădirea bisericii
clădită din cărămidă, acoperită cu şindrilă, iar turnul cu blech, spaţiu pentru 400
de persoane. Interesantă este menţionarea anului 1826, ca an al zidirii acesteia,
fiind primul document unde este consemnată această dată, potrivit tradiţiei, până
acum, s-a presupus că aceasta a fost ridicată mai târziu, respectiv 1834-183 5. La
poziţia a doua apare şcoala din zid, acoperită cu şindrilă, două săli de
învăţământ, o casă, o tindă, locuinţa învăţătorului, o bucătărie, un grajd pentru
patru vite. La poziţia a treia este menţionată şcoala cea veche din lemn acoperită
cu şindrilă, dar care nu se mai folosea. Urmează casa parohială, din lemn,
acoperită cu şindrilă formată din patru încăperi, o cameră, o tindă, o bucătărie de
vară, sub acoperiş; separat două grajduri pentru opt vite, un şopron, un hambar,
două pivniţe, toate acoperite cu şindrilă. Mai departe, este consemnată casa
menită pentru boltă (magazin) din zid de piatră acoperită cu şindrilă, cu 4
22
încăperi şi o pivniţă. Inventarul continuă cu pădurea şi pământurile bisericii,
apoi odoarele acesteia: icoane, candelabre, veşminte, sfeşnice etc. (menţionăm 4
clopote, o toacă de fier, 20 de străini. Documentul este întocmit de George
Popovici - epitrop. 23 Cercetând conţinutul inventarului, se desprinde concluzia
că, în contextul istoric cunoscut, biserica ortodoxă, precum şi şcoala
confesională din Poiana Sărată, aveau o înzestrare frumoasă, realizată desigur
prin contribuţia şi râvna enoriaşilor.
Atunci când situaţia financiară a parohiei o impunea, se apela la
împrumuturi bancare, cu aprobarea Consistoriul Arhidiecesan din Sibiu. Astfel,
conducerea Mitropoliei din Sibiu, aprobă hotărârea comitetului parohial din 19
iunie 1899 privind contractarea unui împrumut de 400 fl. de la banca Albina
pentru "acoperirea speselor la proporţionarea pădurei". Drept urmare, terenul
împădurit pe care poienarii erau datori să îl plătească comunei Breţcu se împarte
acum, probabil după achitarea în întregime a acestuia, cheltuielile ocazionate de
24
această operaţiune fiind acoperite printr-un împrumut.
În martie 1909,
comitetul parohial hotărăşte acoperirea cu draniţă a acoperişului şcolii, precum şi
21

Idem, d. 271, f 8.
Idem, d. 279, f 44-47.
23
1bidem.
24
ldem, d. 294, f 43.
22
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refacerea acoperişului bisericii, drept pentru care înaintează la Breţcu un deviz
de lucrări spre a fi supus aprobării Preaonoratului Consiliu Arhidiecesan de la
Sibiu. 25 Din hotărârea adoptată de comitetul parohial privind asigurarea
bunurilor bisericii împotriva focului, rezultă că la 12 aprilie 1909, au fost
asigurate: biserica în valoare de 6000 coroane; şcoala veche 700 de coroane;
prăvălia bisericii 700 de coroane; şcoala nouă 1200 coroane; casa parohială pe
1800 de coroane. 26
O imagine asupra potenţialului economic al locuitorilor comunei Poiana
Sărată, la sfiirşitul secolului al XIX-lea, este redată riguros de datele înregistrate
cu ocazia Recensământului agricol din anull895. Potrivit acestor informaţii, la
data respectivă în localitate existau 281 de gospodării, care aveau 297 bovine,
304 cabaline, 371 caprine, 292 porcine, 1972 păsări, 120 de atelaje cu tracţiune
animală, majoritatea tractate de cai (11 0). În localitate au fost înregistraţi 3167
pomi fructiferi, din care 2032 pruni, 333 peri, 290 meri, 272 vişini, 113 nuci ş.a.
Deşi poienarii, alături de breţcani şi covăsneni, erau recunoscuti pentru
practicarea păstoritului transhumant, în recensământul menţionat, în toată
comuna au fost înregistrate doar 34 o vine ... 27
Ca rezultat al aplicării prevederilor legislaţiei ungare de maghiarizare a
învăţământului din Transilvania, unii dintre copiii români din Poiana Sărată au
început să frecventeze şcoala de stat (maghiară) din localitate. Din conspectul
asupra copiilor români ortodocşi care frecventau şcoala de stat, în limba
maghiară, rezultă că în anul şcolar 1899/1900 cursurile acestei şcoli au fost
urmate de 13 copii români, cărora preotul Olteanu le preda religia ortodocsă. 28
La 21 martie 1909, preotul O lteanu, în calitate de catihet la şcoala de stat
(maghiară), ca urmare a "provocării inspectoratului general de şcoale" de a
preda religiunea pentru clasele II, IV, V şi VI în limba maghiară, nu acceptă
această recomandare şi propune folosirea limbii române ca "limbă oficioasă
29
recunoscută prin leje a bisericii noastre".
Fondul Protopopiatul Ortodox Treiscaune conţine şi documente
referitoare la viaţa culturală din localitatea Poiana Sărată, la sfiirşitul sec. al XIXlea şi începutul sec. XX. Astfel, o ,,Producţiune dramatică teatrală urmată de
dans" are loc în anul 1905, la 27 decembrie, venitul fiind destinat pentru şcoala
greco-orientală confesională din localitate, iar "ofertele rnărinimoase urmau a se
trimite Epitropului Nicolae Crintea". Invitaţia de participare este semnată de
către preotul Ioan Olteanu, epitropul Nicolae Crintea şi învăţătorii Victor
25

Idem, d. 343, ( 1O.
Idem, d. 341, ( 83-85.
27
Transilvania. Recensământu/ agricol din 1895, coordonator Traian Rotariu, Presa universitară
clujeană, Cluj-Napoca, 1997, p. 598-599.
28
Arhiva CEDMNC, fond cit., d. 305, ( 64.
29
Idem, d. 331, ( 19.
26
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Zaharia şi Constantin Popovici. În programul manifestării, după cuvântul de
deschidere al preotului, este menţionat corul de băieţi condus de înv. Zaharia,
cântece executate la gramofon, o piesă teatrală. 30
În 1909, tot pe 27 decembrie (a treia zi de Crăciun), sătenii sunt invitaţi
din nou la "producţiunea teatrală împreunată cu dans" în sala mare a şcoalei
confesionale, la ora 7: Venitul curat fiind destinat, şi de această dată, sporirii
fondului cultural bisericesc, "ofertele benevole se vor chita (cita - n.n.) pe cale
ziaristică". Programul cuprindea: comedia "Ca prin romane" de Gorlicz, cu
participarea "actorilor" 1. Ardeleanu Fulga, Anca Minişca, George Olteanu,
învăţătorul Constantin Popovici şi Viţa Popovici şi un concert de colinde
interpretate de corul de feciori şi fete condus de înv. Victor Zaharia. 31
Documentele bisericeşti cercetate cuprind numeroase informaţii
referitoare la evoluţia demografică a populaţiei de naţionalitate română şi
confesiune ortodoxă. Astfel, din protocolul parohial anual al Parohiei Poiana
Sărată pe anul 1904, rezultă că în sat locuiau, la acea dată, 285 de familii cu
1428 de suflete, din care ştiau scrie şi citi 808. În acel an, s-au încheiat 18
căsătorii, s-au născut 49 de copii şi au murit 25 de persoane; nu fuseseră treceri
religionare. La rubrica "Observaţii" se precizează că ,,Au emigrat în România 7
familii". Extrasul continuă cu datele referitoare la familiile emişrate în România,
în anii 1905-1907, respectiv: 3 în 1905, 9 în 1906 şi 8 în 1907. 3
Comparând aceste date cu cele înregistrate la recensămintele populaţiei
din anii 1900 şi 191 O, rezultă următoarea evoluţie demografică a localităţii
Poiana Sărată la începutul secolului XX. În anul 1900: suprafaţă (în jugăre,
l=jugăr 0,57 ha) 9493, case 380 (377 aveau pereţii din lemn şi 379 erau
acoperite cu şindrilă), populaţie totală 1579, din care cu limba maternă română
1232, limba maghiară 333, alte limbi 14; ortodocşi 1247, romano-catolici 299,
alte religii 33; structura populaţiei pe sexe era următoarea: 749 bărbaţi şi 830
femei, iar după starea civilă, populaţia se grupa astfel: necăsătoriţi 862, căsătoriţi
605, văduvi Il O şi divorţaţi 2. Din totalul populaţiei, 621 ştiau să scrie şi să
33
citească, iar 605 ştiau ungureşte.
Peste un deceniu, la recensământul din 191 O, datele erau următoarele:
case 419 (cu 39 mai multe), populaţie totală 1709 (mai mare cu 230 persoane),
din care cu limba maternă română 1346, limba maghiară 356, alte limbi 7;
ortodocşi 1358, romano-catolici 333, alte religii 18; structura populaţiei pe sexe
era următoarea: 822 bărbaţi şi 887 femei, iar după starea civilă, populaţia se
grupa astfel: necăsătoriţi 953, căsătoriţi 635, văduvi 119 şi divorţaţi 2. Din
30

Idem, d. 328, f. 159.
Idem, d. 343.
32
Ibidem, f. 106.
33
Transilvania. Recensământul din 1900, coordonator Traian Rotariu, Editura Staff, Cluj-Napoca,
1999, pp. 610-613.
31
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totalul populaţiei, 980 ştiau să scrie şi să citească (cu 359 mai mulţi faţă de anul
1900), iar 1156 ştiau ungureşte (cu 541 mai mulţi decât la recensământul din
1900, rezultat al politicii de maghiarizare a românilor transilvăneni). 34
În Conspectul despre perechile cununaţilor şi fondul protopresbiterial,
respectiv fondul arhieresc, este menţionată contribuţia de 70 de fileri încasată de
la fiecare pereche cununată pentru fiecare din aceste fonduri, aşa cum rezultă
dintr-un document întocmit la 20 decembrie 1905. Sunt consemnate 6 perechi de
35
cununaţi, toate cununiile fiind încheiate între 16 ianuarie şi 20 februarie.
Atunci când apăreau neînţelegeri între preoţii parohi, acestea erau
cercetate pe cale ierarhică. O astfel de divergenţă apărută între preotul Olteanu şi
diaconul învăţător David Pop (hirotonit diacon în martie 1897), relevată de
Protocolul luat la Breţcu în anul 1899, este cercetată de către protopresbiterul
tractului Trei Scaune, Dumitru. Coltofean. Problema se referea la intenţia de
folosire de către diacon a epitrafirului în loc de orariu la slujba unui maslu în
Poiana Sărată, la bolnava Maria Ioan Ţuţuianu, acesta abţinându-se de la
folosirea epitrafirului numai la intervenţia preotului Olteanu şi a preotului
Nicolau Ponta din Hârja. În răspunsul său, diaconul se arată indignat de faptul că
părintele nu 1-a chemat la oficierea sfintelor slujbe. Mai arată că la respectivul
maslu, în lipsă de orariu, a considerat că se poate folosi de epitrafir, fiind în afara
bisericii şi "în caz estrem". Protocolul se încheie cu semnăturile
protopresbiterului D. Coltofean şi ale învăţătorului George Teacă (desigur din
Breţcu), ca martor. 36
Documentele referitoare la istoria aşezării Poiana Sărată aflate în arhiva
Centrului Ecleziastic de Documentare ,,Mitropolit Nicolae Colan" - Sfântu
Gheorghe aduc un plus de informaţii inedite privind evoluţia demografică, viaţa
spirituală şi cultural-educativă şi alte aspecte ale vieţii cotidiene, completând
baza documentară necesară redactării unei viitoare monografii a localităţii.
Anexa nr. 1
Lista documentelor referitoare la istoria satului Poiana Sărată aflate în
fondul arhivistic "Protopopiatul Ortodox Treiscaune", din cadrul
Arhivei Centrului Ecleziastic de Documentare
"Mitropolit Nicolae Colan" Sf. Gheorghe
Nr.
u.a.
26
67
34
35

Conţinutul

pe scurt al dosarului

Scrisoare prin care Ioan Popovici îl sfătuieşte pe
Gheorghe Baciu din Canta să ia locul altui preot
Situaţia născuţilor, botezaţilor şi decedaţi lor din

Anii
Paginile
extremi
1829

1

1829

11-12

Ibidem, pp. 592-595.
Arhiva CEDMNC, fond cit., d. 331, f 106.
36
Idem, d. 31 O, f 66-68.
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70

Poiana Sărată
Act de numire a unui preot în satul Sosfalu (Poiana
Sărată)

Situaţii ale născuţilor, cununaţilor şi morţilor din
76 Poiana Sărată; situaţia elevilor din Poiana Sărată pe
anul1833

chirilică

1830

?

1833

?

105

Situaţia

celor botezaţi

şi cununaţi

din Poiana

Sărată

1845

27

106

Situaţia

celor botezaţi

şi cununaţi

din Poiana

Sărată

1846

19,36-38

1847

1-5

1856/
1863

7

1863

15,19

1872

12

Situaţia şcolilor

pe anul 1847
Corespondenţă referitoare la înapoierea sumei de 200
146 florini obştii din Poiana Sărată de către fostul
protopop Petru Pop
Corespondenţă privind disciplinele şcolare propuse
159
pentru elevii din Poiana Sărată
l>rotocolul şedinţei sinodului parohial din Poiana
176
110

Sărată

Atestat acordat lui Dionisiu Nistor din Porumbacu
pentru fimcţia de învăţător in Poiana Sărată
Procese-verbale privind desfacere de căsătorii în
193
Marcuşa, Poiana Sărată ş.a.
Corespondenţă privind numirea unor învăţători
203
provizorii la Poiana Sărată
Acte privind procesele de divorţ între Iacob Boholţian
247
şi Ana Colan din Poiana Sărată
185

270 Extras din protocoalele parohiei Poiana
271
279
291
294
305

310

315

Extras al edificiilor

Sărată

bisericeşti şi şcolare

din Poiana

Sărată

Inventare ale obiectelor bisericeşti din Poiana Sărată;
·nventar avere fixă şi mobilă a parohiei Poiana Sărată
Documente privind organizarea examenului de
calificare pentru învăţătoarea Maria Pop
privind
împrumutul
pentru
Corespondenţă
"acoperirea spezelor la proporţionarea pădurii
parohiei din Poiana Sărată"
Conspect privind copiii din Poiana Sărată care au
mers la Şcoala de Stat
Rugămintea diaconului David Pop din Poiana Sărată
de a se revoca un ordin consistorial; protocol în cauză
de judecată dintre preotul Ion Oltean şi diaconul
David Pop din Poiana Sărată
înfiinţarea
Corespondenţă
referitoare
la
şi
administrarea unei "Fundaţiuni" de către Ioan
Ciobanu şi soţia lui Maria născută Mihai.
Regulamentul acestei fundaţii şi raporturile ei cu

18781880
18821884
18851893

28-53

1884

110-130

1896

26-27

10

?

18931898
18961997
18981899

44-47

18981900

43

19001901

64

8

63

66-68

19031904
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96-102,
51, 65

Română

grafie

chirilică
Română

grafie

chirilică
Română

grafie

chirilică

Română

grafie

chirilică
Maghiară

Română

grafie

latină
Română

grafie

latină
Română

grafie

latină
Română

grafie

latină
Română

grafie

latină

?
Română

grafie

latină
Română

grafie

latină
Română

grafie

latină
Română

grafie

latină
Română

grafie

latină

Română

grafie

latină
Română

grafie

latină
Română

grafie

latină

Română

grafie

latină
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Sărată

327 Extras din protocoalele Parohiei Poiana

Sărată

Extras din matricola botezaţilor şi din protocolul
331 [parohial; dispoziţii referitoare la reglementare
!posturilor vacante
Compendiu cu elevii care au primit catehizaţie în anul
341 1908 şi cu bunurile bisericii din Poiana Sărată care au
fost asigurate împotriva incendiilor
Invitaţie cu programul evenimentelor din a treia zi de
343 Crăciun la Poiana Sărată, adresa acoperire şcoala şi
[biserică cu draniţă

1905

106,159

1906

19

1908

19,83-85

1909

10

Română

grafie

latină
Română

grafie

latină
Română

grafie

latină
Română

grafie

latină

Sursa: Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", Fond
Protopopiatul Ortodox Treiscaune, d. 315.

Anexa nr. 2
Regulament
Pentru administrarea unei fundatiuni de una sută fiorini valută austriacă
înfiinţată de Ioan Ciobanu şi sotia lui Maria, născută Mihai la biserica
greco-orientală română din comuna Poiana Sărată /Sosmezo
comitatul Treiscaune/Haromszek în anul 1897
Schizze (schiţe- n.n.) biografice din viaţa fondatorilor Ioan Ciobanu şi soţia lui
Maria născută Mihai
Ioan Ciobanu s-a născut în comuna Breţcu/Bereck în ziua de 1
septembrie 1832; părinţii lui au fost Gheorghe Ciobanu şi Paraschina, născută
Tănase; junele Ioan Ciobanu îmbrăţişând cariera de păstor de oi, după ce a
ciobănit 9 ani a venit cu mama sa, devenită văduvă la Poiana Sărată, unde s-a
căsătorit la anul 18 ... luând de soţie pe Maria fiica lui Ioan Mihai şi Maria Rică
de origine din Prejmer, din care căsătorie s-a născut numai un fiu Neculai
Ciobanu care este astăzi în viaţă şi are trei fii anume Neculai, Ioan şi Traian şi o
copilă Maria.
Ioan Ciobanu de la D-zeu înzestrat cu multă minte naturală fiind un
bărbat foarte muncitor în toată viaţa lui era neobositor întru a câştiga,
manifestând totdeauna mult simţ de dreptate şi exprimându-şi foarte des
regretele, ca nu 1-au dat părinţii lui a învăţa carte; el fiind şi vânător bun cunoştea
fără seamăn toate hotarele, pâraiele şi dealurile comunei Poiana Sărată,
contribuind cu cunoştinţele acestea foarte mult la câştigarea şi statorirea
hotarelor Comunei faţă de învecinate le comuni Bereck (Breţcu - n.n.) şi
Lemheny (Lemnia - n.n. ), fiind totdeauna gata spre serviciu întru apărarea
drepturilor Comunei Poiana Sărată şi se poate zice, că în mare parte
cunoştinţelor lui de hotare se poate mulţămi câştigarea procesului asupra
muntelui ,,Kishavasi", pe care l-a purtat comuna Poiana Sărată contra comunelor
https://biblioteca-digitala.ro

564

Acta bacoviensia VIIV20 13

Lemheny (Lemnia), Almâs (Mereni), Csomortan (Lutoasa), Nyujtod (Lunga),
Szaszfalu (Săsăuşi) şi Sarfalu (Tinoasa) în decurgerea anilor de la 1864 până la
anull895.
Bisericii noastre greco-orientale române din Comuna Poiana Sărată, la
care a înfiinţat această fundaţiune de una sută fiorini val. austriacă, i-a mai făcut
înainte de aceasta încă următoarele donări:
1. A contribuit cu 12 # sau 66 fiorini la cumpărarea clopotului ce se
trage de "axion"
2. La plătirea costului clopotului celui mare a dat 4 fiorini;
3. A cumpărat două sfeşnice mari de lemn portative cu 3 fiorini
4. A contribuit cu 2 fiorini 80 cruceri la facerea icoanei cu chipul
sfăntului Ioan şi în fine
5. La refacerea bisericei urmate în anul 1896 a donat 1O fiorini.
Aceste date biografice corespunzătoare esactităţii le-am comunicat eu
după buna ştiinţa şi conştiinţa mea.
Comuna Poiana Sărată în ziua de 7119 ianuarie 1897.
George Popp
Notar comunal

Regulament
Pentru administrarea fundaţiunei în sumă de una sută fiorini valută austriacă
creată de Ioan Ciobanu şi soţia sa Maria născută Mihai din comuna Poiana
Sărată /S6smezo din Comitatul Treiscaunelor /Haromszek întru eternă amintire a
numiţilor fundatori şi oferită de dânşii a se administra de către sfănta biserică
greco orientală română cu hramul Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavril din
Comuna Poiana Sărată esact şi exchisiv în scopul şi modul specificat în
următoarele dispoziţiuni.

§1
Eu Ioan Ciobanu şi eu Maria născută Mihaiu ca soţia lui Ioan Ciobanu donăm în
proprietatea sfintei biserici greco orienale române din Comuna Poiana Sărată una
sută fiorini valută austriacă spre scopul înfiinţărei unei fundaţiuni, care să poarte
numirea de ,fundaţiunea lui Ioan Ciobanu şi soţiei sale Maria născută Mihai".
§2
Sediul, unde să se adminsireze această fundaţiune, va fi Comuna Poiana Sărată şi
administrarea acestei fundaţiuni se va îndeplini de către reprezentanţia parohiei
greco orientale română aparţinătoare de biserica greco orientală română cu
hramul Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavril din comuna Poiana Sărată conform
dispoziţiunilor acestui regulament pe lângă strictul control al Prea Venerabilului
Consistor arhidiecezan greco oriental român din Sibiu.
§3
Această fundaţiune va avea trei scopuri şi anume: venitul acestei fundaţiuni se va
împărţi în patru egale părţi, din care
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1. Una parte se va folosi spre acoperirea speselor, ce vor urma conform
dispoziţiunilor conţinute în acest regulament pentru amintirea/pomenirea 1
noastră după decedarea noastră;
2. A doua parte din venit să se dea ca ajutor unuia sau doi tineri din comuna
Poiana Sărată care vor fi de religiunea greco orientală şi de naţionalitatea
română întru a-şi face studiile lor la şcoalele medii române şi când nu ar mai
exista şcoli medii cu limba de propunere românească, să se ajutoreze unul
sau doi tineri de religiunea greco orientală şi de naţionalitate română care se
vor aplica la vreo meserie; în tot cazul însă ajutorul din acest punct 2 să se
dea în primul rând descendenţilor din familia noastră, dacă vor fi din ei
careva, care ar frecventa vreo şcoală medie română sau care s-ar aplica la
vreo mesene;
3. Din partea a treia a venitului să se amelioreze salariul Clisierului bisericii
noastre greco orientale din comuna Poiana Sărată, având acelaşi îndatorirea
a înnoi anual mormintele noastre.
4. Şi în fine a patra parte a venitului să se adauge anual la capitalul acestei
fundaţiuni spre scopul amplificărei ei.
§4
Spre întregirea punctului 1. din precedentul paragraf 3 dispunem, că după
decedarea unuia din noi, precum şi după decedarea noastră a ambilor în fiecare
an să se facă de către preotul bisericii noastre sus amintite pomenirea noastră la
Sfintele Daruri în ziua de sfăntul Ioan Botezătorul şi să se citească pentru
sufletele noastre molitva răposaţilor, pentru care va primi respectivul preot
totdeauna jumătate din partea venitului amintit la punctul 1 din §3; iar din
jumătatea cealaltă a venitului - când va ajunge la suma recerută - preotul
respectiv va dispune a se face colivă şi colacii cuviincioşi pentru parastas, care să
se ţină pentru sufletele noastre în stanta biserică pe lângă distribuire de colivă şi
colaci la sărăcime întru amintirea noastră totdeauna în ziua de sfăntul Ioan
Botezătorul folosind şi preotul drept retribuţie pentru slujba parastasului o a
treia parte din această a doua jumătate a venitului amintit la punctul1 din §3.
§5
Fiindcă

conform punctului 2 din precedentul paragraf 3 din una parte a venitului
acestei fundaţiuni sunt de a se ajutora mai întâi urmaşii descendenţi din familia
noastră în caz când aceştia ar frecventa vreo şcoală medie română sau vor fi
aplicaţi la vreo meserie şi în caz când atari descendenţi nu ar fi, precum şi când
alţi frecventatori de şcoli medii române sau aplicaţi la meserie nu ar exista din
comuna Poiana Sărată de religiunea greco orientală şi de naţionalitate română;
atunci această a doua parte din venitul acestei fundaţiuni se va adăuga la
capitalul fundaţiunii spre înmulţirea ei până atunci, până se va ivi un atare
frecventator de şcoală medie română sau vreun aplicat la vreo meserie,
subînţelegând că acest ajutor se va putea da numai la frecventator şi aplicaţi la
meserie de religiunea greco orientală şi de naţionalitatea română.
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§6
voi fi eu Ioan Ciobanu în viaţă, tot venitul acestei fundaţiuni se va adăuga
anual la capitalul fundaţiunii şi numai după încetarea mea din viaţă se va proceda
cu folosirea venitului ei conform dispoziţiunilor din §3.
§7
Administrarea acestei fundaţiuni să se facă eschisiv numai astfel, ca acest capital
de una sută fiorini sau părţi, ce ar incurge din el, să se alocueze totdeauna la
locuitori din Comuna Poiana Sărată eschisiv, de religiunea greco orientală şi de
naţionalitate română pe lângă întabulare asupra unui imobil, care să aibă cel
puţin îndoita valoare a sumei, care se va aloca şi întabula asupra imobilului.
§8
Până voi fie eu Ioan Ciobanu în viaţă elocarea acestei fundaţiuni dimpreună cu
venitul ei se va putea întâmpla numai către acei debitori şi numai asupra acelor
imobile, pentru care voi consimţi şi eu; iară după încetarea mea din viaţă,
elocarea să se facă numai pe lângă intabulaţiune asupra unor atari imobile, care
vor fi preţuite de Comitetul parochial cu concluziune adusă în şedinţa sa plenară,
subînţelegându-se că în asemenea caz va rămâne responsabil pentru preţuirea
imobilului, asupra căruia s-a acordat elocarea sumei respective din această
Până

fundaţie.

§9
În caz când nu s-ar găsi asemenea lăcuitori, după cum sunt descrişi la §7 spre a
lua banii acestei fundaţiuni ca împrumut pe lângă hippothecă, atunci comitetul
parochial este în dreptu a alege una bancă sigură, la care să se eloceze banii
incurşi din capitalul şi venitul acestei fundaţiuni.
§10
Elocarea capitalului şi venitului acestei fundaţiuni se va putea face numai pe
lângă condiţiunea ca împrumutul să fie replătibil în anuităţi anuale de câte 10-20
% din suma împrumutului , iară carnetele vor fi totdeauna cele mai mari premise
de lege.
§11
Orice spese de timbru sau cu lucrarea actelor recerute pentru alocarea banilor
acestei fundaţiuni se vor purta din partea interesenţilor, cari vor lua împrumuturi
din această fundaţiune.
§ 12
Despre administrarea acestei fundaţiuni se va purta o condică separată, şnuruită
şi sigilată de oficiul protopresbiterial, pe care condică acum la început o voi da-o
eu Ioan Ciobanu şi după ce se va umplea, pe viitorime se va procura din venitul
acestei fundaţiuni amintit la punctul4 din §3 al acestui regulament.
§13
Comitetul parochial va avea însărcinarea a înnainta în fiecare an odată cu
ratiocinul bisericesc un comput despre administrarea acestei fundaţiuni pentru
anul espirat la Prea Venerabilul Consistor archidiecesan al arhidiecezei greco
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orientale române din Ungaria şi Transilvania; nu mai puţin va fi îndatorat
comitetul parochial a compune şi înainta anual la numita suprema noastră
autoritate bisericească un buget despre folosirea venitului acestei fundaţiuni.
§ 14
În caz când ar înceta biserica noastră Greco orientală din acestă comună, sau
când ar trece toţi credincioşii dimpreună cu biserica la o altă confesiune ,
dispunem ca această fundaţiune să treacă în proprietatea şi nemijlocita
administraţie a Prea Venerabilului Conzistor archidiecesan din archidieceza
noastră greco orientală română din Ungaria şi Transilvania, unde să se continue
administraţia ei conform dispoziţiunilor acestui regulament pe lângă adăogarea,
ca partea venitului acestei fundaţiuni ficsată la punctele 2 şi 3 din §3 să se
adaoge la sporirea acestei fundaţiuni şi din astfel acumulatul venit al acestei
fundaţiuni jumătate parte să se deaie unei biserici Greco orientale română sărace
spre a face pomenirile noastre amintite la punctual 1 din § 3 iară cealaltă parte
din venit să se folosească pentru ajutorarea de tineri români din archidieceza
noastră, cari să vor aplica la meserii.
§15
Acest regulament s-au redigiat (redactat - n.n.) în trei exemplare originale
consunătoare, din care după legalisarea lor din partea Prea Venerabilului
consistor archidiecezan - un exemplar să va reţinea în archiva Prea Venerabilului
consistor archidiecezan din Ungaria şi Transilvania, al doilea ezemplar se va
păstra de către oficiul parochial greco oriental roman din comuna Poiana Sărată;
iar al treilea ezemplar îl voi primi eu Ioan Ciobanu dimpreună cu soţia mea spre
a-1 conserva în familia noastră ...
S-au redigiat (redactat - n.n.) în comuna Poiana Sărată/S6smez6 din comitatul
Treiscaunelor/Harornszek în ziua de Sfiintul Ioan Botezătorul, adecă la 7119
Ianuarie 1897.
În faţa noastră
George Popp, Notar comunal ca martor
Neculai Ciobanu, Fiul donatorilor ca martor
x Ioan Ciobanu şi soţia sa
x Maria născută Mihai
Rugat fiind am subcris eu George Popp, Notar comunal
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Facsimil al ultimei pagini a "Regulamentului"
Sursa: Arhiva CEDMNC, fond cit., d. 315, f. 96-102.

Anexa nr. 3

"

Arătarea

Numele familiilor

pentru familiile ce
Numărul

sufletelor

1

Ion Stoica Drăgan

8

2

Simion .Min~tiJ.l

3

3

Vasilie .Ş.tr.~thm

5

4

Moşu Teacă

5

5

Cotigă

7

6

Necolae Boianu

7

7

Zaharia Mămoiu

9

8

Gheorghe Ionel

4

9

Tanasi Bulbuceanu

6

10

Ion

JAg~J!!l;Ş

6

11 Gheorghe Brebuleţ

3

12

1

Constantin

Bobeş

13 Ion Samson

6

să află

în satul Poieana

Sărată"

14

Vasile Geană

5

15

Radu Ghioc

5

16

Văduva

lui A vra

2

17

Necolai

Chiţu

8

18

Necolai

Tătaru

5

19

?

20

Ion

21

Călugăriţa

22

Necolai

23

Sandu Vrânceanu

9

24

.@.i;?pj Necolai

4

25

Necolai Stoica

1

26

Dumitru

27

Vasilie Ghioc

28

Ion

3
Prelucă

~W.!l.@

Ţuţuianu

Dămian
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29 Constantin f.~m

5

40 Necolai Y.l~jA

1

30 Necolai Geană

1

41 Pavel Stoia Dămian

10

31 Gheorghe Bohălţeanu

1

42 Ion Păvălucă

1

32 Dumitru Drăgan

3

43 Necolai fW.~ţJ:\@

4

33 Ion Lazăr

5

44 Ion Puzdrea

1

34 Ilie Dobrin

4

45 Manea Vlăducă

4

35 Ion f.!lJ.<;li.

6

46 Gheorghe Rusu

10

36 Ion Boianu

6

47 Ioan Stoia Dămian

10

5

48 Stan Căciuloiu

6

37

Văduva

lui Ion

Mămoiu

294

TOTAL:

38 Ion Bogdan

5

39 Radu Bălcanu

1

George

7

Paroh K.
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Anexa nr. 4
despre obiectele propuse învăţăceilor de 1, II şi ill clase din
Poiana Sărată semestrul al 1-lea anului şcolar 1863"

"Sinoptică
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EVALUAREA ARHIVISTICĂ- DEZBATERILE DIN VEST
ŞI EVOLUŢIA ROMÂNEASCĂ
Dr. Peter MOLDOV AN
Archival Evaluation- Debates from West and the Romanian Evolution
Abstract
Archival evaluation is considered an essential activity ofthe archivist, the
most important task from a social point of view and in the same time the most
difficult activity domain of an archivist. The frrst part of the study follows the
theoretical debates concerning the methods and the techniques of archival
evaluation from Federal Republic of Germany. The discussions about archival
evaluation have in Germany , state which has never had in archival practice the
terms of national or state archival fund, an age of 150 years.
The second part of the study is concerned with the turning points from
the evolution ofthe Romanian archivistics theory and practice: the regulations
from 1869 and 1872 , the first Law of Archives from 1925 and its completion
from 1932. It is given special attention to the foundation ofthe State Archivistic
Fund in 1957 and the National Archivistic Fund in 1971 after in 1951 the State
Archives were subordinated to the Mininster oflnternal Affairs.
Key words: archivistic theory, archivistic evaluation, Archivistic National
Fund, Decree 4 7211971, Theodore R. Schellenberg, Bundesarchiv, Hans
Booms

Stabilirea valorii actului, rezultat al activităţii administrative, a preocupat
şi mai preocupă, generaţii succesive de arhivişti. Prin valoarea informativă cu
care este înzestrat, actul dobândeşte calitatea de a fi demn de a fi arhivat pe
perioadă îndelungată. Evaluarea arhivistică se consideră a fi o activitate
esenţială a arhivistului, cea mai importantă sarcină a sa din punct de vedere
social, dar totodată şi cel mai dificil domeniu de activitate al său 1•
Stabilirea unor criterii valorice în păstrarea actelor a devenit necesară ca
urmare a creşterii masive a cantităţii actelor. Perfecţionarea reţelei
administrative a statului în secolull9 şi implicit, sporirea actelor scrise au adus
cu sine organizarea în cadrul fiecărei instituţii a unei registraturi. Arhivistul s-a
văzut pus în situaţia de a răspunde provocării: ori se îneacă în marea de acte sau
1

Hans Booms, Gesellschaftsornung und Oberliefenmgsbi/dung. Zur Problematik
archivarischer Quellenbewertung, în ,,Archivalische Zeitschrift", 68 Band, 1972, p. 3.
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pur şi simplu le distruge, ori caută să găsească soluţii cu ajutorul cărora
transmiterea spre posteritate a datelor istorice relevante să fie asigurată.
Arhivistul a fost determinat să procedeze la autopsierea corpului actului
administrativ, analiză în urma căreia să hotărască dacă acesta va fi incinerat sau
îmbălsămat adică distrus sau conservat.
Theodore R. Schellenberg, cunoscut arhivist american, apreciază, în
studiul său asupra evaluării arhivistice a actelor administrative moderne, că
printre arhiviştii din diferite ţări care au stabilit norme utilizate în procesul de
evaluare arhivistică, au excelat, în primul rând, arhiviştii germani. E un motiv
suficient pentru a urmări dezbaterile teoretice din Germania Federală, stat care
nu a cunoscut, în practica arhivistică, termenul de fond arhivistic de stat sau
naţional.

Discuţiile

despre evaluare arhivistică au în Germania o vechime de circa
150 de ani. Înainte de apariţia ştiinţei istorice critice în secolul 19, arhivistul cu
pregătire, de obicei juridică, punea documentele la adăpost, de regulă, din
dorinţa unei "prezervări juridice". În general, se distrugeau materialele care
zăceau de mai multă vreme în arhivă. O dată cu schimbarea de paradigmă, când
Arhivele au devenit "oaze ale istoriei", arhiviştii din arhivele administrative
s-au delimitat de criteriul de selecţionare/eliminare bazat pe vechimea actului
administrativ2 •
O caracteristică a dezvoltării Arhivei din Germania în secolul 19 a fost
aceea că ea s-a desprins din instituţiile administrative în a căror umbră a stat
până atunci şi a fost declarată instituţie ştiinţifică de cercetare istorică. Arhiva a
fost investită cu o dublă menire pe care o urmează şi astăzi, iar arhivistul a
intrat în rolul său specific, fiind în acelaşi timp şi istoric 3 .
Organizarea unei reţele a Arhivelor la nivelul întregii ţări sau provincii în
secolul19, formarea, deci a Arhivelor provinciale, a însemnat faptul că ele şi-au
dobândit propria arie de competenţă. Arhivele provinciale au putut astfel
pretinde să devină singurele instituţii îndreptăţite să preia arhivele celorlalte
instituţii administrative din aria lor de competenţă. Acest drept a fost recunoscut
şi sprijinit de către stat şi se numără printre "drepturile fundamentale" ale
Arhivei pe care arhiviştii nu îl vor ceda. Dezideratul Arhivei a fost să strângă la
un loc toate izvoarele arhivistice importante şi să le facă accesibile cercetării
istorice4 •

2

Jiirgen Treffeisen, Archivubergreifende Uberlieferungsbildung in Deutsch/and Die vertikale
und horizontale Bewertung.
3
Dr. Georg Wilhelm Sante, Archive und Verwaltung - historische Provenienz und Probleme
der Gegenwart, în "Mitteilungsblatt fiir deutsches Archivwesen", an X, nr. 111957, p. 11.
4
Ibidem, p. 13.
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Orientarea procedurii de evaluare arhivistică în funcţie de nevoile ştiinţei
istorice este legată în Germania de numele lui Georg Hille şi Woldemar Lippert.
Lippert a afrrmat în 1901 primatul practicii arhivistice în detrimentul teoriei 5 . El
considera că ,,regulamentele, normele şi normativele detaliate cu privire la ce
trebuie casat şi ce trebuie păstrat, nu au nicio valoare; la fel ca în viaţă, în
general, teoria are o valoare prea puţin semnificativă, determinantă este doar
practica". Hille se situa pe aceleaşi coordonate: "Normativele şi instrucţiunile
privind casarea actelor care nu-şi extrag esenţa din practică ci sunt nişte
potriveli teoretice, nu au nicio valoare". Evaluarea documentelor era
fundamentată primordial, pe experienţa şi flerul arhivistului. În epoca
istorismului atât arhiviştii, cât şi istoricii vedeau ca frrească utilizarea
"instrumentelor de măsură" a valorii "de la sine înţelese". În acest sens ei
operau cu două categorii: capacitatea de înţelegere a fenomenului şi experienţa.
Acceptau că afrrmaţia "fundamentul istoriei este hermeneutica" avea o
valabilitate certă. Această concepţie a "înţelegerii fenomenului" a fost ideea
esenţială a şcolii istorice de la Ranke, trecând pe la Droysen şi până la Dithley.
Capacitatea de cuprindere a fenomenelor istorice şi abordările hermeneutice
erau înţelese ca atribute ale unui talent, ale unei aptitudini sensibile şi ale
maturităţii omeneşti. Arhivistul Hermann Meinert aprecia că "trebuie să
recunoaştem că un arhivist bun trebuie să fie asemenea unui artist. Experienţa şi
practica contează mult însă ele nu sunt de ajuns, e nevoie de pasiune şi de un soi
de siguranţă de sine intuitivă" 6
În anii 1920- '30 au început să fie formulate dubii în privinţa infailibităţii
regulilor generaliste, a experienţei, a cunoştinţelor de istorie ale arhivarului, în
ce priveşte stabilirea normelor de evaluare arhivistică 7 • Arhiviştii au început
să-şi piardă încrederea în "instrumentele de măsură a valorii de la sine înţelese"
în siguranţa intuitivă proprie şi în "simţul buricelor degetelor"
(Fingerspitzengefiihl) 8 • Au fost elaborate instrucţiuni în privinţa casării
documentelor şi au fost formulate principii specifice pentru unele resorturi,
instituţii şi compartimente. A existat o preocupare prin care se încerca evitarea
transmiterii de la nivelul instituţiilor administrative a documentelor ce
conţineau informaţie redundantă.

În anul 193 7, administraţia Arhivei prusace a instituit o aşa-numită
comisie de casare. S-au introdus principii de selecţionare fezabile care înlocuiau
flerul şi intuiţia arhivistului ca metodă în selecţionarea documentelor. Drept
criterii pentru evaluarea valorii perene a documentelor au fost stabilite
5

Jiirgen Treffeisen, loc. cit.
Hans Booms, loc. cit., p. 17.
7
Jiirgen Treffeisen, loc. cit.
8
Hans Booms, loc. cit., p. 18.

6
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vechimea documentului, conţinutul acestuia, precum şi importanţa sau poziţia
pe care o ocupă în cadrul instituţiei creatoare a fondului. S-a introdus aşa
numita "expunere de motive" pe care arhivistul o întocmea cu ocazia fiecărei
selecţionări executate. Aceasta era publicată în Mitteilungen der Preuj3ischen
Archivverwaltung aşa încât arhivistul era determinat să efectueze o muncă
sistematizată şi temeinică. Cel de-al doilea Război Mondial a întrerupt brusc
acest curent şi mod de reflecţie arhivistică 9 •
Arhivistul Heinrich Otto Meisner, autorul unui tratat de arhivistică, a fost
unul dintre cei care au conceput principii privind casarea actelor. Principiile lui
Meisner au rafinat şi au sistematizat în mod sensibil operaţiunea de casare a
actelor. 10 Un alt arhivist, Hermann Meinert, a propus o inovaţie în operaţiunea
de casare, introducând principiul de selectare pozitivă a actelor. El a
recomandat să se renunţe la obiceiul de a se casa pur şi simplu actele fără
valoare, propunând arhiviştilor să se concentreze pe stabilirea actelor valoroase
sub aspectul conţinutului lor 11 • În acelaşi timp a admis că o selectare pozitivă a
valorii se poate realiza metodic doar atunci când materialul arhivistic vizat a fi
păstrat pe perioadă îndelungată va fi apreciat într-un "atelier de evaluare" după
criterii de conţinut raportate la nişte repere solide care la rândul lor să fie în
congruenţă cu principii valorice supraordonate. Între acestea Meinert enumeră
poporul, statul, cultura 12 .
Apariţia lucrării lui Theodore R. Schellenberg The Appraisal of Modern
Public Record, în 1956, în SUA, a însemnat un moment de cotitură. Concepţiile
teoretice ale lui Schellenberg privind "funcţia" şi "funcţionalitatea" actului au
fost influenţate de şcoala structural-istorică a sociologiei americane 13 .
Schellenberg consideră analiza actului ca fiind cea mai importantă etapă a
evaluării arhivistice. Sarcina cea mai importantă a evaluării arhivistice constă în
identificarea informaţiei unice. În opinia sa, toate actele pe care o instituţie le
creează, trebuie supuse analizei. Înainte de preluarea documentelor cu valoare
documentar-istorică, actele propuse spre eliminare trebuie mai întâi supuse unei
analize riguroase 14 .
Punctele de vedere exprimate de o seamă de arhivişti din RFG în studiile
lor au devenit jaloane în evoluţia dezbaterii cu privire la forţa evocatoare a
actului, criteriu în definirea principiilor de evaluare arhivistică. Dezbaterea în

9

Jiirgen Treffeisen, loc. cit.
Hans Booms, loc. cit., p. 19.
11
Ibidem, p. 27.
12
Hans Booms, loc. cit., p. 25
13
Ingo Rtisler, Erkenntnistheorie archivischer Uberliefenmgsbildung in Deutschland.
Ansichten eines Archivars der ehemaligen DDR.
14
Jiirgen Treffeisen, loc. cit.
10
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lumea arhivistică germană a fost animată de opiniile unora, de pildă, ca: G. W.
Sante, Wilhelm Rohr, Fritz Zimmermann sau Hans Boorns.
Modelele propuse de Georg Wilhelm Sante şi Wilhelm Rohr au fost
considerate tentative notabile în soluţionarea problemei evaluării arhivistice şi
acreditate cu multă influenţă în modul în care a fost tratată în viitor această
problemă. Ele se bazează pe conştientizarea faptului că arhiviştii devin tot mai
neputincioşi, nemaiavând capacitatea umană să biruie fenomenul de "hipertrofie
a actelor" ,adică să facă faţă cantităţii masive de preluări de acte din aria lor de
activitate. Sante propunea, în esenţă, ca "distilarea" să se facă deja la
registraturile instituţiilor. Astfel, pentru a putea ţine sub control imensa masă de
acte, arhiviştii ar fi urmat să facă evaluarea arhivistică a surselor în rândul unor
documente transmise a căror cantitate e mult redusă şi, formal, selectată în
prealabil 15
În viziunea lui Sante, evaluarea arhivistică este trecătoarea îngustă pe
care actele create la registratură trebuie să o traverseze pentru a obţine dreptul
16
să ajungă în Arhivă • O altă direcţie teoretică a lui Sante avea în vedere,
probabil sub influenţa lui Schellenberg, evaluarea arhivistică ţinând cont de
funcţia pe care o îndeplineşte instituţia vizată. Sante este cel care a introdus
conceptul de "funcţie" în dezbaterea despre evaluarea arhivistică din Germania
Federală, la cea de-a 35-a ediţiei a Zilei Arhivei germane din 1957 17 . În opinia
sa, arhivistul, în decizia sa de a aprecia drept valoroase anumite acte, trebuie să
ţină cont de funcţia îndeplinită de instituţia care le-a creat şi importanţa care
rezultă de aici. El trebuie să vadă mai întâi exact care au fost funcţiile unei
instituţii şi abia apoi să stabilească valoarea actului 18 •
Deoarece concepţia lui Sante nu oferea criterii concrete de valorizare,
Wilhelm Rohr a fost acela care s-a preocupat să facă procedura lui Sante
utilizabilă. Astfel, el a considerat aspectul ierarhic drept criteriu absolut al
valorii documentelor. A presupus că cu cât un creator de acte ocupă un loc mai
proeminent în ansamblul unei organizaţii administrative, cu atât actele create de
acestea trebuie să fie mai valoroase. Hans Booms, supunând analizei structura
modelului dezvoltat de Sante/Rohr, a apreciat că acesta nu găseşte, în esenţă,
calea spre o selectare pozitivă a valorii. Modelul lor rămâne tributar, în
trăsăturile lui principale, procedurii de casare convenţionale, de separare a
actelor fără valoare. Astfel că arhiviştii s-au folosit în continuare de criterii

15
16
17
18

Hans Booms, loc. cit., p. 21.
Dr. Georg Wilhelm Sante, loc. cit., p. 16.
Jiirgen Treffeisen, loc. cit.
Hans Booms, loc. cit., p. 21.
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rigide, formale şi de natura imanenţei administrative în procesul de transmitere
a documentelor valoroase către viitorime 19 •
Pornind de la slăbiciunile constatate în modelul Sante/Rohr, arhivistul
Fritz Zimmermann a încercat să stabilească o valoare arhivistică obiectivă
pentru actuVdocumentul devenit matur pentru a putea fi arhivat. Zimmermann
nutrea convingerea în 1957 că problemele care le ridică selecţionarea şi
examinarea actelor impun cu necesitate elaborarea unei teorii a valorii
arhivistice şi desăvârşirea unui sistem a valorii arhivistice cât mai detaliat.
Teoria valorii arhivistice trebuie să-şi aibă originea în noţiunea de
Archivwlirdigkeit (= act/document devenit matur, demn de a fi arhivat) 20 .
Caracterul de valoare a unui document în opinia lui Zimmermann, poate fi
dedusă pe baza interesului public arătat faţă de acesta: "Interesul pe care omul îl
21
manifestă este cel care face ca o piesă arhivistică să fie valoroasă" •
Introducerea în anul 1965 în RDG a ,,Principiilor de stabilire a valorii
arhivistice ... " 22 a ocazionat un nou avânt în dezbaterea privind evaluarea
arhivistică în Germania Federală. Hans Booms, preşedintele de atunci, din
1972, a Bundesarchiv, a adus în discuţia arhivişti1or vest-germani, în termeni de
23
analiză critică, prevederile normativului est-german . În studiul său adesea citat
de teoreticienii arhivişti germani, Booms face încercarea, pentru prima dată, de
a include societatea în problematica evaluării arhivistice şi implicit în procesul
de transmitere către viitorime a patrimoniului arhivistic. Rezultatul la care a
ajuns arăta că modelele necesare în procesul de evaluare arhivistică nu mai
trebuie extrase din metoda studierii funcţionalităţii ci ele se extrag nemijlocit
din procesele sociale.
Booms a propus ca procesul de transmitere către viitorime a
patrimoniului arhivistic 24 (Uberlieferungsbildung) să se facă cu ajutorul unui
"plan de documentare" (nomenclator al actelor/dosarelor), care să fie ajustată
prin supunerea ei dezbaterii publice 25 . Termenul nu era unul absolut nou, el
19

Hans Booms, loc. cit., p. 23.
Dr. Fritz Zimmermann, Das Wertproblem der modernen Akten als Aufgabe der neuzeitlichen
Archivlehre, în "Der Archivar. Mitteilungsblatt fur deutsches Archivwesen", an X, nr. 511957,
~- 241.
1
Hans Booms, loc. cit., p. 23.
20

22

Grundsiitze der Wertermittlung fiir die Aujbewahrung und Kassation von Schriftgut der
sozialistischen Epoche in der DDR (Principiile pentru stabilirea valorii în vederea păstrării sau
casării patrimoniului arhivistic al epocii socialiste din RDG). Hrg. von der staatlichen
Archivverwaltung im Ministerium des Innern der DDR. Potsdam, 1965.
Jiirgen Treffeisen, loc. cit.
24
Booms defineşte termenul "Oberlieferung" drept totalitatea dovezilor existente, a
evenimentelor de natură istorică şi este reprezentat de suporturile fizice de informaţie a
întâmplărilor importante din trecut.
25
Ingo Rosler, loc. cit., pp. 47-49.
23
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exista şi în SUA ca "documentation strategy", unde s-a impus în primul rând în
practica arhivelor universitare. Totodată, Booms a propus ca fiecare instituţie
creatoare de arhivă să-şi întocmească un parcurs, o "cronică a competenţelor",
şi asta pentru că în Germania competenţele unei instituţii se modifică sau se
transferă de la un resort la altul, de obicei, ori de câte ori se formează un nou
guvern. Unii arhivişti de astăzi socotesc noţiunea de "relevanţă socială"
introdusă în problematica evaluării arhivistice de către Hans Booms, drept una
perimată26 , ba chiar afirmă că Booms ar fi eşuat în încercarea de a defini
societatea27 •
Evoluţia românească
Până la lichidarea statului capitalist prin instaurarea comunismului de
sorginte sovietică, arhivistica din România a cunoscut, vag, o evoluţie după
coordonatele Europei vestice. Trecând peste momentele formale din 1831-1832,
Arhivele Statului au fost gândite de la începuturi ca instituţii de degrevare a
registraturilor. Prin regulamentele din 1869 şi 1872, Ministerele şi instituţiile
subordonate depuneau documentele devenite inutile în rezolvarea lucrărilor 28 .
Prima lege a Arhivelor, cea din 1925 a decretat principial ca
documentele create de instituţiile statului: administrative, bisericeşti şi militare,
care au o vechime mai mare de 30 de ani să fie depuse la direcţiile regionale ale
Arhivelor Statului 29 • Nu a precizat însă procedura aferentă. Abia în anul 1932
s-a instituit, prin completările la legea din 1925 30 , un oarecare control al
Arhivelor Statului asupra arhivelor instituţiilor şi autorităţilor publice.
Instituţiile erau obligate să înainteze Arhivelor Statului, la începutul fiecărui an,
un borderou cu actele create în anul precedent. Fără o supraveghere constantă
din partea Arhivelor Statului, aflate permanent în deficit de personal specializat,
odată cu trecerea anilor, instituţiile şi-au neglijat obligaţia. Deşi legea din 1932
prevedea instituirea unui aşa-numit consiliu de perfecţionare ce ar fi avut
competenta de a se pronunţa asupra materialului arhivistic ce urma a fi

26

A se vedea Robert Kretzschmar, Tabu oder Rettungsanker? Dokumentationspliine als
Instrument archivischer Oberlieferungsbildung, in Der Archivar, an. 55, nr. 4/2002, pp. 303305.
27
Clemens Rehm, Kundenorientierung - Modewert oder Wesenmerkmal der Archive?
Anmerkung zur Transparenz und Partizipation bei archivischen Bewertungen.
28
Marin Radu Mocanu, Cu privire la preluarea în custodie. Opinie, în "Revista Arhivelor", nr.
311984, p. 325.
29
Legea de organizare a Arhivelor Statului. Textul legii, expunerea de motive, dezbaterile
~arlamentului, Bucureşti, 1925, p.6.
0
Lege pentru modificarea unor dispoziţiuni din legea pentru organizarea Arhivelor Statului,
publicat în Monitorul Oficial nr. 81 din 5 aprilie 1932, pp. 2235-2236.
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selecţionat,

aceasta nu şi-a intrat în rol. La fel, posibilitatea instruirii arhivarilor
la locurile lor de muncă, a rămas o oportunitate nepusă în practică 31 •
În atari condiţii, trierea documentelor a devenit o activitate impregnată
de formalism. Instituţiile administrative obţineau facil aprobarea de a scoate din
arhivă, spre a fi distruse sau vândute ca maculatură, acte cu o vechime mai mică
de 30 de ani socotite de către ele fără valoare. Lipsa unor principii de casare,
dar şi de organizare a actelor în registraturi a îngreunat selectarea suporturilor
purtătoare de informaţie valoroasă. Actele multor instituţii ale statului nici nu
erau constituite în dosare. Experienţa, intuiţia şi subiectivitatea delegatului
Arhivelor rămâneau singurele criterii de evaluare.
Arhivarii români din Regatul României nu au produs principii de casare
a actelor şi nu au iniţiat o dezbatere teoretică pentru stabilirea valorii actului ce
urma a fi arhivat; erau însă la curent cu discuţiile pe această temă din ţările
europene. Aurelian Sacerdoţeanu, arhivist consacrat al epocii, afirma cu
32
convingere că "selecţionarea este piatra de încercare a arhivistului" • Cu toate
acestea, nu a dezvoltat o teorie a valorii actului. În opinia sa, "valoarea
documentelor este fixată de cuprinsul lor indiferent de timpul şi locul care le-a
dat naştere şi indiferent de autorii lor. " 33
Arhivistica nouă, socialistă a sancţionat, după transformările structurale
pe care statul le-a operat asupra ei, neîmplinirile din deceniile precedente. În
acelaşi timp şi-a proclamat superioritatea faţă de arhivistica din ţările
capitaliste, superioritate pe care şi-o vedea câştigată ca urmare a "înfăptuirii
revoluţiei culturale" şi fundamentată pe ideea slujirii intereselor întregului
popor.
"Arhivistica burgheză a subordonat arhivele scrierilor istorice
falsificate şi tendenţioase, reacţionare, pentru glorificarea clasei dominante,
ruptă de popor şi de aspiraţiile lui."[... } "Partidul a dat oamenilor muncii în
viaţa nouă pe care le-a făcut-o şi bucuria cunoaşterii istoriei adevărate a
patriei noastre sprijinită pe documente de toată încrederea aflate în arhivele
ţării, altădată ascunse şi folosite numai de pe poziţiile acelora care îi asupreau
34
şi îi exploatau. " "Arhivistica nouă, socialistă, din ţara noastră se deosebeşte
profund de aceea din ţările capitaliste" [. .. } "Materialele documentare din
ţările capitaliste servesc capitaliştilor, în ţara noastră, poporului. "35
Ioan Mărcuş, Asupra unei probleme de arhivistică: organizarea arhivelor autorităţilor şi
în "Revista Arhivelor", nr. 211941, pp. 384-388.
32
Aurelian Sacerdoţeanu, Arhivistica, Bucureşti 1970, p. 144.
33
Ibidem, p. 168.
34
Gheorghe Ungureanu, Cu privire la evidenţa, păstrarea şi folosirea materialelor
documentare aflate la organizaţiile socialiste din Regiunea Iaşi, în ,,Revista Arhivelor", nr.
2/1961, p. 20.
35
Ibidem, p. 14.
31

instituţiilor publice,
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Senzaţia că subordonarea Arhivelor Statului Ministerului de Interne
comunist, în 1951, făcea parte din planul vast al statului de control absolut
asupra societăţii, e sporită de maniera în care a fost stabilit rolul şi locul
Arhivelor în societate. Legislaţia arhivistică însemnată cantitativ în comparaţie
cu epoca dinainte a avut şi certe virtuţi. Sub aspect calitativ însă, ea s-a racordat
viziunii ideologice materialist-dialectice şi materialist-ştiinţifice a modelului
sovietic. Sub cupola unei legislaţii impuse din afara breslei, dar în concordanţă
cu interesele statului autocrat, arhivistul "de tip nou" a devenit un conformist,
de multe ori un simplu executant lipsit de orizont. Creativitatea, proprie unui
domeniu dinamic precum arhivistica, a fost paralizată, arhivistul însuşi şi-a
cultivat autocenzura. Dezbaterile teoretice libere, polemicile neîncorsetate, în
folosul progresului ştiinţei arhivistice, inclusiv în problematica aprecierii valorii
actului administrativ, a selecţionării arhivistice, în sensul celor din Vest sau
chiar a celor din URSS, lipsesc 36 •
"O dată cu crearea arhivisticii socialiste, a luat naştere şi se dezvoltă
neîncetat un arhivist de tip nou, un arhivist al poporului, un arhivist crescut şi
educat de partid. El militează pentru introducerea noului în arhivistică.
Arhivistica din ţările socialiste, după exemplul înaintat al arhivisticii sovietice,
a pus bazele unui învăţământ arhivistic adecvat, învăţământ care să ridice
cadre de specialitate cu un înalt nivel ideologic şi cu o largă perspectivă
ştiinţifică. "37
Instrucţiunile arhivistice elaborate de Direcţia Generală a Arhivelor
Statului în 1955 38 , care au precedat decretul de înfiinţare a Fondului Arhivistic
de Stat, au consfinţit monopolul instituţiei Arhivelor Statului "prin organele
sale", în domeniul valorizării actului. Nou înfiinţatele comisii de expertiză au
fost învestite cu dreptul exclusiv de a hotărî asupra importanţei ştiinţifice şi
practice a documentului arhivistic. Criteriile de stabilire a valorii actului sunt
destul de lapidar formulate şi echivoce: "în expertiza valorii se ţine cont de
condiţiile istorice în care şi-a desfăşurat activitatea creatorul fondului". Nu
suntem informaţi în ce mod se ţine cont. Putem însă bănui, de pildă, după
înverşunarea cu care ,,regimul burghezo-moşieresc" şi creaţiile sale au fost puse
la zid, considerate piedică în opera de creare a "omului nou".
Decretele de înfiinţare a Fondului Arhivistic de Stat în 1957 şi a
Fondului Arhivistic Naţional în 1971 (plus Republicarea acesteia din urmă în

În rândul excepţiilor notabile includem două studii care urmăresc tratamentul actului în
Teodor Necşa, Evidenţa documentelor create şi deţinute de organizaţiile socialiste
şi de celelalte organizaţii, în "Revista Arhivelor", nr. 411979, pp. 408-410; Mihai Apan, Câteva
probleme în atenţia comisiilor de selecţionare de la organizaţii, în ,,Revista Arhivelor", nr.
411983, pp. 415-417.
37
Gheorghe Ungureanu, loc. cit., p. 15.
38
Ibidem, p. 24.
36

registratură:
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1974, devenit Decretul 206) şi-au împlinit, în opmta noastră, memrea de
documente programatice. Ele şi-au propus din capul locului să "asigure
evidenţa centralizată a păstrării şi folosirii în scopuri ştiinţifice a materialelor
documentare" 39 . Din perspectiva stabilirii valorii actului, decrete le menţionate
au scutit arhiviştii de bătăi de cap, deoarece ei s-au putut raporta la zisele
decrete ca la un panaceu. Întreaga discuţie cu privire la evidenţa actelor create
în registraturi şi la selecţionarea actelor la creatorii de arhivă a gravitat în jurul
Decretului 4 72/1971 (înfiinţarea FAN). Studiile teoretice s-au rezumat la a
comenta diferite articole ale Decretului. Despre inovaţii sau dezbateri privind
valoarea actului, ce ar fi transcens cadrul Decretului 472/1971 nu putea fi
vorbă.

"Noul act normativ (Decretul 47211971 - n.n.) constituie un instrument
de cea mai mare însemnătate pentru îmbunătăţirea continuă a muncii de arhivă
în ţara noastră, reprezintă un aport original şi totodată o însumare şi o ridicare
pe o treaptă superioară a celor mai valoroase tradiţii ale arhivisticii româneşti.
El ridică noi obiective pentru Arhivele Statului. " (sub!. ns/ 0
Noţiunea de "evaluare arhivistică" a actului nu a existat, de fapt, în
limbajul curent al arhivisticii româneşti din epoca postbelică. În schimb, s-a
aflat în uz termenul de "evaluare a documentelor de arhivă". El îşi are originea
41
în două HCM-uri emise la 1 aprilie 1975 şi avea în vedere criteriile de
stabilire a valorilor nominale ale bunurilor din patrimoniul cultural naţional. În
1985, în reţeaua Arhivelor Statului, s-a trecut la stabilirea unei valori în lei a
documentului de importanţă istorică 42 . Privind lucrurile simbolic, observăm că
uneori, statul comunist şi-a subminat singur propriile crezuri. Constatăm astfel
că tezaurul arhivistic nu are "o valoare inestimabilă", ca să utilizăm un termen
tocit în epocă, ci o valoare determinabilă la cursul zilei.
Concluzii relevante în privinţa aprecierii actului produs în epoca
postbelică în registraturile creatorilor de arhivă de la noi vor putea fi emise în
viitor, pe măsură ce vor apărea rezultate ale unor cercetări efectuate asupra
practicilor arhivistice în acest domeniu, dincolo de paravanul opac al
instrucţiunilor şi normativelor epocii şi după ce se va explora practica şi teoria
modelului inspirator, arhivistica din URSS.

Decret nr. 353 pentru înfiinţarea Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Populare
România, publicată în "Buletinul Oficial", nr. 19 din 26 iulie 1957, art. l.
40
Gh. Titileanu, Probleme actuale ale activităţii arhivistice, în ,,Revista Arhivelor", nr. 3/1972,
353.
1
Legislaţie cu privire la Arhive, în "Revista Arhivelor" nr. 2/1975, p. 186.
42
Vasile Arirnia, Câteva probleme pe linia aprecierii valorii documentelor, în "Revista
Arhivelor", nr. 411985, p. 392.
39
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DOI ARHIVIŞTI ARDELENI OCTOGENARI:
ALEXANDRU MATEI ŞI IOAN PLEŞA
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
Two Eighty Years old Transylvanian Archivists:
Alexandru Mateiu and Ioan Pleşa

In this study we restore the biographies of two archivists from
Transylvania-Romania: Al. Matei ex director of National Archives from Cluj
county and 1. Plesha ex director ofNational Archives from Alba county. Being
part from the same generation, between the biographies ofboth archivists, there
are some visible similarities and some differences also. Important is that they
carried on the activity in the specific conditions of the 2 transylvanian counties:
CJ & AB but in a supercentralised institution, where the main issues were
solved on the base of some norms and unit methodologies. Both had to face the
same generated hard times. But with ali this weights, same Matei and Piesa
succeded to perfect their professional grounding and to become recognized
archivists for their professionalism. For ali what they done for Romanian record
keeping, the 2 distinguished Transylvanians will occupy a weli deserved place
in the future comprised Dictionary ofRomanian Archivists.
Key words: biographies, archivists, Alexandru Matei, Cluj-Napoca, Ioan Pleşa,
Alba Iulia
În programul Editurii Eurocarpatica din Sfăntu Gheorghe, a publicaţiilor
din judeţul Covasna şi a cercetătorilor din Arcul Intracarpatic, problematica
arhivisticii româneşti şi a slujitorilor ei a ocupat un loc distinct 1• La acestea se
adaugă o serie de studii şi articole pe teme de arhivistică sau dedicate unor
arhivişti români semnate de Ioan Lăcătuşu. (Anexa nr. 1). În anul 2010, în
A se vedea în acest sens volumele: Aurel Mare, Contribuţii la istoria Judeţului Harghita,
volum de studii şi documente alcătuit şi îngrijit de Ana Dobreanu şi Ioan Lăcătuşu, Editura
Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2000; Vasile Dan Baicu, Istorie şi arhivistică în Arcul
Intracarpatic, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2006, ediţie îngrijită de Adina Fofircă şi
Ioan Lăcătuşu, Arhivele româneşti între tradiţie şi reformă, de Ioan Lăcătuşu şi Diana Joiţa,
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2007; Arhivele covăsnene: 55 de ani de activitate
instituţională, de Raluca Andronic (coordonator), Iren Eniko Bîziac, Adina Maria Crişan
(Fofircă), Cristian Crişan, Ioan Lăcătuşu (coordonator), Botond Nagy, Marius Radu Stoica,
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2008.
1
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cadrul Editurii Eurocarpatica a Centrului European de Studii Covasna-Harghita
din Sf. Gheorghe a fost inaugurată colecţia ,,Profesioniştii noştri", primul volum
fiind dedicat distinsei doamne Ana Grama - cercetător, etnomuzeograf şi arhivist
sibian, la împlinirea vârstei de 70 de ani. Aşa cum rezultă din programul
iniţiatorilor, noua colecţie îşi propune să fie "o publicaţie care trebuie să dăinuie",
având obiective generoase precum: circumscrierea într-un proiect coerent şi
consecvent a unui grup profesional preocupat de problematica atât de complexă a
românilor din Transilvania şi, în mod deosebit a celor din Arcul Intracarpatic şi
convieţuirea lor cu secuii, maghiarii şi concetăţenii de alte etnii; promovarea ideii
de elită profesională, de performanţă cultural-ştiinţifică obţinută în cercetarea
istoriei şi culturii româneşti din Transilvania; propunerea de modele profesionale
de urmat pentru cercetătorii din tânăra generaţie prin prezentarea de secvenţe
semnificative din viaţa şi activitatea celor pe care urmează să-i înlocuiască; şi, nu
în ultimul rând, gesturi de preţuire sinceră a valorilor "pentru ca întâlnirea cu
normalitatea să nu se lase prea mult aşteptată".
Din cele 1O volume apărute în colecţia "Profesioniştii noştri", din cadrul
Editurii Eurocarpatica, în perioada 2010-2013, şapte sunt dedicate unor distinşi
arhivişti români contemporani (Anexa nr. 2).
În prezentul studiu redăm biografiile a doi arhivişti ardeleni octogenari:
Alexandru Matei, fost director al Arhivelor Naţionale Cluj şi Ioan Pleşa, fost
director al Arhivelor Naţionale Alba.
1. Arhivistul, istoricul şi omul de cultură Alexandru Matei - o autentică
personalitate care şi-a pus pecetea pe o valoroasă instituţie a Clujulue.
Viaţa publică clujeană,

în ultimele trei decenii ale secolului al XX-lea a
fost dominată de personalităţi remarcabile ale ştiinţei, artei şi culturii româneşti.
Între acestea, un loc distinct 1-a ocupat arhivistul, istoricul şi omul de cultură
Alexandru Matei. Arhivistul clujean s-a născut la 20 iulie 1933 în Chiheru de
Sus, judeţul Mureş, din părinţii Maria (n. Grama) şi Vasile Matei. Şcoala
primară a urmat-o în satul natal (1940-1944; sub ocupaţie străină şi cu
învăţători străini), iar clasele gimnaziale şi liceale, de specialitate, în Reghin: la
Gimnaziul ,,Petru Maior" ( 1945-1946), Liceul "Petru Maior" ( 1946-1948) şi,
respectiv, Şcoala Pedagogică ( 1948-1952) - în realitate, în acelaşi corp de
clădire şi, în bună parte, cu aceiaşi profesori. După absolvire, în 1952, a primit
recomandarea pentru continuarea studiilor în învăţământul superior, la
Facultatea de Litere a Universităţii "Victor Babeş" din Cluj. A urmat însă, cinci
Articol apărut într-o formă extinsă şi în volumul Arhive şi Istorie. Alexandru Matei la 80 de
ani, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2013, pp. 46-50.
2
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am ( 1952-1957), Facultatea de
Istorie a Universităţii "C.I. Parhon"
din Bucureşti. La absolvire, în 1957,
a fost repartizat şi numit arhivist la
Serviciul Regional Cluj al Arhivelor
Statului, după ce, de-a lungul anilor
de facultate, efectuase lungi stagii de
practică la Direcţia Generală a
Arhivelor Statului Bucureşti, reuşind
sa-ş1
însuşească
principalele
activităţi ale muncii arhivistice şi de
cercetare pe documente. De altfel,
instituţia Arhivelor clujene şi avea să
fie singurul său loc oficial de muncă,
respectiv, de la luarea în primire, pe
1 noiembrie 1957, a postului de la
Arhivele Statului Cluj, pe care nu le
va mai părăsi până la pensionarea
(medicală) în 1989. În această perioadă va ocupa, pe rând, funcţiile de arhivist
(1957 -1961 ), arhivist principal (1961-1964) şi director/şef (1 noiembrie
1964-31 decembrie 1988), când avea să fie scos din funcţie, în urma unei pâre,
la cel mai înalt nivel de partid şi de stat, prin care fusese acuzat că, în dubla sa
postură: aceea de director al Arhivelor clujene şi, respectiv, de prorector al
Universităţii
Cultural-Ştiinţifice
Cluj-Napoca, desfăşoară "propagandă
greco-cato li că".
O trăsătură de bază a profilului său uman şi profesional o constituie
statornicia. Numai aşa se explică faptul că arhivistul şi istoricul Alexandru
Matei a lucrat doar într-un singur loc de muncă, respectiv la Arhivele Naţionale
Cluj-Napoca, timp de 32 de ani, din care aproape 25 de ani a fost conducătorul
acestei importante instituţii. Doar cei care au trăit şi muncit în perioada
respectivă pot înţelege şi aprecia la justa valoare "preţul" unui asemenea
îndelungat travaliu.
Este cunoscut faptul că funcţionarea instituţiei Arhivelor Naţionale în
regimul comunist nu putea constitui o excepţie faţă de funcţionarea ansamblului
instituţional românesc. La fel ca toate celelate instituţii similare şi , în unele
cazuri, mai mult ca acestea, Arhivele au "beneficiat" din plin de toate
"binefacerile" regimului comunist: ingerinţa politicului şi a structurilor sale
coercitive, în mod deosebit a Securităţii, prezenţa cenzurii, lipsa transparenţei
prin exacerbarea secretomaniei ş . a.
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În acelaşi timp, în acea perioadă istorică, în sistemul Arhivelor
au avut loc o serie de realizări, care, la orice analiză onestă, nu pot fi
eludate şi nici minimalizate. Raportându-ne critic la disfuncţionalităţile cauzate
de practicile specifice regimului comunist, de multe ori uităm "să dăm
Cezarului ce este a Cezarului" şi uităm şi să menţionăm cu obiectivitate ceea ce
s-a realizat, cu eforturi deosebite, în regimul trecut. 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 acest context şi din această perspectivă, putem să ne referim şi să
emitem judecăţi de valoare faţă de activitatea arhivistului şi istoricului
Alexandru Matei, omul care timp de trei decenii a dus arhivele clujene în
spaţiul celorlalte mari instituţii ale Clujului: Universitatea "Babeş-Bolyai",
Institutele, Filiala Academiei, Bibliotecile, Muzeele etc. Istoria acestei instituţii
consemnează faptul că de numele său se leagă construirea noului sediu al
Arhivelor Naţionale Cluj, sporirea cantităţii de documente preluate de la
creatorii şi deţinătorii unor importante arhive publice, salvarea de la distrugere a
unor documente de o valoare deosebită, cercetarea documentelor referitoare la
istoria naţională aflate în arhivele din străinătate şi aducerea de microfilme,
coordonarea activităţii de microfilmare a documentelor, valorificarea ştiinţifică
a documentelor, materializată în redactarea unor valoroase apariţii editoriale ş.a.
Pasiunea pentru munca arhivistică şi preocuparea pentru perfecţionarea
pregătirii sale în domeniul arhivisticii, istoriei şi ştiinţelor auxiliare ale istoriei,
au rodit în chip benefic, contribuind la conturarea imaginii publice a unui
distins intelectual, cunoscut pentru competenta sa profesională în breasla
arhiviştilor din întreaga ţară şi, în acelaşi timp, membru de frunte al mediului
academic clujean şi al vieţii publice transilvănene.
Despre recunoşterea competenţei sale profesionale în sistemul Arhivelor
Naţionale stau mărturie activitatea sa în organismele centrale în plan arhivistic:
membru în Comisia Ştiinţifică pentru probleme arhivistice de pe lângă Direcţia
Generală a Arhivelor Statului, în Consiliul de conducere şi în Colegiul de
redacţie al "Revistei Arhivelor", în Comisia centrală de evaluare etc. Directorul
Arhivelor clujene, Alexandru Matei, a condus, ani de zile, cercul profesional al
arhiviştilor şi arhivarilor pentru judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu
Mare şi Sălaj, fiind recunoscut pentru ţinuta ştiinţifică a lucrărilor prezentate în
cadrul cercurilor profesionale. De asemenea, a condus practica studenţilor la
filiala clujeană şi a asigurat condiţiile necesare bunei desfăşurări a Cursului de
limbă şi paleografie maghiară.

Naţionale
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Împreună cu colegii săi, Alexandru Matei a organizat numeroase sesiuni
ştiinţifice,

simpozioane, dezbateri, conferinţe şi expoziţii, precum şi alte
manifestări în cadrul ,,Zilei Arhivelor", dintre care, sesiunea ştiinţifică anuală
"Arhivele în slujba ştiinţei şi culturii" a devenit o manifestare ştiinţifică de
prestigiu. În acelaşi timp, a participat la unele manifestări ştiinţifice naţionale cu
teme de larg interes ştiinţific, precum Etnografia şi arhivistica sau Demografia
istorică şi arhivistica, lucrare prezentată în cadrul celui de al XV-lea Congres
internaţional de ştiinţe istorice.
Având calităţi recunoscute de cercetător autentic, Alexandru Matei a
desfăşurat o laborioasă activitate de valorificare a documentelor de arhivă, fiind
autor a numeroase lucrări şi studii de istorie şi arhivistică, multe elaborate din
perspectivă interdisciplinară. La acest bilanţ, se cuvine să remarcăm aportul
personal adus la redactarea lucrării Îndrumător în Arhivele Statului Cluj,
contribuţia sa la defmitivarea volumului Mihai Vitezul în conştiinţa
contemporanilor şi a urmaşilor, a volumului Clujul şi Unirea din 1918 şi a altor
lucrări de referinţă pentru istoria locală, regională şi naţională, preocuparea
pentru abordarea unor evenimente importante din istoria naţională, precum
Revoluţia de la 1848-1849, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, relaţiile
dintre Transilvania şi Moldova, participarea românilor din Transilvania la
Războiul de Independenţă, pregătirea volumului omagiat Ştefan Meteş ş.a.
Referitor la Ştefan Meteş, omul de cultură Alexandru Matei a luptat pentru
reabilitarea ilustrului său înaintaş de la Arhivele clujene, pe care regimul
comunist l-a închis la Sighet şi apoi 1-a redus la tăcere. A fost un act de mare
curaj acest gest, cu adevărat nobil, al unui intelectual cu o conştiinţă morală
verificată în lupta cu nedreptatea.
Paralel, a desfăşurat şi o intensă activitate publicistică, de popularizare a
istoriei şi culturii naţionale, de sensibilizare a opiniei publice româneşti cu
privire la valoarea tezaurului documentar arhivistic. În cei peste 50 de ani de
activitate ştiinţifică şi culturală, Alexandru Matei a publicat câteva sute de
articole de interes istoric, prezentări ale vieţii şi activităţii unor personalităţi,
eseuri culturale, recenzii ale unor lucrări, cronici ştiinţifice, note şi însemnări de
semnalare a unor noutăţi de interes ştiinţific şi cultural, interviuri şi intervenţii
în cadrul unor "mese rotunde", omagii la aniversarea unor personalităţi
ştiinţifice şi culturale, prefeţe şi introduceri la lucrări de specialitate, conferinţe,
prelegeri sau susţineri la Studiourile de Radio Cluj şi Bucureşti, precum şi la
TVR.
A fost profesor asociat al Facultăţii de Istorie şi autorul unor cursuri de
istorie a României la câteva facultăţi din cadrul Universităţii ,,Babeş-Bolyai" şi
la Institutului Politehnic (astăzi Univesitatea Tehnică Cluj-Napoca) şi membru
al unor foruri academice şi de învăţământ superior, dintre care: Consiliul
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Ştiinţific al Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca al Academiei
Române, Consiliul profesoral al Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii
clujene, Consiliul Ştiinţific al Universităţii Cultural-Ştiinţifice etc. A susţinut
prelegeri de istorie generală, istoria culturii, arhivistică etc. în cadrul unor
cursuri organizate de Universitatea Cultural-Ştiinţifică Cluj-Napoca, fiind
director de curs în cadrul instituţiei respective.
Cunoscător al limbii maghiare, a participat la acţiunile de depistare a
documentelor referitore la ţara noastră în arhivele din Ungaria, unde a efectuat
cercetări în deceniile opt şi nouă ale secolului trecut, aducând în ţară multe
copii de documente privind istoria românilor.
Cu bogata sa experienţă în domeniul arhivisticii, Alexandru Matei a
sprijinit cu documente organizarea Muzeului Roşia Montană, a expoziţiilor
documentare organizate de către Arhivele din Alba Iulia şi Bistriţa-Năsăud şi de
către Muzeul din Sfăntu Gheorghe, judeţul Covasna şi multe alte manifestări
similare organizate de instituţiile de învăţământ şi de cultură din judeţul Cluj şi
nu numai. De menţionat aici şi demersurile întreprinse de directorul Arhivelor
clujene pentru montarea pe frontispiciul filialei a "Sigiliului emblemă Mihai
Viteazul", preocuparea sa pentru literatură şi artă, buna colaborare cu
personalităţile ştiinţifice şi culturale ale Clujului şi prestigiul de care s-a bucurat
în mediile ştiinţifice şi culturale clujene şi naţionale.
Din păcate, aşa cum deseori se întâmplă în condiţii politice de dictatură,
finalul carierei sale profesionale a fost umbrit de unele evenimente neplăcute
care au intervenit între domnul Alexandru Matei, în calitatea sa de director al
Arhivelor clujene şi unii dintre colegii săi, evenimente care au condus la
deteriorarea climatului de muncă, la amplificarea neîncrederii şi a suspiciunilor
reciproce, la întreruperea relaţiilor fireşti de comunicare colegială şi la încetarea
raporturilor de muncă în condiţii discutabile, considerate nedrepte de către cel
care şi-a identificat întreaga carieră profesională cu însăşi instituţia Arhivelor
Naţionale.

Acum,

după

aproape un sfert de secol de la acele nefericite momente,
este cazul intrării într-o anumită stare de normalitate, situaţie
care trebuie să înceapă cu restituirea cărţilor din biblioteca proprie şi a
documentelor din arhiva personală a domnului Alexandru Matei, aflate de atâţia
ani "sechestrate" în depozitele Arhivelor clujene şi cu reluarea activităţii de
cercetare a documentelor într-un spaţiu destinat ctitorului sediului acestor
arhive.
Activitatea de cercetare desfăşurată cu aceeaşi tenacitate şi rigoare şi în
ultimii 25 de ani de distinsul şi neobositul istoric Alexandru Matei, în pofida
disconfortului sufletesc pricinuit de nedreptăţiile ce i s-au făcut, ne îndreptăţeşte
să afirmăm că, în anii care vin, vom beneficia de noi şi valoroase lucrări
considerăm că
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sa. De aceea, la acest ceas aniversar, îi
spor în realizarea tuturor proiectelor.

urăm
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2. Profil de arhivist. Ioan Pleşa - statornicie, seriozitate, profesionalism 3

Unul din cele

şapte

volume, din
dedicate unor
arhivişti, a fost consacrat distinsului profesor,
istoric şi arhivist, Ioan PLEŞA din Alba Iulia,
la împlinirea a 80 de ani de viaţă personalitate binecunoscută şi apreciată în
sistemul Arhivelor Naţionale şi în mediul
academic românesc, distins cu ordine, medalii
şi alte diplome care-i răsplătesc activitatea
ştiinţifică
şi
implicarea
benefică
în
promovarea istoriei şi culturii româneşti.
Ioan Pleşa s-a născut în Alba Iulia, la
12 septembrie 1933, în familia Aurel şi Maria
Pleşa, familie dăruită de Dumnezeu cu 9 copii.
A urmat cursurile Şcolii Primare Nr. 2 din Alba Iulia (1940-1945) şi pe cele ale
Liceului ,,Mihai Viteazul" din acelaşi oraş, în perioada 1945-1952. După
absolvirea Facultăţii de Geologie-Geografie din cadrul Universităţii "Babeş
Bolyai" din Cluj-Napoca, în anul 1956, a funcţionat ca profesor la şcolile
generale din Tăuţi, Alba Iulia, Miceşti şi Oarda de Sus până în anul 1962, când
s-a transferat ca arhivist principal la Serviciul Regional Hunedoara al Arhivelor
Statului, cu sediul în Alba Iulia. În perioada 1964-1997, timp de peste trei
decenii, până la pensionare, a fost şef al filialei Arhivelor Statului Alba Iulia,
respectiv director al Direcţiei Judeţene Alba a Arhivelor Naţionale. După
pensionare, din anul 1999, este membru fondator şi preşedinte al "Fundaţiei
Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României" şi membru în colegiul
de redacţie al revistei ,,Dacoromania" (serie nouă).
În decursul vremurilor, dar mai ales în contemporanietate, Dumnezeu a
hărăzit unor oamneni să-şi împlinească menirea lor din viaţa pământească
muncind în mai multe structuri instituţionale, în mai multe localităţi, în mai
multe regiuni ale unei ţări, sau în mai multe ţări, iar altora, în mult mai puţine
asemenea destinaţii, sau chiar într-una singură. Din această a doua categorie
face parte şi arhivistul şi istoricul Ioan Pleşa. Cu excepţia anilor (1952-1956)
colecţia "Profesioniştii noştri"

Articol a apărut într-o formă extinsă şi în volumul Profesioniştii noştri 8, Ioan Pleşa arhivist, istoric, profesor la 80 de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013, pp. 11-22,
semnat împreună Alexandra-Dana Zecheru.
3
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când a fost student la Universitatea "Babeş
Bolyai" din Cluj-Napoca şi a perioadei cât a
fost profesor de geografie, ştiinţele naturii,
istorie şi limba franceză la cele trei şcoli
generale din jud. Alba (1956-1961), Ioan
Pleşa s-a născut, a copilărit , a urmat studiile
primare şi liceale, a lucrat şi activează cu
succes şi astăzi doar în municipiul Alba Iulia.
Această nobilă trăsătură a caracterului său,
statornicia, este evidenţiată şi de faptul că,
timp de 35 de ani (1962-1997), Ioan Pleşa a
activat doar într-o singură instituţie: Arhivele
Naţionale din Alba Iulia, cu denumirile sale
succesive (Serviciul Regional Hunedoara al
Arhivelor Statului, cu sediul în Alba Iulia,
filiala Arhivelor Statului Alba Iulia sau
Direcţia
Judeţeană
Alba a Arhivelor
Naţionale). O altă confirmare a statomiciei sale, o constituie exemplara viaţă
de familie, ilustrată prin cei 50 de ani de căsnicie durabilă a familiei Ioan şi
Maria Pleşa şi prin frumoasele realizări ale familiilor celor trei destoinici
feciori, ai familiei Pleşa.
Practic, cariera profesională a arhivistului Ioan Pleşa începe o dată cu
activitatea filialei din Alba Iulia a Arhivelor Naţionale. După propria
mărturisire, a început "activitatea arhivistică de la zero", mai întâi însuşindu -şi
legislaţia şi instrucţiunile arhivistice în vigoare şi apoi trecând la munca
concretă. În anul 1962 - anul venirii profesorului Ioan Pleşa la Arhivele din
Alba Iulia - în instituţia respectivă erau doar trei arhivişti, iar în depozitele
sale se aflau doar "câteva sute de metri liniari de arhivă, provenită de la
instituţiile ce au funcţionat pe teritoriul fostului cornitat, mai târziu judeţ Alba,
aşteptându-şi prelucrarea arhivistică". În aceste condiţii, Ioan Pleşa s-a format
ca specialist odată cu dezvoltarea instituţiei, însuşindu-şi din mers suportul
teoretic al ştiinţelor auxiliare ale istoriei printr-o preocuparea constantă pentru
perfecţionarea pregătirii profesionale, prin cursurile de arhivistică,
paleografie, diplomatică, heraldică şi istorie. Din punctul său de vedere,
hotărâtoare pentru deprinderea tainelor arhivistice a fost totuşi activitatea
practică: "lucrările de fondare, de ordonare, selecţionare şi inventariere a
documentelor ne-au învăţat mai multă arhivistică decât cea cuprinsă în studiile
de specialitate".
De la an la an, instituţia Arhivelor Naţionale a judeţului Alba s-a
dezvoltat; a sporit cantitatea de documnete preluate de la creatorii şi deţinătorii
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de documente din judeţ; a crescut numărul arhiviştilor şi arhivarilor; s-au
amplificat şi diversificat prestaţiile arhivistice oferite persoanelor fizice şi
juridice şi manifestările culturale şi ştiinţifice organizate, toate acestea
contribuind la o mai mare implicare a instituţiei în viaţa publică a judeţului
Alba şi o îmbunătăţire substanţială a imaginii sale. Performanţele Arhivelor din
Alba Iulia, obţinute constant prin efortul conjugat al întregului colectiv de
salariaţi, în perioada când la conducerea instituţiei s-a aflat Ioan Pleşa sunt o
confrrmare a calităţilor sale manageriale.
Educaţia primită în familie şi în şcoală, trăsăturile de caracter ale
directorului Ioan Pleşa precum seriozitatea, echilibrul, corectitudinea, cinstea şi
profesionalismul recunoscut au stat la baza acestei activităţi manageriale de
succes, pusă în evidenţă de cei 33 de ani cât s-a aflat la conducerea Arhivelor
din Alba Iulia. Mărturii durabile rămân peste timp: noul sediu al Arhivelor din
Alba Iulia - una din cele mai spaţioase şi moderne clădiri cu această destinaţie
din ţară la vremea respectivă, sporirea fondurilor şi colecţiilor arhivistice aflate
în păstrare în depozitele instituţiei, salvarea de la distrugere a numeroase
documente din Fondul Arhivistic Naţional şi, nu în ultimul rând, bogata sa
activitate de valorificare ştiinţifică a documentelor.
Bibliografia arhivistului şi istoricului Ioan Pleşa pune în evidenţă cu
prisosinţă, calităţile sale de cercetător pasionat al documentelor. Practic,
activitatea de cercetare a devenit în timp şi principala preocupare
extraprofesională, mai ales după ce nu a mai practicat fotbalul, "microbul"
cercetării istorice "molipsindu-1" definitiv şi marcându-i întrega carieră
profesională. O mărturie elocventă, în acest sens, o constituie cărţile, studiile şi
articolele publicate, precum şi prodigioasa activitate desfăşurată, după
pensionarea sa, ca membru fondator al Fundaţiei "Alba Iulia 1918 pentru
unitatea şi integritatea României" şi cea de redactor al publicaţiei
,,Dacoromania".
Practic, Ioan Pleşa a început activitatea de cercetare, din vremea
studenţiei, când a elaborat şi publicat în "Anuarul Cercurilor Ştiinţifice de la
Universitatea «Babeş-Bolyai»" din Cluj-Napoca, studiul Apele freatice din
cartierul Dâmbul Rotund al Clujului. În perioada respectivă (1954-1956), Ioan
Pleşa a fost ales preşedinte al Cercului ştiinţific al studenţilor facultăţii de
Geologie-Geografie din cadrul universităţii clujene. Primul studiu în domeniul
arhivisticii (Camera Agricolă a judeţului Alba) a fost publicat în ,,Revisata
Arhivelor" nr. 2/1966, iar articolul care marchează debutul în probematica
istoriei locale (Formarea şi activitatea consiliilor naţionale româneşti în
comitatul Alba, în luna noiembrie I9I8) a văzut lumina tiparului în "Apulum",
VII-211969. Lista volumelor publicate de arhivistul Ioan Pleşa cuprinde
titlurile: Alba Iulia 2000 (lucrare colectivă) Alba Iulia, 1975 (coautor);
Independenţa României - Documente, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1977
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(colaborator); Micromonografia Filiala Arhivelor Statului

Judeţul

Alba,

Bucureşti, 1982; Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Alba, voi. I, Bucureşti,

din România (lucrare colectivă), D.G.A.S.
Bucureşti, 1995 (colaborator) ş.a. Din cele aproape 100 de studii publicate de
Ioan Pleşa, în perioada 1966-2012, peste 50 sunt menţionate în Bibliografia
istorică a României. Studiile purtând semnătura sa au apărut în publicaţiile:
"Apulum" din Alba Iulia (peste 15 materiale), "Sargeţia" din Deva, "Ziridava"
din Arad, ,,Revista Arhivelor" şi "Arhiva Românească" din Bucureşti, "Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie" şi "Tribuna" din Cluj-Napoca,
"Transilvania" din Sibiu, "Acta Musei Porolisensis" şi "Şcoala noastră" din
Zalău ş.a. Un capitol distinct al activităţii de cercetare şi publicistică a
istoricului Ioan Pleşa îl constituie cele peste 40 de studii, analize şi recenzii
publicate în revista "Dacoromânia", în perioada 1999-2012. La toate acestea se
adaugă zecile de articole apărute în presa locală, regională şi naţională,
majoritatea în publicaţiile din judeţul Alba: "Unirea", "Îndrumător pastoral" şi
în unele foi ocazionale festive editate de către organele de cultură judeţene, dar
şi în "Tribuna" din Cluj, "Transilvania" din Sibiu, "În Slujba Patriei" şi
"Scânteia" din Bucureşti ş.a. Volumele, studiile, articolele semnate de Ioan
Pleşa, precum şi expoziţiile documentare organizate de Arhivele din Alba Iulia,
în timpul activităţii sale, au abordat teme importante din istoria naţională, dintre
care menţionăm: Răscoala ţăranilor din Transilvania condusă de Horea, Cloşca
şi Crişan, Revoluţia de la 1848-1849, Unirea Principatelor Române şi Formarea
Statului Naţional Român, Războiul de Independenţă al României de la 1877,
contribuţia românilor din Transilvania la Marea Adunare Naţională din 1
Decembrie 1918 de la Alba Iulia, exodul românilor din Ardealul de nord-vest
cedat Ungariei hortiste ş.a. Un loc important îl ocupă lucrările dedicate unor
personalităţi reprezentative ale istoriei naţionale precum: Mircea cel Mare,
Mihai Viteazul, Petru Maior, Alexandru Sterca Şuluţiu, Avram Inacu, Axente
Sever, George Bariţiu, Mihai Eminescu, Aurel Vlaicu, Iuliu Maniu, Nicolae
Iorga ş.a., precum şi unor oameni politici şi patrioţi români ardeleni: stegarul
Ion Arian, dr. Zaharia Muntean, Rubin Patiţia, preotul Ioachim Băcilă, avocatul
dr. Carnii Velican. În acest context menţionăm şi contribuţiile sale la volumele
omagiale dedicate unor cunoscuţi arhivişti: Ion Mărcuş, Ion Rusu Sărăţeanu,
Ioan Ranca, Octavian Rotaru, Alexandru Matei.
Aria tematică a studiilor şi articolelor sale este mult mai variată,
cuprinzând monografii ale unor şcoli, instituţii de cultură şi localităţi (Teiuş,
Cugir, Sebeşul Săsesc, Sântimbru ş.a.), probleme referitoare la monumentele
arheologice romane din Transilvania, monumente de for public, publicaţii,
probleme de heraldică, demografie, cultură, învăţământ, relaţiile cu minorităţile
naţionale etc.
1989;

Minorităţile

Naţionale
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Articolele pe teme arhivistice abordeză, la rândul lor, subiecte izvorâte
din realităţile specifice Arhivelor din Alba Iulia, dintre care amintim: Filiala
Arhivelor Statului din judeţul Alba într-un nou local; Din experienţa muncii de
îndrumare şi control a Filialei Arhivelor Statului judeţul Alba, desfăşurată în
anul 1983; Achiziţii noi de documente la F.A.S. judeţul Alba; Opinii privind
fondarea documentelor; Sigiliile din colecţia Filialei Arhivelor Statului judeţul
Alba ş.a. Câteva din studiile sale sunt semnate în colaborare cu alţi colegi,
arhivişti şi muzeografi: Angela Mureşan, Laurenţiu Mera, Nicolae Josan, Liviu
Palihovici, Ioan Şerban, Octavian Rotaru ş.a.
Îndeplinindu-şi menirea de instituţie publică cu funcţionalitate multiplă,
Arhivele Naţionale din Alba Iulia, împreună cu instituţiile muzeale, şcolare, cu
mass-media, iar după decembrie 1989 cu instituţiile ecleziale au desfăşurat o
bogată paletă de manifestări ştiinţifice şi culturale (expoziţii, sesiuni de
comunicări, simpozioane, dezbateri, conferinţe, lansări şi prezentări de cărţi şi
publicaţii etc). In cei peste 30 de ani cât a activat în sistemul Arhivelor
Naţionale, Ioan Pleşa s-a implicat cu dăruire şi profesionalism în conceperea,
organizarea şi desfăşurarea a zeci şi zeci de asemenea manifestări, stabilind o
colaborare fructuoasă cu instituţiile partenere şi cu conducerea administraţiei
publice locale şi judeţene.
De remarcat participarea arhivistului Ioan Pleşa la sesiuni ştiinţifice şi
simpozioane, în primul rând, în localităţi din judeţul Alba (Alba Iulia, Aiud,
Abrud, Blaj, Câmpeni, Sebeş ş.a.), dar şi la cele organizate de către Societatea
de Ştiinţe Istorice din Bucureşti (1968 la Braşov); Arhivele Naţionale din
Bucureşti şi de direcţiile judeţene din Braşov, Vâlcea, Slobozia, Zalău, Craiova,
Suceava, Cluj-Napoca şi altele.
Numeroşii cercetători, care au frecventat sala de studiu a Arhivelor
Naţionale din Alba Iulia în perioada când Ioan Pleşa s-a aflat la conducerea
instituţiei, au beneficiat de sprijinul şi îndrumarea competentă a acestuia pentru
elaborarea unor lucrări de diplomă, de grad didactic şi de doctorat, precum şi
mai multe monografii ale unor localităţi, instituţii şi personalităţi.
Activitatea de valorificare ştiinţifică a documentelor desfăşurată de
arhivistul Ioan Pleşa, de-a lungul anilor, s-a concretizat şi în redactarea mai
multor referate profesionale, prezentate în dezbaterea cercurilor profesionale
interjudeţene, sau ca lucrări finale, la absolvirea cursurilor de reciclare. O parte
dintre aceste materiale au fost publicate în volume editate de Arhivele
Naţionale, iar altele în "Revista Arhivelor". Semnificative pentru preocupările
lui Ioan Pleşa referitoare la teoria şi practica arhivistică sunt temele abordate în
aceste referate: Capitlul din Alba Iulia şi arhiva creată; Comitatul Alba
Inferioară şi arhiva creată; Folosirea documentelor în activitatea ştiinţifică,
cultural-educativă şi practică la F.A.S. Judeţul Alba,· Cercetarea tematică a
documentelor şi rolul său în valorificarea conţinutului lor; Evaluarea
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documentelor din secolele XV-XVII şi altele; Valoarea documentar-istorică a
arhivei Administraturii comitatului Alba Inferioară (1848- 1849) ş.a.
Pentru publicul larg, profesorul Ioan Pleşa a susţinut numeroase
conferinţe pe teme de istorie naţională, regională şi locală. La începutul carierei
sale, a participat cu succes la concursuri pe teme de istorie, gen "Cine ştie
câştigă", iar mai târziu, îl regăsim în calitate de organizator şi examinater al
unor asemenea concursun.
Răspunzând comandamentelor vremii prin modalităţile specifice ale
comunicării de masă, între anii 1965-1979, Ioan Pleşa a susţinut zeci de
emisiuni la staţiile de Radioficare din Alba Iulia, Blaj, Teiuş, precum şi la cele
ale căminelor culturale comunale pe teme de istorie locală şi naţională,
legislaţie arhivistică ş.a. Arhiva studiourilor de radio şi televiziune din Alba
Iulia, Cluj-Napoca şi Bucureşti cuprinde şi conferinţe, interviuri şi documentare
susţinute sau redactate de arhivistul Ioan Pleşa.
De evidenţiat contribuţia sa la realizarea filmelor documentare: "Comori
inestimabile" şi "Independenţa" (realizate de Arhivele Naţionale), "Răscoala
iobagilor români conduşi de Horea, Cloşca şi Crişan" şi "Oastea lui Avram
Iancu" (realizate de studioul de filme al Armatei), ,,Mihai Viteazul" şi "Unirea
din 1918" (producţii ale studioului "Alexandru Sahia"), precum şi a unor filme
artistice cu tematică istorică.
Totodată, remarcăm implicarea sa activă şi benefică în viaţa cetăţii,
colaborarea foarte bună cu instituţiile publice deconcentrate şi cele ale
administraţiei publice locale, participarea la activitatea comisiilor de specilitate
de pe lângă instituţia Prefectului judeţului Alba şi Primăria Alba Iulia, la
manifestările asociaţiilor culturale locale şi la evenimente ştiinţifice, culturale şi
civice. În acelaşi timp, prin munca anonimă a arhiviştilor şi arhivarilor din Alba
Iulia, aflaţi sub conducerea lui Ioan Pleşa, au fost soluţionate mii de cereri ale
cetăţenilor judeţului Alba, şi nu numai, vizând reconstituirea vechimii în
muncă, reconstituirea drepturilor de proprietate, obţinerea unor drepturi
reparatorii pentru suferinţele pricinuite în timpul regimului comunist sau în
urma refugiului din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În relaţia cu
petenţii, dar şi cu creatorii şi deţinătorii de documente, arhivistul Ioan Pleşa a
dovedit înţelegere, politeţe şi tact, stăpânire de sine şi putere de autocontrol,
deschidere şi preocupare pentru soluţionarea la timp şi conform prevederilor
legale a problemelor ridicate de către aceştia.
La acest moment de bilanţ din viaţa istoricului şi arhivistului Ioan Pleşa,
se poate afirma cu certitudine faptul că paginele de istorie contemporană de la
cumpăna dintre milenii cuprind şi bogata sa activitate, de peste o jumătate de
secol, desfăşurată în spaţiul public al municipiului Alba Iulia, al judeţului Alba,
al Transilvaniei şi, pe plan naţional, în sistemul Arhivelor Naţionale ale
României. În toţi aceşti ani, Ioan Pleşa a fost părtaş la principalele evenimente
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publice cunoscute, cu minusurile şi plusurile lor. Alături de ceilalţi colegi, a
"plătit tributul" ideologiei şi practicii regimului comunist. Dar, în acelaşi timp,
nu trebuie uitat faptul că Ioan Pleşa a făcut parte din generaţia de arhivişti care
au înfiinţat structurile instituţionale ale Arhivelor Naţionale la nivelul actualelor
judeţe, lucrând, de cele mai multe ori, în condiţii extrem de vitrege, dovedind
ataşament şi fidelitate faţă de instituaţia Arhivelor Naţionale.
O dovadă concretă a aprecierii şi prestigiului de care s-a bucurat Ioan
Pleşa, directorul Arhivelor din Alba Iulia, după evenimentele din decembrie
1989 din partea subalternilor, colegilor, colaboratorilor şi a superiorilor săi o
reprezintă modul în care acesta a gestionat problemele instituţiei în acele
momente istorice. În noul context democratic, directorul Ioan Pleşa, nu numai
că nu a fost contestat, dar, mai mult, după ieşirea sa la pensie, a contribuit
esenţial la înfiinţarea asociaţiei profesionale a arhiviştilor din Alba Iulia, iar, cu
acordul său, foştii colegi au atribuit numele "Ioan Pleşa" acestei asociaţii.
Din păcate, hăţişul birocratic specific evoluţiilor postdecembriste din
societatea românească, nu i-au permis "tânărului pensionar" Ioan Pleşa să
continue munca în arhive pentru a putea finaliza proiectele începute precum:
elaborarea volumului al II-lea al Indrumătorului în Arhivele Statului Alba,
finalizarea şi publicarea a două volume de documente (1848-1849 şi 1918) şi
continuarea unui proiect mai vechi privind istoricul bisericilor româneşti din
Alba Iulia ş.a.
Cariera profesională a arhivistului şi istoricului Ioan Pleşa ne vorbeşte
convingător despre drumul anevoios al formării specialiştilor în domeniul
arhivistic şi despre necesitatea asigurării cadrului instituţional adecvat care să
asigure formarea şi perfecţionarea noilor generaţii de arhivişti, despre
necesitatea asigurării cadrului legislativ care să permită folosirea specialiştilor
din arhive şi după pensionarea lor şi, pe un plan mai general, despre
reconsiderarea locului şi rolului Arhivelor în societatea românească.
Depăşind disconfortul creat de eşecul angajarii pe termen limitat la
Arhivele Naţionale, după pensionarea sa, Ioan Pleşa a început o nouă pagină din
truda sa jertfelnică pusă în slujba binelui public. Într-o perioadă când cei mai
mulţi semeni aflaţi în situaţii asemănătoare, având conştiinţa misiunii
îndeplinite, se pregătesc pentru o binemeritată perioadă de odihnă, printr-o
motivaţie superioară, izvorâtă din patriotismul luminat care i-a călăuzit întreaga
viaţă cercetătorul, publicistul şi activistul civic Ioan Pleşa a pornit din nou la
drum ... Experienţa dobândită, în toţi anii când a lucat în sistemul Arhivelor
Naţionale, a fost şi este superior valorifică, în activitatea Fundaţiei "Alba Iulia
1918 pentru unitatea şi integritatea României" şi a revistei sale "Dacoromania".
Rememorând momentele de la înfiinţarea Fundaţiei, Ioan Pleşa consemnează:
"Între timp, însă, văzând degringolada din ţară, pericolul permanent al pierderii
unor teritorii, a suveranităţii şi independenţei Statului Român, periculosul
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amatorism şi chiar incompetenta cercurilor lui conducătoare, împreună cu
câţiva istorici şi patrioţi din oraşul Marii Uniri, în anul 1999 am pus bazele
organizatorice şi legale ale Fundaţiei "Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi
integritatea României" şi ale revistei sale "Dacoromânia" (serie nouă). De la
început şi până în prezent mi s-a încredinţat funcţia de preşedinte al fundaţiei şi
de membru în consiliul de redacţie al revistei. ( ... ) În acelaşi timp am contactat
pe românii din afara graniţelor ţării, cu care am organizat acţiuni patriotice
comune, îndeosebi cu cei din Basarabia şi Bucovina. Mulţi dintre ei participă
frecvent la Congresul Spiritualităţii Româneşti, care se ţine anual la Alba Iulia,
fundaţia numărându-se printre organizatori."
Buni cunoscători ai istoriei naţionale, dar şi ai realităţilor româneşti
postdecembriste, Ioan Pleşa şi colegii săi din conducerea Fundaţiei şi a revistei
,,Dacoromânia" au acordat o atenţie sporită problematicii complexe a
convieţuirii interetnice din sud-estul Transilvaniei, din judeţele Covasna şi
Harghita, singurele judeţe din România în care cetăţenii români de naţionalitate
română sunt numeric minoritari, iar proiectele separatise, de obţinere a
autonomiei teritoriale pe criterii etnice, sunt susţinute deopotrivă de liderii
maghiari ,,radicali" şi "democraţi". În paginile revistei ,,Dacoromânia" au fost
publicate materiale despre maghiarizarea românilor de-a lungul veacurilor,
documentare şi comunicate ale Forumului Civic al Românilor din Covasna,
Harghita şi Mureş şi ale altor segmente ale societăţii civile referitoare la
marginalizarea şi discriminarea românilor din Arcul Intracrpatic în propria lor
ţară. Lăudabilă este strădania conducerii Fundaţiei şi a revistei "Dacoromânia"
pentru stimularea solidarităţii românilor de pretutindeni.

Făcând

*

*

*

parte din aceeaşi generaţie, între biografiile celor doi arhivişti
ardeleni octogenari există asemănări vizibile, dar şi deosebiri evidente.
Important este faptul că şi-au desfăşurat activitatea în condiţiile specifice ale
celor două judeţe transilvane - Cluj şi Alba, dar într-o instituţie
supercentralizată, în care problemele principiale au fost rezolvate pe baza unor
norme şi metodologii unitare. Amândoi au avut de înfruntat aceleaşi greutăţi
generate de lipsa resurselor financiare şi a dotărilor corespunzătoare, de
ingerinţele factorilor politici şi ai Securităţii în activitatea profesională, de lipsa
de transparenţă în relaţia cu cercetătorii şi multe altele. Dar, cu toate aceste
greutăţi, atât Alexandru Matei, cât şi Ioan Pleşa au reuşit să-şi perfecţioneze
pregătirea
profesională
şi
să
devină
arhivişti
recunoscuţi
pentru
profesionalismul lor, au învăţat din mers "ştiinţa şi arta conducerii", afirmaţie
confirmată de rezultatele obţinute de instituţiile pe care le-au condus un mare
număr de ani, au construit amândoi câte un sediu modem pentru Arhivele
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Naţionale

din Cluj-Napoca şi Alba Iulia, au asigurat preluarea şi prelucrarea
unor însemnate fonduri arhivistice care fac parte din Fondul Arhivistic
Naţional, s-au preocupat de încadrarea şi formarea profesională a arhiviştilor şi
arhivarilor şi au contribuit la creşterea prestigiului instituţiei Arhivelor
Naţionale, pe plan local, regional şi naţional. Prin tot ceea ce au făcut pentru
arhivistica românească, cei doi distinşi arhivişti ardeleni vor ocupa locurile
meritate în cuprinsul viitorului Dicţionar al arhiviştilor români.

Anexa nr. 1
Studii şi articole pe teme de arhivistică sau dedicate unor arhivişti români
semnate de Ioan Lăcătuşu
1. Consideraţii privind sociologia arhivistică, în "Revista Arhivelor", nr.
411994.
2. Provăcări şi priorităţi actuale pentru Arhivele Naţionale ale României şi
percepţia lor publică, (împreună cu Diana Joiţa), în Serviciul Român de
Informaţii, A XI-a sesiune de comunicări ştiinţifice a Academiei de Informaţii,
Secţiunea securitatea şi siguranţa naţională, Bucureşti, 2005.
3. Activitatea de arhivă de la creatorii şi deţinătorii de documnete - între
deziderat şi realitate, în "Revista Arhivelor", nr. 2/2006.
4. Federaţia Arhiviştilor din România - un partener necesar şi benefic al
Arhivelor Naţionale, (împreună cu Diana Joiţa), în "Anuarul Arhivelor
Mureşene ", nr. 4 1 2006.
5. Perfecţionarea comunicării dintre Aparatul central şi direcţiile teritoriale
ale Arhivelor Naţionale. Necesitatea modernizării activităţii instituţiei
Arhivelor Naţionale, în "Buletinul de Informare şi Documentare Arhivistică" 1
2005, Arhivele Naţionale, Bucureşti, 2006.
6. Continuite et reforme dans l archivistique roumaine contemporaine, în
"Revista Arhivelor", nr. 4, 2006
7. Personalităţi arhivistice. Ioan Ranca, în ,,Revista Arhivelor", nr. 1, 2007
8. Triada planificare- realizare- raportare din perspectiva managementului
Arhivelor, în "Acta Bacoviensia" Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, 11/2007
(împreună cu Adina Fofrrcă)
9. Din preocupările Arhivelor Naţionale Covasna pentru peifecţionarea
activităţii de îndrumare şi control/a creatorii şi deţinătorii de arhive, în "Acta
Bacoviensia" Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, III, 2008, (împreună cu
Raluca Andronic).
1O. Arhivele şi cercetarea monografică. Studiu de caz - Direcţia Judeţeană
Covasna a Arhivelor Naţionale (comunicare prezentată la Sesiunea de
comunicări organizată de Facultatea de Arhivistică, din Bucureşti, în anul2010)
11. Liviu Boar - Un profesionist străbătând vremurile, în Profesioniştii noştri
2, Liviu Boar, la 60 de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2011.
12. Ioan Ranca. Bibliografie selectivă, în Profesioniştii noştri 3, Ioan Ranca la
80 de ani (împreună cu Vasile Lechinţan)
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13. Arhivişti ardeleni contemporani in colecţia "Profesioniştii noştri" (Ana
Grama, Ioan Ranca, Liviu Boar, în Profesioniştii noştri 8, Ioan Pleşa la 80 de
ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013, (ediţie îngrijită de Alexandra
Dana Zecheru şi Ioan Lăcătuşu)
14. Arhivişti ardeleni. Dan Baicu (1944-2006),
în "Anuarul arhivelor
mureşene", Serie nouă, nr. 1 (V).

Anexa nr. 2
Volume dedicate vietii şi activităţii unor arhivişti români, apărute în
colectia "Profesioniştii noştri", din cadrul Editurii Eurocarpatica.
1. Profesioniştii noştri 1, Ana Grama-cercetător, etnomuzeograf şi arhivist la
70 de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2010, coordonator Ioan
Lăcătuşu, Sf. Gheorghe
2. Profesioniştii noştri 2, Liviu Boar - arhivist, istoric, profesor la 60 de ani,
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2011 (Ioan Lăcătuşu, coordonator şi
prefaţă)
3. Profesioniştii noştri

3, Ioan Ranca- arhivist şi istoric la 80 de ani, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2011 (ediţie îngrijită de Liviu Boar şi Ioan
Lăcătuşu).

Profesioniştii noştri 4, Dumitru Zaharia - profesor, arhivist, istoric la 85
de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2011, (ediţie îngrijită de Vilică
Munteanu).
5. Profesioniştii noştri 5, Ioan Lăcătuşu - arhivist, istoric, sociolog la 65 de
ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012, (ediţie îngrijită de Vasile
Stancu).
6. Profesioniştii noştri 8, Ioan Pleşa - arhivist, istoric, profesor la 80 de ani,
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013, (ediţie îngrijită de Alexandra Dana
Zecheru şi Ioan Lăcătuşu).
7. Profesioniştii noştri 1O, Corneliu Mihail Lungu - arhivist, istoric, profesor
la 70 de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013, (ediţie îngrijită de
Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătuşu).

4.
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CEZAR BEJAN (1933-2013)UN DESTIN ÎN SLUJBA ARHIVELOR GĂLĂŢENE
Dr. Adrian POHRIB
In Memoriam. Cezar Bej an (1933-2013) - a Life in the Service of the
Archives from Galati
Abstract
The study revea1s the distinguished personality of Cezar Bejan, the
former head ofthe local branch from Galati, ofthe National Archives, between
1975 and 1990.
Cezar Bejan held one ofthe longest mandates as head ofthis institution,
leading it between June 1-st, 1975 and May 1-st, 1990. Statistically, his activity
as a director can be briefly sketched as such: the construction of a new location,
the acquirement of 693 new funds and collections (at the beginning of his
mandate, the institution held only 154 funds), the acquirement of 3,481 linear
meters of archive material from the owners of documents or from the
institutions issuing documents, the organization of 87 exhibitions, the
acquirement of more than 3,400 documents, dating from the middle ofthe XVIth century up to the beginning ofthe XX-th, the publication oftwo books and of
a pamphlet for popularization, the creat ion of the recording instruments for the
majority ofthe funds and collections held by the Archives, the acquirement of
more than 12,000 volumes for the documentary library ofthe institution.
Key words: Cezar Bejan, manager, National Archives, Galati, 1975-1990
Aşezarea acestor gânduri pe hârtie reprezintă onorarea unui angajament
pe care mi l-am asumat la data de 21 februarie 2013, zi în care domnul Cezar
Bejan, cel care a condus destinele arhivelor gălăţene între anii 1975-1990, pleca
într-o lume mai bună.
Domnul Cezar Bejan s-a născut la data de 25 octombrie 1933 în comuna
Vinderei, satul Valea Lungă, din judeţul Vaslui, din părinţi Manole şi Profira
Bejan. Cursurile elementare le-a absolvit în comuna natală, fiind urmate de
cursurile Şcolii Normale din oraşul Bârlad. În anul 1952 este numit director al
Şcolii de 7 ani din comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui. După efectuarea
stagiului militar, între anii 1952-1954, a profesat yână în anul 1960 ca învăţător
în cadrul Şcolii de 7 ani din comuna Vinderei. In perioada septembrie 1960 ianuarie 1961 deţine funcţia de inspector metodist în cadrul Secţiei Învăţământ
din cadrul raioanelor Bereşti şi Bujor din fosta regiune Galaţi, pentru ca în
perioada 1961-1962 să devină şeful Secţiei Învăţământ din cadrul Raionului
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cursurile Facultăţii de Istorie din cadrul Academiei de
Învăţământ Social Politic "Ştefan Gheorghiu" între anii 1966-1970.
În baza ordinului ministrului
, de Interne nr. 11/03153 din 1 iunie
1975 este numit şef al Filialei Galaţi
a Arhivelor Statului, funcţie pe care o
ocupă până la data de 1 mai 1990,
când se pensionează.
Discret şi, în egală măsură,
rafinat,
principial
şi
onest,
perseverent şi tenace, domnul Cezar
Bejan a reuşit să se facă remarcat
permanent
prin
caracteristica
defmitorie a personalităţii sale echilibrul. Această caracteristică
demonstrată ca profesionist, dar şi ca
om, credem noi, a fost cheia de boltă
' a evoluţiei în zona profesională,
socială, dar şi familială. Dotat cu
spirit practic nativ, dublat de un efort
susţinut de autoperfecţionare, cu o
personalitate însutleţită mereu de
iniţiativă, dl Cezar Bejan a adus în decursul timpului dovezi indubitabile ale
unui ataşament profund faţă de instituţie şi colegi. Dialogul cu domnia sa era o
plăcere, deoarece ştia să-şi cucerească interlocutorul, dovadă fiind şi numărul
mare de prieteni, colaboratori şi colegi pe care i-a avut alături, ceea ce vine ca o
recunoaştere a meritelor dumnealui ca profesionist, dar şi ca personalitate. În
cazul domnului Bejan, calitatea umană, cât şi cea profesională, au constituit
garanţia succesului: respectul faţă de muncă, zelul nepotolit pentru cunoaştere şi
progres, devotamentul cu care a slujit instituţia, răspunderea pentru promovarea
ştiinţei şi popularizarea bazei documentare deţinută de Arhivele gălăţene,
realizarea unui climat de muncă favorabil. De asemenea, nu este de neglijat nici
faptul că, printr-un fericit joc al destinului, în decursul vieţii a avut şansa de a
întâlni oameni de o certă valoare umană, morală şi profesională, ale căror
destine s-au intersectat în momente providenţiale.
Marele merit al domnului Cezar Bejan este acela că nu s-a preocupat în
mod exclusiv doar de propria carieră, ci a constituit o rampă de lansare, a
îndrumat şi şi-a sprijinit colegii, precum şi numeroşi cercetători care au
frecventat în decursul timpului sala de studiu, devenind un adevărat amfitrion al
Arhivelor din Galaţi, toate acestea pe coordonatele unei conduite morale şi
modestii ieşite din comun. Manifestând receptivitate la imperativele societăţii
contemporane, dispunând de o analiză ancorată în realităţile sociale şi
Bujoru.

Urmează
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profesionale, a fost un organizator desăvârşit, exploatând totodată şi experienţa
prin munca efectivă în depozitele de arhivă. A fost
întotdeauna alături de colectiv, în mijlocul colectivului, pe care l-a considerat o
a doua familie. Era un om care oferea cu generozitate sfaturi nu numai
colegiale, profesionale, dar şi sfaturi care ţineau de viaţa familială a angajaţilor.
După cum am mai spus, avea o personalitate înclinată spre soluţionarea
practică, operativă şi în condiţii optime a diverselor probleme, ceea ce nu l-a
împiedicat să fie un strălucit animator al vieţii culturale gălăţene, aducându-şi
contribuţia în calitate de coordonator la editarea unor lucrări de o deosebită
ţinută ştiinţifică cum ar fi: Inventarul arhivistic al Comisiei Europene a Dunării
(1856-1949) (autori Cezar Bejan, Stelian Iordache, Viorica Solomon),
Bucureşti, 1987, 250 p.) şi Tezaur documentar gălăţean (autori Cezar Bejan,
Stelian Iordache, Viorica Solomon, Bucureşti, 1988, 445 p.), lucrări care
reprezintă adevărate monumente ale profesionalismului pentru generaţiile
actuale şi viitoare de arhivişti. Astfel, putem afirma că a fost profund implicat
nu numai în descoperirea, restaurarea, conservarea şi păstrarea documentelor, ci
şi în activitatea de valorificare, fiind un participant fervent la viaţa cetăţii,
manifestându-se drept un generator de cultură.
Conştientizând totodată valoarea inestimabilă, de patrimoniu, a
documentelor avute în grijă, s-a preocupat în mod constant de modul de
reflectare a imaginii arhivelor în plan instituţional şi social, în anul 1981
editând broşura de prezentare a filialei cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la
înfiinţarea Arhivelor Statului.
Studiile, articolele şi comunicările publicate sau susţinute la sesiuni
ştiinţifice, deşi nu sunt extrem de numeroase, surprind prin claritatea ideilor şi
argumentele naturale, fireşti, raţionale, logice, racordate la realităţile existente
în Arhive la un anumit moment dat, de unde şi importanţa practică a acestora.
Militant al apărării valorilor naţionale, domnia sa a crezut cu
înverşunare, şi-i împărtăşim punctul de vedere, că naţiunea română nu şi-a
încetat misiunea istorică şi a făcut tot posibilul, prin grija manifestată faţă de
documentele incluse în Patrimoniului Arhivistic Naţional, să ţină trează
conştiinţa naţională. În sprijinul acestei afirmaţii aducem argument numărul
mare de expoziţii realizate în decursul carierei, dar şi preocupările constante de
îmbogăţire a bazei documentare a Arhivelor gălăţene prin preluări masive de la
creatorii şi deţinătorii de documente, în special după anul 1979 când este
construit un nou sediu pentru filială, dar şi prin achiziţionarea de documente cu
valoare istorică de la persoanele fizice. Înzestrat cu o putere de muncă
neobişnuită, călăuzit de entuziasmul căutătorului de comori, a identificat în
filonul documentar gălăţean valori inestimabile, reuşind să ne lase moştenire un
tezaur arhivistic impresionant.
După cutremurul din 4 martie 1977, profitând de faptul că imobilul în
care îşi desfăşura activitatea era impropriu şi afectat de cataclism, a întreprins
practică acumulată
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demersuri pe lângă autorităţile locale şi centrale, pentru mutarea Arhivelor
gălăţene într-o clădire nouă, amplasată în centrul oraşului, fapt care a fost
realizat la sfărşitul anului 1979. Prin urmare, apreciem că, dacă la momentul
actual Arhivele Naţionale din Galaţi dispun de o clădire modernă, cu un spaţiu
de depozitare generos, acest fapt se datorează domnului Cezar Bejan, care a
ştiut să "manevreze pârghiile necesare" astfel încât acest deziderat să devină
realitate. La data inaugurării localul gălăţean reprezenta mândria Arhivelor
Statului din România, motiv pentru care, în anul următor, mai multe delegaţii
din R.P. Chineză, R.S.F. Iugoslavia şi R.P. Polonă au vizitat sediul. La scurt
timp după efectuarea vizitei generalului-maior Ionel Gal, directorul general al
Direcţiei Generale a Arhivelor Statului, adresa mesaje de mulţumire şi apreciere
conducerii şi colectivului filialei gălăţene.
Dragostea şi respectul faţă de documentul de arhivă şi adevărul istoric a
reuşit să le ducă dincolo de cadrul instituţional, în sânul familiei, astfel încât
astăzi avem onoarea să o avem colegă pe fiica acestuia, d-na Aida-Vichi Dima,
inspector principal, care duce tradiţia familiei mai departe.

Vasile Arimia - directorul ANIC, gen. Mr. Ionel Gal - dir. Gen. DGAS, Cezar Bejan şi
Ştefan Hurrnuzache - DGAS la o sesiune ştiinţifică, 1981
Dacă transpunem statistic activitatea desfăşurată de instituţie în timpul
directoratului domnului Cezar Bejan, printre cei mai longevivi în funcţie, se
impun următoarele date: a fost construit un sediu nou, au fost preluate 693 de
fonduri şi colecţii noi (la data preluării mandatului instituţia dispunea doar de
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154 fonduri), au fost preluaţi 3.481 m.l. de la creatorii şi deţinătorii de
documente, astfel încât la data pensionării filiala deţinea 5.271 m.l., au fost
organizate 87 de expoziţii, au fost preluate peste 3.400 de documente, datate
între mijlocul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XX-lea, din care
aproximativ 2/3 prin achiziţie sau donaţie de la persoanele fizice, a fost
efectuată activitatea de pregătire pentru microfilmare, respectiv microfilmarea
de asigurare pentru 16 fonduri şi colecţii de arhivă mai importante totalizând
250 m.l., au fost editate două cărţi şi o broşură de popularizare, au fost realizate
instrumentele de evidenţă pentru majoritatea fondurilor şi colecţiilor deţinute,
biblioteca documentară a instituţiei a fost îmbogăţită cu peste 12.000 volume, a
fost amenajat un atelier foto. La acestea se adaugă activităţile specifice de
îndrumare şi control, cele de restaurare şi recondiţionare a documentelor,
precum şi multe alte activităţi care nu se vor regăsi într-un raport, care nu pot fi
cuantificate, dar care se regăsesc în viaţa de zi cu zi a unui şef de instituţie. Însă,
dincolo de aceste cifre regăsim lucrul cel mai important, sufletul unui mare om
care şi-a închinat viaţa Arhivelor, rămânând în memorie drept un reper al
arhivisticii gălăţene. Dăruindu-se trup şi suflet profesiei, dl Cezar Bejan a fost
un exemplu de pasiune şi abnegaţie. Istoria arhivelor gălăţene îl va reţine ca pe
unul din cei mai activi directori care, nelimitându-se la teorie, a ştiut să
transpună principiile şi dezideratele în practică, dând instituţiei pe care cu
onoare a condus-o, o nouă perspectivă şi o amplă recunoaştere publică.
În continuare, considerăm să se impune o scurtă trecere în revistă a
realizărilor instituţionale pentru perioada în care dl Cezar Bejan a condus
Arhivele gălăţene, cu al căror destin s-a identificat.
1975. Colectivul instituţiei era format din şapte angajaţi: Cezar M. Bejan,
şef filială; Viorica M. Solomon, Alexandru-Florinel Gh. Duţă, Ştefan 1. Stanciu,
arhivişti; Maria Custură, arhivar, Maria C. Beza, secretar şi Măndiţa Condoş,
îngrijitor. Se impune precizarea că exista o clasificare la nivel naţional a
filialelor Arhivelor, cea din Galaţi fiind de gradul 1. Nominalizarea colectivului
a fost necesară întrucât în perioada directoratului d-lui Cezar Bejan numărul
angajaţilor a fost constant, şapte.
A fost pus în lucru fondul arhivistic Comisia Europeană a Dunării ( 18561949), unul din cele mai importante fonduri de arhivă deţinute de Arhivele
Naţionale din România. În acelaşi an, au fost achiziţionate 11 documente
referitoare la Războiul de Independenţă, 8 documente turceşti privind istoria
Dobrogei şi 45 de documente referitoare la istoria învăţământului economic din
România. O atenţie deosebită a fost acordată depozitului de arhive din oraşul
Tecuci, cu o capacitate de 135 m.l. În cursul acestui an au fost preluate
fondurile: Episcopia Dunării de Jos (1857-1947), Episcopia Constanta (19231944), Seminarul "Sf. Apostol Andrei" Galaţi (1937-1947), Şcoala Normală de
Băieţi din Ismail ( 1923-1931 ).
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1976. Filiala preia 168 m.l. arhivă, ocazie cu care sunt semnalate o serie
de deficienţe legate de spaţiul de depozitare. Au fost achiziţionate 336 de
documente şi 2.300 de periodice şi reviste. Printre documentele achiziţionate,
pentru valoarea lor istorice-documentară, menţionăm: o telegramă din 22
august 1856 trimisă de Alexandru Ioan Cuza, pârcălab de Galaţi, caimacamului
Teodor Balş, brevetul de decorare a generalului Alexandru Cernat pentru merite
deosebite în Războiul de Independenţă, 11 O comunicate oficiale ale Prefecturii
judeţului Covrului despre participarea la Primul Război Mondial, mai multe
documente din perioada 1806-1873 cuprinzând cărţi domneşti, zapise, cărţi de
hotămicie cu informaţii referitoare la viaţa social-economică şi comercială din
Ţările Române. În acest an are loc o activitate sistematică de fondare a
documentelor constituite pe colecţii, astfel încât numărul de fonduri de arhivă a
fost mărit de la 167 la 417. Filiala deţinea 2.218 m.l. arhivă. Două grupe de
studenţi de la Universitatea din Galaţi au efectuat practică în cadrul Arhivelor.
Dl Cezar Bejan a participat la cursurile organizate de Direcţia Generală a
Arhivelor Statului, obţinând calificativul "foarte bine". În luna iulie este realizat
un control de fond, ocazie cu care se menţionează: "Filiala funcţionează într-un
imobil monument istoric, folosit în exclusivitate, având parter şi un etaj. Parte
din documente sunt păstrate în două încăperi situate în curte, foste garaje, în
condiţii improprii de securitate şi protecţie . . . Încălzirea spaţiilor se realizează
numai în birouri, cu sobe cu lemne. Sobele din depozite sunt din faianţă albă cu
decoraţiuni şi, fiind declarate valori patrimoniale, se păstrează ca atare, fără a fi
utilizate". În acelaşi raport, în concluzii, se menţionează: "Colectivul de control
apreciază că, deşi şeful filialei este în primul an de activitate în munca de arhivă
a reuşit să intre în probleme, să organizeze în mod judicios activitatea filialei şi
să obţină rezultate bune şi foarte bune. Colectivul filialei fiind constituit din
arhivişti cu experienţă, cu pasiune şi dăruire pentru munca care o fac, deşi
puţini la număr, şi-a îndeplinit în bune condiţiuni sarcinile primite".
1977. Dl Cezar Bejan informa conducerea Arhivelor Statului: "Ca
problemă mai deosebită raportez că am depistat fondul de carte al Comisiei
Europene a Dunării, deţinut de Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, care
este foarte valoros şi completează fondul Comisiei Europene a Dunării deţinut
de filiala noastră. Cu sprijinul Inspectoratului Judeţean al Ministerului de
Interne, am determinat conducerea acestei instituţii (care voia să trimită la
Bucureşti acest fond de carte) să ne predea nouă fondul respectiv. În acest fel
am procedat la verificarea inventarului şi la preluare. Cantitatea este de
aproximativ 30 m.l.". Într-un raport din 15 octombrie se menţionează faptul că
au fost preluate 4.232 volume (150 m.l.) aparţinând bibliotecii C.E.D. De
asemenea, se sublinia şi faptul că au fost preluate un număr de 525 documente
de la persoanele fizice (cu aproape 200 mai multe decât în anul precedent) şi
347 de documente de la Muzeul de Istorie, datate în perioada 1622-1930. De la
I.N.F. Navrom au fost preluate 350 planuri şi hărţi din perioada 1879-1950 ale
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porturilor dunărene şi ale unor sectoare ale fluviului. În urma cutremurului din 4
martie localul filialei din str. Mihai Bravu nr. 30, cunoscută în oraş sub numele
de "Casa Robescu", sediu în care Arhivele Statului s-au mutat la 5 mai 1958, a
fost destul de afectat, în special camerele de la etaj. O comisie din cadrul
Consiliului Popular Municipal s-a deplasat la faţa locului şi, în urma evaluării
gradului de deteriorare al imobilului, a stabilit ca trei birouri să fie evacuate iar
activitatea să fie restrânsă într-un singur birou. Cu această ocazie, la 14 martie,
şeful filialei, dl Cezar Bejan, întreprinde demersuri pe lângă autorităţile locale şi
centrale - Direcţia Generală a Arhivelor Statului - în vederea schimbării
destinaţiei localului. Comparativ cu anii trecuţi remarcăm o scădere a numărului
cercetătorilor, fapt care se datora condiţiilor improprii oferite de filială, mai ales
după cutremurul din 4 martie, respectiv programului redus, doar o zi pe
săptămână. Au fost organizate 8 expoziţii, iar conducerea instituţiei a participat
la 5 emisiuni de radio.
1978. Reţinem atenţia acordată de conducerea filialei instruirilor la nivelul
creatorilor şi deţinătorilor de documente, la care au participat 86 de instituţii cu
172 participanţi. În raportul anual se sublinia faptul că la nivelul judeţului
Galaţi au fost identificaţi 4.100 m.l. de documente care făceau obiectul
preluărilor de către instituţia Arhivelor. Remarcăm preluarea de la Inspectoratul
Judeţean Galaţi al Ministerului de Interne a unor fonduri poliţieneşti din
perioada 1919-1948, totalizând 30 m.l. Au fost achiziţionate sau preluate din
donaţii 255 de documente, din care 201 datate în perioada 1693-1882. Într-un
raport de control se sublinia: "În problemele de organizare şi planificare a
muncii, ca rezultat al preocupării permanente, a însuşirii unei experienţe
arhivistice, tov. Bejan Cezar, şeful filialei, a reuşit să stabilească sarcini
concrete, realiste, eşalonate în timp, pentru fiecare membru al colectivului, în
raport de atribuţiile de serviciu, experienţa în muncă şi aptitudini. În acelaşi
timp a lucrat efectiv la pregătirea pentru microfilmare, preluare de documente şi
în special la valorificare".
1979. Raportul anual consemnează: "În vederea mutării filialei în noul
sediu, s-a acordat de către colectiv o mare atenţie pregătirii fondurilor şi
colecţiilor. În acest sens, prima operaţiune a constituit-o alcătuirea unui grafic
de repartizare a fondurilor şi colecţiilor, pe categorii, în depozitele noului
imobil. Acest grafic nu a cuprins numai fondurile existente la momentul
alcătuirii sale în depozitele filialei, ci şi cele aflate în pregătire pentru preluare.
Următoarea etapă a fost verificarea existentului cu inventarele la un număr de
168 fonduri totalizând 1. 517 m.l., cea ce reprezintă 65% din totalul arhivei
deţinute de filială la începutul anului 1979. Concomitent, s-au efectuat
operaţiuni de reordonare, perfecţionarea inventarelor, selecţionare şi recotare la
fondurile care reclamau aceste activităţi. Cantitatea de 1.517 m.l. verificată cu
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instrumentele de evidenţă a fost introdusă în cutii de protecţie noi. Totodată, au
fost împachetate în vederea mutării şi cele peste 12.000 volume din biblioteca
documentară a filialei. Pe de altă parte, colectivul filialei şi-a adus o contribuţie
substanţială şi la lucrările de dare în folosinţă a noului local. Astfel, a fost
urmărită realizarea fmisării corespunzătoare a imobilului şi dotării lui cu
mobilier nou, precum şi recondiţionarea celui existent. Un însemnat volum de
muncă s-a depus pentru montarea celor aproximativ 7.000 m.l. rafturi metalice,
alături de personalul asigurat de Inspectoratul Judeţean Galaţi al Ministerului de
Interne. A urmat efectuarea curăţeniei şi decorarea imobilului. Transportul
arhivei, bibliotecii şi mobilierului s-a efectuat în cursul lunilor octombrie şi
noiembrie 1979. În ciuda condiţiilor meteorologice dificile şi a faptului că o
importantă cantitate de arhivă a trebuit transportată de la fostul depozit din
municipiul Tecuci, pe o distanţă de peste 80 km., s-a reuşit ca această
operaţiune să se efectueze fără degradări sau pierderi de materiale". În cursul
anului au fost instruiţi 284 de arhivari şi au fost controlate toate primăriile de pe
raza judeţului Galaţi. Baza documentară a fost îmbogăţită prin preluarea unui
număr de 84 de documente de la Muzeul de Istorie, respectiv a unui număr de
274 documente achiziţionate prin donaţie sau cumpărare de la persoanele fizice.
În cadrul şedinţei de bilanţ, dl Cezar Bejan a felicitat întreg colectivul
pentru eforturile depuse, anul 1979 reprezentând un an deosebit în viaţa
instituţiei, referindu-se în mod evident la mutarea în noul sediu şi preluarea
masivă de arhive de la creatorii şi deţinătorii de documente, încheind prin a - şi
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cere scuze public pentru eventualele "neplăceri" provocate personalului din
subordine, însă ele au izvorât din dorinţa ca toate activităţile desfăşurate să fie
realizate în parametri optimi, la termen şi de bună calitate. Depozitul de la
Tecuci deţinea o cantitate 400 m.l., iar cel din Galaţi de 2.800 m.l.
1980. Pentru acest an ne reţine atenţia adresa nr. 4474 a Direcţiei Generale
a Arhivelor Statului semnată de şeful acesteia, general-maior Ionel Gal:
"Conducerea Direcţiei Generale, apreciind în mod deosebit aportul
Dumneavoastră şi al colectivului filialei la buna desfăşurare a activităţii
Direcţiei Generale pe linia relaţiilor externe, competenţa cu care aţi organizat şi
asigurat în anul 1980 primirea şi îndeplinirea obiectivelor programelor vizitelor
la filială şi în municipiul Galaţi ale delegaţiilor din R.P. Chineză, R.S.F.
Iugoslavia şi R.P. Polonă, precum şi solicitudinea arătată oaspeţilor străini, vă
aduce calde mulţumiri şi vă doreşte Dumneavoastră şi colaboratorilor noi
succese în activitatea profesională şi în viaţa personală". Arhiviştii din R.P.
Chineză au vizitat unul din depozitele filialei, expoziţia organizată la sediul
acesteia, Combinatul Siderurgic Galaţi, Institutul de Proiectări şi Universitatea.
În cursul anului a fost preluată cantitatea de 762 m.l. arhivă de la creatorii şi
deţinătorii de documente, 1.064 de fotografii redând aspecte ale dezvoltării
urbanistice şi culturale ale municipiului Galaţi, 86 de documente prin
cumpărare şi 56 prin donaţie.
1981. După o perioadă îndelungată de timp, au fost controlate C.A.P.-urile
şi I.A.S.-urile de pe raza judeţului, ocazie cu care au fost semnalate numeroase
probleme din perspectiva arhivelor, începând de la păstrarea acestora în condiţii
necorespunzătoare şi terminând cu lipsa instrumentelor de evidenţă, drept
urmare pentru anul de referinţă au fost realizate două instruiri la care au
participat 112 angajaţi din domeniu. Baza documentară a fost îmbogăţită cu
preluarea a 275 m.l. arhivă. De asemenea, au fost achiziţionate pentru biblioteca
documentară 149 volume şi a fost editată broşura de prezentare a filialei cu
ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Statului. Filiala a fost
dotată în acest an cu staţia de alarmare şi semnalizare efracţie şi incendii. Filiala
a fost vizitată, în perioada 6-9 noiembrie, de arhivista poloneză Musovic Tadic
Nizara.
1982. Au fost preluaţi de la creatorii şi deţinătorii de documente 100 m.l.
arhivă. Au fost donate un număr de 167 documente datate în perioada 18441913. A fost amenajat atelierul foto în cadrul filialei. Au fost zugrăvite la
interior toate încăperile, cu excepţia depozitelor de arhivă.
1983. Au fost depuse eforturi considerabile pe linia controlului şi
acordării asistenţei de specialitate, beneficiind de aceste activităţi specifice un
număr de 361 organizaţii, fiind alocate în acest sens 169 zile. Au fost preluate
28 de fonduri însumând 100 m.l. arhivă şi 11 documente date în perioada 18611926. Eforturi susţinute s-au depus şi pe linia realizării unui volum de
documente privind tezaurul arhivistic de care dispunea instituţia, pentru
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onorarea la termen a acestui obiectiv personalul fiind nevoit să-şi replanifice
concediile de odihnă din perioada mai-septembrie.
1984. A fost realizată instruirea arhivarilor din domeniile sănătate şi
cooperaţie de pe raza judeţului. Au fost preluate 62 de fonduri însumând 201
m.l. şi 142 de documente prin donaţie (1811-1945). Au fost aplicate 15 amenzi
contravenţionale. Spaţiul expoziţional al filialei a fost mărit cu aproximativ 40
m.p. în urma demolării unor pereţi despărţitori de la parterul clădirii.

Expoziţia

cu titlul Dunărea în istoria poporului român, 1985

1985. Au fost instruiţi 133 arhivari de la 59 instituţii. Au fost preluate 78
de documente din perioada 1821-1948. În cursul anului a fost vernisată în
cadrul filialei expoziţia cu titlul Dunărea în istoria poporului român, expoziţie
cu caracter permanent care poate fi vizitată şi astăzi la sediul instituţiei.
Expoziţia s-a bucurat de o deosebită apreciere, fiind popularizată în cadrul a
două emisiuni de radio şi televiziune, precum şi printr-o serie de articole
publicate în ziarele "Viaţa Nouă" şi "România Liberă". A fost dispusă
verificarea existentului cu instrumentele de evidenţă pentru biblioteca
documentară a filialei care însuma peste 13.000 volume.
1986. Au fost organizate 4 instruiri, în cadrul cărora au fost instruiţi 560
arhivari de la 202 instituţii. Au fost preluaţi 104 m.l. arhivă, printre care
distingem şi un număr de 1.248 documente preluate de la Biblioteca "V.A.
Urechia", documente datate în perioada 1491-1930.
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1987. Reprezintă primul an în care nu au fost preluate documente de la
persoanele fizice. Expoziţia permanentă a fost vizitată de peste 600 persoane. În
plan editorial semnalăm apariţia lucrării Comisia Europeană a Dunării (18561949). Inventar arhivistic (autori Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian
Iordache, Viorica Solomon), Bucureşti, 1987.
DIRECŢIA GENHAL.II A ARHIVE i OR STATULUI
DIN
REPUBLICA
SOCIALIST.II
ROH.IINIA

COMISIA EUROPEANA
A DUNARII
(1856 - 19<19)

ITf\TULUI
ONAN IA

TEZAUR
DOCUMENTAR
GALAŢEAN

1988. Remarcăm colecţia donată de profesorul pensionar Gheorghe
Bujoreanu din Galaţi, cuprinzând un număr de 297 de documente datate în
perioada 1743-1900. Este publicată lucrarea Tezaur documentar gălăţean
(autori Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian Iordache, Viorica Solomon),
volum de documente care "a fost primit cu multă bucurie şi a fost apreciat atât
de specialişti cât şi de publicul larg". Este fmalizat procesul de sistematizare a
arhivelor din depozite. Au fost organizate 7 expoziţii din care 5 itinerante,
prezentate şi în mediul rural.
1989. Personalul filialei era compus din următorii: Bejan Cezar, şef
filială; Solomon Viorica, Duţă Alexandru, Iordache Stelian, arhivişti; Custură
Maria arhivar; Mihalache Maria, secretar; Drăgan Marieta, îngrijitor; Cojocaru
Elena, Iftirnie Virginia, Lazăr Soltana, paznici. Au fost preluate prin donaţie 50
de documente, au fost achiziţionate 123 volume de bibliotecă şi au fost
organizate 6 expoziţii.
1990. La 1 iunie 1990, conform ordinului ministrului de Interne, în funcţia
de şef de filială, în locul domnului Cezar Bejan, pensionat, este numit dl
Alexandru Duţă, funcţie pe care avea să o deţină până în februarie 1998.
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Studii, articole

şi comunicări

sau

susţinute

publicate în presa de specialitate
la sesiuni ştiinţifice

1976. Aspecte ale răscoalei din 1907 înfostuljudeţ Covrului;
1977. Informaţii noi din surse engleze despre desfăşurarea unor
operaţiuni militare în timpul războiului din 1877-1878 pe teritoriul Dobrogei
(coautor Alexandru Duţă);
1978. Reforma agrară de la 1864 în sudul Moldovei oglindită în
procesele dintre ţărani şi moşieri (coautor Alexandru Duţă);
1979. Manifestări de nesupunere şi împotrivire ale populaţiei din judeţul
Tecuci faţă de dictatura militara-fascistă şi armata germană (coautor
Alexandru Duţă);
1980. Oraşul Galaţi- centru important al industriei alimentare româneşti
la începutul secolului al XX-lea;
1981. Filiala Arhivelor Statului Judeţul Galaţi - broşură de prezentare şi
popularizare a filialei cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea
Arhivelor Statului;
1982. Activitatea diplomatică a lui Duiliu Zamfirescu în calitatea sa de
delegat al României la Comisia Europeană a Dunării (coautor Alexandru
Duţă);

Istoricul Comisiei Europene a Dunării (1856-1947);
Asistenta Medicală acordată de Spitalul Comisiei Europene a Dunării
echipaje/ar navelor comerciale şi populaţiei portului Sulina;
Nicolae Titulescu - personalitate politică remarcabilă pe plan intern şi
internaţional;

1984. Criterii care stau la baza preluării în depozitele Arhivelor Statului
a documentelor de la unităţile creatoare;
1987. Comisia Europeană a Dunării (1856-1949). Inventar arhivistic.
(autori Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian Iordache, Viorica Solomon),
Bucureşti, 1987, 250 p.;
1988. Tezaur documentar gălăţean (autori Cezar Bejan, Alexandru Duţă,
Stelian Iordache, Viorica Solomon), Bucureşti, 1988, 445 p.;
Categorii de documente tehnice. Modalităţi de organizare, păstrare şi
evidenţă.

Epilog. Având certitudinea că nu am reuşit să conturăm decât într-o mică
personalitatea complexă a distinsului director, colectivul Arhivelor
Naţionale Galaţi îşi exprimă în mod public recunoştinţa şi aprecierea pentru
eforturile depuse de domnul Cezar Bejan, model uman şi profesional, pe linia
păstrării, conservării şi valorificării Tezaurului Arhivistic gălăţean şi îi va păstra
o frumoasă amintire.
măsură
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GH. BUZATUUN MODEL DE SLUJITOR AL MUZEI CLIO
Dr. Ioan MITREA
Gheorghe Buzatu - a Model Servant of Muse Clio
Abstract
In spring 2013 we sadly lost one ofthe most prominent figures amongst
the Romanian historians, University Professor Dr. Gheorghe Buzatu (6.06.1939
- 20.05.2013). Creator of school in the historiography of the contemporary
national and universal context, he was the historian who had a crucial
contribution to integrating the Romanian history in Europe, consolidating its
place in the universal history. As a result of researches in the Romanian,
American, European and Russian archives, it has been attested that between
1967 and 2013, Buzatu had been the author, or co-author and coordinator of
over 70 volumes ofwork in the domain.
His main themes regarding the Romanian history in a universal context
between 1919 and 1947 were dealing with a broad diversity ofaspects, such as:
the history ofthe Romanian petrol, the Romanian foreign affairs between 1919
and 1947, the starting point and progress of World War II (1939-1945),
Romania's place in the context of World War II, Romania and the organisation
of Peace (1919-1947), Romania's role in the Cold War (1945-1989), the
development the Romanian Right Wing ( 1920-1941 ), the life and work of some
historians and politica! figures with crucial politica! roles in the country during
the decades prior to the Comrnunist Era, Romania in the foreign archives.
Buzatu was sustaining that any historiographic work ought to be sourced by
documented information. During his life, in any ofhis multiple roles- scientific
researcher, scientific coordinator, University Professor, creator of school in the
contemporary history, politica! figure- Gh. Buzatu appropriated profoundly the
cult of work, the cult of memory, the cult of friendship. His work has been
consistently mentioned about especially on the occasion of different
anniversaries and events.
Key Words: Gheorghe Buzatu, historian, University Professor, political figure,
the history ofthe petrol, World War II
Motto: "Cei vii pomenesc pe cei morţi. E o datorie pe care muritorii
şi-au

statornicit-o, dintr-u însuşi începutul gândului despre moarte".
(V. Pârvan)
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Breasla istoricilor români, Iaşul academic, Iaşul considerat de ani buni
ca fiind centrul din care se dă ora exactă în istoriografia românească a pierdut,
în primăvara anului 2013 , doi mari reprezentanţi, creatori de şcoală, prof. univ.
dr. doc. Mircea Petrescu-Dîmboviţa (21.05.1915 - 13.04.2013) creatorul şcolii
moderne de arheologie în vechea şi mereu întinerita capitală culturală şi
ştiinţifică a Moldovei, şi prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (6.06.1939 20.05 .2013), creator de şcoala în istoriografia epocii contemporane, naţionale şi
universale,
istoricul care a
contribuit decisiv la europenizarea
istoriei românilor, la integrarea
lor, tot mai credibilă, în istoria
universală.

Între cei doi mari istorici,
cunoscuţi şi consacraţi ştiinţific

pe plan naţional şi internaţional,
unul în domeniul arheologiei
preistorice şi celălalt în domeniul
istoriei
contemporane,
cu
precădere privind epoca celui deal Doilea Război Mondial, cu preliminările şi urmările sale, există câteva
elemente de legătură şi coincidenţe care ne reţin atenţia. Ca student, Gheorghe
Buzatu a fost discipolul profesorului Mircea Petrescu-Dîmboviţa, remarcat de
acesta, încă din anul I de facultate. N-a reuşit să-1 coopteze în cercul celor ce
s-au dedicat arheologiei, dar 1-a apreciat şi i-a urmărit permanent evoluţia
ştiinţifică, dându-1 mereu ca exemplu, de model, demn de urmat. Gheorghe
Buzatu a fost printre primii dintr-o promoţie de excepţie care a dat breslei
istorici de mare ţinută, precum V. Cristian, Ilie Seftiuc, V. Russu şi alţii. În
această elită, încă din anii studenţiei, Gheorghe Buzatu s-a dovedit a fi fost cel
mai bun. La un an de la terminarea facultăţii, răstimp în care a slujit cu dăruire
învăţământul preuniversitar, la Probota-Suceava, unde ne întâmpină şi azi
ctitoria voievodală a lui Petru Rareş , fostul Magistru Mircea PetrescuDîmboviţa, în calitate de director al Institutului de Istorie şi Filologie al Filialei
din Iaşi a Academiei Române, a avut iniţiativa de a-1 chema "în corpul
cercetătorilor", fiind destinat, la început, să se specializeze în arheologie.
Împrejurările i-au fost favorabile şi la foarte scurt timp Gheorghe
Buzatu a optat defmitiv pentru domeniul ce avea să-I consacre, pe cele mai
înalte trepte ale cercetării istorice, respectiv epoca contemporană a istoriei
naţionale şi universale.
În scut timp între fostul Magistru, arheolog şi director de Institut, şi
strălucitul fost student, devenit cercetător ştiinţific , dar la istorie contemporană,
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îndeplinind ani buni funcţia de secretar ştiinţific al Institutului s-a înfrripat,
crescut şi maturizat o colaborare exemplară. În fapt pentru mulţi ani Gheorghe
Buzatu, în calitate de secretar ştiinţific (1975-1990), a fost stâlpul de beton al
Institutului de Istorie din Iaşi denumit Institutul de Istorie şi Arheologie "A.D.
Xenopol", apărând cu tenacitate şi inteligenţă interesele colegilor, interesele
Institutului şi, în fapt, interesele şi obiectivele istoriografiei româneşti.
Conlucrarea colegială benefică, dintre Magistrul director, Mircea PetrescuDîmboviţa şi secretarul ştiinţific, Gheorghe Buzatu, devenit între timp un mare
specialist în istoria contemporană, a rămas ca un model demn de urmat, dar
greu de depăşit.
Între viaţa şi destinul celor doi mari istorici, buni colaboratori în
conducerea Institutului de istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol", mai există şi
alte coincidenţe. Mai menţionăm doar una. Amândoi ne-au părăsit în primăvara
anului 2013. Acum sunt iarăşi "destul de apropiaţi" în cimitirul "Eternitatea"
din Iaşi. Distinsul arheolog, Acad. prof univ. dr. Mircea Petrescu-Dîmboviţa
ne-a părăsit, pe neaşteptate, la 13.04.2013, cu cinci săptămâni şi trei zile înainte
de a împlini respectabila vârstă de 98 de ani, iar Prof. univ. dr. Gheorghe
Buzatu ne-a părăsit doar după cinci săptămâni şi o zi după plecarea Magistrului,
cu două săptămâni şi patru zile înainte de a împlini frumoasa vârstă de 74 de
ani, aflat la apogeul puterii sale creatoare în slujba muzei Clio.
Probabil că Magistrul său, distinsul arheolog Mircea PetrescuDîmboviţa, a dorit să-I aibă aproape pe blândul şi priceputul său colaborator,
istoricul de anvergură şi reputaţie naţională şi internaţională, Gheorghe Buzatu,
întru colaborarea lor în eternitate.
Încă din timpul vieţii, de la primele studii publicate, şi, îndeosebi, după
susţinerea tezei de doctorat cu o lucrare de excepţie, Gh. Buzatu s-a impus în
sânul breslei, devenind, cu fiecare nouă lucrare, un istoric dintre aceia meniţi să
menţină mereu treaz interesul specialiştilor în istorie dar şi interesul publicului
larg.
Deşi marcat de unele probleme de sănătate, începând de la sfârşitul
anului 1996, a muncit cu aceeaşi tenacitate, fiind mereu o prezenţă activă în
câmpul istoriografiei româneşti. Dovadă stă şi faptul că duminică 19 mai 2013 a
participat la ,,Zilele Culturale ale Bârladului", unde, după cum mărturiseşte
bunul său prieten, distinsul istoric, Ioan Scurtu, "profesorul (Gh. Buzatu) a fost
în formă, activ, incisiv şi documentat, ca de obicei".
Dar timpul n-a mai avut răbdare Moire s-a grăbit tăindu-i frrul vieţii pe
neaşteptate, a doua zi, luni 20 mai 2013 spre orele prânzului. Tragicul
eveniment ne obligă, de acum înainte, ca atunci când pomenim numele marelui
istoric Gheorghe Buzatu să folosim doar timpul trecut al verbului "a fi". Fizic,
ne-a părăsit pentru totdeauna, dar spiritul său este şi va fi mereu prezent alături
de noi şi de cei care vor veni după noi şi se vor adăpa negreşit şi din izvorul cu
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mereu proaspătă a operei lui Gh. Buzatu, operă, cu adevărat, nemuritoare.
Sub acest aspect, al moştenirii ştiinţifice, istoricul, Gheorghe Buzatu este
contemporanul nostru şi va fi contemporanul celor ce vor veni după noi.
Despre viaţa şi activitatea istoricului Gheorghe Buzatu s-a scris relativ
mult, dar nu îndeajuns, încă în timpul vieţii sale, îndeosebi cu prilejul unor
aniversări, amintim în acest sens doar volumele omagiale, precum: Omagiu
istoricului Gh. Buzatu, coordonator dr. Horia Dumitrescu, Focşani, Editura
Empro, 1999; Politică diplomaţie şi război: Profesorul Gh. Buzatu la 70 de ani,
coordonatori Sorin Liviu Damean, Marusia Cîrstea, Craiova, Editura
Universitaria, 2009; Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă. Permanenţe,
Omagiu Profesorului Gheorghe Buzatu, coordonator Stela Cheptea, vol. I şi
vol. II, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009. La capitolele din aceste volume,
despre viaţa, activitatea ştiinţifică şi cetăţenească a istoricului Gheorghe Buzatu
se adaugă unele medalioane din enciclopedii, dicţionare, periodice culturale etc.
(Cf. Referinţe despre Gh. Buzatu, în Paradigmele istoriei, vol. II, citat mai sus,
p. 450). S-a scris deja şi cu siguranţă se vor mai scrie multe texte dedicate
marelui istoric, după trecerea sa în lumea celor drepţi. La toate acestea se
adaugă şi palidele noastre rânduri, evidenţiind doar câteva aspecte privind
OMUL şi SAVANTUL Gheorghe Buzatu. Niciun text scris până acum sau din
cele care se vor mai scrie, cu siguranţă, nu pot cuprinde vastitatea operei sale.
Pentru aceasta există doar o singură cale: să-i recitim mereu opera.
Gheorghe Buzatu s-a născut în lumea satului românesc, la Sihlea
Vrancea, în ziua de 6 iunie 1939, într-un moment în care nori negri,
ameninţători se adunau deasupra Europei şi, în context, asupra României. A
copilărit într-o lume zbuciumată, marcată de anii Războiului Al Doilea Mondial
cu momentul dramatic al prăbuşirii României Mari, în vara fierbinte a anului
1940, anii eforturilor umane şi materiale ale participării la războiul din Est şi
din Vest, de anii instaurării comunismului în România şi începutului edificării
societăţii de tip sovietic, o societate străină total de tradiţiile şi năzuinţele
poporului român. După clasele primare în localitatea natală, a urmat Liceul
"Alexandru Vlahuţă (azi Colegiul Naţional ,,Regele Ferdinand I", cum s-a
numit şi înainte de 1948) din Rârnnicu Sărat şi apoi cursurile Secţiei de Istorie
din cadrul Facultăţii de Filologie-Istorie ( 1956-1961 ), de la Universitatea "ALI.
Cuza" din Iaşi. Din anul 1 s-a impus ca un student de excepţie. Rând pe rând
profesorii săi, din cei cinci ani de studenţie, au rămas fascinaţi de cel care
creştea sub ochii lor. Fără îndoială a fost cel mai bun student dintr-o serie de
excepţie care a dat nume marcante pentru învăţământul superior şi istoriografia
noastră. Pentru noi, din seriile care i-am urmat, Gheorghe Buzatu a fost un
model provocator, mobilizator, dar foarte greu de egalat. Pentru orice amănunt
de specialitate, pentru o informaţie bibliografică, îndeosebi pentru epoca
modernă şi contemporană, erai trimis, de către colegi sau de către unii asistenţi
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şi lectori, conducători de seminarii, la studentul Gheorghe Buzatu. Aşa s-a
impus încă din anii finali de facultate ca un îndrumător ştiinţific autentic,
formator de discipoli, anunţându-se deja ca un istoric de mare viitor. La
terminarea facultăţii, deşi a fost şef de promoţie, nu a putut fi repartizat în
învăţământul superior sau în cercetare. Precum în multe alte cazuri, în epocă,
"dosarul", cu rădăcinile sale, nu i-a fost favorabil şi rezultatele muncii de cinci
ani au fost trecute pe planul doi, aşa încât a mers, prin repartiţie, la o şcoală
sătească, la Probota- Suceava, autornângâindu-se cu faptul că a ajuns în satul
în care punctul de reper era Mănăstirea Probata, ctitoria marelui voievod Petru
Rareş. Se poate spune că aici la Probata şi-a început Gh. Buzatu munca de
cercetare, ca medievist însă, adunând o bogată documentaţie ce a stat la baza
realizării micro monografiei Mănăstirea Probota (care a văzut lumina tiparului
în 1968, la Editura Meridiane, într-o ediţie în limba română şi una în limba
franceză), o excelentă lucrare valabilă şi astăzi, citită şi citată de cei care se
ocupă de monumentele istorice şi arta medievală din Moldova.
Dar, deşi trăiam vremuri grele şi apăsătoare, colectivizarea agriculturii
trebuia încheiată cât mai curând, părinţii noştri fiind ameninţaţi că vom fi daţi
afară din facultate "dacă nu se trec urgent la "colectiv", unii din profesorii
noştri nu I-au uitat pe Gh. Buzatu, pe care ni-l dădeau drept exemplu de student
excepţional. Profesorul nostru comun, Mircea Petrescu-Dîmboviţa, a avut
iniţiativa fericită de a-1 chema pe Gh. Buzatu în câmpul cercetării ştiinţifice la
Institutul de Istorie şi Filologie din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române
(numită atunci Academia R.P.R.), fiind destinat să se specializeze în arheologie.
Dar visul lui Gh. Buzatu nu era arheologia, deşi suntem convinşi că ar fi fost un
specialist de excepţie al domeniului având toate calităţile/atributele unui mare
arheolog. Împrejurările i-au fost favorabile, fiind susţinut de unii, iar alţii nu
s-au opus, deşi I-ar fi dorit în cercul lor de cercetare, încât Gh. Buzatu a putut
opta pentru colectivul de cercetare specializaţi în istoria contemporană naţională

şi universală.

Dedicându-se în mod exemplar cercetării ştiinţifice, Gh. Buzatu s-a
orientat spre problemele cruciale ale istoriei contemporane. Parafrazând spusele
lui V. Pârvan despre marele medievist Dimitrie Onciul, putem zice şi noi acum
despre Gh. Buzatu că atunci când a fost să-şi aleagă piatra de încercare a
vocaţiei sale de istoric, el nu s-a oprit la întrebări uşoare, la rezumări şi povestiri
de documente limpezi, ci, în romantică îndrăzneală a atacat unele din cele mai
complexe şi controversate probleme ale istoriei contemporane. Gh. Buzatu a
parcurs toate treptele ierarhice din Institutele academice de cercetare ştiinţifică,
respectiv cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific principal, gradele III ( 1971 ), II
( 1990), I (1994 ).
Marile teme ale operei sale, circumscrise istoriei contemporane a
României în context universal, dintre anii 1919-1989, au fost istoria petrolului
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românesc, politica externă a României între 1919-1947, originile, declanşarea şi
desfăşurarea celui de-al Doilea Război Mondial, dintre 1939-1945, România în
contextul acestui război, România şi organizarea Păcii (1919 -1947), România în
contextul "Războiului rece" (1945-1989), evoluţia dreptei româneşti (19201941 ), viaţa şi activitatea unor mari istorici sau oameni politici cu
responsabilităţi majore în destinele ţării din deceniile premergătoare instaurării
regimului comunist, România în arhivele străine etc. Fiecare din aceste
probleme şi-a găsit locul în miile de pagini dăruite de Gh. Buzatu istoriografiei
româneşti şi universale. Menţionarea unora din aceste lucrări este necesară,
pentru a contura tabloul preocupărilor marelui istoric, (o listă aproape completă
a lucrărilor sale poate fi consultată în Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă.
Permanente. Omagiu Profesorului Gheorghe. Buzatu, coordonator Stela
Cheptea, vol. II, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 431-458 şi alte lucrări
citate în acest volum la p. 451, nota 1, la care se adaugă, evident, lucrările
publicate după 2009, până în ultimele zile de viaţă ale marelui istoric.
O statistică, incompletă, ne
arată că Gh. Buzatu a fost autorul,
co-autorul sau coordonatorul a
peste 70 de volume, înşirate
precum perlele
unui
şirag,
începând din 1967 până în 2013,
dintre care menţionăm : România
şi
trusturile
petroliere
internaţionale până
fn 1929,
lucrare excepţională, prezentată ca
teză de doctorat la Universitatea "AL 1. Cuza" din Iaşi, în 1971, autorul
devenind doctor în istorie la doar 32 de ani. Datorită vremurilor lucrarea a văzut
lumina tiparului abia în 1981, când şi la noi bătea un uşor vânt al dezgheţului
care dezmorţise vechile canoane de tip bolşevic. Dovadă a valorii intrinseci,
lucrarea lui Gheorghe Buzatu a fost distinsă cu Premiul Academiei Române (pe
atunci Academia R.S.R.), pe anull981. Problema "aurului negru" românesc 1-a
preocupat şi în anii ce au urmat, dovadă că ne-a dat, în 1998, o nouă lucrare de
sinteză, intitulată O istorie a petrolului românesc, distinsă tot cu Premiul
Academiei Române. Revenind la principalele lucrări ale lui Gheorghe Buzatu,
menţionate aici oarecum cronologic, să amintim volumele, dedicate lui N.
Iorga (1971, 1994 şi 1999, în colaborare), Din istoria secretă a celui de-al
Doilea Război Mondial, vol. I (1988) şi vol. II (1995), Războiul marilor spioni,
vol. I (1985) şi vol. II (1989), Mareşalul Ion Antonescu fn faţa istoriei (în
colaborare), vol. I-II (1990), vol. III (2002), România cu şi fără Antonescu,
Documente, studii, relatări şi comentarii, (1991 şi ediţia a II-a, 1998, Mareşalul
Antonescu la judecata istoriei. Contribuţii, mărturii, documente (2003),
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Trecutul la judecata istoriei, Mareşalul Antonescu - Pro şi contra (2006),
Hitler, Stalin, Antonescu, voi. 1 (2005) şi Stalin, Hitler, Antonescu, voi. II (în
colaborare) (2007), Antonescu, Hitler, Stalin. Un raport prefinal, voi. III
(2008), Pace şi război (1940-1944), Jurnalul Mareşalului Ioan Antonescu (4
sept. 1940 - 31 dec. 1941 ), în colaborare, (2008), Procesul şi execuţia
Mareşalului Ion Antonescu, în colaborare, (2009), Istoria interzisă. Mărturii şi
documente cenzurate despre mareşa/ii României: Alexandru Averescu,
Constantin Prezan, Ion Antonescu (1990), Războiul mondial al spioni/ar, 19391989, ( 1991 ), Românii în arhivele Americii, L Comunismul trece Nistru/ ( 19441947), ( 1992), Românii în arhivele Kremlinului (1996), Arhive secrete,
secretele arhivelor, voi. I-II, în colaborare, (2005), Românii în arhive, în
colaborare, (2008), România în arhivele străine. Studii şi documente, în
colaborare, 1-11, (2009), România şi războiul mondial din 1939- 1945 (1995),
România şi Primul Război Mondial, în colaborare, (1998), România şi
Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920), în colaborare, (1999), Istoria
Românilor în secolul XX, în colaborare, (1999), România şi al Doilea Război
Mondial, în colaborare, (2000). Diplomaţie şi diplomaţi români, voi. I-II, în
colaborare, (2001-2002), România şi Marile Puteri (1939-1947) (2003),
România în ecuaţia războiului şi păcii (1939-1947), în colaborare, (2009) etc.
A colaborat la 5 Tratate şi Enciclopedii, precum Tratatul de Istoria
Românilor, voi. VIII, 2003 şi voi. IX, 2008, cu peste 140 de pagini de autor; 10
ediţii, între care N. Iorga, Istoria Românilor, în zece volume, ed. a II-a, critică şi
adnotată, coordonator cu Victor Spinei, din care au apărut opt volume, M.
Eminescu, Sens, timp şi devenire istorică, I-II, Iaşi, 1988-1990; peste 400 de
studii şi articole, apărute în diverse periodice precum: Revista de istorie,
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol", ,,Revue
Rournaine d'Histoire", "Cercetări Istorice", "Nouvelles Etudes d'Histoire",
"Hierasus", "Mousaios", "Historia", "Academica", ,,Dacoromania", "Studii şi
Articole de Istorie", "Magazin istoric", ,,Europa XXI", ,,Dosarele istoriei",
"Revista de istorie militară", "Analele Universităţii Craiova" - Seria Istorie,
"Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice ale Academiei", "Argesis", ,,Pro Saeculum", "Zargidava" - revistă de istorie etc. În ,,Zargidava", XII, 2013, a
publicat unul din ultimele sale articole antume cu titlul Mihai Antonescu şi
interesele României (1940-1944).
A colaborat la peste 15 volume omagiale dedicate aniversării unor
confraţi din breasla istoricilor, a scris peste 50 de Prefeţe, Cuvinte înainte sau
Argumente. A coordonat, având drept colaboratori şi alţi confraţi ai breslei,
celebra Colecţie "Românii în istoria universală" din care, între 1986-2009, au
apărut 140 de volume. Tot ce a scris Gheorghe Buzatu s-a încadrat în limitele
adevărului istoric şi a respectului pentru adevăr. Lucrările lui Gheorghe Buzatu
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în tiraje mari, unele impresionante, dovadă a interesului
a publicului larg dornic să cunoască istoria adevărată, o istorie
bazată pe documente şi nu pe sentimente sau comenzi politice. Aş da exemplu,
lucrarea Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial (1988), care s-a
tipărit într-un tiraj de 250.000 de exemplare (da, două sute cincizeci de mii de
exemplare!). Interesul crescut pentru cărţile sale s-a menţinut şi după 1989, cu
atât mai mult dacă avem în vedere noul climat, marcat de desfiinţarea cenzurii
şi deschiderea arhivelor naţionale şi marilor arhive străine. Se ştie, de exemplu,
că pentru Mareşalul Ion Antonescu în faţa istoriei (1-11, 1990) zile întregi s-au
făcut mari cozi la Institutul de Istorie "A.D. Xenopol", pentru procurarea
acestei cărţi, îndelung aşteptată de specialişti, dar şi de numeroşi iubitori de
istorie.
Gheorghe Buzatu nu a fost doar un trecutolog, un istoric retras, izolat
între cărţi şi documente, ci un istoric-cetăţean care a participat activ la viaţa
societăţii româneşti, din anii tumultuoşi de după 1989. Încă din ianuarie 1990 a
scos publicaţia "Curierul de Iaşi", (cu trei numere pe săptămână), având la
început un tiraj de 200.000 de exemplare, care se vindeau, în ziua apariţiei, în
toate oraşele din Moldova şi Bucureşti. În anul2000, a fost ales senator de Iaşi,
din partea PRM, fiind vice-preşedinte al Senatului României, în toate cele opt
sesiuni ale legislaturii 2000-2004. Cuvântul marelui istoric s-a auzit deseori în
Senatul României, în Camerele reunite ale Parlamentului României sau în
Adunarea Generală a Consiliului Europei de la Strasbourg (2003-2004). În acei
ani Gheorghe Buzatu a făcut şi a scris istorie. Dovezi ale prezenţei sale active
în Parlamentul României, ca istoric- senator rămân, câteva lucrări, semnate de
Gh. Buzatu ca autor sau co-autor, între care O istorie a prezentului (2004),
Discursuri şi dezbateri parlamentare (1864-2004), în colaborare, în două ediţii
2004, 2006, Istoria Senatului României, în colaborare (2004).
Istoricul Gheorghe Buzatu a urmărit să le vorbească senatorilor,
parlamentarilor în general, despre nevoia de istorie, de o istorie adevărată,
bazată pe documente. Demersurile sale, în acest sens, ne amintesc de cerinţele
lui M. Kogălniceanu, care în 1878, în Parlamentul României spunea că a cheltui
ca ţara să aibă "istorie şi corpuri savante - nu e un gest de risipă". A rămas
memorabil, şi va rămâne peste ani şi ani, discursul istoricului - senator Gh.
Buzatu din Senatul României, rostit timp de peste două ore la 3 noiembrie
2003, cu prilejul dezbaterii Proiectului de Lege privind ratificarea Tratatului
semnat la Moscova la 4 iulie 2003, de România şi Federaţia Rusă, discurs
publicat sub Titlul: Blestemul poziţiei geopolitice a României: Suntem prea
aproape de Rusia şi prea departe de Dumnezeu, Cf. Paradigmele istoriei.
Omagiu Profesorului Gh. Buzatu, Iaşi 2009, p. 323-334. În tot ce a scris,
Gheorghe Buzatu a fost de o rigoare ştiinţifică exemplară, având toate cele pe
care N. Iorga le considera necesare unui adevărat istoric: material, critică,
s-au

tipărit

specialiştilor şi
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organizare şi stil. Toate acestea se regăsesc, din plin în opera lui Gh. Buzatu.
Fiecare afirmaţie, fiecare comentariu, judecată ori concluzie porneau la Gh.
Buzatu de la documente. Din acest punct de vedere a fost un demn şi remarcabil
continuator al lui N. Iorga. Dacă patriarhul istoricilor români, N. Iorga, formula
chemarea: "Îmi daţi izvoare scriu istorie", Gh. Buzatu considera că orice
demers istoriografic trebuie să se bazeze pe documente. De aici, lupta sa
permanentă, şi înainte şi după 1989, de a avea acces la arhive, la documentele
din arhivele româneşti şi străine. Se poate spune că Gh. Buzatu reprezintă o
nouă vârstă a istoriografiei noastre privind epoca contemporană. Este vârsta ce
stă sub semnul expansiunii documentare.
A studiat şi a adus în ţară, în copii, mii şi mii de documente. Este grăitor
să menţionăm că a avut şase stagii de documentare în arhivele din URSS/
Federaţia Rusă, între 1976-1994, trei stagii de documentare în M. Britanie (în
1978, 1986 şi 1994) şi 23 de stagii în arhivele din SUA (între 1980 -2012) etc.
Îndemnul sub care Gh. Buzatu a scris istorie a fost: "Îmi daţi documente scriu
istorie. Fără documente nu se poate scrie istorie adevărată".
Gh. Buzatu a avut o putere de muncă rar întâlnită la mulţi confraţi. Din
primii ani de activitate pe ogorul patronat de muza Clio, mai exact încă din anii
studenţiei şi până în ultimele zile ale vieţii a muncit enonn, fiind convins că
"munca e ritmul vieţii", cum spunea V. Pârvan. Şi roadele muncii sale se văd.
Câteva exemple sunt semnificative. În 1990 a publicat trei cărţi, în 1998 patru
cărţi, iar în 1999 i-au apărut cinci cărţi. Între 2004 şi 2009, adică între vârsta de
65 şi 70 de ani, a publicat peste 20 de cărţi. În medie, Gh. Buzatu a publicat mai
mult de o carte pentru fiecare an din viaţă şi mai mult de două pagini de carte,
pentru fiecare zi din viaţă! A fost într-o luptă continuă cu timpul. A muncit cu
mare dăruire, cu o tenacitate benedictină până la trecerea în lumea celor drepţi.
Se simţea mereu dator şi nu voia să rămână dator faţă de Clio, pe care a slujit-o
în mod exemplar, şi faţă de semenii săi. Lui Gheorghe Buzatu i se potrivesc
foarte bine cuvintele lui Vasile Pârvan scrise în Memoriale: "Ci nimeni nu ştie
când îi va veni ceasul, să se risipească în nefiinţă ... Ferice de acela care atunci
nu e găsit dator, ci dimpotrivă, se arată a fi dăruit el pe alţii, din larga revărsare
a bogăţiei sale". Da, Gheorghe Buzatu nu a fost găsit dator, la momentul
bilanţului vieţii sale, ci dimpotrivă mulţi au fost dăruiţi din larga revărsare a
bogatului său spirit. Din îmbelşugatul tezaur al cunoştinţelor sale a dat, cu
mărinimie, la toţi, fără deosebire, la specialişti ca şi la iubitorii de istorie.
Încă din timpul vieţii, Gheorghe Buzatu a fost considerat un magistru şi
un model, cum aprecia regretatul mare istoric Florin Constantiniu. Magistru
pentru că "are o operă de dimensiuni impresionante", iar ca model "oferă
exemplul luminos al istoricului devotat profesiunii, detaşat de vrăjbi şi
sporovăieli răutăcioase", "hrănindu-se din cărţi şi documente", oferindu-ne "un
exerciţiu spiritual de o rigoare monastică".
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Cărţile sale, precum şi toate textele sale se citesc cu interes pentru bogata
lor informaţie, se citesc cu plăcere pentru frumoasa limbă română în care au
fost scrise. Gheorghe Buzatu era ascultat cu mare interes, în întrunirile
academice, din ţară şi străinătate, la colocvii şi simpozioane, la întâlniri cu
cititorii, în momentele prezentării unor noi apariţii editoriale etc. Vorbea, în
toate împrejurările publice, cu calmul unui mare preot (Pontifex Maximus), cu
dezinvoltura unui mare avocat, cu talentul unui mare orator şi rigoarea unui
savant. Pentru mulţi dintre noi, Gheorghe Buzatu a fost un "Nicolae Iorga al
generaţiei noastre", nu numai că chiar chipul său avea ceva din chipul marelui
înaintaş, dar gândea în spiritul lui Nicolae Iorga, cum remarca distinsul
medievist Al. Andronic, contemporan cu cei doi mari reprezentanţi ai
istoriografiei noastre, amintiţi mai sus.
Gheorghe Buzatu este nu doar un mare istoric al epocii noastre, dar prin
vasta sa operă, prin problematica abordată şi noile căi deschise este şi un istoric
al viitorului, "un istoric care nu poate fi ocolit", cum observa acad. Valeriu
Cotea. Pe lângă opera ştiinţifică, definitorie şi trainică, contemporanii au reţinut
nu numai implicarea în viaţa politică, în calitate de Senator de Iaşi, despre care
am amintit mai sus, dar şi activitatea sa bogată, rodnică, sub alte aspecte ce ţin
de Clio, cum au fost responsabilitatea de secretar ştiinţific al Institutului de
Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol" din Iaşi (1975-1990), fondator şi director
(1992-2002) al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană, al Filialei din Iaşi a
Academiei Române şi nu în ultimul rând conducător de doctorat şi profesor
universitar.
Dacă regretatul profesor Mircea Petrescu-Dîmboviţa, cel care a avut un
mare rol în aducerea lui Gheorghe Buzatu la Institutul de Istorie şi Filologie din
Iaşi nu 1-a avut pe acesta drept colaborator întru ale arheologiei, cum şi-ar fi
dorit cu ardoare, aşa cum am mai amintit în treacăt, în schimb, în calitate de
director al Institutului menţionat, 1-a avut colaborator, foarte apropiat, ca
secretar ştiinţific al Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol" (19751990). A fost timp de aproape 15 ani mâna dreaptă a Profesorului Mircea
Petrescu-Dîmboviţa, stâlpul de beton al Institutului, spre binele breslei
arheologilor şi istoricilor ieşeni, în fapt spre binele istoriografiei noastre. În
calitate de secretar ştiinţific, Gheorghe Buzatu s-a implicat cu responsabilitate
în întreaga activitate a Institutului, în coordonarea activităţii de cercetare
ştiinţifică şi în realizarea Anuarului Institutului, devenit o publicaţie de referinţă
a istoriografiei româneşti. Institutul ieşean al istoricilor şi arheologilor şi-a trăit
atunci timpul de glorie. Cele două publicaţii ale Institutului, respectiv Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol" şi "Arheologia Modovei",
erau puncte de reper în cercetarea istorico-arheologică din România, adevărate
paşapoarte, pe toate meridianele lumii, ale istoriografiei româneşti.

https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

621

Şi totuşi, ar fi greşit să nu amintim
Gheorghe Buzatu nu a avut în acei ani
şi motive de nemulţumire . Unii colegi
chiar dintre cei sprijiniţi de el, i-au
devenit adversari, răufăcători. Câţiva
dintre "colegi" au devenit "surse"
informative pentru securitate. Gheorghe
Buzatu a avut DUI cu nr. 4638. În
ianuarie 1989 i s-a retras dreptul de
semnătură. Biroul său de lucru era înţesat
de microfoane şi camere video etc., etc.
A avut duşmani în Institutul de Istorie
,,A.D. Xenopol" şi după decembrie 1989.
"Au reînceput spionarea, şicanările, cele mai multe de o meschinărie
incredibilă", cum mărturiseşte doamna dr. Stela Cheptea, colaboratoare
apropiată a distinsului istoric, Gheorghe Buzatu, şi cunoscătoare a vieţii din
Institut. Lucrurile s-au precipitat şi, "în 1992 chiar pentru conducerea Filialei
Iaşi a Academiei Române devenise limpede că starea de fapt nu mai putea
trena", mărturiseşte doamna Stela Cheptea. Drept urmare, la 16 iulie 1992,
Biroul Prezidiului Academiei Române a avizat constituirea, în cadrul Filialei
Iaşi, a unui colectiv de istorie, consacrat ulterior drept Centru de Istorie şi
Civilizaţie Europeană. Fondatori ai Centrului erau Gheorghe Buzatu, Stela
Cheptea, I. Saizu, V.F. Dobrinescu şi Emil Emandi, Director al Centrului de
Istorie şi Civilizaţie Europeană a fost de la început Gh. Buzatu (1992-2002). În
doar un deceniu şi jumătate, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, cu un
colectiv restrâns, dar valoros, condus cu pricepere, cu har de "mare gospodar",
de către Gheorghe Buzatu, în primul deceniu de existenţă şi apoi de către
doamna dr. Stela Cheptea, a devenit un centru academic, reprezentativ, pe plan
naţional şi internaţional, pentru istoriografia românească. A scos o revistă
proprie "Europa XXI" care a depăşit deja douăzeci de numere, a continuat
colecţia "Românii în istoria universală", care a trecut de 140 de numere, a
publicat alte zeci de volume de documente, monografii şi sinteze etc. (Cf.
pentru primul deceniu şi jumătate de activitate, volumul Centru de Istorie şi
Civilizaţie Europeană . 15 ani de activitate (1992-2007), realizat de Sorin Iftirni,
Corneliu Ciucanu, B. Apăvăloaiei, Iaşi, 2007). De la înfiinţare şi până în ultima
zi de viaţă (era la masa de lucru când inima a încetat să-i mai bată), Gheorghe
Buzatu a fost sufletul Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană, coloana
vertebrală a acestui prestigios centru de cercetare academică. În fapt, când
spuneai Gheorghe Buzatu înţelegeai Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană,
iar când spuneai Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană înţelegeai Gheorghe
Buzatu. Era un Om de ştiinţă care valora cât un Institut.
că
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Pe parcurs, fără a slăbi ritmul şi randamentul cercetărilor sale, istoricul
Gheorghe Buzatu şi-a asumat şi alte obligaţii pe care şi le-a îndeplinit în mod
exemplar. În 1994 i s-a acordat dreptul de a conduce doctorate în istoria
contemporană, din 1 februarie 1998 a devenit profesor universitar titular la
Facultatea de Litere şi Istorie din cadrul Universităţii din Craiova şi, apoi la
Universitatea "Ovidius" din Constanţa.
În realitate, Gheorghe Buzatu toată viaţa lui a fost profesor, îndrumător
al tinerilor ce au optat să slujească muzei Clio. Şi atunci când nu era în schema
vreunei facultăţi şi această nedreptate a resimţit-o încă de la absolvire, când deşi
a fost şef de promoţie, a fost trimis la o şcoală rurală, unde a slujit cu credinţă
istoria, în tot timpul vieţii sale a îndrumat tineri istorici, cum nu mulţi au reuşit,
a devenit treptat un magistru autentic. Valenţele sale de mare magistru s-au
evidenţiat, cu prisosinţă, de la începutul anului 1998, când a devenit profesor
universitar titular la Craiova şi, mai apoi, la Constanţa.
În calitate de profesor universitar şi conducător de doctorat, Gheorghe
Buzatu a îndrumat sute şi sute de studenţi, peste o sută de tineri şi mai puţin
tineri, doctoranzi, specializaţi în istoria contemporană. A fost "specialistul cel
mai de seamă al unor domenii ale istoriei contemporane", cum aprecia acad.
Dan Berindei, a format o cohortă de specialişti, în fapt, o şcoală de istorici,
specialişti în istoria contemporană, care poate fi numită, fără rezerve, "Şcoala
de istorie Gheorghe Buza tu".
Gheorghe Buzatu prin tot ce a făcut pentru foştii săi studenţi, doctoranzi
şi colaboratori, trăieşte în sufletul acestora şi asta îl înalţă în faţa noastră ca om,
ca savant cetăţean. ,,Putinţa de a trăi noi înşine în sufletele altora e singura
adevărată valoare omenească" spunea marele savant Vasile Pârvan. Da,
profesorul - istoric Gh. Buzatu trăieşte în sufletele multor contemporani şi
această preţuire este poate cea mai înaltă distincţie acordată ilustrului istoric.
Dar, Gheorghe Buzatu, nu numai că trăieşte în sufletele altora, dar el
rămâne contemporanul nostru, ne însoţeşte cu urmări binefăcătoare. Să ne
reamintim cuvintele lui Thomas Carlyle care spunea că "oamenii mari, oricum
i-am lua, sunt o tovărăşie folositoare".
Cu timpul, Gheorghe Buzatu a devenit nu numai un istoric de primă
mărime naţională, dar şi o voce pe plan internaţional, dovadă participările sale
la manifestări ştiinţifice internaţionale, dintre care menţionăm: participarea la
Colocvii le de istorie anglo-român (Londra 1978 şi 1984, Iaşi 1981 ), germanaromân (1978, 1985), americana-român (1985), româna-olandez (Cluj-Napoca,
1983), israeliana-român (Tel-Aviv, 1994), la Comisia de istorie rusa-română
(Moscova, 1994), Congresele mondiale de istorie (Bucureşti, 1980 şi Stuttgart,
1985), Congresele anuale ale istoricilor americani ( 1985, 1986 şi 1987),
Congresul internaţional de studii sud-est europene (Sofia, 1989), Conferinţa
internaţională privind istoria celui de-al Doilea Război Mondial (Moscova,
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1991 ), Conferinţa internaţională consacrată Pactului de neagresiune sovietogerman din 23 august 1939 (Chişinău, 1991), Seminarul UNESCO (Veneţia,
1996) etc. A fost cooptat în diverse comisii, comitete şi asociaţii academice,
dintre care menţionăm selectiv: Vicepreşedinte al Comisiei Internaţionale
pentru istoria relaţiilor internaţionale, cu sediul la Roma ( 1985), al Asociaţiei
Americane de Istorie ( 1996-1998), Comitetului român pentru istoria celui de Al
Doilea Război Mondial (din 1995), al Clubului istoricilor "Nicolae Iorga" (din
2000) etc. Din 2008 a devenit membru corespondent al Academiei Oamenilor
de Ştiinţă din România. A fost distins cu mai multe premii şi titluri între care:
Premiul Academiei Române ( 1981 şi 1998), Premiul de Excelenţă al UNESCO
(1990), Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler al Preşedinţiei
României (2004), Doctor Honoris Causa al Universităţii "Ovidius" din
Constanta (2007) etc.
Dovadă a preţuirii sale sunt şi volumele omagiale din 1999 (la Focşani)
şi 2009 (la Craiova şi Iaşi). Şi parcă a fost un făcut, în plină glorie ştiinţifică,
academică, Gheorghe Buzatu a mai suferit alte acte de nedreptate. În 2003, când
era cunoscut pe plan naţional şi internaţional ca un mare istoric, care conta
enorm în elita naţională a istoricilor, dar şi în elita internaţională, Secţia de
Ştiinţe Istorice şi Arheologice a Academiei Române, la sugestia şi insistenţele
conducerii Filialei Iaşi a Academiei Române, precum şi a numeroşi istorici,
intraţi deja sub cupola Academiei Române, au făcut propunerea ca Gheorghe
Buzatu să fie nominalizat pentru un loc în Academie ca membru corespondent,
s-a săvârşit un act de mare nedreptate. Propunerea amintită nu a fost validată pe
motiv că în acel moment Gheorghe Buzatu era persoană publică, cu funcţii
înalte în stat, senator şi vicepreşedinte al Senatului (acelaşi motiv a fost invocat
şi în cazul propunerii ca membru, corespondent a istoricului Ioan Scurtu, care
îndeplinea funcţia publică de consilier al Preşedintelui României, pe probleme
de istorie). Stă în puterea înaltului for ştiinţific să îndrepte această mare
nedreptate şi să acorde post-mortem titlul de membru al Academiei Române
regretatului istoric, Gheorghe Buzatu. Aceasta nu ca o recompensă târzie, cât
mai ales ca o reparaţie morală a nedreptăţii comise. În fapt de ce să nu avem
câte o stradă care să poarte numele lui Gheorghe Buzatu în Vrancea, unde s-a
născut şi la Iaşi unde a muncit toată viaţa? De ce instituţia care este Centru de
Istorie şi Civilizaţie Europeană din Iaşi să nu poarte numele lui Gheorghe
Buzatu?
Suntem convinşi că în timp se va vorbi tot mai mult despre Gheorghe
Buzatu, că el face parte dintre acele personalităţi ale elitei noastre în slujba lui
Clio, care se vor contura tot mai mult în viitorime pe frontispiciul istoriografiei
româneşti. Aşa cum spunea Goethe "personalităţile cu adevărat mari sunt cele
pe care trecerea timpului nu numai că nu le diminuează, ci le impune conştiinţei
viitorului, proiectându-le în adevărata lor lumină". Convingerea noastră este că
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timpul va lucra în favoarea lui Gheorghe Buzatu. Datoria noastră este de a nu-l
uita şi a-i continua opera, făcându-1 astfel contemporanul nostru.
Gheorghe Buzatu, prin întreaga viaţă şi activitate creatoare, în oricare din
ipostazele în care s-a aflat, cercetător ştiinţific, organizator al vieţii ştiinţifice ,
profesor universitar, magistru creator de şcoală în istoria contemporană, om
politic etc., şi-a însuşit temeinic ceea ce înseamnă cultul muncii, cultul amintirii
şi cultul prieteniei. Să ne înclinăm mereu în faţa memoriei istoricului Gheorghe
Buzatu, precum şi în faţa memoriei tuturor înaintaşilor no ştri. Să ne înclinăm
mereu spre pământul în care ei îşi dorm somnul de veci. Spunând acestea,
considerăm că cele mai potrivite cuvinte de încheiere ale acestui modest text,
sunt cele rostite de Vasile Pârvan, în 1919: "Oamenii noui, înflorind în marea
lumină a vieţii, se pleacă cu reculegere spre pământul unde dorm oamenii vechi,
din tăria cărora au crescut ei, oamenii noui, ca florile nouă din pulberea florilor
vechi" .
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Ion ~onstantin, Ion N egrei, Gheorghe Negru - ION PELIVAN
PARINTE AL MIŞCARII NAŢIONALE DIN BASARABIA,
ediţia a 11-a, revăzută şi completată, 416 pagini,
Editura Natograf Prim, Chişinău, 2013
Maria TURBATU
În perioada confuză şi
pe care o trăim după
evenimentele istorice din 1989, o
carte
ne
reorientează
către
adevăratele
repere morale ale
poporului român: Ioan Pelivan
părinte al mişcării naţionale din
Basarabia, monografie elaborată
de un grup de trei cercetători de
excepţie
(Ion Constantin, Ion
Negrei, Gheorghe Negru) şi
dedicată personalităţii istorice a lui
Ioan Pelivan care închide un cerc
peste timp, cu o valoare simbolică
extraordinară
pentru
unitatea
poporului român.
Dedicată uneia dintre cele
mai strălucite personalităţi ale
înfăptuirii
Marii Uniri (Ioan
Pelivan), lucrarea realizată de
autori de pe ambele părţi ale
Prutului, apare la Chişinău în anul
1912, ca o reparaţie la evenimentele tragice pentru Moldova, şi este tipărită cu
sprijinul fmanciar al consiliilor judeţene Botoşani şi Alba - localitate
emblematică pentru Marea Unire. Ne amintim că în anul 2012, de data aceasta
sub auspicii deosebit de favorabile pentru devenirea istorică a Republicii
Moldova, s-au împlinit două sute de ani de când Basarabia a fost despărţită de
patria-mama, Moldova istorică, şi anexată Imperiului Rus (Tratatul de pace de
la Bucureşti din 16 mai 1812). Remarcabil este şi faptul că lucrarea face parte
dintr-un proiect mult mai amplu, intitulat "Făuritorii unităţii naţionale" prin
care autorii îşi propun să prezinte "viaţa şi activitatea unor corifei ai luptei
naţionale pentru Marea Unire de la 1918", în cadrul căruia au mai apărut
lucrările: Pantelimon Halippa - tribun al Basarabiei de Ion Constantin şi Ion
Negrei, şi Pantelimon Halippa neînfricat pentru Basarabia de Ion Constantin,
ambele volume fiind publicate de Editura Biblioteca Bucureştilor, în anul2009,
agitată
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precum şi Gherman Pântea între mit şi realitate de Ion Constantin, volum
publicat în anul 201 O la aceeaşi editură. Proiectul amintit se realizează
împreună cu cercetători şi istorici din Republica Moldova şi vizează în
continuare numeroase alte personalităţi remarcabile, care au jucat un rol
important în unirea Basarabiei cu România: Onisifor Ghibu, Vasile Stroescu,
Anton Crihan, Nichita Smochină ş.a.
Volumul la care ne referim reprezintă ediţia a II -a a aceleiaşi cărţi
apărută în anul 2011, Editura Bucureştilor, lansată la Bucureşti în cadrul
Târgului Internaţional de Carte Didactică "Gaudeamus" (23-27 noiembrie
2011) şi la Chişinău, la 24 ianuarie 2012, cu ocazia aniversării a 153 de ani de
la Unirea principatelor Române), căreia i s-au adus unele completări şi
precizări, rezultate din continuarea cercetării istorice şi nuanţarea unor aspecte
legate de viaţa si activitatea lui Ioan Pelivan. Lucrarea a fost realizată pe baza
unui amplu şi conjugat efort de cercetare a fondurilor de documente existente în
Arhivele Naţionale, Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Arhiva Consiliului
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi pe baza cercetării
altor surse documentare: publicistică, arhive particulare, lucrări de istoriografie
publicate în România şi în republica Moldova ş.a. Rezultatele au fost pe
măsură: o valoroasă lucrare monografică, într-o prezentare accesibilă şi
captivantă, care ne reconstituie cu rigoare ştiinţifică, dar şi cu o mare putere
sugestivă, viata lui Ioan Pelivan, dedicată în totalitate idealului de unire a
poporului român, până la destinul său tragic, petrecut în închisoarea comunistă
din Sighet.
Lucrarea are un "Cuvânt înainte" al prof. univ. dr. Corneliu Mihail
Lungu, care evidenţiază cadrul apariţiei şi rolul important al acestei lucrări de
istoriografie adevărată, bazată pe documente de arhivă şi alte surse documentare
veridice, într-un moment "în care s-au înteţit eforturile celor care vor să ne
şteargă identitatea naţională" . Este apreciat efortul autorilor, care au reuşit să
realizeze o monografie de referinţă, în care viaţa lui Ioan Pelivan, procesul de
instruire, activitatea politică desfăşurată în Basarabia şi în România, lupta
pentru unire şi idealurile naţionale, opera publicistică, viaţa parlamentară,
precum si alte aspecte relevante sunt riguros documentate. În puţinele pagini
rezervate "Cuvântului înainte", d-1 prof. Lungu selectează câteva momente
reprezentative din activitatea lui Ioan Pelivan şi subliniază importanţa lucrării,
ca instrument de informare şi de lucru pentru cititorii şi cercetătorii interesaţi.
Ca structură, lucrarea Ioan Pelivan părinte al mişcării naţionale din
Basarabia, este organizată în douăzeci de capitole distincte, urmate de o parte
consistentă intitulată "Schiţe biografice", o "Bibliografie" impresionantă ca
amploare şi foarte interesantele Anexe documentare, alcătuite din copii ale unor
documente, fotografii, articole etc.
În ,Jntroducere", autorii citează aprecierile pe care unele personalităţi
ale istoriei şi culturii naţionale le-au făcut la adresa lui Ioan Pelivan: "pentru
noi, românii, Pelivan era toată Basarabia" (Nicolae Iorga); "Ioan Pelivan a fost
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din Basarabia (Ion Nistor, profesor şi
lui Ioan Pe li van se datoreşte întregirea României spre
Răsărit" Petre V. Haneş, publicist) ş.a. -referiri care i-au determinat pe autori
să-1 numească "părinte al mişcării naţionale din Basarabia". Cu totul remarcabil
este citatul din discursul lui Ioan Pelivan, rostit la sărbătorirea sa din anul 1936,
cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, care sintetizează mai bine ca orice
viaţa şi crezul politic al acestei "strălucite figuri româneşti din provincia dintre
Prut şi Nistru" : "La Universitatea din Dorpat, care a fost adevărata noastră
Alma Mater, noi am început să studiem, în mod conştient, trecutul nostru
românesc, la început după lucrările istoricilor ruşi ... , pentru ca mai târziu să
profităm de manualele de istorie şi literatură română ce ni se trimiteau de la
Bucureşti de către emigranţii basarabeni ... acolo ne-am format noi concepţiile
noastre politice şi sociale. Acolo - în mediul studenţilor eterogeni, în auzul
imnurilor lor naţionale şi cântecelor lor patriotice, sub influenţa literaturii lor
naţional-revoluţionare, plină de lupte tragice, dar eroice, pentru dezrobire - ni sa trezit definitiv conştiinţa noastră naţională de moldoveni şi de români. În
sfărşit, în temniţele Dorpatului şi Wendenului, precum ulterior în surghiunul din
tundrele guvernământului Arhanghelsk, ni s-a oţelit voinţa de a lupta pentru
demararea «puşcăriilor popoarelom şi pentru ridicarea naţională culturală şi
economică a Basarabiei". Autorii fac referiri şi la multe alte momente şi
semnificaţii tematice, subliniind "naţionalismul cultural al generaţiei Dorpat",
"dimensiunea revoluţionară" a activităţii celor mai mulţi dintre studenţii şi
militanţii naţionali, implicaţi de la bun început în lupta antiţaristă", rolul
,,Pământeniei basarabene" în cultivarea interesului pentru limba, literatura,
istoria şi cultura română, precum şi curajul şi determinarea de neclintit
manifestate de Ioan Pelivan pentru idealul său, la începutul secolului al XIX-lea
şi începutul secolului XX, riscându-şi libertatea şi statutul social, în condiţiile
unei aspre politici de deznaţionalizare şi intimidare pe care ţarismul rus o
promova în Basarabia. De asemenea, autorii punctează aspectele reprezentative
din viaţa şi activitatea lui Ioan Pelivan în anii zbuciumaţi din perioada Marii
Uniri, în Parlamentul României, în anii grei ai celui de-al Doilea Război
Mondial şi apoi, în perioada comunismului stalinist.
În capitolul 1, "Originea. Familia. Satul de baştină" este documentat
prezentată genealogia familiei Pelivan, începând cu strămoşul Ioniţă Pelivan,
născut în anul 1769 şi decedat la 26 iunie 1831, conform datelor consemnate în
registrul bisericii din Răzeni, ctitorită de acesta. Este de remarcat tradiţia
educaţiei creştine a membrilor familiei Pelivan, cei mai multi dintre aceştia
fiind preoţi sau ctitori de biserici, de unde şi îndrumarea copiilor către
învăţătură. Ioan Pelivan s-a născut la 1 aprilie 1876, în satul Răzeni, din fostul
judeţ Lăpuşna, părinţii săi fiind Gheorghe Pelivan şi Eugenia Varuh (Varache)
Titica, descendentă a unei familii înstărite din localitate. Satul de baştină al lui
Ioan Pelivan, situat în zona centrală a Basarabiei, reprezenta o veche moşie
răzeşească, constituită în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, ca rezultat
istoric);

ideii

naţionale româneşti
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al daniei domneşti făcute la 1 martie 1502 lui "Maleşco şi fratele lui N enciul, şi
Cozma Rizeanul, şi fratele lui, Dragoşe", "care au slujit drept şi credincios"
Domnul Moldovei, "ca să-şi întemeieze sat", unde trebuiau să fie "pază în
contra tătarilor, aşa cum au fost şi până acum". Conform daniei domneşti,
această moşie trebuia "să le fie lor, şi copiilor lor, şi nepoţilor lor, şi întregului
lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodată, în veci".
Deosebit de interesant este faptul că hrisovul domnesc a fost păstrat cu
sfinţenie, din generaţie în generaţie, acesta existând în posesia urmaşilor acelor
răzeşi până la începutul secolului XX.
Capitolul II, "Studiile primare şi secundare" cuprinde informaţii despre
studiile lui Ioan Pelivan. După primele cunoştinţe şcolare, primite în familie,
Ioan Pelivan a urmat învăţământul primar la şcoala din sat, până în anul 1886,
după care urmează cursurile la Şcoala Duhovnicească (Spirituală) din Chişinău.
Între anii 1892-1898, Ioan Pelivan urmează studiile la seminarul Teologic din
Chişinău, durata acestora fiind de şase ani, în două cicluri. În primul ciclu,
reprezentat de clasele inferioare I-IV, erau preponderente studiile de cultură
generală (limba şi literatura rusă, limbile greacă şi latină, istoria universală şi
rusă, matematica, fizica etc.), iar în următoarele două clase se predau obiectele
teologice: teologia fundamentală, teologia dogmatică, teologia morală, teologia
pastorală, istoria bisericii creştine şi a celei ruse, cântul bisericesc ş.a. Prin
datele prezentate, autorii demonstrează că la vremea aceea, educarea tineretului,
în toate instituţiile de învăţământ din Basarabia, se făcea în limba rusă şi în
spirit ortodox şi naţionalist rus, într-un dispreţ făţiş afişat faţă de limba şi
cultura autohtone. În acest sens, conţinutul tuturor manualelor era orientat spre
proslăvirea statului rus şi pentru inocularea convingerii că adevărata lor patrie
este Rusia, iar corpul didactic era constituit în cea mai mare măsură din
institutori ruşi sau cu o ideologie panrusă. În biblioteca Seminarului Teologic
existau şi puţine cărţi vechi moldoveneşti, însă acestea erau interzise uzului
tinerilor seminarişti. Despre limba naţională vorbită în Basarabia, tinerilor li se
spunea că aceasta este o limbă cu totul primitivă, "mojicească", vorbită numai
de oamenii inculţi, şi că limba moldovenească nu are nimic comun cu limba
română. Ioan Pelivan a avut şansa să stea în gazdă împreună cu Vasile Spânu,
un coleg mai mare, care reuşise să procure cartea de gramatică şi crestomaţie
română Cursulu primitivu de limba rumână, compusu pentru sholele
elementare şi IV classe gimnasiale a lui Ioan Doncev, fost profesor al
Gimnaziului din Chişinău. În acest vechi manual, apărut în anul 1865, cu
caractere latine şi conţinând unele dintre cele mai frumoase texte ale unor
scriitori ca: Alexandru Donici, Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu,
Dimitrie Bolintineanu, George Creţeanu şi alţii, Ioan Pelivan găseşte "ceva rupt
din sufletul meu, din neamul moldoveanului" şi înţelege falsificarea istoriei şi
culturii moldoveneşti impusă de regimul imperial rus, ceea ce îi deşteaptă
pentru totdeauna sentimentul apartenenţei naţionale. În acea perioadă de cruntă
deznaţionalizare, adevărate evenimente de suflet le reprezentau pentru
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seminarişti cântecele moldoveneşti cântate la sărbători, turneele renumitului cor
al Mitropoliei din Iaşi, sub conducerea ilustrului Gavril Musicescu sau ale
trupei româneşti de teatru a lui Jean Bobescu şi Pechea Alexandrescu, şi chiar
lăutarii români, care, prin frumoasele costume şi cântece populare, precum şi
prin limba literară română pe care o vorbeau, le făceau cunoscută adevărata
obârşie. Se poate afirma că Seminarul Teologic a dat, în afara primei generaţii
de luptători pentru idealul naţional (promoţia 1898 unde amintim, alături de
Ioan Pelivan, pe prietenii şi colegii săi de luptă Gheorghe Chicu şi pe Vasile
Oatul), şi alţi reprezentanţi de frunte ai mişcării naţionale şi unioniste:
Pantelimon Halippa, Ion Inculeţ, Pantelimon Erhan, Daniel Ciugureanu,
Alexandru Baltaga ş.a.
Capitolul III, "Student la Facultatea de Drept a Universităţii din Dorpat
( 1898-1903 )" ne introduce în atmosfera mediului eterogen al Universităţii din
Dorpat (Estonia), azi oraşul Tartu, unde Ioan Pelivan, primind o bursă de 300
de ruble de la Zemstva gubernială, urmează cursurile Facultăţii de Drept.
Învăţau aici studenţi estonieni, letoni, polonezi, germani, ucraineni, armeni ş.a,
fiecare grup afişându-şi cu mândrie trecutul istoric şi elementele de cultură
naţională. Intr-o măsură mai mare sau mai mică, fiecare grup etnic îşi afişa
naţionalismul propriu şi revolta împotriva regimului ţarist absolutist. În acest
mediu revoluţionar, studenţii moldoveni se simţeau "străini şi izolaţi": "Noi,
studenţii moldoveni basarabeni, ne simţeam umiliţi faţă de aceşti colegi, pentru
că nu ştiam nimic sau aproape nimic din trecutul moldovenesc al Basarabiei şi
nu cunoşteam pe nici un poet sau scriitor moldovean basarabean" (Ioan
Pelivan). Această realitate şi acest mediu i-au determinat pe studenţii basarabeni
de la Dorpat (Ioan Pelivan, Vasile şi Alexandru Oatul, Gheorghe Chicu, Vasile
Mahu, Teodor Loghin, Constantin Goian, Nicolae Siminel, Alexandru
Poleanski, Alexandru Grişcov şi alţii), ca în toamna anului 1899 să pună bazele
,,Pământeniei basarabene", prima organizaţie moldovenească (secretă) din
Rusia, cu caracter politic şi naţional. Prevederile statutare exprimau acest aspect
fără niciun dubiu: 1) propaganda politică în vederea distrugerii regimului ţarist
şi a introducerii unui nou regim, pe baze politice şi sociale schimbate; 2)
propaganda politică pentru redeşteptarea conştiinţei naţionale a poporului
moldovenesc din Basarabia; 3) solidaritatea morală a membrilor ei; 4) ajutorul
mutual moral şi material. Membrii ,,Pământeniei basarabene" militau nu doar
pentru introducerea limbii materne în şcoală, biserică, administraţie şi justiţie,
dar şi pentru autonomia administrativă a Basarabiei. Nu insistăm asupra
activităţilor concrete ale organizaţiei, extinse în final la tot spaţiul românesc,
acestea regăsindu-se în carte. Important este că aceste acţiuni au intrat în atenţia
autorităţilor ruseşti, care au trecut la măsuri represive: după o urmărire
îndelungată, jumătate dintre membrii organizaţiei au fost arestaţi şi
percheziţionaţi, în biblioteca acestora găsindu-se cărţi româneşti, articole şi
caricaturi din presa străină (interzise în Rusia). După un arest îndelungat, de
câte 5-7 luni, departamentul poliţiei a condamnat la deportare trei studenţi
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(Vasile Oatul - la Penega, Ioan Pelivan - la Arhanghelsk şi Viatka, iar
Alexandru Grişcov - la Onega), ceilalţi rămânând sub supraveghere. În
continuare sunt prezentate aspecte ale surghiunului de la Arhanghelsk şi Viatka
(unde a fost mobilizat în armată pentru a fi trimis pe frontul ruso-japonez),
condiţiile mizerabile de transport şi mediul de viaţă extrem de dificil din nordul
Rusiei. De acolo Ioan Pelivan trimitea familiei şi prietenilor scrisori
emoţionante, dar ilustrative pentru situaţia politică explozivă din Imperiul Rus,
în exil fiind trimişi şi "oamenii cei mai de frunte din Rusia". Ioan Pelivan
întocmeşte o listă impresionantă a acestora, din care nu lipsesc numele unor
scriitori ruşi celebri: Puşkin, Belinski, Dostoevski, Kostomarov, Pisarev,
Dobroliubov, Gorki şi alţii. După demobilizarea din armată, Ioan Pelivan
activează o scurtă perioadă de timp la tribunalul din oraşul Kazan, după care, în
anul 1905, revine la Chişinău, lăsând în urmă o Rusie în agitaţia socială
premergătoare revoluţiei din anul1905.
Capitolul IV, ,,Pe frontul publicistic" cuprinde aspecte din viaţa politică
şi publicistică a lui Ioan Pelivan din perioada 1905-1907, de la Chişinău. Aici
Ioan Pelivan şi-a început activitatea profesională, mai întâi ca ajutor de avocat
la cabinetul de avocatură al lui Andrei Hristorovici Gheorghiu, iar apoi lucrând
ca ajutor de grefier la tribunal. Se integrează imediat primei grupări naţionale
democratice moldoveneşti coagulate în jurul lui Emanoil Gavriliţă, grupare cu
un pronunţat caracter antiţarist, pe baza căreia se va clădi mai apoi Partidul
Naţional-Democrat Moldovenesc. În anul 1906 Partidul Naţional-Democrat
Moldovenesc înfiinţează, cu sprijinul material al lui Constantin Stere, pe atunci
profesor la Universitatea din Iaşi, ziarul ,,Basarabia", prima publicaţie de
propagandă naţională din Basarabia. La această publicaţie, scrisă în limba
română, dar cu caractere chirilice, Ioan Pelivan a ocupat funcţia de redactor-şef.
Colaboratori i-au fost multe dintre numele cunoscute deja: Pantelimon Halippa
(pseudonim Pintilie Cubolteanu), Mihai Vântu (Mihai Furtună), Vasile Oatul
(Moş Vasile), Ion Inculeţ (Ion Gându) ş.a. Deşi existenta ziarului a fost de
scurtă durată, datorită obstrucţionării tot mai brutale din partea autorităţilor
ţariste, dar şi a unor "cozi de topor" locale, publicaţia a contribuit mult la
deşteptarea şi consolidarea mişcării naţionale din Basarabia. Tot în acest capitol
se găsesc infomaţii inedite privind înfrriparea şi consolidarea legăturilor dintre
Ioan Pelivan şi personalităţi importante din regat (C. Stere, C. Dobrogeanu
Gherea, Nicolae Iorga ş.a.), precum şi despre vizitele făcute în România (pe
atunci "mică"). Ca urmare a acestor legături a fost posibilă trimiterea multor
grupuri de tineri basarabeni pentru studii la Universitatea din Iaşi, urmând să se
formeze aici ca intelectuali patrioţi.
În Capitolul V, "Un deceniu de activitate la Bălţi (1907-1916)" sunt
cuprinse aspecte din viaţa trăită de Ioan Pelivan după desfiinţarea ziarului
"Basarabia". În anul1907, acesta reuşeşte, cu mari eforturi, să obţină postul de
locţiitor, apoi de judecător de ocol la Bălţi, al doilea oraş ca mărime după
capitală. Hotărât şi plin de energie, Ioan Pelivan se implică de la început în
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formând prima grupare naţională de la Bălţi şi contribuind
astfel la cultivarea conştiinţei naţionale a localnicilor. Remarcabilă este
implicarea lui Ioan Pelivan în viaţa culturală şi chiar religioasă a oraşului, de
numele lui fiind legate, printre altele, înfiinţarea secţiei de cărţi româneşti la
biblioteca publică din oraş (1908) şi scoaterea la şapirograf a unui abecedar
ruso-român,care conţinea şi noţiuni sumare de ortografie şi gramatică, partea
română fiind scrisă cu caractere latine, contribuind astfel la familiarizarea
basarabenilor cu tipăriturile româneşti.
Capitolul VI, ,,Protestul lui Ioan Pelivan de la 1912" este dedicat unui
eveniment care demonstrează curajul şi demnitatea acestui neobosit promotor al
idealurilor naţionale. După înfrângerea revoluţiei din 1905 şi revirimentul de
scurtă durată a autorităţii ţariste, anul 1912 dădea acesteia prilejul să organizeze
serbări fastuoase, cu ocazia centenarului "eliberării Basarabiei de sub jugul
turcesc şi alipirea ei la Rusia". Obligat să participe în calitate de funcţionar de
stat la aceste festivităţi, Ioan Pelivan nu numai că nu a participat la acestea, dar
s-a afişat purtând ostentativ o cocardă tricoloră cemită (după alte surse - o
brăţară de doliu), gest care a produs o mare indignare în rândul autorităţilor
imperiale. După o anchetă derulată rapid, Ioan Pelivan a fost destituit din
funcţia de judecător, ceea ce nu 1-a oprit să-şi continue activitatea naţional
revoluţionară, în condiţiile înăspririi puternice a supravegherii din partea
"ohranei" ţariste. Tot în acest capitol sunt reamintite acţiunile de protest care au
avut loc în România, cu aceeaşi ocazie, şi este reliefată semnificaţia deosebită a
protestului lui Ioan Pelivan.
Capitolul VII, "În vâltoarea războiului mondial. Rolul lui Ioan Pelivan
în evenimentele preliminare unirii Basarabiei cu România)" trece în revistă
evenimentele de epocă (Primul Război Mondial, revoluţia rusă, prăbuşirea
Imperiului ţarist absolutist la 27 februarie 1917 etc.) şi contribuţia deosebită a
lui Ioan Pelivan în lupta politică pentru autonomia Basarabiei şi consolidarea
mtşcarn
naţionale
moldoveneşti,
atât în cadrul Partidului Naţional
Moldovenesc, al Societăţii Culturale Moldoveneşti, cât şi prin publicistică.
Trebuie menţionat că forţele politice naţionale din Basarabia nu erau pregătite
pentru schimbări atât de radicale, petrecute într-o perioadă atât de scurtă de
timp, mai ales că o parte dintre basarabeni, care deţineau funcţii şi privilegii în
administraţie sau erau implicaţi în politica imperială, încercau să detumeze
mişcarea revoluţionară naţională din Basarabia spre revoluţia rusă şi să menţină
statutul Basarabiei ca gubernie rusească, asta în timp ce Finlanda, Polonia,
Georgia, Armenia îşi declarau pe rând autonomia şi independenţa. Chiar Ion
Inculeţ, care devenise ajutor de comisar gubernial al Basarabiei şi Pantelimon
Erhan, fost preşedinte al Sovietului Gubernial al Deputaţilor Ţărani, au avut
iniţial această orientare. Totuşi, cu eforturi deosebite, atât organizatorice, cât şi
de conştientizare în popor a obiectivelor naţionale, între 20-27 octombrie 1917,
în Casa Eparhială din Chişinău s-a ţinut Congresul ostaşilor moldoveni, unde,
după îndelungi dezbateri, s-au luat hotărâri esenţiale: proclamarea autonomiei
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teritoriale şi politice a Basarabiei, constituirea Sfatului Ţării ca organ suprem de
conducere, naţionalizarea armatei, înfăptuirea reformei agrare, naţionalizarea
învăţământului etc. Au fost constituite Biroul de organizare a Sfatului Ţării şi
comisia specială însărcinată cu elaborarea schemei de alocare a mandatelor în
Sfatul Ţării, care a stabilit că numărul total de deputaţi să fie de 150, dintre care
105 de mandate să fie repartizate moldovenilor şi 45 minorităţilor, respectânduse ponderea acestora în componenţa populaţiei. Prima convocare a Sfatului
Ţării a avut loc la data de 21 noiembrie 1917, când într-o atmosfera solemnă, a
avut loc inaugurarea primului parlament al Basarabiei.
În Capitolul VIII, "Ioan Pelivan, candidat la postul de Preşedinte al
Sfatu1ui Ţării" sunt prezentate amănunte interesante despre alegerea ca
preşedinte al Sfatului Ţării a lui Ion Inculeţ, deşi Biroul de organizare a Sfatului
Ţării, în cadrul şedinţei din 20 noiembrie 1917, stabilise candidatura lui Ioan
Pelivan pentru această funcţie, recunoscându-i-se meritul de lider al mişcării de
renaştere naţională. Explicaţia constă în faptul că, la aflarea veştii despre
candidatura lui Ioan Pelivan, reprezentanţii minorităţilor naţionale din
Basarabia şi unii reprezentanţi ai ţăranilor au contestat decizia Biroul de
organizare a Sfatului Ţării, considerând că Ioan Pelivan "nu este bun" şi venind
cu propunerea unui preşedinte "neutru", în persoana lui Ion Inculeţ. În acest
moment de răscruce, când "aşteptările erau mari, spiritele erau înfierbântate,
emoţiile greu de stăpânit" , gestul lui Ioan Pelivan de a renunţa la candidatură şi
de a-şi convinge susţinătorii să-I accepte pe Ion Inculeţ, face dovada unei
maturităţi politice incontestabile, ceea ce rezultă şi din propria motivare:
"Interesul nostru naţional moldovenesc ne dictează, ca preşedintele Sfatului
Ţării, pentru autoritatea şi prestigiul lui, să fie votat nu cu 70 de procente din
deputaţii lui, ci dacă se poate în majoritate. Altul mai bun nu găsim. Cât despre
soarta viitoare a Basarabiei, ea e în mâna majorităţii deputaţilor, iar nu a
preşedintelui. Dacă Inculeţ ca preşedinte nu va fi bun, foarte uşor îl vom
răsturna, având noi, moldovenii, majoritate în sfatul Ţării." Evenimentele care
au urmat au confirmat pe deplin justeţea raţionamentului lui Ioan Pelivan: în
şedinţa din 21 noiembrie 1917, Ion Inculeţ a fost ales ca preşedinte al Sfatului
Ţării cu unanimitate de voturi. Acest aspect este cu atât mai important, cu cât se
tăcea astfel un transfer de suveranitate asupra Basarabiei de jure şi nu de facto,
datorită faptului că la acel moment Ion Inculeţ, pe lângă calitatea de deputat în
Sfatul Ţării din partea Comitetului gubernial ţărănesc, mai deţinea şi demnitatea
de vicecomisar al Guvernului provizoriu din Basarabia.
Capitolul IX, "Inaugurarea Sfatului Ţării şi rolul lui Ioan Pelivan"
readuce în memorie filmul zilei de 21 noiembrie 1917, când, într-o atmosferă
solemnă, a avut loc şedinţa de inaugurare a Sfatului Ţării. Sunt prezentate
momentele emoţionante ale cântării tedeumului, sfinţirii drapelului
moldovenesc, cântării imnului naţional "Deşteaptă-te române" şi însufleţirea
"nemaipomenită vreodată" care a cuprins mulţimea. După discursul diplomatic,
am putea spune, al lui Ion Inculeţ, justificat de situaţia externă şi constrângerile
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impuse de funcţia de preşedinte, şi după cuvântările de salut ale reprezentanţilor
partidelor politice, ale unor organizaţii revoluţionare, societăţi culturale, organe
administrative locale, în şedinţa de după amiază, Ioan Pelivan a ţinut o
memorabilă cuvântare în numele Partidului Naţional Moldovenesc, pe care îl
reprezenta. După accentuarea semnificaţiei deosebite a acestui eveniment
politic şi prezentarea istoriei pline de tragism a Basarabiei sub stăpânirea ţaristă,
Ioan Pelivan aduce un omagiu pilonilor de rezistenţă naţională: limba poporului
("numai datorită limbii noi am trăit") şi biserica. A fost o cuvântare
emoţionantă, încheiată cu un mesaj pentru unitate şi conlucrare: " ... nu vă
certaţi, ci lucraţi în înţelegere".
Capitolele X, "Ioan Pelivan, la cârma politicii externe a Republicii
Democratice Moldoveneşti (1917 -1918)", XI "Ioan Pe li van în vâltoarea
evenimentelor din 6 ianuarie 1918", XII "Intrarea armatei române în Basarabia"
şi XIII, "Basarabia alege Unirea" sunt dedicate perioadei de sfărşit a anului
191 7 şi anului 1918. La începutul acestei perioade, în Basarabia domnea o stare
de dezordine socială generală, provocată de bolşevici şi amplificată de trupele
ruseşti (aproape un milion de soldaţi fără control), care în retragerea anarhică de
pe front, s-au dedat la numeroase acte de violenţă, jafuri şi omoruri (mai ales în
oraşe); la sate, sub influenta ideilor şi propagandei bolşevice, ţăranii au fost
întărâtaţi şi ei la dezordini, constatându-se destule cazuri de devastări ale
conacelor boiereşti, împărţiri nelegale de terenuri agricole, furturi de vite şi alte
bunuri etc .. Nici pe plan extern poziţia Basarabiei nu era mai puţin complicată,
fiind expusă bo lşevizării, menţinerii vechiului statut de apartenenţă la Rusia şi mai nou- pretenţiilor teritoriale ale Ucrainei, declarată de curând independentă.
În aceasta situaţie dificilă, la 2 decembrie 1917, Sfatul Ţării votează
declaraţia de proclamare a Republicii Democratice Moldoveneşti, Basarabia
făcând încă un pas important în procesul de autodeterminare. Alţi paşi au fost:
constituirea primului guvern, la 7 decembrie 1917, lui Ioan Pelivan revenindu- i
directoratul Externe, misiunea de la Iaşi, din perioada 8-17 decembrie 1917,
pentru obţinerea ajutorului României în scopul stopării anarhiei interne,
contracararea (cu ajutorul armatei române) a încercărilor disperate ale
bolşevicilor de lichidare a organelor legitime din Basarabia şi - în final votarea independenţei Republicii Moldoveneşti, pasul decisiv care deschide
calea Unirii cu România, votată pe 27 martie 1918. După proclamarea Unirii, o
delegaţie de basarabeni, din care a făcut parte şi Ioan Pelivan, a plecat la Iaşi
pentru a remite guvernului român actul Unirii. Nimic nu poate zugrăvi mai bine
semnificaţia deosebită a acestui eveniment istoric, decât cuvintele adresate
delegaţiei basarabene de regele Ferdinand 1 al României: "Sărbătorim astăzi
înfăptuirea unui vis, care de mult zăcea în inimile tuturor românilor de dincolo
şi de dincoace de apele Prutului. Din graniţe aţi făcut punte, unindu-vă cu ţara
mamă, şi de aceea vă zic: Bine aţi venit între noi". În succesiunea
evenimentelor au urmat: Congresul General al Bucovinei, care a votat actul
Unirii Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918) şi apoi Marea Adunare
https://biblioteca-digitala.ro

636

Acta bacoviensia VIII/20 13

Naţională

de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918), care decretează unirea "tuturor
românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească cu România, desăvârşind
astfel Marea Unire. Cu toate marile dificultăţi, se poate afirma că anii 19171918 au reprezentat o perioadă de graţie în istoria României, liderii politici ai
Basarabiei, Bucovinei, Ardealului şi Vechiului Regat reuşind realizarea statului
român unitar.
Urmează Capitolul XIV, "Ioan Pelivan la Conferinţa de Pace de la Paris
( 1919-1920)" referitor la eforturile diplomatice făcute de statul român întregit
pentru recunoaşterea noului său statut. Erau împrejurări favorabile, întrucât
Conferinţa de Pace de la Paris ( 18 ianuarie 1918), instituind principiul
naţionalităţilor, a deschis calea recunoaşterii noilor state naţionale apărute după
război. De-a dreptul dramatică s-a dovedit însă bătălia diplomatică pentru
contracararea intenselor acţiunii de lobby şi de propagandă ale unor influente
cercuri ruseşti, bolşevice, moldoveneşti şi chiar din partea unor state europene,
ostile unirii Basarabiei cu România. Iniţial, acestea nu au putut fi combătute
eficient de către partea română, datorită cunoaşterii insuficiente a problematicii
rusa-basarabene de către personalul diplomatic român. În aceste condiţii, s-a
impus schimbarea statutului oficial al lui Ioan Pelivan la Forumul Păcii (fusese
desemnat iniţial ca membru al Comisiei financiare şi al Subcomisiei
proprietatea industrială); fiind recunoscut ca persoana cea mai avizată în
problematica rusa-basarabeană, dar şi foarte bun cunoscător de limba rusă, prin
Decretul Regal din 24 octombrie 1919, Ioan Pelivan "este împuternicit în
calitate de Plenipotenţiat al Nostru la Conferinţa pentru încheierea păcii,
dându-i deplină şi absolută putere de a se înţelege cu plenipotenţiarii celorlalte
puteri asupra măsurilor ce vor fi socotite cele mai potrivite pentru atingerea
scopului propus" (citat din textul împutemicirii). Istoria evenimentelor
ulterioare a confirmat justeţea acestei numiri, Ioan Pelivan dovedindu-şi
eficienţa, prin competenţă, combativitate şi maturitate politică. Deşi a avut
oportunitatea ocupării postului de ministru al Justiţiei în guvernul condus de
Alexandru Vaida-Voevod ( 1 decembrie 1919-13 martie 1920), Ioan Pelivan a
preferat să rărnână în misiune la Paris pentru continuarea mandatului
încredinţat, întorcându-se în ţară la 20 mai 1920 cu sentimentul datoriei
împlinite.
Neobosita activitate politică a lui Ioan Pelivan a continuat şi în
următoarele două decenii, fiind ilustrată în Capitolul XV, "Viaţa şi activitatea
lui Ioan Pelivan în perioada dintre cele două războaie mondiale" - un capitol
amplu, în care sunt redate numeroase detalii şi aspecte inedite privind
activitatea sa ca deputat în Parlamentul României, ca ministru de Justiţie, în
legătură cu adoptarea Constituţiei din 1923, ca membru în Comitetul Central
Executiv al Partidului Naţional Ţărănesc, cu ocazia diferitelor aniversari, rolul
desfăşurat în calitate de conducător al filialei din Basarabia a Asociaţiei "Astra"
(1927-1936) ş.a. Sunt prezentate şi unele date despre soţia sa, Maria Pelivan,
care i-a stat permanent alături.
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Capitolele următoare, respectiv Capitolul XVI, "Drama Basarabiei din
anul 1940" şi Capitolul XVII, "Ioan Pelivan, întemniţat în închisoarea din
Sighet" se referă la viaţa şi activitatea lui Ioan Pelivan în legătură cu
evenimentele dramatice petrecute în istoria României începând cu anul 1940:
ultimatul U.R.S.S. din 26 iunie 1940, părăsirea Basarabiei de către armata şi
administraţia românească, intrarea în cel de-al Doilea Război Mondial, ocupaţia
sovietică a României (1944-1958), instaurarea comunismului şi represiunea
crâncenă impusă de stalinişti. Acestei represiuni îi cade victimă şi Ioan Pelivan,
care este arestat în "noaptea demnitarilor" (5-6 mai 1950), împreună cu alte
circa 90 de persoane, calificate de regim ca "foşti miniştri, şi înalţi funcţionari
de stat în guvernele burgheze ale României, activişti importanţi ai partidelor
reacţionare". Nu a reuşit să supravieţuiască regimului de exterminare suferit la
penitenciarul din Sighet, decedând în condiţii mizere (actul de deces este
înregistrat la data de 20 iulie 1957), nemeritate, şi fiind înmormântat într-un
modest cimitir de la marginea Sighetului Marmaţiei. Nici familia nu a fost
scutită de umilinţe şi opresiuni: soţia sa, Maria Pelivan, rămasă singură, fără
serviciu şi bolnavă, cu bunurile naţionalizate, a fost nevoită să apeleze la
ajutorul surorilor pentru a se putea întreţine.
Pe tot parcursul vieţii, Ioan Pelivan a adunat o voluminoasă arhivă de
documente (rapoarte, apeluri, referate, procese-verbale, circulare, declaraţii,
corespondenţă personală şi familială, documente despre organizarea şi
activitatea românilor basarabeni, despre Unirea Basarabiei cu România etc.), de
importanţă deosebită pentru cunoaşterea evenimentelor istorice din Basarabia la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.
Capitolul XVIII, "Avatarurile arhivei lui Ioan Pelivan" prezintă periplul
acestei valoroase arhive, care astăzi constituie fondul arhivistic "Ioan Pelivan"
în cadrul Arhivelor Naţionale ale României din Bucureşti.
Un foarte scurt capitol, al XIX-lea, ,,Reînhumarea osemintelor lui Ioan
Pelivan în cimitirul Mănăstirii Cernica" este alocat datelor referitoare la
reînhumarea creştinească, a osemintelor lui Ioan Pelivan, prin grija rudelor, în
cimitirul mănăstirii Cernica, lângă Bucureşti (4 aprilie 1976).
Numele lui Ioan Pelivan a rămas nu numai în istorie: îl poartă astăzi o
stradă din zona Buiucani a Chişinăului, o localitate din raionul Orhei
(Republica Moldova) şi gimnaziul local, precum şi Liceul Teoretic din Răzeni
(Republica Moldova). Aspecte mai amănunţite referitoare la modul în care
comunitatea româneasca păstrează vie memoria lui Ioan Pelivan se găsesc în
Capitolul XX, "Numele lui Ioan Pelivan".
Volumul continuă cu o secţiune consistentă, "Schiţe biografice" în care
sunt adunate date biografice şi de referinţă din viaţa unor personalităţi istorice şi
politice care au avut un rol semnificativ în istoria României şi Basarabiei: Elena
Alistar, Zamfir C. Arbore, cunoscut şi sub numele de Zamfir Ralli-Arbore,
Constantin Argetoianu, Gheorghe (George) 1. Bratianu, Emanoil Catelly, Daniel
Ciugureanu, Vladimir Cristi, Pantelimon Erhan, Onisifor Ghibu, Pantelimon
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Halippa, Petre V. Haneş, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Vladimir Herţa (Hertza),
Ion Inculeţ, Iuliu Maniu, Gherman Pântea, Maria Pelivan, Constantin Prezan,
Elefterie Sinicliu, Constantin Stere,Vasile Stroescu, Constantin Tomescu,
Vasile Tepordei- destine eroice şi adeseori tragice, fiecare oferind posibilitatea
unor multiple direcţii şi teme de cercetare istoriografică. Chiar dacă prezentarea
acestor biografii în prezentul volum este succintă, ea reprezintă un act de
recunoştinţă şi totodată un omagiu adus memoriei acestora.
De menţionat sunt şi bibliografia bogată (vezi secţiunile: Izvoare
inedite; Documente publicate; Memorii; Periodice; Lucrări, studii, articole),
precum şi multitudinea de anexe documentare (arborele genealogie al
Pelivanilor; copii ale unor documente şi publicaţii, fotografii, rezultatul votului
din Sfatul Ţării pentru Unire, hărţi, testamentul lui Ioan Pelivan, copii ale unor
documente din dosarul Securităţii etc.), care fac din această lucrare "un veritabil
ghid pentru toţi cei care doresc să cunoască sau să cerceteze mai profund
istoria" .
Volumul se încheie cu o ,,Postfată- Note la lectura cărţii", în care dna
Eugenia Danu, doctor în istorie, sintetizează şi comentează cu competenţa
specialistului în istorie evenimentele cele mai relevante prezentate în carte.
Citând autorii, lucrarea se prezintă "drept un omagiu tuturor românilor
basarabeni, care în condiţiile vitrege ale stăpânirii străine, şi-au păstrat
nealterată conştiinţa naţională şi demnitatea umană". Aceasta se adresează atât
specialiştilor în istorie, elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice, cât şi tuturor
celor care sunt interesaţi de istoria naţională.
Exemplul înălţător al lui Ioan Pelivan se dovedeşte şi astăzi, în anii de
stabilizare a independenţei Republicii Moldova şi a realizării destinului său
European, la fel de important ca şi în trecut. Îndemnul pe care Ioan Pelivan îl
adresează generaţiilor viitoare reprezintă un adevărat testament politic şi un
exemplu de patriotism autentic: "Tineretul nostru studios să cerceteze cât mai
mult trecutul nostru moldovenesc din Basarabia, de sub stăpânirea rusească. Îl
asigur că în arhivele particulare şi ale Statului, va găsi fapte şi episoade, cu care
se poate mândri întreg neamul românesc. Să se ştie că fără studierea trecutului
nu se poate dezvolta nici conştiinţa, nici sentimentul de demnitate şi mândrie
naţională!" Un prilej de reflecţie pentru noi toţi şi un model moral pentru
generaţiile viitoare.
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Constantin Tudose, PORŢILE DE LEMN ALE SATULUI.
PORŢILE SUFLETULUI,
Oneşti, Editura Magic Print, 2013, 344 p.
Dr. Anton COŞA
"Am vrut să aflu uliţa satului, nu a
mei mai mari, nici măcar a
părinţilor mei, ci a bunilor şi străbunilor. Şi
am aflat-o!". Cu aceste sugestive cuvinte
îşi începe autorul (Constantin Tudose)
cartea Porţile de lemn ale satului - Porţile
sufletului. Lucrarea (cu o ţinută grafică
deosebită) a fost tipărită (în anul 2013) la
prestigioasa editură Magic Print din
fraţilor

Oneşti.

Volumul este structurat pe ma1
multe capitole, demonstraţia urmând
criteriul cronologic: Pentru cei care nu
ştiu ... , Prima generaţie de porţi din satul
Caşin , A doua generaţie de porţi din satul
Caşin, A doua generaţie de porţi din satul
Curiţa, A treia generaţie de porţi din satul
Caşin, A treia generaţie de porţi din satul
Curiţa, A patra generaţie de porţi din satul
Caşin, A patra generaţie de porţi din satul
Curiţa, A cincea generaţie de porţi din
comuna Caşin, Clanţe şi încuietori dă
dămult, Gânduri şi cântece în lemnul porţilor din Caşin la care se adaugă
numele gospodari/ar şi numărul/a care se regăsesc porţile lor, o Notă şi câteva
pagini intitulate Speranţe .
Pentru cei care nu ştiu .. ., autorul le destăinuie (p. 5-7) câteva dintre
motivele care 1-au determinat să abordeze un subiect atât de complex, cu
multiple semnificaţii în satul românesc tradiţional. De aici aflăm şi arealul
geografic la care se raportează - comuna Caşin, judeţul Bacău . "Binefăcătorul
râu Caşin cu ale sale pâraie, alături de terasele de pe Podul Mare, Lada, Cuciur,
Baston şi dealul Bucium, precum şi pământul bun de cultivat de pe Ţama Mare
şi Câmpu Mănăstirii au oferit şanse bune agricultorilor din vechime, ca la
adăpostul pădurilor şi a muntelui să menţină viaţa şi aşezări aici. Deschiderea,
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luminarea poienilor naturale, defrişarea, atât cât se putea face, cu multe secole
în urmă precum şi prezenţa apei bune din belşug, au favorizat dezvoltarea
creşterii animalelor, îndeletnicire care de altfel va deveni principală pentru
Caşin şi căşuneni" (p. 5).
Căutând amprenta de originalitate a localnicilor din spaţiul cercetat,
autorul o găseşte (nici nu se putea altfel!) în "poarta de lemn cu trei stâlpi şi
acoperiş - poarta sufletului căşuneanului ... o lucrare deosebită şi minunată ...
Poarta a însemnat pentru fălosul căşunean o carte de vizită, o emblemă, o
expresie a sufletului şi a caracterului său. Aceasta făcea prima legătură dintre
gândurile căşuneanului, stăpân de oi, aflat cu turma în munte sau la câmp, cu ai
lui. Tot ea, poarta de lemn, simţea întâi grija din gândurile căşuneanului cărăuş
aflat pe malul Siretului, al Tutovei, Bârladului, Prutului, Dunării ori Nistrului,
la Breţcu ori la Ghimeş, pentru cei de acasă. Prin poarta sa dragă, gândurile
celui plecat treceau şi-i mângâiau, grijeau şi-i apărau pe cei dragi. Toate acestea
cu mult înainte ca stăpânul să deschidă obloanele mari şi să intre caii năduşiţi şi
căruţa spălată în colbullungului drum, dar plină cu cele de trebuinţă. Poarta cea
zveltă şi frumoasă, lucrată de meşterii locului era întâiul contact cu proprietatea,
a cărăuşului plecat pă drum dă trei, patru stămâni. Şi cum să nu-i fie dragă,
şi cum să nu grijească deosebit de ea?" (p. 6).
Privitor la caracteristicile acestor creaţii arhitecturale rurale, aflăm că
"porţile de lemn cu trei stâlpi şi acoperiş ale căşunenilor au dimensiuni
generoase. Având 3,5-4m înălţime şi 6-7 metri lăţime între stâlpii exteriori
permitea gospodarului să intre cu căruţa cu lemne sau cu făn încărcată ca la
Caşin, adică plină ochi, cu vârf, la maximă capacitate" (p. 6). Autorul
menţionează faptul că "niciuna din porţile de lemn ale satului nu este identică
cu o alta. Rezultă şi din aceasta, o trăsătură definitorie a căşuneanului. Aceea de
a face, de a construi ceva altfel decât vecinul său, decât neamul său şi neapărat
ceva mai bun, mai frumos sau măcar diferit" (p. 7).
Varietatea acestor porţi de lemn explică şi numărul lor foarte mare în
sat. În acest sens, Constantin Tudose, "din discuţii cu bătrânii", ajungea la
concluzia "că în urmă cu 60-70 de ani, în satul Caşin erau peste patru sute de
porţi de lemn cu trei stâlpi şi acoperiş, ceea ce înseamnă că 50% din gospodării
aveau astfel de porţi, acum procentul fiind de 29-30%" (p. 7).
Prima generaJie de porJi din satul Caşin este "generaţia cea mai veche,
generaţia de început, a cărei porţi se găseau pe uliţele satului cu sute de ani în
urmă. Poarta acestei prime generaţii prezintă caracteristicile generale ale
porţilor din Caşin ... Prezintă trei stâlpi, are acoperiş şi obloane din lemn pentru
poarta mare şi poarta mică. Stâlpii sunt din lemn de stejar sau salcâm tăiat cu un
an sau doi înainte, de regulă în luna februarie, pe lună plină, adică în perioada
de repaus vegetativ deplin, când conţinutul de apă în lemn este cel mai redus.
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Lungimea stâ1pilor la poarta din prima generaţie este de trei metri şi
din care după montare mai mult de un metru se regăseşte în pământ.
Această parte din pământ, putea fi cioplită ca şi restul stâlpului sau se lăsa aşa
cum era forma arborelui, rămânând cu tot cu căpăţână. Cioplită sau nu, această
porţiune a stâlpului ce se îngropa în pământ era mai întâi cojită, iar apoi arsă,
pârpolită, la un foc molcom, ca să reziste mai bine.
La montare, stâlpii se întăreau în straturi succesive de bolovani şi
pământ, bătuţi cu parul sau cu maiul. Cioplitul stâlpilor se făcea cu securea,
toporul sau toaipa. Pentru a ieşi drept, cioplajul se executa de-a lungul unei
sfori fixate la cele două capete, sfoara fiind trecută în prealabil prin cărbune
scos din sobă şi mărunţit, aşa încât după ce atingea suprafaţa de cioplit, lăsa
dâra ce trebuia urmată de secure. Pentru obţinerea scândurii folosită la
obloanele mici şi mari, buştenii de brad erau tăiaţi la traşcă, sau la fierăstraie de
apă, joagăre, acestea din urmă fiind montate pe râul Caşin şi afluentul său,
Curiţa" (p. 8).
Acoperişul "porţilor din prima generaţie este separat pentru cei doi
stâlpi ce încadrează poarta mică şi altul pentru cel de-al treilea stâlp. Este
construit pe principiul în două ape şi fără timpan. Învelitoarea acestuia a fost la
început din şindrilă şi mai apoi din ţiglă, tablă ş.a.m.d. Îmbinarea stâlpilor cu
elementele de acoperiş şi de legătură la poarta mică se făcea la început cu cuie
de lemn. Obloanele mici şi mari se prindeau de stâlpi cu balamale tâgăneşti
fixate pe aceştia cu chiroane. Oblonul mare, cel mai adesea nu avea balamale şi
era prins de stâlpi printr-un model de încuietori tip manea, el fiind manevrat
pentru deschidere de două persoane. Obloanele ... erau din scândură de răşinoase,
montate pe nişte elemente mai groase numite leţuri, care pentru a fi şi mai
rezistente puteau proveni din lemn de stejar sau salcâm, chiar dacă ducea la
îngreunarea lor" (p. 8-9).
A doua generaţie de porţi din satul Caşin "a apărut ca o expresie a
evoluţiei socio-economice a satului, începând cu a doua jumătate a secolului
nouăsprezece" (p. 13).
Această a doua generaţie de porţi de lemn "are ca primă caracteristică
trei stâlpi de lemn cu lungimea de 4,5 metri, iar în secţiune 30 x 40 cm. Al
doilea element definitoriu ... este acoperişul comun pentru cei trei stâlpi, diferit
astfel de cel al primei generaţii. Al treilea element de noutate şi evoluţie se
observă în alcătuirea obloanelor mari şi obloanelor mici, sau poarta mare şi
poarta mică. Pe aceste obloane cât şi pe stâlpii mult mai mari de data aceasta,
meşterii căşuneni şi-au lăsat amprenta personalităţii lor din ce în ce mai vizibil
... Stâlpii, cu dimensiunile sus amintite, nu se mai ciopleau, ci se fasonau la
traşcă sau la fierăstraiele de apă ... După fasonare cu o rindea mai mare, numită
rubank, se şlefuia pe toate laturile şi pe toată lungimea ce rămânea deasupra
solului. Meşterul înnobila lemnul ... prin desene pe care mai apoi le cioplea şi le

jumătate,
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scu1pta ... Treimea inferioară a stâ1pu1ui se trata la fel ca în cazul porţilor din
întâi, prin ardere la un foc mic. Odată terminată şi această operaţiune,
stâlp ii se introduceau în găurile de aproximativ 1,5 metri adâncime şi o jumătate
de metru latura. Aici se înţepeneau cu bolovani de râu şi straturi de pământ, mai
apoi se băteau cu maiul, iar după Primul Război Mondial cu ghiuleaua, astfel de
elemente de artilerie rămânând din belşug pe pământurile Caşinului ... Odată
montaţi drept, cei trei stâlpi se uneau prin grinda porţii, a acoperişului. Aceasta,
un element ecarisat din brad avea lungimea, de regulă, 7 metri, iar laturile între
16 şi 20 centimetri, rolul acesteia fiind acela de a susţine acoperişul. Pe această
grindă se monta structura acoperişului ... După ce montarea scheletului
acoperişului este gata, se bat scânduri peste căprioraşi, ceea ce alcătuieşte
asteriala, rămânând ca peste aceasta să se pună ... şindrilă, ţiglă, tablă, carton,
azbest ... şi pentru a consfinţi sentimentul deosebit pentru poartă, căşuneanul
termină lucrările acoperişului prin montarea salbei. Aceasta se află sub poala
acoperişului, fiind făcută din scândură de brad, pe care meşterul a inserat, ca la
orice salbă, modele frumoase ... La porţile din generaţia a doua, laterale le
acoperişului sau timpanele, cum mai sunt numite, încep să fie împodobite" cu
diferite modele florale şi geometrice (p. 13-14).
Sub "acoperişul porţilor din generaţia a doua se află de data aceasta trei
obloane. Unul, cel mai mic, pentru poarta uzitată de oameni şi celelalte două
care formează poarta mare. Deschiderea acestora din urmă se realizează pe
modelul uşilor în două canate. Cele trei obloane încep să fie lucrate şi asamblate
pe principiul foilor de uşă. Adică se introduc elemente ca: frizele, curmezişurile
şi bineînţeles tăbliile, cum sunt numite la Caşin ... Aceste obloane erau şi sunt
prinse încă în balamale de fier ... , se închid şi se deschid datorită prinderii pe
stâlp într-un element forjat numit ... ţâţâna porţii. Deasupra oblonului mic, în
spaţiul rămas între cei doi stâlpi, grinda porţii şi pragul de sus al acesteia,
căşuneanul neîndestulat de frumos, nu a lăsat locul gol şi a montat o frumuseţe
de lucrătură în lemn" (p. 14).
Autorul susţine că odată "cu această generaţie, s-a trecut de la caracterul
uzual al porţii la cel de mândrie, de podoabă" (p. 13).
A doua generaţie de porţi din satul Curiţa (aflat în componenţa comunei
Caşin) are "caracteristicile tehnice generale asemănătoare cu cele ale
căşunenilor. Au şi particularităţi date de felul de a fi al curiţenilor, şi mai ales de
amprenta meşterilor locali" (p. 39).
A treia generaţie de porţi din satul Caşin are "ca principală
particularitate stâlpii din piatră cioplită. Aceştia au aproximativ aceleaşi
lungimi, în secţiune însă sunt mai mari decât cei din lemn ai generaţiei a doua
(40 x 50 cm). La această generaţie, atât pragul de sus al porţii mici cât şi cel de
jos sunt din piatră cioplită. Începuturile acestei generaţii de porţi în satul Caşin
sunt cam în jurul anului 1930 ... Aceste porţi, din cauza costurilor ridicate ale
generaţia
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stâlpilor, nu erau la îndemâna multora. Şi-au construit astfel de porţi cei mai
gospodari ai satului. Fiecare stâlp era construit dintr-o singură bucată
de piatră provenită din carierele de la Grozeşti, sau mai ales de la Gura
Slănicului. Aceştia erau aduşi cu un car special pregătit cu două părechi dă boi
de la o distanţă medie de 40 kilometri. Pe aceşti stâlpi, meşterii au sculptat
elemente fitomorfe (viţă-de-vie, floarea-soarelui), figuri geometrice, elemente
casnice (pahar, cană, butoi, cântar) ... " (p. 70).
A treia generaţie de porţi din satul Curiţa este reprezentată de un număr
de "şase porţi cu acoperiş şi trei stâlpi din piatră cioplită ... împrăştiate prin sat,
pigmentând cu unicitatea lor farmecul aşezării de pe râul cu acelaşi nume" (p.
91).
A patra generaţie de porţi din satul Caşin se remarcă prin "numărul cel
mai mare" (p. 98) de astfel de creaţii arhitecturale care "se regăsesc ... pe uliţele
satului acum. Ele au apărut ca şi continuare a celorlalte generaţii pe la jumătatea
secolului douăzeci" (p. 98). În satul Caşin, "meşterii au dorit să facă nişte stâlpi
mai trainici" (p. 98), folosind noua combinaţie dintre "mortar (pietre, nisip şi
ciment) şi fier" (p. 98). Astfel, conform opiniei autorului, "principala
modificare la porţile din generaţia a patra ... o constituie turnarea în cofrag de
lemn a celor trei stâlpi" (p. 98). Chiar dacă aceste porţi apar ca urmare a
pătrunderii elementelor de modernitate în societatea rurală tradiţională, totuşi,
motivele tradiţionale, fie ele geomorfe, antropomorfe ori fitomorfe, continuă a
fi prezente.
În condiţiile în care "cele mai multe din porţile satului Curiţa sunt
executate" de un meşter originar din satul Caşin, această a patra generaţie de
porţi din satul Curiţa nu mai are un specific local, fiind evidentă "amprenta
meşteşugului" celui care le-a construit. "Se observă, totuşi, că multe obloane ale
porţilor din generaţia a patra din Curiţa sunt la fel ca cele care caracterizau
satul, dar din generaţia a doua şi a treia. Fiind făcute din scânduri dispuse
longitudinal, cu platbandă sau nu, la exterior, dar sigur cu domoale rotunjiri în
partea de creastă.
Cele douăzeci şi una de porţi ale acestei generaţii, completează plăcut pe
celelalte din generaţiile doi şi trei, astfel încât frumuseţea şi pitorescul satului
Curiţa sporeşte spre încântarea curiţenilor şi a străinilor" (p. 271 ).
Observând rapida îndepărtare a localnicilor de porţile tradiţionale şi
evidenta discrepanţă dintre: porţile "cu obloane de lemn frumos sculptate" şi
"cele care au obloane din poli ... caca"; porţile "cu stâlpi turnaţi în cofragul
meşterit din lemnul de stejar" şi "cele care au stâlpi metalici sortiţi să fie
imemoriali"; porţile "cu sân, poală, salbă şi medalion" şi "cele care au fier,
şuruburi şi chimicale", Constantin Tudose propune "căşunenilor" o a cincea
generaţie de porţi, "de lemn cu stâlpi şi acoperiş" (p. 291).
înstăriţi
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În viziunea autorului, această a cincea generaţie ar menţine
caracteristicile principale ale porţilor tradiţionale din Caşin: "cu trei stâlpi din
lemn, piatră cioplită sau turnaţi în cofrag; cu acoperiş din lemn; cu obloane din
lemn; cu medalioane frumos lucrate în lemn" (p. 291 ).
Autorul adaugă câteva pagini (p. 292-298) de fotografii privind clanţe
şi încuietori dă dămult. "Truditele clanţe şi încuietori, mângâiate de şi mai
truditele mâini, ne duc neapărat cu gândul la bunii şi străbunii noştri. Ei au trăit
în Caşin, unde au construit, atât cât au putut, au muncit, au avut copii, au creat
lucruri frumoase, au crezut în Dumnezeu, menţinând tradiţii şi credinţă. Mai
apoi au plecat la ceruri, fiecare la rândullui, lăsând moştenire şi loc celor ce vin
din urmă, să deschidă şi să închidă poarta" (p. 298).
Un număr generos de pagini (p. 299-334), sugestiv intitulate Gânduri şi
cântece în lemnul porţilor din Caşin, este dedicat ornamentelor care se regăsesc
pe "medalioane", autorul prezentându-le "în toată splendoarea lor" pentru a
mângâia "lumina ochilor" cititorului şi a o trezi "pe cea a sufletului" (p. 334).
Paginile de final cuprind numele gospodari/ar şi numărul la care se
regăsesc porţile lor (p. 335-336); o notă (p. 337) şi speranţele autorului privind
construirea de către localnicii din comuna Caşin a cât mai multe porţi din
generaţia a cincea (p. 338-341).
Remarcăm aici (într-o directă legătură cu condiţiile grafice excelente în
care a fost tipărită cartea) un fapt important, care merită a fi menţionat, anume
acela că lucrarea scriitorului Constantin Tudose, Porţile de lemn ale satului Porţile sufletului, a fost distinsă cu Premiul "Arta Cărţii" la cea de a XXII-a
ediţie a Salonului Internaţional de Carte de la Chişinău, eveniment organizat de
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova între 31 august-3 septembrie 2013.
Acest important premiu confirmă, încă o dată, prestigiul de care se bucură
Editura şi Tipografia Magic Print din Oneşti.
Lucrarea domnului Constantin Tudose este, fără nicio îndoială, o
realizare artistică de excepţie. Sutele de fotografii (executate cu profesionalism)
incluse în volum reflectă, într-un mod sugestiv, evoluţia în timp a porţilor din
comuna Caşin. În condiţiile în care autorul nu este un specialist, considerăm cu
atât mai lăudabilă această iniţiativă editorială.
Publicând imaginea acestor superbe porţi, autorul le-a asigurat nu doar
simpla conservare în paginile unei cărţi, ci le-a accentuat, într-un mod cât se
poate de evident, şi caracterul lor de documente arhitecturale rurale. Astfel,
pentru etnografi, cartea Porţile de lemn ale satului - Porţile sufletului,
constituie deja un izvor important. În acest sens, suntem convinşi de faptul că,
pe viitor, nici unul dintre eventualii cercetători ai fenomenului culturii populare
tradiţionale din zonă nu va putea face excepţie de lucrarea domnului Constantin
Tudose.
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COLECŢIEI

"PROFESIONIŞTII NOŞTRI"

Vasile STANCU
După

ce am citit volumul
dedicat inginerului silvic Ion Micu, îl
consider un prieten apropiat. Personal nu
l-am cunoscut niciodată. Dar, îmi este
drag şi apropiat sufleteşte prin tot ceea
ce a făcut şi mai face încă la cei 70 de
ani ai săi. Îl cunosc prin intermediari. În
primul rând, al dr. Ioan Lăcătuşu,
coordonatorul celui de-al VI-lea volum
al colecţiei "Profesioniştii noştri" , volum
dedicat lui "Ion Micu silvicultor,
cinegetician, conferenţiar universitar la
70 de ani", care mi-a dat în lucru "o
arhivă
cinegetică"
din zonă, în
perspectiva elaborării unui studiu pentru
viitorul volum al colecţiei. Din păcate,
întâmplări neprevăzute şi nedorite au
curmat zelul meu cinegetic. În al doilea
rând, prin părintele Emil Pop şi prof.
poeta Valeria Pop, soţia distinsului părinte, din Miercurea-Ciuc, care, cu totul
întâmplător, mi-au trimis un cuvânt de suflet la adresa dânsului. Intitulat "Sub
Steaua Naşterii", curios din fire, am aflat că voşlobeanul, prin tată, Ion Micu,
sub influenţa mamei sale, învăţătoare de profesie, este de mic copil un convins
practicant creştin ortodox, fiind astăzi "o prezenţă luminoasă, discretă şi
distinsă în comunitatea ortodoxă a Episcopiei noastre, în proximitatea Înaltului
nostru Ierarh", şi-n acelaşi timp, un maestru al artei cinegetice. Cine este şi care
sunt faptele sale putem să le aflăm de la cei 33 de autori ai celor 434 de pagini
ale cărţii dedicate domniei sale sau chiar de la eroul cărţii care-şi descrie sumar
trecerea prin viaţă în paginile capitolului al III-lea intitulat ,,Repere
auto biografice". S-a născut în anul 1943 în timpul ocupaţiei horthyste, în
refugiu, la Câmpulung Muscel, de unde provenea mama sa. Familia va reveni
din refugiu "printre primele" acasă, la Gheorgheni, unde va urma cursurile
generale şi liceale pe care le absolvă, cu diplomă de bacalaureat (maturitate), în
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1960. Chemarea spre alegerea carierei sale este "însuflată de tatăl meu care a
fost un mare iubitor al naturii, vânător şi pescar pasionat". ,,După ce am răspuns
afrrmativ la întrebarea lui «Vrei să vânezi, să pescuieşti şi să te simţi bine în
natură aşa cum ştii şi ai văzut că am făcut-o şi noi, adică, eu şi prietenii mei?», a
urmat admiterea la Facultatea de Silvicultură din Braşov, ... pe care am
absolvit-o în anul 1965... fiind repartizat la Ocolul Silvic Gheorgheni",
"în:frăţindu-se pentru totdeauna cu eternul verde al munţilor" cum plastic se
referea IPS Ioan la acest moment al vieţii inginerului silvic Ion Micu. După o
scurtă trecere pe la Întreprinderea Forestieră Gheorgheni, se transferă la Ocolul
Silvic Tulgheş, unde, la nici 25 de ani, a fost numit şef de ocol şi "consider eu
mi-am desăvârşit pregătirea profesională" şi "mi-am întemeiat şi familia"
"Acolo şi atunci, am înţeles, pentru tot restul vieţii mele, că pădurea în sensul
de vegetaţie forestieră, nu poate exista fără vânatul ce habitează în ea şi care
reprezintă de fapt viaţa sălbatică. Cu alte cuvinte, vegetaţia forestieră este
trupul, iar fauna ce o populează este sufletul ecosistemului, care în literatura de
specialitate este cunoscut sub denumirea de pădure." În 1971 este adus în cadrul
Inspectoratului Silvic din Miercurea-Ciuc, peste doi ani este ales de adunarea
generală a vânătorilor şi pescarilor sportivi Preşedinte al A.J.V.P.S. Harghita,
iar în 1976, la nici 33 de ani a fost numit director al Direcţiei Silvice Harghita,
devenind astfel "un părinte al codrului şi al întregului ecosistem carpatin
harghitean", după aprecierea IPS Ioan. A deţinut aceste funcţii până în 1990. În
anul 2000, i se propune să preia din nou conducerea Direcţiei Silvice Harghita,
"pentru a remedia situaţia şi a opri abuzurile ce aveau loc în procesul de
retrocedare a pădurilor... Din păcate însă nu am reuşit, motiv pentru care, în
anul 2004, am decis să renunţ şi să mă transfer cu funcţia de bază de la Direcţia
Silvică la Universitatea "Transilvania" din Braşov, cu gradul de Conferenţiar
universitar". Începând din 1972 îşi începe activitatea publicistică la revista
"Vânătorul şi pescarul sportiv". De-a lungul timpului a publicat peste o sută de
lucrări şi studii şi la alte reviste de specialitate, în mod deosebit la "Agricultorul
român", unde este un asiduu colaborator, "Revista pădurilor", revista
"Carpaţii", "Revista de Silvicultură", ,,Revista de Silvicultură şi Cinegetică"
precum şi la presa locală, în cotidianul "Adevărul Harghitei", subiectele
preferate fiind: vegetaţia forestieră, fauna sălbatică, probleme actuale şi file din
istoria cinegeticii româneşti. Valorificându-şi munca de cercetare, a participat,
alături de somităţi ale domeniului, din ţară sau străinătate, la simpozioane
naţionale şi internaţionale cu valoroase comunicări ştiinţifice în domeniul
cinegeticii. Unele dintre lucrările sale au văzut lumina tiparului în Ungaria,
Germania şi Anglia, fiind recunoscut ca un reputat specialist în domeniu.
Structural, volumul dedicat domnului Ion Micu, respectă pe cea a
volumelor precedente ale colecţiei ,,Profesioniştii noştri". Tradiţional, volumul
https://biblioteca-digitala.ro

Acta bacoviensia VIII/20 13

647

se deschide prin caldul mesaj adresat de IPS Ioan al Munţilor "distinsului om de
ştiinţă şi cultură Ion Micu" intitulat "Întoarcerea Tricolorului" şi urmată de
atotcuprinzătoarea prefaţa întocmită de "mentorul în cariera universitară" a
eroului cărţii, prof. univ. dr. ing. Darie Parascan, membru titular al Academiei
de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România.
Capitolul I cuprinde 33 de Mesaje şi cuvinte de apeciere ale unor
personalităţi ale vieţii cultural-ştiinţifice, colegi de serviciu din diferite perioade
de timp, prieteni, cunoscuţi şi rude, adresate domnului Ion Micu cu prilejul
aniversării celor 70 de ani de la naştere. Sunt semnificative titlurile acestor
mesaje pentru a ilustra complexa personalitate a sărbătoritului şi a-i contura
portretul profesional şi moral: "un standard moral şi o pilduitoare existenţă''
(Ioan Lăcătuşu); "un reper în activitatea profesională" (George Predoiu);
,,ghidul meu profesional în viaţă, un adevărat mentor" (Arpad Sarkany); "un
om de mare valoare şi un profesionist desăvârşit" (Gina Ştefan); "Un nume bun
este mai de preţ decât bogăţia" (Gligore Vizoli); "un model profesional pentru
tinerii cercetători" (Istvan Vormair); "unfăuritor de noi drumuri în cinegetică"
(Sorin Vlase); ,,Silvicultura nu doar o profesie- o pasiune pentru viaţă" (Aurel
1. Viţa); "0 viaţă dedicată silviculturii şi studiului etologiei faunei cinegetice"
(lstvan Szabo ); "unul din cei mai importanţi şi recunoscuti specialişti în
materia ursului brun" (Marius Burduşel); "conferenţiar universitar şi
practician de excepţie în domeniul eco-etologiei ursului brun din România"
(Dan Ciobanu); "în studierea sălbătăciunilor îşi trăieşte fericirea, iar în
observatorul pentru vânat se simte ca acasă" (Laszlo Kedves); ,.prietenul meu
de o viaţă'' (Uca Marinescu); "Omul şi Natura" (Dan Mihăilă); "un ocrotitor al
faunei cinegetice din pădurile judeţului Harghita" (Vadim Nesterov); ,,Domnul
Ion Micu, sub Steaua Naşterii" (Emil şi Valeria Pop); ,Jntre ştiinţă şi credinţă''
(Mihai Suciu); "Tatăl meu un bun creştin, un bun român, un profesionist" (Ioan
Iulius Micu); ,,Prietenia ca putere a fiinţării" (Radu Cârneci); ,,Dr. ing. Ion
Micu, pentru mine este tata" (Corina Silvia Micu).
Capitolul al II-lea, Lucrări şi studii, cuprinde şapte studii şi ... cinci
poezii ale reputatului poet Radu Cârneci dintre care, prima, "Cuvinte la vânarea
marelui urs" este dedicată "cu preţuire domnului dr. ing. Ion Micu". Studiile,
cinci dintre ele, sunt scrise de Tudor Stăncioiu, George Predoiu, Ştefan
Ungureanu în colaborare cu Ion Micu, iar două ,,Despre limite şi natură" şi
,,Hăşmaşul Mare şi împrejurimile-secvenţe publicistice" de Uca Marinescu şi
respectiv, Mihai Suciu. Cele cinci studii se referă la temele preferate ale
personajului principal al acestui volum: managementul ursului brun şi ,,Pădurile
Harghitei&Harghita pădurilor".
Cel de-al III-lea capitol, Ion Micu - o viaţă dedicată pădurii şi
animalelor sălbatice, cuprinde, pe câteva pagini, autobiografia domnului Ion
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Micu şi, în peste 230, cele mai importante studii ale inginerului, cercetătorului
doctor, Ion Micu, şi o parte a publicisticii sale privind situaţia actuală a
silviculturii româneşti. Cine vrea să cunoască adevărata stare de lucruri la ora
actuală în acest domeniu, iubirea autorului faţă de "trupul şi sufletul
ecosistemului numit pădure", profesionalismul autorului şi vigoarea condeiului
său trebuie să citească această parte a volumului. Eu, pentru ilustrare, redau un
mic fragment din articolul ,,Rugby cu pădurea", publicat la 18 ianuarie 2010, în
"Agricultorul român", nr. 2 (134)/2010: "Dorim prin aceste câteva rânduri să
consemnăm, acum la început de an, situaţia actuală a statutului pădurii
româneşti, care a scăpătat în ultimele două decenii aproape până la limita cea
mai de jos. Am oscilat atunci când am căutat să dăm un titlu materialului. Am
pendulat între variantele: Na pădurea, ia (dă) pădurea sau Ping-pong cu
pădurea ori Rugby cu pădurea. În final, am rămas la ultima variantă, pe care
am considerat-o mai potrivită, întrucât nu numai că administrarea pădurilor este
zvârlită de la autoritatea ce răspunde de mediu la cea care răspunde de
agricultură şi vice-versa, ci mai degrabă, asemenea unei mingi de rugby, este
apucată când de unii când de alţii după care fug cu ea ferindu-se ca nu cumva să
le fie luată până nu reuşesc să stoarcă din ea tot ce se poate: unii avantaje
politice, alţii profituri materiale, iar cei mai hulpavi, din ambele cât se poate de
mult. Niciunul dintre aceşti profitori nu se sinchiseşte nici de gura sau slova
presei sau a altor mijloace media, nici de acuzaţiile din ce în ce mai grave şi mai
ameninţătoare ale opiniei publice, ci, asemenea lui Marmeladov, personajul
dostoievskian din romanul Crimă şi pedeapsă, suportă orice umilire, cu
stoicism şi resemnare, fără jenă, fără proteste sau explicaţii, singurul lor gând
fiind căpătuiala. Dar să nu creadă nimeni că jaful se întâmplă direct, brutal, ca
pe timpul haiducilor, nicidecum; se lucrează inteligent, subtil, "cumpărând"
câţiva specialişti cu conştiinţă profesională şi civică lamentabilă, care sunt
dispuşi să elaboreze coduri silvice şi studii sumare de amenajare a pădurilor ce
înlesnesc abuzurile şi îi protejează de rigorile legii .... "
Volumul este finalizat prin capitolul al IV -lea, Ilustraţii, care cuprinde
fotografii de familie, aspecte din activitatea profesională, documente, autografe,
foto coperţi de cărţi publicate de Ion Micu, distincţii şi "0 mamă grijulie ... " din
fauna harghiteană, toate reuşind să reliefeze mai puternic personalitate dr. ing.
Ion Micu.
Felicitări coordonatorului, autorilor şi sărbătoritului la cei 70 ani,
pentru această frumoasă carte dăruită societăţii din sud-estul transilvan!
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ILIE ŞANDRU- 60 DE ANI ÎN SLUJBA
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI.
VOLUMUL 6 AL COLECŢIEI "PROFESIONIŞTII NOŞTRI"
Vasile STANCU
Trebuie să începem cu un
meritos.
Colecţia
CENTRUL EUROPEAN DE STUDII
,,Profesioniştii noştri" a ajuns la
COVASNA
HARGHITA
cel de-al VII-lea volum, în mai
puţin de 4 ani. Şi aceasta se
datorează
în primul rând
PROFESIONISTII
NOSTHI
.
.
iniţiatorilor
acesteia,
cărora
trebuie desigur să le adresăm
7
felicitări: dr. Ioan Lăcătuşu şi
Î.P.S. Ioan Selejan, precum şi
' ~
instituţiilor pe care le conduc:
60 DE ANI IN SLUJBA
Centrul European de Studii
Covasna-Harghita,
Editura
ÎNVĂTĂMÂNTULUI
SI.
.
şi
Episcopiei
Eurocarpatica
guLTURH ROMANESTI
Ortodoxe
a
Covasnei
şi
Harghitei. Iniţiatorii au plecat de
la necesitatea de a evidenţia şi
promova
ideea
de
elite
profesionale provenite din rândul
românilor din Arcul Intracarpatic
sau din rândul acelora care şi-au
adus contribuţia la studierea
istoriei, culturii şi civilizaţiei
românilor din inima Ţării; de a
oferii modele demne de urmat de tineretul studios, şi, fapt nu lipsit de importanţă,
de a aşeza în ierarhia socială pe treptele care li se cuvin, potrivit statutului pe care
1-au dobândit prin creaţia, munca perseverentă şi faptele lor, aceste personalităţi
aflate în viaţă. Domniile lor au plecat de la faptul că "neînsemnate la vreme, în
paginile unor lucrări, informaţiile, faptele devin amintiri; ele se depărtează, se
decolorează, se împuţinează; pe unele le uităm cu totul, din altele pierdem doar
părţi şi puţine sunt cele care ne rămân fixate mai bine în imagini vii de culoare şi
de sunete ". Vorba dictonului latin: " Verba volant, scripta manent ". Astfel au luat
fapt

ILIE

~ANDRU

!
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cele 7 volume închinate doamnei cercetătoare-arhivistă Ana Grama, din
Sibiu, doctorilor în istorie Liviu Boar, Ioan Ranca, din Târgu Mureş, şi Dumitru
Zaharia, din Bacău, doctorului în sociologie Ioan Lăcătuşu, din Sfântu Gheorghe,
inginerului-doctor în silvicultură Ion Micu, din Miercurea-Ciuc şi profesoruluiscriitor Ilie Şandru, din Topliţa. Un scurt bilanţ reliefează mai bine efortul făcut
pentru viabilitatea colecţiei, care devine mai diversificată, pe măsura trecerii
timpului, privind domeniul de selecţie al elitelor profesionale, extinzându-se de la
arhivistică-istorie, la domeniile sociologiei, silvicultuii, muzicii, învăţământului şi
culturii. La cele 7 cărţi, care de fapt sunt opt volume- lui Ioan Lăcătuşu, fiindu-i
destinate două volume- care cuprind 4010 pagini (24 cm de raft, în format A5, şi
7 kg 150 de grame greutate), şi-au adus contribuţia aproximativ 300 de autori (407
autori calculând suma autorilor fiecărei cărţi, dar sunt autori care au scris pentru
mai multe personalităţi), care au scris 283 de mesaje, 161 de studii sau lucrări,
peste 200 de articole, recenzii, referate, interviuri, aprecieri, recomandări, poezii,
introduceri sau prefeţe. Adăugaţi la aceste date sutele de documente şi fotografii
care împlinesc conţinutul fiecărui volum şi aveţi o imagine mai corectă asupra
colecţiei. Ea tinde să devină o adevărată enciclopedie a personalităţilor
reprezentative pentru arealul sud-est transilvan. Vor urma, cât de curând,
volumele dedicate muzicologului dr. Constantin Catrina şi prof. univ. dr. Corneliu
Mihail Lungu.
Dacă, la lansarea volumelor închinate domnului Ioan Lăcătuşu spuneam,
citându-1 pe domnul dr. Liviu Boar, că este o "ediţie regală ", de această dată,
para:frazându-1, pot spune că actuala ediţie dedicată profesorului şi scriitorului Ilie
Şandru este o "ediţie princiară sau voievodală". Şi aceasta datorită datelor care o
caracterizează: 624 de pagini, (de 8 ori 78) 78 de autori, 55 de mesaje, 31 de
studii, 19 recenzii şi lansări de carte, 178 de fotografii, în toate aceste date fiind a
doua, după cea ,,regală".
Interesant, pentru publicul cititor, cred că este modul şi momentul în care
s-a născut ideia elaborări acestui volum dedicat lui Ilie Şandru.
Coincidenţă sau întâmplare, faptul s-a petrecut în ziua de 15 martie 2012,
când, independent, două grupuri de prieteni, care veneau, de la Târgu Mureş şi
Sfântu Gheorghe, la Topliţa, unde se lansa cartea "Pe urmele lui Octavian
Tăslăuanu" şi se aniversa frumoasa vârstă de 77 de ani ai autorului volumului, s-au
gândit la acelaşi lucru: înveşnicirea, printr-o amplă scriere, a vieţii şi activităţii
omului care ne aduce în municipiul de pe Mureş, an de an, de aproape două decenii.
Numai forma şi titlul viitorului volum erau diferite. Dar, să amintim sau reamintim
pentru cei care au participat la manifestarea culturală, discursurile rostite în eleganta
sală a Primăriei, de doi invitaţi, Nicolae Băciuţ şi Ioan Lăcătuşu. Ele au fost
consemnate de ziarul regional "Condeiul ardelean" în articolul "De la lansarea cărţii
«Pe urmele lui Octavian C. Tăslăuanm) de Ilie Şandru, la viitoarea lucrare «Pe
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urmele lui Ilie Şandru))", redate de subsemnatul: "Un cuvânt aparte a avut editorul
volumului, poetul Nicolae Băciuţ. Dânsul caracteriza recenta apariţie pe piaţa
editorială ca fiind "o carte foarte bine structurată, de ţinută şi substanţă, care are
acea calitate pe care şi-o doreşte orice autor, calitatea de a rămâne". Autorul şi-a
asumat, în acest spaţiu, de pe valea Mureşului până la Luduş, o misiune greu de
repetat de altcineva. Misiunea de a scoate la lumină "foarte puţinele surse la care să
recurgem cu uşurinţă, pentru a valorifica moştenirea lui Octavian C. Tăslăuanu".
Desigur, misiunea de a valorifica filonul moştenirii strămoşeşti, "urmele" lăsate de
oamenii acestor pământuri, pe care cărturarul Ilie Şandru a realizat-o cu har şi talent
în scrierile sale. Dar în viitor? Cine va fi pe urmele lui Ilie Şandru peste câţiva ani?
O provocare pentru tineri, pentru intelectualitatea topliţeană şi, nu numai, pentru toţi
cei prezenţi la manifestare. ,,Până acum Ilie Şandrn a creat un traseu biografic de
pregnantă şi de substanţă care merită demersul. Cutezătorul, care va porni pe
urmele lui Ilie Şandrn, poate să descâlcească multe dintre tainele care ar fi greu de
descâlcit când autornl nu va mai fi. Şi atunci va fi greu de inventat un Ilie Şandrn,
fiindcă dascăli, cărturari, publicişti, prozatori ca Ilie Şandru, în acest spaţiu cu
greu vor mai apare ... ". O provocare pentru tânăra generaţie, pentru intelectualitatea
topliţeană, pentru toţi cei prezenţi, lansată de omul de cultură, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, poetul Nicolae Băciuţ. Cine-I va înlocui, peste ani, pe cel
care de acum cinci decenii şi până astăzi, "face cât un Comitet de Cultură singur?".
Cine-şi va pune numele şi semnătura deasupra titlului de carte intitulat ,,Pe urmele
lui Ilie Şandru"? Asemenea poetului Nicolae Băciuţ şi doctorul în sociologie Ioan
Lăcătuşu şi-a exprimat convingerea că a venit vremea, având în vedere laborioasa
şi valoroasa activitate didactică, publicistică, literară, culturală, de cercetare
istorică, naţional-patriotică, civică şi politică să se editeze o asemenea lucrare
închinată personalităţii lui Ilie Şandru, lăsând să se întrevadă chiar structura
acesteia: Valea Mureşului superior locul naşterii şi formării sale; Eminentul dascăl
de "slovă românească"; Publicistul preocupat permanent de descoperirea
adevărului; Scriitorul prolific; Omul de Cultură; Liderul civic şi politic; Omul de
omenie; Familistul".
,,Amănuntele" - iniţiatorii (Centrul European de Studii Covasna-Harghita,
Fundaţia Culturală "Miron Cristea" Topliţa, Centrul Cultural Topliţa, Editura
Eurocarpatica - Sfăntu Gheorghe, colecţia ,,Profesioniştii noştri"), titlul, structura,
autorii, coordonatorii, lectorul-corector, tehnoredactorul, tipografia - au fost
stabilite mai apoi. Proiectul viitorului volum, cel de-al VII-lea al colecţiei
"Profesioniştii noştri. Ilie Şandrn- şase decenii în slujba învăţământului şi culturii
româneşti" a fost lansat, la 6 ianuarie 2013, prin adresa-invitaţie trimisă
personalităţilor vieţii cultural-spirituale, ştiinţifice, politice şi civice, din ţară, care-i
cunoşteau, Domnului Ilie Şandru, profilul uman şi activităţile profesionale,
invitându-le să se alăture iniţiatorilor "pentru ca, din frânturi de gânduri, mesaje şi
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impresii personale ori instituţionale să realizăm, împreună, un portret de
profesionist".
Reacţiile favorabile participării la elaborarea volumului au fost imediate. În
primele 24 de ore am primit, din partea acestora, răspunsuri deosebit de favorabile
elaborării volumului, mesaje care ne-au dat imboldul continuării proiectului. În
acelaşi timp, ne-au dat şi certitudinea alegerii corecte a personalităţilor desemnate în
a scrie "portretul unui profesionist" şi, mai cu seamă, a FAPTELOR OMULUI ILIE
ŞANDRU realizate de-a lungul celor şase decenii de activitate pusă în slujba
adevăratei istorii, a drepturilor, a promovării culturii şi tradiţiilor româneşti, atât din
Valea Mureşului Superior, cât şi din întregul areal al Arcului Intra şi Extracarpatic.
Structural, volumul destinat profesorului Ilie Şandru şi-a păstrat formatul
devenit, de aproape patru ani de la iniţierea colecţiei, clasic. După mesajul de suflet
şi aleasă simţire al Î.P.S. Ioan al Munţilor, Arhiepiscopul Eparhiei Covasnei şi
Harghitei, adresat distinsului cărturar Ilie Şandru şi prefaţa scrisă de subsemnatul,
urmează cele trei capitole de bază ale lucrării: cel dintâi - ,,Mesaje, cuvinte de
apeciere"- cuprinde scrierile primite de eroul cărţii cu prilejul împlinirii celor şase
decenii de activitate sau a unor jubilee din viaţa sa. În acest sens, îndemnul
iniţiatorilor adresat personalităţilor vieţii cultural-ştiinţifice, din ţară şi de peste
hotare, de a colabora la realizarea acestui "portret de profesionist", prin apelul la
amintirile lor despre Ilie Şandru, considerăm că a fost pe deplin înfăptuit.
Aprecierile faptelor, în toate domeniile de manifestare a personalităţii sale, căldura
prietenească şi iubirea autorilor faţă de Omul Ilie Şandru răzbate din fiecare rând al
celor peste 150 de pagini ale celui dintâi capitol. Realizând o trecere sumară în
revistă a mesajelor, chiar şi numai prin titlurilor lor, ele ne redau, cu claritatea
cristalului, trăsăturile profesionistului "capabil să producă rezultate considerabile
fără a conştientiza neapărat efortul pe care îl face sau valoarea superioară a muncii
sale" (Alistar Cooke - motto, vol. I - ,,Profesioniştii noştri"). Am grupat, pentru
Dumneavoastră, aceste titluri în funcţie de domeniul subliniat de autorul mesajului.
Astfel, a rezultat calităţile de excepţie ale profesorului, valoarea scriitorului,
însuşirile organizatorice şi cărturăreşti ale omului de cultură, dragostea, curajul şi
convingerile patriotului, comportamentul şi modelul demn de urmat al OMULUI,
prietenului nostru, care, asupra multora, a exercitat influenţe, mai mult sau mai
puţin determinante în anumite momente ale vieţii.
Profesorul: Când te naşti înţelept devii de-a lungul vieţii modest şi ţie îţi
foloseşte rareori, Un gând, cât o picătură la un bilanţ - Profesorului Ilie Şandru;
Dascălul meu drag din Şcoala Generală, distinsul profesor, scriitor Ilie Şandru;
Domnului profesor, cu admiraţie şi recunoştinţă; Închinare Limbii Române,·
Profesor Ilie Şandru: cărturar şi patriot român.
Scriitorul: Profesorul Ilie Şandru un prinţ al condeiului ... ; Profil de
cărturar - Ilie Şandru; A găsit cuvântul şi tăria adevărului; Curajul nebun al
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scriitornlui de provincie; Ilie Şandrn - un talentat scriitor şi un mare patriot În
lupta pentrn unitatea naţională a tuturor românilor; Răsplata vredniciei;
"Sentiment de iarnă" i se dedică scriitornlui Ilie Şandrn, Motto: Cu adevărnl În
minte şi Dumnezeu În suflet ... ; Pe acolo pe unde cumintele cuvânt se săvârşeşte, ca
să trăim; Ilie Şandrn -sub semnul spiritului şi adevărului.
Omul de cultură: Ilie Şandrn patriarhul culturii topliţene; Profesornl Ilie
Şandrn - un eminent om de cultură şi prieten; Profesornl Ilie Şandrn - legendă vie
şi spirit ales În cultura română; Ilie Şandrn, un "apostol" al culturii româneşti pe
plaiuri topliţene; Fiecare are o chemare pe Pământ; Ilie Şandrn - profesor,
scriitor, ziarist, documentarist; Ilie Şandrn -cărturar reprezentativ al Topliţei; O
flacără vie astristă.
Patriotul: Înfrnntând cu demnitate şi curaj stafiile care bântuie prin
Ardeal; Ilie Şandrn - o viaţă pusă În slujba neamului românesc şi a credinţei
străbune; Ilie Şandrn - un model de luptător pentrn apărarea şi promovarea
valorilor neamului românesc; Un simbol şi port drapel al Mureşului Superior; Ilie
Şandrn - o puternică voce românească, de pe meleagurile harghitene; Un luptător
- Profesornl Ilie Şandrn; Râvna pentru Dumnezeu şi Neamul Său; Un OM- o
inimă românească.

OMUL: Ilie Şandrn- un OM care sfinţeşte locul; Domnului Ilie Şandrn,
cuvânt de stimă şi respect "Homo lacum ornat, non hominem locus "; L-am
perceput pe Ilie Şandrn, ca un om al lui Dumnezeu; Ilie Şandrn - Punct de pornire;
Un bun coleg şi prieten de o viaţă; Gânduri pentrn un prieten drag; Ilie Şandrn cunoscut şi stimat de astriştii năsăudeni; Sentiment de iarnă i se dedică scriitornlui
Ilie Şandru. Motto: Cu adevărnl În minte şi Dumnezeu În suflet ... ; Laudă lui Ilie
Şandru; Aveţi respectul meu, Domnule Şandrn!
Capitolul al II-lea are cel mai mic număr de pagini. Şi aceasta, dintr-o
modestie înnăscută a omului Ilie Şandru. Ziaristul care a scris mii de articole la
numeroase ziare locale, regionale şi centrale, profesorul care a întreprins numeroase
cercetări în arhive şi a participat cu studii şi comunicări ştiinţifice la zeci de
Simpozioane, Sesiuni de Comunicări ştiinţifice, dezbateri, mese rotunde organizate
în întregul spaţiu românesc - de la Chişinău la Caransebeş, de la Cernăuţi la
Ploieşti, sau, care a străbătut cu pasul şi cuvântul tot spaţiu Intracarpatic, începând
cu Baia Mare, Cluj, Alba Iulia, Orăştie, Sibiu, Mureşenii de Câmpie, Târgu Mureş,
Bilbor, Monor, Topliţa, Miercurea Ciuc şi terminând cu Izvorul Mureşului,
Covasna şi Sfăntu Gheorghe, a considerat ca nesemnificativă trecerea acestei imense
activităţi în cartea înveşnicirii sale. Dar, "când te naşti înţelept devii de-a lungul
vieţii modest şi ţie îţi foloseşte rareori". Şi, cine se va mai ocupa de valorificarea ei,
aşa cum se întreba poetul Nicolae Băciuţ, în martie 2011, la Topliţa?
Cu peste 400 de pagini, capitolului final "Studii" îi revine cel mai întins
spaţiu tipografic. Ele îşi aduc aportul la îmbogăţirea informaţiei în domeniul
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tematicii abordate, iar cea mai mare parte dintre acestea, prin informaţia inedită
adusă, contribuie la elucidarea sau clarificarea unor aspecte mai puţin cunoscute şi
dezbătute în domeniul istoriei locale sau naţionale, a istoriei religiei, diplomaţiei,
presei sau valorilor politico-morale. La menţinerea acestora la un înalt standard
ştiinţific, specific colecţiei ,,Profesioniştii noştri", au contribuit, cu competenţa,
inteligenţa şi talentul lor 31 de autori, din domeniile istoriei, filosofiei, filologiei,
sociologiei, etnografiei, teologiei, arhitecturii, arhivisticii, din care: 17 doctori, 5
doctoranzi, 5 profesori şi 4 cercetători, proveniţi din toate regiunile ţării; 25 dintre
temele abordate, cuprinse în volum în ordine cronologică, sunt incluse în domeniul
istoriei ( 14 - istorie contemporană, 7 - istorie modernă, 3 - istorie medievală, una
istorie antică) şi 6 în domeniile filosofiei, sociologiei, filologiei şi teologiei.
"IIustraţiile", din finalul volumului, completează în mod benefic
informaţia privind viaţa şi activitatea OMULUI, Ilie Şandru.
Prin tot ce cuprinde, prezentul volum are meritul de a aduce în faţa
cititorului puternica şi complexa personalitate a profesorului, scriitorului şi
patriotului Ilie Şandru şi de a reflecta faptele realizate de acesta în cele şase decenii
de activitate strălucită la catedră, în viaţa publică şi ca "prinţ al condeiului". În
acelaşi timp, cartea se vrea a se constitui într-un omagiu peren şi o preţuirea sinceră
a prietenilor din spaţiul românesc şi nu numai, faţă de OMUL, PROFESIONISTUL
şi LUPTĂTORUL pe baricadele naţionale, ILIE ŞANDRU.
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