https://biblioteca-digitala.ro

ARHIVELE NAŢIONALE BACĂU

ACTA BACOVIENSIA
ANUARUL ARHIVELOR NAŢIONALE BACĂU

IX

Editura MAGIC PRINT
Oneşti- 2014

https://biblioteca-digitala.ro

Anuar editat de
ARHIVELE NAŢIONALE BACĂU
ŞI

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ARHIVIŞTILOR DIN ROMÂNIA

- FILIALA BACĂU -

CONSILIUL

ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti - Universitatea "ALI. Cuza" Iaşi,
director al Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi
Dr. Silviu Văcaru - Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi
Dr. Ioan Lăcătuşu- Centrul European de Studii Covasna-Harghita
Dr. Dorinel Ichim - Direcţia Judeţeană Bacău pentru Cultură ŞI
Patrimoniul Naţional
COLEGIUL DE

REDACŢIE

(bacau.an@mai.gov.ro):

Vilică Munteanu- redactor
Mihaela Chelaru
Cristina Tanasă

şef(vilica.munteanu@yahoo.com)

Tehnoredactare: Vilică Munteanu
Coperta: Adriana Taropa
Corectura: Mihaela Chelaru
ISSN 1842-4864
Editură recunoscută

de Ministerul

Educaţiei Naţionale

prin Consiliul Naţional al

Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Su erior (CNCSIS) -Cod 345.
Reproducerea
Răspunderea

integrală

sau fragrnentară, prin orice formă şi prin orice mijloace tehnice, este
strict interzisă şi se pedepseşte conform legii.

pentru conţinutul

şi

originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor.

Tiparul executat la
MAGIC PRINT
Bd. Republicii nr. 45B
Oneşti, jud. Bacău

MGP
https://biblioteca-digitala.ro

CUPRINS
ISTORIE
Elena Chiaburu
şi mezatul în Ţara Moldovei (până la 1800) ............................... 11

Cochii vechi

Bogdan F.

Romandaş

Consideraţii

privind familia

cupăreştilor

(veacul al XVII-lea) ........................ 29

Ioan Lăcătuşu, Vasile Stancu
Aspecte privind atribuţiile locuitorilor din Breţcu şi Tg. Secuiesc privind
întreţinerea şi folosirea pasului Oituz în secolele XVII-XIX ........................... 43
Laurenţiu-Ştefan

Szemkovics

Sigilii ale domnitorului Constantin Brâncoveanu ............................................ 59

MihaiMîrza
,Jn sama lui te-am dat să te chivernisască şi să-ţi poarte de grijă de toate".
Testamentul unui boier moldovean din secolul al XVIII-lea: marele vornic
Constantin Balş (1760) ..................................................................................... 65

Mihaela Munteanu
Evoluţia intereselor marilor puteri în sectorul Dunării româneşti în
prima jumătate a secolului al XIX-lea .............................................................. 91
Silviu V ăcaru
Trecerile pe la vama Oituz în timpul ciumei din anul 1829 ... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 105

Anton Despinescu
Răscoala catolicilor din Săbăoani în memoria posterităţii ....................... 123
Maria Berceanu
Condicile de

calităţi,

regulamentară

veritabile CV -uri ale funcţionarilor publici în epoca
(II) . ............ ............................................................................ . 127

Florin-Alexandru Duţă
Farurile Comisiei Europene a Dunării din Delta Dunării şi de pe Insula
Şerpilor (1856-1939) ...................................................................................... 161

Anton Coşa
Un preţuitor al arhivelor: Episcopul Nicolae Iosif Camilli ............................ 177

https://biblioteca-digitala.ro

Alexandrina Cutui
Mitropolitul primat Calinic Miclescu şi raporturile sale cu Biserica
Catolică ........................................................................................................... 185
Adrian Pohrib
Loja masonică "Discipolii lui Pythagora" din Galaţi (1865-1935).
Scurt istoric ..................................................................................................... 193
Ina Chirilă
George Bacovia în Arhivele Naţionale

Iaşi

.................................................... 205

Cornelia Cucu
Comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare în
judeţul Bacău .................................................................................................. 217
Monica Negru
Din istoria Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române şi
a filialei Bacău ................................................................................................ 233
Costin Scurtu
Pregătirea forţelor

terestre dobrogene pentru participarea la Primul Război
Mondial (1914-1916) ..................................................................................... 257
Iulian-Stelian Boţoghină
Reconstituiri biografice: Ştefan Zeletin pe frontul întregirii

naţionale

........ 267

Mariana-Delia Pohrib
Documente referitoare la istoricul oraşului Sulina în timpul participării
României la Primul Război Mondial .............................................................. 287
Aurel-Florin Ţuscanu
Episcopia Romanului în timpul Primului Război Mondial ............................ 301
Ioan Dănilă
Casa "Alecsandri" din

Bacău

-

adnotări

calendaristice ................................. 307

Alin Spânu
Mişcări muncitoreşti

în judeţul

Bacău

în analiza

Poliţiei

(1930-1943) .......... 323

Ionela Nitu
Situaţia refugiaţilor polonezi veniţi în judeţul Vâlcea în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial ......................................................................... 333

Ioan Lăcătuşu, Ciprian Hugianu
Documente inedite despre suferinţele românilor din comuna Poiana Sărată
în urma Dictatului de la Viena ........................................................................... 353

https://biblioteca-digitala.ro

Constantin 1. Stan, Anca-Elena Pororo
Pagini dramatice privind evacuarea armatei române din Basarabia şi
Bucovina de Nord (iunie-iulie 1940) ................................................................. 371
Eugeniu Criste
Fapte de arme de mult uitate. Misiunea Şcolii de Ofiţeri în Rezervă
Infanterie Nr. 2 Bacău în zona Păuliş- Şiria- Ineu- Gurahonţ ................... 389
Elena Ungureanu
Şcoala Pedagogică

de Educatoare

Bacău

....................................................... 395

ARHIVISTICĂ

Georgiana Martinescu
De la Divanul Judecătoresc la Curtea de Apel Iaşi. Scurtă incursiune în
.
. unei. tnstttuţn
. . .. ....................................................................................... . 409
tstona
Ionela Niţu, Dan-Ovidiu Pintilie
Istoricul Societăţii Anonime "Argeş" pentru exploatarea de păduri şi
industria lemnului mai înainte E. Lessel ........................................................ 417
Angela Oanea
Serviciul Sanitar al judeţului

Bacău.

Prezentare de fond ............................... 427

Ina Chirilă
Colectia "Victor Cădere". Prezentare de fond ................................................ 445
Elena

Zîrnă

Şcoala

de Ofiţeri în Rezervă Infanterie Nr. 2 Bacău (1920-1945).
Prezentarea instutuţiei şi a fondului de arhivă ................................................ 451

Gabriela Vulpe
Serviciul Sanitar al judeţului Covurlui. Monografii sanitare şi programe
ale campaniilor sanitare .................................................................................. 463
Roxana-Emanuela Anuţei
Comisia Judeţeană de V eri ficare

Bacău.

Prezentare de fond ......................... 483

Mariana Ursachi
Secţia secretariat a Sfatului Popular al municipiului Iaşi (194 7-1968).
Prezentare de fond .......................................................................................... 503
Rodica Iftimi
Secţia învăţământ a Sfatului Popular al municipiului Iaşi ( 1949-1968).
Prezentare de fond .......................................................................................... 513

https://biblioteca-digitala.ro

Cristina Tanasă
Comitetul Raional Buhuşi al P.C.R. (1950-1964).
Prezentare de fond .......................................................................................... 527
Leonard Bibea, Cristina Lixandru
Opinii referitoare la situaţia arhivelor unităţilor medico-sanitare .................. 533
Ligia-Maria Fodor
Arhivele Naţionale ale României. Propunere pentru elaborarea unei strategii
de relaţii publice 2014-2016 ........................................................................... 543
MEDALIOANE
Vilică

Munteanu
Mihai Gheorghiu, primul director al instituţiei Arhivelor Satului din Bacău.
100 de ani de la naştere ................................................................................... 5 51
Ioan Ciută
Omagiu pentru un mare om: Mihai Gheorghiu .............................................. 563
Emilia Chiriacescu
Gânduri despre fostul meu

şef,

Mihai Gheorghiu .......................................... 567

Mihai Rachieru
Mihai Gheorghiu, primul meu director - un mare domn ............................... 563
Radu-Mihai Gheorghiu
Despre tata ...................................................................................................... 573
Ştefan

Lupu, Fabian Doboş, Dănuţ Doboş, Alois Moraru,
Cornel Cadar, Emanuel Cosmovici, Isidor Iacovici
Episcopul martir Anton Durcovici. De la leagăn până la mormânt ............... 579
Ioan Mitrea
Un mare nedreptăţit al istoriei: generalul de Corp de Armată
N. Dăscălescu .......................................................................... 589
Vasile Tudor
Trista soartă a unui brav pilot aviator băcăuan ............................................... 601
Marian Moşneagu
Un băcăuan în fruntea marinei militare române- viceamiralul
ing. Grigore Marteş ........................................................................................ 607
Traian Tr. Cepoiu
Mihai Rachieru - arhivist la Bacău ................................................................ 621

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE ŞI RECENZII
Ioan Mitrea
Dumitru Zaharia,

Bacău,

istorie adevarată, Editura Babel,

Bacău,

2013 ..... 627

Roxana-Ramona Filip
Laurenţiu-Ştefan Szemk:ovics, Blazoane individualizând familii nobile de
origine română din Transilvania (secolele XVI-XIX), Editura Moroşan,
Bucureşti, 2014 ............................................................................................... 633
Klara Guseth
Ghidul Arhivelor din Republica Moldova,

Chişinău,

2011 ............................ 635

Ioan Ungureanu
Constantin Tofan, Evoluţia sistemului vamal moldovenesc din secolul
al XVI-lea până la începutul secolului al XIX-lea, Bacău,
Editura Rovimed Publishers, 2014 ................................................................. 637
Listă

de autori ............................................................................................... 641

https://biblioteca-digitala.ro

8

Acta Bacoviensia IX/20 14

https://biblioteca-digitala.ro

Ac ta Bacoviensia IX/20 14

ISTORIE

https://biblioteca-digitala.ro

9

10

Acta Bacoviensia IX/2014

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/2014

11

COCH/1 VECHI ŞI MEZATUL ÎN ŢARA MOLDOVEI
(PÂNĂ LA 1800)*
Dr. Elena CHIABURU

Cochii Vechi and Mezat in the County of Moldavia (unti11800)
Sumrnary
Cochii vechi and mezat were the syntagms used in the Romanian principalities
until the beginning of the XIX th century in order to designate the auction sale. Cochii
vechi were used to lease certain royal belongings while mezat meant the estrangement
of intangible goods. The procedure was coordinated by the Princely Council,
simultaneous verbal advertisements in the locality where the goods set to sale were to
be found, at the sub-prefects and in the Council. In the case of selling at auction the
priority right was respected. In order to maintain the control over the circulation of
lands and buildings and to avoid illegal alienations, by means of the Synodal Charter
(Sobornicescul hrisov) of the year 1785, the stage of preliminary verification of this
right through the so called "publication" was introduced. The transaction was
concluded in the Princely Council, by hareci, that is the auction itself and the
adjudication of the goods with the parties' consent, after which the Prince confrrmed
the new proprietor's ownership.
Key Words: Cochii vechi, mezat (auction), forced selling, priority right,
advertisement, Hareci (=sold)
Licitaţia presupune ca un bun ce urmează a fi înstrăinat să se pună în
vânzare în mod public, voluntar sau silit, cu respectarea unei proceduri speciale,
fiind dat părţii care oferă preţul cel mai mare. Procedura are loc sub conducerea
executorului judecătoresc, care stabileşte data şi locul desfăşurării licitaţiei şi le
aduce la cunoştinţa debitorului şi a publicului. Licitaţia se finalizează cu un
proces-verbal de adjudecare 1•
În Evul Mediu românesc, vânzarea la licitaţie s-a folosit pentru
arendarea a unor venituri domneşti şi pentru stingerea litigiilor generate de:
neplata datoriilor, nevoia împărţirii unei moşteniri sau ieşirea din indiviziune în
cazul stăpânirii devălmaşe. Termenii care desemnau vânzarea prin licitaţie sunt
Cochii vechi şi mezat, ultimul cu varianta sultan-mezat. Studierea condiţiilor ce

• O variantă mai amplă, redactată în limba engleză ( Considerations Regarding Sales at "Cochii
Vechi" and "Mezat"), a fost publicată în ,,Philobiblon", Voi. XVI, Nr. 1, 2011, pp. 143-180
(indexat în baza de date internaţională EBSCO http://web.ebscohost.com/ehost), nefiind
accesibilă decât prin abonament la această bază de date.
1
Mircea Costin, Dicţionar de drept civil, voi. III: L- Z, Bucureşti, 2004, pp. 490-491, s. voce.
https://biblioteca-digitala.ro
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a formelor de vânzare, a participanţilor şi a mecanismului
contribuie la cunoaşterea unor aspecte precum: evoluţia
stăpânirii devălmaşe, destrămarea posesiunilor funciare, respectarea dreptului
de protimisis, simplificarea unor aspecte de drept civil şi modernizarea
societăţii româneşti la finele sec. al XVIII-lea.
Deşi practica era unitară în spaţiul românesc, ne vom referi doar la Ţara
Moldovei şi vom folosi pentru argumentaţie în mod special exemple din
capitala acesteia, oraşul Iaşi. Limita cronologică superioară a investigaţiei este
anul 1800. Procedăm astfel din cauză că vânzarea la licitaţie se desfăşura
centralizat, sub controlul Divanului Domnesc, şi doar pentru oraşul Iaşi până la
1800 beneficiem de o bază documentară bogată şi editată sistematic şi riguros 2 .
În plus, la începutul secolului al XIX-lea, practica vânzării la Cochii vechi şi la
mezat intră într-o etapă nouă, de modernizare şi constituie subiectul unor lucrări
legislative care impun o abordare de sine stătătoare. Pentru acest studiu, surse
complementare de informare sunt Condica lui Constantin Mavrocordat, Sămile
de Vistierie, lucrări de istorie a dreptului bizantin şi dicţionare de specialitate,
care vor fi indicate la locul potrivit. Se vindeau la mezat aşa numitele bunuri
nemişcătoare: case şi locuri de case, dugheni, vii, moşii, la care se adăugau
ţiganii, în timp ce vânzarea la Cochii vechi era folosită mai ales pentru
arendarea unor venituri domneşti. În ordine cronologică, documentele de arhivă
menţionează întâi Cochii Vechi, cu sensul "cine dă mai mult?", acesta fiind
strigătul telalilor care anunţau pe uliţe vânzarea unui bun la licitaţie. Alexandru
(de) Cihac definea astfel noţiunea: "Cochii vechi, s. pl. encheres; ung. kotya
licitation, vett (venni) achete; idem, din sârb koce vece. Cu timpul, cuvântul
vece a fost apropiat, prin etimologie populară, de vechi, plural vechiu " 3 .
Explicaţia lui Cihac a fost preluată de August Scriban: "Cochii vechi, m. pl.
(ung. Kotyavetye, macedoslav ko kie vekie, bg. Ko ste veste, sârb ko ce vececine vrea să dea mai mult" 4 • Definiţia corectă îi aparţine însă lui Lajos Tamăş:
sintagma ungurească K6tyavetye provine din expresia sârbo-croată ko oce vece,
"cine vrea (să dea) mai mult" 5 • Unele instituţii româneşti sunt de sorginte

impuneau
juridic de

licitaţia,

desfăşurare

Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi. Acte interne, voi. I-X (1408 1800), Iaşi, 1999 - 2007.
3
Gustav Weigand, Jahresbericht des Jnstituts fur Rumănische sprache (Rumănisches Seminar)
zu Leipzig, Leipzig, 1894- 1921, XIX-XX, 22; Dicţionarul limbii române, Tom I, partea II,
litera C, prefaţă de Sextil Puşcariu, Bucureşti, 1940, sub voce; A. de Cihac, Dictionnaire
d'etymologie daca-romane. Elements slaves, magyars, turcs, grecs-modeme et albanais,
Francfort, 1879, p. 492, sub voce; Lajos Tamaş, Etymologisch-historisches Worterbuch der
ungarischen Elemente in rumănischen (unter Beriicksichtigung der Mundartworter), London,
Mouton, 1967, p. 245, sub voce (textul şi traducerea din lb. maghiară ne-au fost oferite cu
amabilitate de Istvân Kiraly V., căruia îi mulţumim şi aici pentru ajutor).
4
August Scriban, Dicţionaru limbei româneşti, Iaşi, 1939, p. 309, sub voce.
5
Tamâs Lajos, Etymologisch-historisches Worterbuch, p. 245, sub voce.
2
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bizantină şi

au fost adoptate prin intermediul slavilor de la sudul Dunării, motiv
pentru care ipoteza că sintagma Cochii vechi ar fi de origine maghiară, preluată
de slavii din sudul Dunării şi apoi adoptată de românii de la nord de Dunăre
este împotriva cursului firesc al istoriei şi al geografiei acestei părţi a Europei.
Exceptând lucrarea coordonată de Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu,
Institutii feudale din Ţările Române. Dictionar, Bucureşti, Editura Academiei,
1988, p. 11 O şi 295 sub voce şi dicţionarele amintite, se pare că practica numită
Cochii vechi nu a fost analizată de cercetători. Din această cauză, vânzarea la
Cochii vechi trebuie căutată în documentele de arhivă şi în izvoarele narative.
Procedura este consemnată în aceste surse documentare pentru
arendarea unor venituri domneşti. Prima menţiune cunoscută de noi se referă la
arendarea încasării gorştinei pe oi. Sursă importantă de bani, gorştina putea fi
exploatată în regie sau prin concesiune în baza unei licitaţii ori prin arendare.
La 18 decembrie 1712, domnul Nicolae AL Mavrocordat scria gorştinarilor de
oi din ţinutul Iaşi să nu ia gorştina de la mănăstirea Socola: ,jăluiră călugăriţăle
di la < ... > Soco la, dzicând că are mănăstirea 162 oi şi voi le cereţi gorştina şi
mănăstirile la Cochi Vechi s-au strigat să nu dea goştina. Deci, viindu-vă carte
domnii mele să le daţi bună pace < ... > că aşea s-au strigat la Cochi: mănăstirile
să nu dea gorştină" 6 . Altă menţiune este în Condica lui Constantin
Mavrocordat: la 15 octombrie 1741, "somili goştinilor de oi, precum au agiuns
când s-au strigat la Cochii vechi", iar la 22 octombrie, "s-au vândut camenile" 7
la mezat. Din 27 iulie 1742 avem o poruncă domnească: "19 cărţi s-au scris, date
desetnicilor pe la ţinuturi, să aibă a lua desetina de stupi şi gorştina de mascuri,
precum s-au strigat la Cochii Vechi într-acest an" 8 .
Pentru a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, graţie sămilor de
vistierie, cunoaştem şi alte dări arendate prin licitaţie la Cochii Vechi. În anul
1763, "slujba desetinii s-au vândut de la Cochii Vechi" şi s-a înregistrat o
pagubă care a fost scăzută din sama vistieriei, "1131 lei şi 30 bani - paguba
desetinii de la ţinutu Putnii din suma ce-au ieşit la Cochii Vechi". Sama
vistieriei înregistrează şi "slujba vădrăritului după cum s-au vândut într-acest
anu de la Cochii Vechi", la fel cu o pagubă la ţinutul Putnei care a fost scăzută
din samă: "au arătat dumnealor boierii vădrari, ce-au cumpărat slujba
vădrăritului într-acest anu de la Cochii Vechi, că au avut pagubă din slujbă". Tot
în 1763, "suma slujbii goştinii [după cum] s-au vândut la Cochii Vechi dumisale
Mihalache Suciu biv vel comis". În 1776, "s-au vândut slujba desătinii din anul
acesta la Cochii Vechi, dumisale Chiriţă Lucachi"; "s-au vândut slujba
6
7

Caproşu, Dac. privitoare la ist. oraşului laşi, voi. III, p. 383.
Condica lui Constantin Mavrocordat, ediţie alcătuită de Corneliu Istrati, voi. III, Iaşi, 2008,

PP· 108-109 şi 117.
Caproşu,

op. cit., voi. V, p. 155.
https://biblioteca-digitala.ro
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vădrăritului din anul acesta, la Cochii Vechi, dumnealui Necolai Roset biv vel
vistiernic" şi "s-au vândut slujba goştinii din anul acesta la Cochii Vechi
dumnealui Costachi Ghica vel căminar" 9 . Arendaş ii se recrutau dintre marii
dregători care subarendau, suma de la care pleca licitaţia fiind fixată de domn
după criterii arbitrare. Când a fixat lefile şi veniturile slujbaşilor din cancelaria
domnească, în anii 1775 şi 1776, domnul Grigore Al. Ghica a hotărât: "cărţile
acestor slujbe scriindu-se după Ponturile ce se vor striga la Cochii vechi, să se
protocăluiască de vellogofăt". La 1 ianuarie 1796, încasarea vămii domneşti a
fost arendată pe un an şi jumătate: ,,Ponturile slujbii vămii după cum s-au
strigat într-acest an la Cochi- Vechi", iar la 1 iulie 1797 s-a arendat venitul
podurilor din Iaşi: ,,Ponturile podurilor, după cum s-au dat într-acest anu de la
Cochii Vechi" 10 • Noţiunea de mezat (pl. mezaturi) provine din limba turcă şi
înseamnă vânzare publică (a bunurilor unui datornic); licitaţiell. Pentru Ţara
Moldovei, cea dintâi menţiune documentară cunoscută de noi a mezatului este
din 22 februarie 1743, când Pavel blănar se angaja să-i restituie lui Anastasie
Simo fost jitnicer al doilea o datorie sau să-i dea în schimb o pivniţă din Târgui
de Sus, în Iaşi: "aşe au hotărât măriia sa vodă, de la Divan, ca să strige crainicul
în târgu să se scoată pivnita la mezat şi păr' în trii dzile cât ar ieşi preţul
pivniţii, într-atâta să o vând şi să plătescu dumisale jicniceriului Anastasâi" 12 •
Vânzarea la mezat putea fi silită sau de benevolă, în funcţie de motivele care o
impuneau: imposibilitatea plăţii datoriilor, ieşirea din indiviziune în cazul
stăpânirii în comun, când nu exista acordul copărtaşilor asupra împărţelii, sau
doar simpla dorinţă de vânzare a stăpânului, generată de lipsa de bani ori de
inutilitatea economică a bunului în cauză. Documentele cercetate până acum nu
sunt exhaustive şi nu pot avea valoare de generalizare incontestabilă, dar se pare
că exista o deosebire între mezat şi sultan-mezat, acesta din urmă desemnând
mezatul voluntar. Se puteau scoate în vânzare la mezat orice fel de imobile:
case de locuit şi locuri de case, tot felul de acareturi, dugheni, cârciumi, pivniţe,
vii, mori, moşii, ţigani, dar şi bunuri mobile: marfa unui negustor şi chiar cărţi.
Vânzarea silită era obligatorie în cazul datoriilor neachitate şi se desfăşura sub
control judecătoresc. Împricinaţii se înfăţişau la judecată în faţa unei comisii din
care făceau parte marele logofăt (i-am întâlnit în documentele cercetate pe
Iordachi Cantacuzino, Ion Bogdan şi Constantin Balş), alţi mari boier~

Sămile Vistieriei Ţării Moldovei, voi. 1 (1763- 1784), editate de Ioan Caproşu, Iaşi, 2010, pp.
63, 75,101,128,414,467,478.
10
Petre Răşcanu, Lefile şi veniturile boierilor Moldovei în 1776, Iaşi, 1887, 7/7; Caproşu, Dac.
privitoare la ist. oraşului laşi, voi. X, pp. 1 şi 115.
11
Dicţionarul limbii române (DLR), Serie Nouă, Tomul VI, fasc. a 6-a, Bucureşti, 1966, p. 465,
sub voce; Valentin Al. Georgescu, Preemţiunea în istoria dreptului românesc, Bucureşti, 1965,
9
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mitropolitu1 13 şi câţiva cunoscători ai chestiunii în litigiu. Solicitanţii trebuiau să
dovedească dreptul de stăpânire asupra bunului pe care doreau să îl vândă la
mezat ori faptul că erau îndreptăţiţi să primească datoria revendicată. La 18
octombrie 1776, Grigorie Al. Ghica vodă admitea scoaterea la mezat a casei lui
Zalman Caşcaval din mahalaua Muntenimii de Mijloc pentru ca breasla
jidovilor din Iaşi să recupereze cheltuielile făcute din cauza infracţiunilor
comise de acesta, "carele casă prin cercetarea ce s-au făcut, dovedindu-se că
este dreaptă a lui". La 16 iunie 1756, domnul Costantin Racoviţă confirma
Aniţei, soţia lui Ioniţă Pană dreptul de a scoate la mezat casele fratelui ei
Dumitraşcu Pascal pentru o datorie: "întrebându-se pe epitropi < ... >, au
14
mărturisit cum că are dreptate Aniţa a lua aceşti bani, 550 lei" • După
emiterea hotărârii judecătoreşti ce demonstra că soluţia vânzării la mezat era
cea mai potrivită, creditorul sau debitorul se adresa Divanului Domnesc
solicitând dispoziţia de începere efectivă a vânzării şi stabilirea datei licitaţiei.
La 11 iunie 1755, pentru a rezolva pricina dintre Maria, mama lui Mihaiu diac
de vistierie şi Aniţa răposatului Postolachi cizmar din Iaşi, "acei boieri au
giudecat să să cerci şi ce s-a găsi de a lui Posta/achi să să scoată la mezat şi să
vândză şi să plătească banii". La 16 iunie 1756, soţia lui Ioniţă Pană negustor
amintită mai sus, ,,s-au giudecat de faţă, înaintea < ... > dumnealui /ordachi
Cantacuzino biv ve/logofăt< .. . şi> s-au dat voinicie Aniţei prin cartea aceasta a
domniei mele ca să aibă a scoati casele la mezat" 15 .
Procedura vânzării se derula sub controlul Divanului Domnesc, unde se
înfăţişau solicitanţii scoaterii la mezat. Indiferent de locul unde trăiau, aceştia
trebuiau să se deplaseze în capitala ţării sau să-şi trimită un împuternicit la Iaşi
care să se ocupe de rezolvarea chestiunii. Tot de la Divan, la încheierea
mezatului cumpărătorii primeau actele de stăpânire. Documentele de arhivă
atestă următoarele situaţii de vindere la mezat: creditorul expunea motivul şi
solicita domnului vânzarea bunului aflat în litigiu pentru a-şi recupera banii;
debitorul cerea de bună voie vânzarea unui bun al său pentru a-şi putea plăti
datoria; posesorul dorea vânzarea la mezat a unui bun care nu îi mai era
folositor (în acest din urmă caz era suficientă o hotărâre domnească).
Creditorii se confruntau cu diverse situaţii:
a) debitorul nu voia să îşi plătească datoriile. La 1 februarie 1761, "Vasile
Chistruiul şi cu frati-său Ianache şi cu muma lui, fiind datori cu 200 lei
preotului Teofil de la Sfânta Vineri, puindu amanet o casă, cu vade până la 6
luni< ... >; şi plinindu-se vedeaoa, nu numai că n-au dat preotului banii, ci încă
au şi fugit Vasile în Ţara Leşască; preotul văzând că vadeaoa au trecut şi Vasile
13

Ibidem, voi. VI, p. 30; voi. VII, p. 189- 190; voi. IX, p. 333; voi. X, p. 155.
Ibidem, voi. VI, p. 30; voi. VII, p. 274.
15
Ibidem, voi. V, p. 578 şi 761; voi. VI, p. 30.
14
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au fugit, au dat jalbă mării tale şi< ... > i s-au dat carte gospod ca să vândă casa
oricui şi cu ce preţu ar găsi, să-şi ia banii. Şi scoţând casa la mezat s-au strigat
de telali în 4 luni de zile ş-au ieşit casa la mezat până la 103 lei" 16 .
b) Debitorul era în imposibilitatea de a-şi plăti datoriile: la 26 februarie
1766, marii boieri judecă pricina dintre Ioniţă Tudori negustor, creditor, şi
Lupul seiman agesc, debitor, pentru datoria de 160 lei "din vânzare unui vin şi
neavând cu ce să-i plătească banii vra să-i vândă o casă ce are şi să-şi
înplinească banii; şi cere Lupul să nu i să vândă casa acmu la vreme de iarnă,
în grabă, fără de preţ, ce să i se pui vade ca să vândă cu preţul ei şi să-i
plătească datorie. Şi i-am pus vade Lupului ca să-şi şadă în casa lui păr-la
sfărşitul lunii lui aprilie şi până atunce să-şi caute muştireu ca să-şi vânză casa
şi să-i plătească banii lui Tudori păr-la acest soroc. Iar de nu-şi va vinde Lupul
casa până la soroc de mai sus arătat, nici îi va da banii lui Tudori, atunce să se
scoată casa la mezat şi să se vânză". La 15 martie 1778, Neculai Căplan
negustor vindea lui Coste căpitan mai multe acareturi din Uliţa Târgului de Jos,
din cauză că ,,rămâiindu datori pe la unii şi alţii cu multă sumă de bani şi
neavând nici o facire sau putinţă de bani ca să le plătesc, toate aceste acareturi
<... >le-am scos vânzătoare şi s-au strigat la sultan-mezat mai un an de zile" 17 .
Adeseori, datoriile nu fuseseră făcute direct de un împricinat, ci erau
moştenite de la diverşi membri ai familiei, de cele mai multe ori răposaţi: soţi,
părinţi, fraţi. Proprietatea având un regim bine stabilit în întreaga perioadă
cercetată, în cazul datoriilor făcute de soţi, văduvele supravieţuitoare erau
nevoite să le plătească. A fost cazul Aniţei, văduva lui Postolachi cizmar din
Iaşi, care la 11 iunie 1755, a trebuit să vândă o dugheană ca să achite o datorie
făcută de soţul ei înainte de a muri la Maria, mama lui Mihaiu diac de vistierie:
"altă n-au găsit de a lui Postolachi fără numai această dugheană în Cizmărie, pe
locul mănăstirii Gălăţii. Şi scoţându-se la mezat nu s-au aflat nime să o cumpere
şi s-au dat de istov Mariii pentru acei bani". La fel, la 21 iunie 1768, Catrina,
soţia răposatului Ioniţă Nacul diacul de vistierie, din cauză că "după moarte
bărbatului ei au rămas câţva bani datorie şi neavând nici o putinţă ca să
p lăt iască datoria, au scos casăle ce are ai ce în Iaşi la vânzare" 18 . Destule au fost
situaţiile în care copiii moşteneau odată cu averea părinţilor răposaţi şi datoriile
neachitate ale acestora. La 14 august 1753, "după moarte părinţilor şi a fratelui
Hogecu, rămâindu multe datorii a casii părinteşti < ... Axintie şi Maria> au scos
o dugheană din Băibărăcărie, cu locu cu totu, la mezatu, şi un pogon de vie la
Şorogari, < > dreptu 160 lei. < ... >. Şi cu aceşti bani s-au plătit datorii

16

Ibidem, voi. VI, nr. 285.
Ibidem, voi. VI, p. 599; voi. VII, p. 448.
18
Ibidem, voi. V, p. 578; ibidem, voi. VI, pp. 742-743.
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părinţăşti şi cu altile ce s-au mai vândutu" • Stăpânirea făcându-se în
devălmăşie până târziu, au fost şi cazuri în care fraţii au trebuit să vândă la
mezat bunuri aflate în posesia altui frate, de obicei mort, pentru a-i putea achita
datoriile, altfel succesiunea neputând fi validată. La 28 noiembrie 1798,
Gheorghie fost polcovnic, fratele şi moştenitorul răposatului Manolachi
Zugravul căpitan de darabani, vinde lui Chiriac Floca sulger o vie şi nişte
acareturi pentru că "fratele meu Manolache rămâind dator cu mulţi bani şi
creditorii făcând cerire ca numaidecât să li să înplinească banii, din poronca
măriii sale lui vodă am scos la sultan mezat toată avere fratelui meu, mişcătoari,
şi să să vânzi spre plata acei datorii" 20 . Majoritatea datoriilor lichidate prin
mezat erau către o persoană fizică. Cunoaştem însă şi un caz de datorie
neachitată la vistieria rusească: "când au fost muscalii aice în ţară< ... > rărnâind
Thoma Sendulache datori cu câţva bani la hazneaoa împărăţii rusăşti după
slujbe a visterii < ... >, datornici ai sei au arătat că are să ia şi de la Neculache
postelnicel < ... > 2203 lei, având amanet şi scrisorile caselor cu tot locul lor.
<Motiv pentru care, la 4 februarie 1776> au cerşut ca să să scoată casele
numitului Nicolache postelnicel la sultanu mezat să se vânză şi să se plătească
banii datorii lui< ... > ce are să ia Thoma Sendulache ca şi el să să plătească de
datoriia haznelii rusăşti" 21 . Lectura integrală a documentului sugerează că în
cazul vânzării la licitaţie silită pentru executarea unor creanţe ale statului,
procedura era mai simplificată. Creditor putea fi şi o breaslă. Am arătat mai sus
că, la 18 octombrie 1776, breasla jidovilor din Iaşi voia să recupereze
cheltuielile cauzate de infracţiunile lui Zalman Caşcaval din mahalaua
Muntenimii de Mijloc şi cerea acceptul să-i scoată casa la mezat.
Creditor a fost uneori însuşi domnul ţării. În 1776, soţia răposatului
Iordachi Costachi fost mare vistiemic renunţă la dreptul de moştenire pentru ca
Grigore Al. Ghica să-şi recupereze datoria de 25 000 lei prin vânzarea la mezat
a bunurilor rămase de la soţ: "după hotărârea judecăţii scoţându-le măriia sa la
mezat < ... > şi strigându-le câtăva vreme, mai mult nimene n-au dat pe aceste
lucruri decât 12200 lei, iar măriia sa au dat piste suma aceasta încă 7550 lei,
care s-au făcut 19550 lei, şi 1-au primit în datorie ce are să ia şi tot mai rămâne
măriia sa să mai iei de la bărbatul mieu 5250 lei; şi pentru aceşti bani ce au mai
rămas să mai iei măriia sa, cele ce ar mai găsi de ale bărbatului mieu va lua
mărie sa, în afară din cele ce sunt date zestre ginerilor'm. Se observă că dreptul
de stăpânire era fundamental, fiind respectat de însuşi domnul ţării. Vânzarea la
mezat se aplica în cazul imposibilităţii scoaterii unor imobile de sub zălog. În 3
19

Ibidem, voi. V, pp. 496 şi 761.
Ibidem, voi. VI, p. 30; voi. X, pp. 204-205.
21
Ocupaţia militară dintre anii 1769-1774; (ibidem, voi. VII, pp. 215-216).
22
Ibidem, pp. 189-190.
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mai 1759, Ivan Caraferiali băcan din Iaşi şi soţia lui Maria, "datori dumisale
giupânului Nicoli Sulioti neguţătorul din Goliia cu şasă sute lei bani noi < ... >
am pus zălog aceste cinci dugheni < ... şi> neavându putinţă ca să pletesc cu
bani < ... > l-am dat < ... > ca să vândă la mezat". La 3 martie 1766, moşiile,
viile, casele, pivniţa şi ţiganii comisului Ştefan Buhăiescul au fost scoase la
mezat din cauză că "s-au îndatorit de la bagi Sachelarie pentru a sa şi părinţască
trebuinţă cu 6000 lei < ... >. Şi văzându că trece vreme la mijloc şi banii nu-i
plăteşte, nevoia 1-au silit de au înştiinţat domniia şi Divanul < ... > şi aducându
pe comisulla Divan şi n-au tăşăduit; < ... dar> cu bani nu poate să răspundă, ce
numai să-i vândă amaneturile" 3 .
Vânzarea la mezat se impunea adeseori pentru rezolvarea moştenirii
unui bun stăpânit în comun. La 1 august 1756, Iordana, vara Catrinei fiica lui
Costandin Caţichi, primea de la Sandul şi Ioniţă Caţichi 60 de lei, partea
Catrinei din preţul casei părinteşti vândute: "viindu eu cu răvaş de la vară-me
Catrina, ca să-i de parte ei din casa părinţască < ... > şi ieşind eu la giudecată cu
bade Sandul şi fratele său Ion, înainte dumisale giupânului Ion Bogdan vel
logofăt, ne-au judecat să se împartă casa în trei părţi; şi 2 părţi să ieie bade
Sandul cu frate-său Ion, a treia parte să ieie vara mea, Catrina. Şi s-au scos casa
la mezat şi au ieşit preţul casei o sută optdzăci de lei, care casă au fost
cumpărată în 60 lei; şi după judecată am stătut la aşedzare cu dumnealor şi miau dat şesădzăci de lei, parte vara-mea Catrinei, a treia parte din cât au ieşit casa
la mezatu" 24 . Observăm că operaţiunea se putea face şi prin împuterniciţi.
Dese au fost împrejurările în care stăpânul, de bună voie, cerea domniei
să admită vânzarea la licitaţie a bunurilor sale, probabil din cauză că nu a găsit
singur un cumpărător care să-i dea preţul dorit. Pricină de vânzare la mezat a
unui bun imobil era lipsa de beneficiu de pe urma acestuia. La 8 aprilie 1777,
Coste Papafil medelnicer vindea un loc de casă pe Uliţa Măjilor: "nefiindu-mi
trebuitoriu locul acesta l-am scos la mezat şi nimine nedând mai multu, ce
numai < ... > părintele mitropolitul me-au dat 255 lei". La 29 iunie 1795,
Gheorghi diacon de la biserica Sf. Neculai cel Nou vinde lui Mihalachi Luca
ban un loc cu două căsuţe din Muntenimea de Mijloc, pe motiv că "neavând
nici un prilej spre chivernisala me şi a fiilor mei, m-am socotit de a me
bunăvoie să vând acel loc". La 15 februarie 1800, Zmaranda Cogălniceanul
explica nevoia pe care scoaterea la mezat a unui loc de casă din Uliţa Sârbească
urma să o rezolve: "după moarte bărbatului ei, rămâind cu 4 fete, din care doaâ
fiind în vrâstă de măritat, şi neavând cu ce să le facă trebuincioasa zăstri, au
25
făcut cerire ca să i să vândă cu soltan-mezat" . Vânzarea la mezat a fost
23
24

25
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Ibidem, voi. VI, p. 41.
Ibidem, VII, p. 369; voi. IX, pp. 135, 322 şi 350.
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generată şi de plecarea din ţară a stăpânului. Aşa au făcut în anul 1792,
vistiernicul Matei Cantacuzino care s-a stabilit în Rusia şi Neculai Cantacuzino
cu soţia Frăsâna, când au plecat definitiv în Ţara Românească, "avându noi
nişte casă aicea în oraşul Iaşi < ... > şi nefiindu-ne noaî trebuitoari, având să
mergim la Ţara Muntenească să trăim, le-am scos vânzătoari la sultanmezat"26. După ce primea solicitarea de scoatere la mezat, domnul cerea unui
dregător să evalueze bunul la faţa locului. La 2 mai 1768, Grigore Ioan Calimah
voievod poruncea să se evalueze nişte case din mahalaua Sârbească şi să fie
scoase la mezat, potrivit hotărârii din anaforaua boierilor de Divan. La faţa
locului urmau "să margă doi vornici de poartă dimpreună şi cu o ca/fă de
teslari ca să preţăluiască acele case şi să se vânză la mezat oricui s-ar găsi" 27 .
După evaluare, domnul dispunea să se facă publicitate vânzării, pentru ca cei
interesaţi să poată afla. Cartea domnească nu se emitea în cazul vânzării
voluntare, când stăpânul unui bun cerea scoaterea la mezat din proprie
iniţiativă, fără a fi grevat de datorii. În acest caz, era suficientă o "ţidulă" în care
se făcea descrierea imobilului, dată starostelui de telali ca să facă publicitatea
necesară. La 1 decembrie 1778, Costandin, nepotul lui Andrei, întocmea o
"ţidulă de locul meu ce am de baştină de la moşi-meu Andrei, < ... > ce iaste în
mahalaua Broşteni, pe care loc am şi o dugheană făcută de mini; < ... >pe care
loc l-am dat la Chiriiac starostile de telali să-1 strâge la soltan-mezat"28 .
Vânzarea la mezat era coordonată de dregătorii cu atribuţii judecătoreşti
şi administrative: marele hatman, aga, vomicul de aprozi, care dispuneau
executarea procedurilor slujbaşilor din subordine: vomicul de poartă, vătaful ori
ceauşul de aprozi. La 16 februarie 1766, Grigorie Al. Ghica vodă poruncea
ceauşului de aprozi să vândă la mezat casa lui Lupu croitor din Iaşi, care îi este
dator cu 160 de lei negustorului Ioniţă Tudori din Iaşi: "poruncim domniia me
ceauşului de aprozi să pui casa datornicului să se vânză la mezat". La 7
decembrie 1792, Alexandru Constadin Moruzi poruncea marelui vornic de
aprozi să se strige la mezat acareturile lui Costandin Paladi: "dumneata vei
vomic za aprozi, după izvod de moşii şi alte acareturi ce au dat dumnealui
Costandin Păladi ca să se vândă, să pui pe telal-başa ca să le strâge la mezat pe
toate uleţăle oraşului Ieşii, cum şi în Divan gospod, cu vade de duă luni de
zâle" 29 . La rândul lor, aceşti slujbaşi îi transmiteau starostelui de telali, numit
telal-başa, să împlinească porunca domnească. Folosind un termen juridic
modern, telal-başa era executorul judecătoresc al licitatiei. Ordinul de execuţie
era transmis sub forma unei "ţidulă de poroncă cătră telal-başa, pentru strâgatul

26

Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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vol.
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mezatului" 30 (la 5 februarie 1795, pentru crâşma şi locul cumpărat de Iordachi
Canta fost mare vistiernic). Telal-başa se ocupa de publicitatea vânzării, numită
strigare la mezat, prin intermediul crainicilor şi ai telalilor 31 avuţi în subordine.
Modalitatea concretă de anunţare este consemnată într-un act din 8 martie 1798,
când Alexandru Ioan Calimah voievod poruncea ispravnicilor din ţinutul Vaslui
să facă publicaţia pentru cei 305 stânjeni cumpăraţi de Constantin Bantăş
negustor din Iaşi în moşia Râşcanii de Sus, de pe Telejna: "să orânduiţi ca să se
facă poblicaţii atât acolo, la stare locului, cât şi pretudindine în tot ţinutul şi
pre la toati zilile de târg, cetindu-să şi copiia zapisului întru auzul tuturor până
în şasă luni de zile" 32 . Strigarea se făcea numai în zilele de târg, în iarmaroace,
în locurile de adunare şi, desigur, la biserică în zilele marilor sărbători
religioase, nu în fiecare zi a săptămânii. Simultan cu anunţul, imobilele scoase
la vânzare erau semnalate printr-o cruce pusă pe ele. La 1 octombrie 1762,
Nastasiia Chistruiasa neputând plăti o datorie pentru care arnanetase o casă,
,,s-au rânduit pe vornicii de poartă cu poronca gospod de au pus cruce casăi să
să vânză la mezat". La 6 iulie 1767, Radu croitorul a vândut lui Avram jidov
trei dughene în Iaşi, "am pus cruci dughenilor şi au şăzut trii luni cu cruci şi
s-au strigat şi la mezat". La 29 iunie 1795, Gheorghi diacon la biserica Sf.
Neculai cel Nou vinde lui Mihalachi Luca ban un loc cu două căsuţe din
Muntenimea de Mijloc ,.,şi aşe scoţându-1 la vânzare am pus, după obiceiu, şi
cruce pe casă spre publicaţie" 33 . Perioada de publicitate era variabilă, în funcţie
graba creditorului ori de interesul posesorului. Am văzut că la 22 februarie
1743, Pavel blănar se angaja să restituie lui Anastasie Simo datoria de 600 de
lei sau să-i dea o pivniţă din Târgui de Sus evaluată la acest preţ în urma
mezatului hotărât de Divanul Domnesc: ,,să strige crainicul în târgu să se
scoată pivniţa la mezat şi păr' în trii dzile cât ar ieşi preţul pivniţii, într-atâta să
o vând". Nastasiia Chistruiasa pomenită mai sus, "au pus pe un Necula telal de
au strigat la mezat patru luni". La 6 iulie 1767, Radu croitor vinde trei dughene
în Iaşi, după ce "au şăzut trii luni cu cruci şi s-au strigat şi la mezat". La 12 mai
1772, Sachelarie Papadimitrie Duca cumpăra bunurile lui Ştefan Buhăiescul
comis scoase la mezat "şi din poronca domnească şi a Divanului acele
arnaneturi s-au strigat la mezat 30 de zile de Nicola telalul", iar la 15 martie
1778, Neculai Căplan negustor vindea lui Coste căpitan mai multe acareturi din
34
Uliţa Târgului de Jos, care "s-au strigat la sultan-mezat mai un an de zile" •
30

Ibidem, voi. IX, p. 301.
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Începând din 1785, prin Sobomicescul hrisov, termenul de strigare la
mezat a fost fixat la 40 de zile. Asupra Sobomicescului hrisov vom reveni în alt
loc, aici mulţumindu-ne să spunem că şi după anul 1785 durata strigării a
continuat să fie variabilă, în virtutea obiceiurilor anterioare. Mai mult chiar, nu
întotdeauna perioada în care vânzarea bunurilor trebuia anunţată este precizată
în documente: la 15 iulie 1792, Neculai Cantacuzino şi soţia lui Frăsâna,
plecând definitiv în Ţara Românească îşi vând casele ginerelui lor Necula
Stratulat fost mare armaş şi fiicei lor Săftica, "strigându-să câtăva vremi atât pe
uliţile oraşului cum şi în Divanul gospod". La 9 iulie 1792, Mateiu Cantacuzino
adeverea că "scoţând noi la soltan-mezat un eleşteu cu moară< ... > s-au strâgat
în destulă vremi. Şi < ... > au rămas cu cel mai de pe urmă preţ 1700 lei, < ... >
asupra dumisale şatrarului Necola". Dintr-un act din 5 octombrie 1798 aflăm ce
însemna "în destulă vreme". Elena, văduva lui Sandul Veisa iuzbaşa, "cerşind
ca cu sultan-mezat să se vândă un loc de casă din Ieşi, < ... > s-au dat poronca
domnii mele prin ţidulă cătră dumnalui vel vornic de aprozi ca să-1 scoată la
mezat. < ... > După poroncă strigându-să în destulă vremea la sultan-mezat,
adică de la Il zile a lunii aprilie şi până la 8 zile a lunii săptembre a anului
curgătoriu, preţul cel mai de pe urmă, adică 685 lei, cu care s-au mulţămit şi
vânzătoare, 1-au dat < ... > dumnealui Dimitrie Saule biv vel spatar" 35 •
Publicitatea prin anunţ verbal se făcea simultan în localitatea unde se afla bunul,
la isprăvnicii şi în Divanul Domnesc. O condiţie sine qua non a vânzării la
mezat, impusă de cutumele dreptului de stăpânire medievală era obligaţia de a
respecta dreptul de preemţiune sau de protimisis, la fel ca în cazul vânzării
directe. Dreptul de protimisis (1tpotiJ.tllcrt~ = întâietate, precădere, preferinţă
presupunea ca persoanele aflate în anumite raporturi durabile de solidaritate
(rudenie, devălmăşie, vecinătate cu stăpânul silit să îşi înstrăineze un bun,
puteau dobândi bunul respectiv sau folosinţa lui plătind preţul de înstrăinare,
fiind preferate unui potenţial cumpărător din afara cercului de solidaritate.
Dreptul de preemţiune se exercita sub forma ofertei pe care vânzătorul trebuia
să o facă privilegiatului, pentru ca acesta, în intervalul termenului de publicitate
stabilit, să decidă dacă plăteşte preţul oferit de străini şi păstrează bunul pentru
sine sau nu. Ordinea de preferinţă în exercitarea protimisisului era următoarea:
posesorul unui bun pe care dorea să îl vândă avea datoria să îşi întrebe mai întâi
rudele dacă doresc să cumpere; numai dacă acestea renunţau, cumpărătorul se
adresa vecinilor şi abia dacă nici aceştia nu doreau să cumpere, solicita
vânzarea către un străin 36 , în cazul de faţă prin organizarea unui mezat.
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Colecţiile arhivistice adăpostesc un număr impresionant de acte
privitoare la dreptul de preemţiune, dar vom oferi doar câteva exemple mai
aparte de aplicare a preemţiunii în vânzarea la mezat. În secolul al XVIII-lea,
regimul de bezmăn (chirie, superficie, emfiteuză, ia o dezvoltare deosebită în
oraşele moldoveneşti. Stăpânirea cu titlu de bezmăn era supusă, pe lângă
protimisis, şi dreptului special al stăpânului locului de a se învoi la înstrăinare.
Din această cauză, la 11 decembrie 1758, Ioana ceprăgăriţă din Iaşi se judeca la
Divan cu Agapie egumenul mănăstirii Sf. Sava pentru trei dugheni construite de
dânsa pe locul mănăstirii în mahalaua Podului Vechi din Iaşi "aproape de
mănăstire, de da bezmăn de locu. Dară fiindu ea datoare cu trii sute de lei lui
Hapti aga de la Hotin cu zapis şi < ... > viindu turcul < ... > ca să-i plinească
banii< ... >, iar cu 100 lei au rămas şi neavându cu altă să-i plătească şi avându
ea aceste dughene, < ... >au orânduitu pe un Necula telalu de au strigatu aceste
trii dughene, lemnu, la mezatu; şi au ieşitu la mezatu 100 lei. Şi neavându ea să
de banii şi egumenul, fiindu locul a mănăstirii, n-au lăsatu să le cumpere alţii,
ce au datu egumenul 100 lei < ... > de i-au datu pe lemnul dughenilor di s-au
37
plătitu de turcu; şi au rămas dughenile şi lemnul cum şi locul a mănăstirii" .
Observăm că dreptul de protimisis s-a aplicat în raport cu stăpânul locului pe
care s-a construit, şi nu cu dughenele, pe care chiriaşa a trebuit să le dărâme şi
să vândă doar lemnul lor, pentru a nu intra un străin pe locul mănăstirii 38 .
În a doua parte a secolului al XVIII-lea, vânzarea silită a bunurilor unui
debitor a devenit tot mai frecventă, motiv pentru care se făceau şi excepţii în
favoarea creditorilor, uneri domnul încuviinţând vânzarea la mezat fără
preemţiune. La 21 iunie 1768, Grigorie Ioan Calimah voievod încuviinţa
vânzarea prin mezat fără preemţiune a caselor din Iaşi de către Catrina, văduva
lui Ioniţă Nacul diacul de vistierie pentru a plăti datoriile răposatului, din cauză
că "muşterii ce să află să le cumpere să ferescu atâta de rudele bărbatului cât şi
de rudele ei, socotind că după ce 1-a vinde să li întoarcă; şi cu această pricină i
să pricinuieşte pagubă din preţul casălor. Pentru care dăm domnie me printraceastă ţidulă gospod voie ca să puie să strâgi casâli la mezat şi cîni a da mai
mult să ia casăli şi să fie bine cumpărati, neavând nici o supărare despre rudile
lor ca un lucru ci s-au cumpărat de la mezat" 39 • Fireşte, au existat şi cazuri de
contestare a mezatului, fără ca reclamanţii să aibă mereu câştig de cauză. Un
motiv de pierdere a contestaţiei era nerespectarea termenelor în care se putea
face răscumpărarea vânzării. La 25 aprilie 1779, domnul Constantin Dimitrie
Moruzi confirmă anaforaua Divanului privitoare la dreptul negustorului
Hristodul Papafil de a stăpâni două dughene din Iaşi şi o vie pe Dealul Cetăţuia,
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cu Paraschiva, văduva băcanului Petre Sârbu din Iaşi. "Prin
toate aceste s-au scos la mezat, să să vândă şi să să plătească
datoriia; şi după ce multe zile s-au strigat la mezat cu sineturile aceste şi au dat
telalul ţidulă cum că s-au suit preţul lor numai până la 408 lei. Tot întru acelaşi
an 1775 avgust 7 au ieşit la giudecată la Divan fămeie aceasta de strâmbătate.
< ... > Amaneturile fiind strigate la mezat multe zile şi cu poroncă domnească
fiind date pentru datorie şi trecând şi atâta vreme de atunce fiind şi zapisul ei
dat după acee la mâna lui Papafil, noi nu găsim cu cale ca să poată ea sau
feciorii ei a răscumpăra acum, dacă nu le-au răscumpărat atunce când s-au
strigat la mezat, ce cu cale şi cu dreptate găsim să-şi stăpânească Hristodor
Papafil dughenile şi vie cu pace şi mai mult să nu fie supărat despre fimeia
aceasta sau dispre feciorii ei" 40 . Cazuri aparte de prescripţie erau cele în care
stăpânul unui bun vândut la mezat sau cei îndreptăţiţi prin dreptul de protimisis
să liciteze primii erau plecaţi din ţară şi nu au ştiut de vânzare. În asemenea
situaţii, termenul răscumpărare era de zece ani. La 20 martie 1795, boierii de
Divan judecă pricina dintre mănăstirea Sf Ioan Gură de Aur şi Necola şetrar
pentru o moară pe Cacaina, dând câştig de cauză celui urmă, din cauză că
"moara fiind pe locul Sf Ioan Zlataust şi < ... > epitropii mănăstirii n-au fost
aicea când să strâga la mezat < ... > şi pentru ca să lipsască pricinile dintre
dânşii, au fost poroncit măriia sa ca să împlinească de la epitropii mănăstirii
banii cumpărăturii şi să-i de şatrarului Necola, şi moara să rămâie a mănăstirii
Sf Ioan Zlataust. < ... > Şatrarul Neco la< ... > au adaos a răspunde că măcar că
atunci să cunoşte înstrâmbătăţit a-şi priimi banii pe lucru ce au cumpărat de la
sultan-mezat, dar fiind poroncă domnească nu putea într-alt chip, şi atunci ar fi
priimit banii dacă epitropii i-ar fi dat, dar n-au vrut să-i dea, zâcind că
mănăstirea nu iaste putincioasă a răspunde la acea sumă. Deci la pricina aceasta
stând judecata a socoti, puni împotriva cererii ce face acum mănăstirea acesti
pricinuiri: < ... > de o parte fiind acea publicaţie şi de altă parte strâgându-să la
sultan-mezat pe toati uliţile oraşului şi în Divanul Domnesc, iarăşii au tăcut şi
n-au zis nimică; < .... > şătrarul Neco la, ca unul ce au cumpărat de la sultanmezat, va stăpâni moara < .... >, dându-i-să de la Divan şi această carte de
. decata~"41 .
JU
Spre sfărşitul secolului al XVIII-lea, în societatea românească apar
germenii capitalismului, stăpânirea funciară începe să se fărâmiţeze, iar
tranzacţiile cu bunuri nemişcătoare se înmulţesc. Spre a păstra controlul asupra
circulaţiei, a evita înstrăinările ilegale şi a asigura stabilitatea tranzacţiilor
imobiliare, în 1785 domnul Mihail Suţu a emis Sobornicescul Hrisov, unul din
cele mai importante acte legislative, care s-a aplicat, cu reeditări şi completări
în urma

judecăţii
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până târziu în secolul al XIX-lea. O dată cu Sobornicescul Hrisov, pentru
vânzarea moşiilor la mezat procedura protimisisului s-a simplificat. Din 1785,
exercitarea dreptului de preemţiune s-a făcut înaintea licitaţiei prin aşa numita
"publicaţie", şi această procedură fiind controlată de domnie. Termenul de
publicitate a fost fixat la şase luni, în toate zilele de târg, cu invitaţia ca cei
interesaţi să-şi exercite preferinţa sau să renunţe formal. În cazul amanetelor,
creditorul neplătit la scadenţă era obligat să lichideze zălogul doar prin

licitaţie

42

•

Conţinutul

îl găsim în actul din 1792 prin care
Toader Vârgolici a cumpărat nişte case în mahalaua Muntenimii de Jos din Iaşi.
Alexandru Costandin Moruzi îi scria lui Săndulache Sturza mare agă "să pui ca
să se facă publicaţie la numita mahala şi în tot oraşul Iaşii, cum şi în Divanul
gospod, arătând cine au cumpărat casile aceste şi cu ce preţu şi pără la împlinire
a şasă luni; cum şi zapisul acesta a vânzătorilor să-1 trimiţi la stare locului ca să
se citească întru auzul tuturor să se înştiinţăze cu toţii şi acei care vor vre ca să
de preţul ce-au dat numitul cumpărător şi să răscumpere cu protimisire de
rudenii. Să-i dai dumnealui mărturie la mână prin care să arăţi ce rudenii iaste
cu vânzătorii sau ce răzăşie are, şi pe unii ca acei, oricare vor fi, să-i trimiţi
dumneata la Divan, să-i cerceteze de li se va căde să întoarcă banii numitului
cumpărător. Iar când păr-la vadeaoa arătată de 6 luni, nu se va arăta nimine din
rudeniile cele mai de aproape a vânzătorilor sau din răzeşi ca să răscumpere,
să-i dai dumneata mărturie la mâna numitului Toader Vîrgolici căpitan prin care
să arăţi că după poronca domnii mele ai făcut publicaţie într-această curgere de
vremi întru auzul tuturor şi că nimine n-au vroit să cumpere ca după aceeaşi
mărturie a dumnealui să i se facă întăritură numitului cumpărător asupra
zapisului ca să nu mai poată nime pe urmă a răscumpăra" 43 • Exemplele ce
dovedesc aplicarea noii proceduri sunt numeroase. Obligatorie nu apare decât
forma laică a publicaţiei, la târguri şi iarmaroace, dar cărţile domneşti vorbind
de comunicarea pretutindeni, publicaţia se făcea probabil şi în biserică. După
scurgerea termenului de şase luni, telal-başa făcea strigarea propriu-zisă la
mezat, alte 40 de zile. Regulile erau atât de stricte, încât dacă nu se făcea
publicaţia, vânzarea se anula: la 21 august 1800, Grigore Spânu băcan din
Târgui Făinii se învoia cu Zmaranda, fiica lui Mihalache Jelincu, asupra unui
loc de casă, deoarece "cumpărând eu giumătate de loc de casă de la Zoiţa, sora
durnisa1e, mi-am făcut casă şi dugheană. Apoi, în anul trecut, la leat 1799
fevruarie 20, am mai cumpărat şi ceialaltă giumătate de loc, drept bani 40 lei; şi
fiindcă eu n-am ştiut rânduiala ca să fac legiuita publicaţie, acum s-au sculat
dumneeai cerşind protimisâre să răscumpere. Şi după jalba ce-au dat mării sale
42
43

juridic al

publicaţiei
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la giudecată înaintea dumisale Constandin Balş vei logofăt de
de Gios, unde făcând dumnealui cercetare pricinii şi fiindcă n-am făcut
poblicaţia au dat dreptate ca să-mi întoarcă banii şi să ia locu în stăpânire
dumisale" 44 . Se putea ivi şi situaţia în care, indiferent cât de multă vreme se
făcea publicitate, să nu se găsească nici un amator să cumpere bunul scos la
vânzare. La 11 iunie 1755, domnul Matei Ghica dă poruncă să se rezolve
pricina dintre Maria, mama lui Mihaiu diac de vistierie şi Aniţa, soţia
răposatului Postolachi, cizmar din Iaşi, pentru o dugheană. "Şi scoţându-se la
mezat nu s-au aflat nime să o cumpere"45 . Dacă nu se găseau muşterii în
intervalul de timp stabilit, prin buna înţelegere a părţilor timpul de aşteptare
putea fi prelungit. La 28 noiembrie 1798, Gheorghie fost polcovnic, fratele şi
moştenitorul răposatului Manolachi Zugravul căpitan de darabani, vinde lui
Chiriac Floca, sulger, o vie şi nişte acareturi ale lui Manolache, care,
"strâgându-se la soltan mezat pe toate uliţile oraşului cum şi în Divan Domnesc
nu numai în curgere de 40 de zile după hotărâre, ce încă piste vade mai trecând
26 de zile, preţul cel mai bunu şi mai sus 1-au dat dumnealui sulgerul Chiriiac,
10000 lei"46 . Dacă tot nu se găsea cumpărător, creditorul primea direct bunul
care făcea obiectul mezatului. Pentru a rezolva pricina dintre Maria şi Aniţa
amintite mai sus, Matei Ghica hotăra ca "ce s-a găsi de a lui Postolachi să să
scoată la mezat şi să vândză şi să plătească banii; şi< ... > altă n-au găsit de a lui
Postolachi fără numai această dugheană în Cizmărie, pe locul mănăstirii Gălăţii.
Şi scoţându-se la mezat nu s-au aflat nime să o cumpere şi s-au dat de istov
Mariii pentru acei bani"47 . Fireşte, se proceda aşa dacă valoarea bunului vândut
era egală cu datoria de achitat. La 13 august 1799, Divanul Domnesc întărea lui
Andrei ciubotar stăpânirea asupra unei case de pe Uliţa Sărăriei, în urma unei
judecăţi generată de o datorie neachitată de Maria şi fiul ei, care "neavând altă
putinţă de plata banilor, au scos vânzătoare o casă ce au rămas de la Mafteiu,
bărbatul ei, şi strigându-să la mezat în multe rânduri, n-au ieşit preţul casăi
suma banilor datorii, şi văzând Andrei că alta nu rămâne de a-şi înplini banii, au
făcut învoială cu numiţii datornici şi au cumpărat el casa drept 280 lei cu zapis
48
făcut înaintea mahalagiilor". În fine, era posibil şi ca bunul scos la vânzare să
valoreze mai puţin decât datoria. La 1 februarie 1761, "Vasile Chistruiul şi cu
frati-său Ianache şi cu muma lui, fiind datori cu 200 lei preotului Teofil de la Sf.
Vineri, puindu amanet o casă< ... > şi scoţând casa la mezat s-au strigat de telali
în 4 luni de zile ş-au ieşit casa la mezat până la 103 lei" 49 • La fel ca în orice
lui

vodă, ieşind
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tranzacţie comercială, participanţii negociau preţul sau modalitatea de achitare a
datoriei. La 22 februarie 1743, Pavel blănar trebuia să restituie lui Anastasie
Simo datoria ori să-i dea o pivniţă din Târgui de Sus, "şi m-am mai rugat
dumisale înainte giudecăţii ca să mai aibu păsuială păr' intr-o lună de dzile şi
să ste pivniţa la mâna dumisale ca, de voi putea face dumisale banii toţi deplin,
să i-i dau şi să-mi ieu pivniţa. < ... > Au priimit şi dumnealui jicniceriul
Anastasii ca să mă mai păsuiască o lună de dzile". La 25 septembrie 1796,
Neculai Stratilat fost mare comis vinde o pereche de case din Mahalaua
Feredeielor, şi "am stătut la tocmală cu dumnealui logofătul Grigori Dramă ot
vistierie şi i le-am vândut cu 3750 lei" 50 . Se întâmpla şi ca bunul supus vânzării
să valoreze mai mult decât datoria, caz în care creditorul primea doar partea
cuvenită, iar debitorul păstra restul. La 31 octombrie 1798, domnul Alexandru
Ioan Calimah poruncea lui Vasâli Roset mare vomic de aprozi să-1 pună pe
telal-başa să strige la mezat o cârciumă cu pivniţă de piatră şi şapte dughene din
Târgui Făinii pe care Panaite Costandin fost mare sulger trebuie să le vândă
pentru a-şi plăti datoriile: "şi preţul cel mai bun ce să va sui la ce dupe urmă
strâgari să se vânză, şi din bani acie să se plătească creditorilor şi ce vor
prisosâ mai mult să se de jăluitoriului" 51 . În cazul vânzării în familie, se putea
ca vânzătorul să mai scadă din preţ. Neculai Cantacuzino a scos la mezat casele
din Iaşi, şi ,jiindcă au rămas casă li să li ia ginerile şi fiica noastră, noi incă din
bunăvoia noastră, am lăsat din preţul mezatului, dar fiicii noastri Săfticăi, trii
suti cincizăci şi cinci lei, şi am primit numai doaâ mii lei" 52 • Telalul îl informa
pe dregătorul care îl însărcinase cu mezatul de felul în care s-a derulat vânzarea,
raportul fiind scris pe versa ţidulii domneşti. Gheorghie telal-başa pus de
Hătmănie, la 8 octombrie 1795 să strige la mezat vânzarea unei case cu pivniţă
din Mahalaua Muntenimei, a răspuns: "precinstite arhon hatmane, după ce prin
ţidulă cinstita poronca dumitale ce mi s-au dat, casa cu locul ei şi cu pivniţa ot
Mahalaoa Muntenimii, am făcut publicaţie după cuprindere ţidulii întocmai şi
pre deplin< ... > păr-la împlinire de şasă luni hotărâte şi neivindu-se nimene din
rudenii, nici din răzeşi sau miegieşi şi alţii ca să răscumpere, după poroncă nam lipsit a nu înştiinţa". Telalul semna şi ca martor. Dintr-un act de la 1
ianuarie 1779, aflăm: "Costandin sin lui Dumitraşcu ciubotariu < ... > având eu
o dugheană la mahalaua Broşteni < ... > am scos la vânzare, adică la soltanmezatu < ... > şi de bună voia noastră am dat ţidulă de vânzare la starostile
Chiriiac şi am strigat la soltan-mezat 30 zile între-auzul tuturora, pe toate uliţile
Iaşului. Şi stând mezatul asupra dumisale 325 lei, am dat-o dumisale, văzind
plată deplină în mâinile meli. < ... > Eu, stărostile Chiriiac, am strigat şi sunt

50
51
52

Ibidem, voi. V, p. 202; voi. X, p. 63.
Ibidem, voi. X, pp. 239-240.
Ibidem, voi. IX, p. 72.
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martur"53 • Telalul care făcea strigarea era plătit de cumpărător: în nişte socoteli
din 1 şi 17 martie 1759 găsim: "5 lei am dat telalului ce-au strâgat casa şi
dughenile la mezat, care şi aceşti bani potronici ce sint rânduiţi la împărţală ca
să se dea vomicilor de poartă şi altora ce-au ostenit la înpărţala lor". La 1
decembrie 1778, Costandin, nepotul lui Andrei, întocmea o "ţidulă de locul meu
< ... >, pe care loc l-am dat la Chiriiac starostile de telali să-1 strâge la soltanmezat. Tocmala mi-au fost să-i dau câti 2 parali pe leu osteneala sa şi 2 lei iam dat înainte" 54 • Finalizarea mezatului avea loc în Divanul Domnesc, unde se
făcea hareciul, adică licitarea propriu-zisă şi adjudecarea bunului. Hareciu,
interj. (turc. Haree, harac, de unde şi ung. Haracs, preţuire, adjudecare
însemna strigarea făcută publicului pentru a licita, şi adjudecarea asupra
cumpărătorului, adică atribuirea bunului licitantului care a oferit preţul cel mai
mare: ,J{areci o dată! Cine dă mai mult? Hareci de două ori! Hareci de trei
ori!". Hareciuiesc, verb tranz. (din hareci şi ung. Haracsolni, a adjudeca;
vechi: "vând la mezat": averea s-a hareciuit; (h)areciuesc, harasladisesc
(formă grecizată) 55 . La 28 aprilie 1796, Dumitrachi gramatic a cumpărat nişte
case în Mahalaua Târgului Boilor de la fraţii Vasâle şi Nicolai Lupeş, după ce
"s-au strâgat la sultan-mezat 74 zile şi adăogând muştereei pe rânduială, preţul
cel mai bun 1-au dat Dumitrachi gramatic, adică trii mii una sută şi patruzăci lei,
asupra cărie făcându-se hareciul în Divanul gospod i-au vândut lui casăle ace li
< ... >. S-au săvârşit mezatul acesta după ţidula cu pecete gospod la Divan
înaintea dumilorsale" 56 •
Hareciul se făcea "dându-să ştire spre a să aduna la săvârşire mezatului
toţi acei ce să arătasă muşterii", pentru ca vânzătorul să fie mulţumit de preţ, iar
în actele de după 1785 sunt trecuţi toţi participanţii şi sumele pe care le-au
licitat. La 1 aprilie 1798, Vomicia de aprozi poruncea lui Gheorghi telal-başa
să strige la mezat un loc de casă din Mahalaua Muntenimii de Mijloc "pe toate
uliţăle oraşului şi în Divanul Domnesc în curgere de 40 zili şi cu preţul cel mai
de pe urmă la hareciul ce se va faci în Divan, care va fi şi cu mulţânită
vânzătoari, se va da muştereului ce va fi, căruie muştereu i se va da întăritură de
la mărie sa vodă. < ... >100 lei, Iftimi;355, Toma Anastasă; 360 eu, Filip Bantăş;
370 eu, Zamfir; 380 dau eu; 400 dau eu; 440, Mihalachi Sava; 660, dumnealui
spătar Dimitrie Saul. Cu şasă sute optzăci şi cinci lei au rămas asupra dumisali
spatar Dimitrie Saul de la hareciul ce s-au săvârşit în Divanul Domnesc" 57 . Pe
baza documentelor ce dovedeau derularea vânzării, domnul întărea actul de
Ibidem, voi. VII, pp. 520-521 şi voi. IX, p. 375.
Ibidem, voi. VI, pp. 170-172, 288-289; voi. VII, p. 483.
55
Scriban, op. cit., p. 590, sub voce.
56
Caproşu, Dac. privitoare la ist. oraşului Iaşi, voi. X, p. 39.
57
Ibidem, voi. X, pp. 155-156; Valentin Al. Georgescu, Preemţiunea, p. 233.
53

54
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stăpânire noului posesor. La 1 februarie 1761, Ioan Theodor Calimah confmna
lui Gheorghiţă căpitan de menzil stăpânirea asupra unei case cumpărate la
mezat de la Vasile Chistruiul, fratele său Ianache şi mama lor, în contul unei
datorii. "S-au strigat de telali în 4 luni de zile ş-au ieşit casa la mezat până la
103 lei; şi Gheorghiţă căpitan fiind megiiaş de aproape şi mai căzându-i-să lui
ca să ia casa decât altora"58 .
După anul 1800, vânzările la mezat devin tot mai numeroase, motiv
pentru care s-au aflat în atenţia legiuitorilor vremii, care au încercat să
armonizeze cerinţele de modernizare a societăţii moldovene cu cele din spaţiul
european. Amintim doar că prevederi referitoare la vânzările la mezat există în
manualul juridic al lui Andronache Donici, Adunarea cuprinzătoare în scurt de
pravilele cărţilor împărăteşti (laşi, 1814), în Codul Caii mach (laşi, 1817), în
Anaforaua din 31 octombrie 1819 "în pricina obştescului hrisov", în ediţia
revăzută a Sobornicescului hrisov din 1835 şi din 1839 ş. a. Ca urmare a tuturor
acestor acte normative, practica vânzării la licitaţie a intrat într-o etapă nouă, de
modernizare şi simplificare ce necesită o analiză de sine stătătoare.
Prin vânzarea la Cochii vechi şi mezat s-au arendat o serie de venituri
domneşti, dar s-au soluţionat şi litigii generate de neplata datoriilor. Stăpânirea
făcându-se în devălmăşie până târziu, nevoia împărţirii unei moşteniri sau
ieşirea din indiviziune s-a îndeplinit de multe ori printr-o licitaţie care avea ca
rezultat atribuirea bunului de vânzare celui care a oferit preţul cel mai mare.
Vânzarea la Cochii vechi se folosea mai ales pentru arendarea unor venituri
domneşti, în timp ce vânzarea la mezat se aplica pentru înstrăinarea aşa
numitelor bunuri nemişcătoare. Se pare că exista o deosebire între mezat, care
era o vânzare silită, şi sultan- mezatul care era vânzarea voluntară la licitaţie.
Motivele scoaterii la licitaţie erau diverse, dar întregul mecanism se desfăşura
sub coordonarea Divanului Domnesc. Publicitatea se făcea prin anunţuri
verbale făcute simultan în localitatea unde se afla bunul pus în vânzare, la
isprăvnicii şi în Divanul Domnesc, formalităţile făcându-le telal-başa. La fel ca
în cazul vânzării directe, potrivit dreptului de stăpânire medievală, şi în cazul
mezatului exista obligaţia respectării dreptului de protimisis. Pentru a păstra
controlul asupra circulaţiei cu terenuri şi imobile şi a evita înstrăinările ilegale,
prin Sobornicescul Hrisov emis de domnul Mihail Suţu în anul 1785, în
procedura vânzării la mezat s-a introdus etapa verificării exercitării în avans a
dreptului de preemţiune, prin aşa numita "publicaţie". Finalizarea tranzacţiei se
făcea în Divanul Domnesc, prin hareci, adică licitarea propriu-zisă şi
adjudecarea bunului cu consimţământul părţilor implicate. Pe baza actelor
prezentate de cancelarie, Domnul întărea actul de posesie noului stăpân.

58

Caproşu, op. cit., voi. VI, nr. 285.
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CONSIDERAŢII PRIVIND FAMILIA CUPĂREŞTILOR

(VEACUL AL XVII-LEA)
Bogdan F.

ROMANDAŞ

Notes regarding the Cupar Family (the 17th century)

Summary
The 17th century distinguished itself by the affirmation of a new politica!
"elite" of Hellenic-Greek origin, often referred to by an anachronism, "protophanariote" or "pre-phanariote". Multiple families of Greek origin, as the
Cantacuzenus, the Ghiculescus, the Paladescus, the Hrisoverghescus or the Russets,
will settle down in Moldova and in Wallachia, but they will still keep important
functions at the Constantinople Patriarchy (for example the Russets). The Russets'
ancestor was Lascar Russet who held the positions of Grand Skevofylax (1613) and
Grand Chancellor (1629-1646) at the Ecumenical Patriarchy. Lascar Russet was
married to Bela Cantacuzenus, the daughter of Mihail Cantacuzenus Saitanoglu. From
this marriage resulted Antonie, known as Chirita Drace, the future ruler of Moldavia
(1675-1678), and Constantin, who will build the famous Cupar farnily. They will
remain loyal to the Sublime Parte, due to the fact that they held the important position
of capichihaie, and they will accumulate an important property in land in the Romanian
Principalities, reason for which they will remain branded by the contemporaries.
Key Words: Ecumenical Patriarchy, pre-phanariote, the Cupars, the Cantacuzenes,
capichihaie, The Ottoman Empire, land property.

Veacul al XVII-lea s-a remarcat prin afirmarea unei "noi elite" politice
de origine greco-levantină, deseori numită printr-un termen anacronic "protofanariotă" sau "pre- fanariotă" 1 . Provenită de la sudul Dunării, îşi va asigura
triumful printr-o infiltrare lentă, care era deja simţită în cea de-a doua jumătate
a veacului al XVI -lea2 • În epocă, cuvântul grec nu se referea doar la

Radu G. Păun, Les grands officiers d'origine greco-levantine en Moldovie au XVII-e siecle.
Ojjices, carrieres et strategies de pouvoir, în "Revue des Etudes Sud-Est Europeennes", t.
XLV, 2007, nr. 1-4, p. 153; Petronel Zahariuc, Un sigiliu, o stemă, un ctitor şi o ctitorie
(Mănăstirea Sfântul Sava din Iaşi), în Putna, ctitorii ei şi lumea lor, Bucureşti, 2011, p. 148:
"Repet acum, o concluzie la care am ajuns de multă vreme: dispariţia totală a însemnelor
heraldice şi a stemelor boiereşti în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi puţina folosire a
lor în secolul al XVIII-lea sunt semne clare ale orientalizării societăţii moldoveneşti".
2
Ion Ionaşcu, Le degre de 1'irifluence des grecs des principautes roumaines dans la vie
politique de ces pays, în Symposium: L 'epoque phanariote (21-25 octobre 1970). A la
memoire de Cleobule Tsourkas, Thessalonic, 1974, p. 217.
1
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reprezentanţii acestei naţiuni 3 , "la cei cu firea obştească" , acesta servea mai
4

mult ca să arate pe creştinii ortodocşi din Imperiul Otoman, după cum cuvântul
turc îngloba şi pe albanezii musulmani 5 . Greco-levantinii sunt percepuţi ca
principalii sprijinitori ai ortodoxiei - "legea greacă" 6 - de la nordul Dunării,
care era ameninţată în această perioadă de catolicism, prin ordinul iezuit, şi de
7
către reformaţi, respectiv, calvinii •
Din a doua jumătate a veacului al XVII-lea se observă atenţia specială
acordată de dregătorii otomani persoanelor care deţineau funcţia de capichihaia,
majoritatea acestora fiind de origine greco-levantină 8 • Dintre acestea, se vor
recruta şi viitorii domni: Gheorghe Ghica - capichihaia lui Vasile Lupu ( 16341653), Grigore Ghica - capichihaia lui Gheorghe Ştefan (1653-1658),
Dumitraşco Cantacuzino - capichihaia lui Ştefan Petriceicu (1672 aug.-1673
nov.) sau Antonie Ruset (Chiriţă Draco) - capichihaia lui Eustratie Dabija
(1661-1665) şi a lui Dumitraşco Cantacuzino (1673 nov.-1674 ian.; 1674 febr.
-1675 novl. Capichihaialele îşi dovediseră ataşamentul faţă de Înalta Poartă şi
3
Dimitrie Cantemir, Istoria creşteri/ar şi a descreşterilor curtii othman[n] ice sau
aliothman[n]ice. De la primul început al neamului adusă până în vremurile noastre în trei
cărţi, prefata traducerii româneşti de Acad. Virgil Cândea, traducere românească şi indice de
Dan Sluşanschi, ediţia a Il-a revizuită, Bucureşti, 2010, p. 212: "(g) Eu, îi spune. Poate că se va
mira cineva de o milostivire atât de mare şi de un suflet cu adevărat împărătesc la un principe
barbar, dar a ajuns, de multă vreme, un proverb că: Grecia nu se mai află în Grecia", şi că "tot
atâţi Barbari se poartă ca Grecii, câţi Greci ca Barbarii." Iar "Greci" nu-i numesc pe acei care
sunt născuţi, sau se nasc în Euruia, ci şi care socotesc că ştiinţele şi cultura vieţii <ale Elinilor>
se află trecute asupra lor. Căci adevărat <grăia> Isocrate în Panegyric că «Prefer să-i numesc
"Greci" pe cei părtaşi la educaţia noastră, decât pe cei cu firea obştească»".
4
Ibidem.
5
Valeriu Papahagi, Aromânii moscopoleni şi comerţul veneţian în secolele al XVII-lea şi al
XVIII-lea, prefaţă de N. Iorga, Bucureşti, 1935, p. 19; religia ortodoxă era numită «greacă» în
scrierile călătorilor occidentali (cf. Memoires historiques et geografiques sur la Valachie,
Frankfurt&Leipzig, 1778, p. 24); Bogdan Murgescu, "Fanarioţi" şi "pământeni ". Religie şi
etnicitate în definirea identităţi/ar În Ţările Române şi în Imperiul Otoman, în Ţările Române
între Imperiul otoman şi Europa creştină, Iaşi, 2002, p. 54.
6
T. Codrescu, Uricariul, Iaşi, 1892, III, p. 83.
7
Constantin Erbiceanu, Cronicarii greci care au scris despre români în epoca fanariotă,
postfaţă de Andrei Pippidi, cuvânt introductiv şi arbore genealogie de Constantin Erbiceanu,
Bucureşti, 2003, p. X (în continuare se va cita: Cronicari greci); D. Russo, Elenizmul în
România, în Studii istorice greco-române. Opere postume, t. Il, Bucureşti, 1939, p. 487-542.
8
Aurel H. Goli mas, Despre capuchehăile Moldovei şi poruncile Porţii către Moldova până la
1829. Contribuţii la cunoaşterea raporturilor de drept dintre Moldova şi Turci, laşi, 1943, p.
39; poziţia importantă pe care o vor deţine pe lângă domn este reflectată de cazul lui Curt
Celebi, capichihaia lui Alexandru Coconul şi Vasile Lupu (N. Iorga, ,.Coconul" lui Radu
Mihnea şi capuchehaiaua Curt Ce/ehi, în "Revista Istorică", XVIII, nr. 4--6, 1932, p. 98:
"prezenţa în fruntea tuturor boierilor, la câteva zile înainte de o mazilie neaşteptată, a lui Curt
Celebi, capuchehaia, caz unic în istoria ţărilor noastre").
9
Aurel H. Golimas, op. cit., p. 73-98; J. de Hammer, Histoire de l'Empire ottoman (16761699), tom. XII, Paris, 1838, p. 41.

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

31

cunoşteau

foarte bine problemele politice şi diplomatice ale Europei. Această
politică a conducătorilor turci, susţinută de marele vizir şi de marele dragoman
Panaite Nikosios, era destinată să protejeze interesele Imperiului otoman în
Ţările Române. Giorgio Cornaro, ambasadorul Veneţiei la Viena, relata în 1666
dogelui său, Domenico Contarini, decizia Sublimei Porţi de a înlocui domnii
din Moldova şi Ţara Românească cu greci din Constantinopol, "oameni, cărora
estima că poate să le acorde încrederea sa" 10 • Aurel H. Golimas considera că,
din 1641, când Palade vistiernicul este numit capichihaia la Poartă, "legăturile
Moldovei cu Patriarhia încep să ia altă înfăţişare şi ~robabil că toţi agenţii
posteriori lui, vor trebui să aibă şi atribuţii ecleziastice" 1 •
Mai multe familii de sorginte greco-levantină, precum Cantacuzinii,
Ghiculeştii, Pălădeştii, Hrisovergheştii sau Ruseteştii, se vor stabili în Moldova
şi în Ţara Românească, dar îşi vor păstra în continuare importantele funcţii din
cadrul Patriarhiei de la Constantinopol (cazul Ruseteştilor) 12 • Influenţa grecolevantinilor era destul de puternică în mediul politic de la Istanbul, astfel încât,
prin intermediul lor, a fraţilor Chiriţă Draco Ruset şi Constantin Cuparul Ruset,
avea să fie ales domn Eustratie Dabija, în septembrie 1661 13 . Chesarie Daponte
relata că părintele lui Chiriţă Draco, care a domnit în Ţara Moldovei (16751678) sub numele de Antonie Ruset, "a fost Lascăr Roset, mare logo:Iet al
bisericei mari, iar muma lui Bela, fiica lui Ioan Cantacuzen şi nep6ta lui Mihail
14
Cantacuzino" . Bela Cantacuzino ar fi fost fata lui Mihail Cantacuzino
Şaitanoglu, şi nu nepoata sa, căsătorindu-se, după moartea părintelui său, în
1578, cu Lascăr Ruset (~Rosetti) 15 • Din căsătoria celor doi au rezultat: Antonie,
viitorul domn şi Constantin, cel care va pune bazele renumitului neam al
16
Cupăreştilor • Ruseteştii, respectiv Cupăreştii, erau înrudiţi cu familia

° Constantin Şerban, Les preliminaires de l'epoque phanariote, în Symposium: L 'epoque
phanariote (21-25 octobre 1970) a la memoire de Cleobule Tsourkas, Thesalonic, 1974, p. 3536; Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor (1650-1699), V (2), Bucureşti,
1886, p. 111-112, nr. CLXXV; ibidem, p. 115, nr. CLXXIX.
11
Aurel H. Golimas, op. cit., p. 77.
12
Radu Rosetti, Pământul, sătenii şi stăpânii în Moldova. De la origini până la 1834, I,
Bucureşti, 1907, p. 239.
13
Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ediţie critică şi studiu
introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 1982, pp. 195-196: "după moartea lui Ştefăniţă
vodă, ficiorul lui Vasilie-vodă, în anul 7170 <=1662>, au trimis boiarii la Poartă pre Chiriţa
Drace, cu rugăminte de la boiari şi de la ţară, pre cine or vrea Iei să le dea domnu de ţară (... )
numai Toma vornicul şi cu frate-său vistiiarnicul Iordachi, Cantacozineştii cei bătrâni, s-au
agiunsu cu nepotu-său, cu cupariul Rusăt cel bătrân. Având cupariul trecere şi cinste la Poartă,
au isprăvit lucrul de domnie pentru Dabije vornicul".
14
Constantin Erbiceanu, Cronicarii greci, p. 18.
15
Ioan C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureşti, 1919, p. XXIV.
16
Despre Ruseteşti vezi şi 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 Ştefan S. Gorovei, Bucureşti, 1973;
1
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Cantacuzinilor din Ţările Române, cei care îşi afirmau descendenta imperială 17 •
Acest fapt este confirmat de Ion Neculce 18 , Radu Greceanu 19 , dar şi de
Cantacuzinii moldoveni 20 • O undă de ironie, după cum sesiza Andrei Pippidi 21 ,
nu lipseşte însă lui Ion Neculce atunci când spune despre Dumitraşco
Cantacuzino, ruda lui Antonie Ruset şi Constantin Cuparul, că era "geambaş de
Eugene Rizo Rangabe, Livre d'or de la noblesse phanariote en Greece, en Roumanie, en Russie
et en Turquie, Atena, 1892; Şt. D. Grecianu, Contele Nicolae Rossetti, în "Revista pentru
Istorie, Arheologie şi Filologie", V (IX), 1903; Radu Rosetti, Note genealogice şi biografice
despre familiile Buhuş şi Rosetti foşti proprietari ai moşiei Bohotinului, în ,,Academia Română.
Memoriile Secţiunii Istorice", s. II, tom. XXVIII, 1905-1906; Octav-George Lecca, Familiile
boiereşti române. Istorie şi genealogie (după izvoare autentice), cu adnotări, completări şi
desene de Mateiu Caragiale, ediţie de Alexandru Condeescu, Bucureşti, f. a; idem, Genealogia
a 100 de case din Ţara Românească şi Moldova, Bucureşti, 1911; Victor Gervescu, Biserica
Roznovanu. Monografie cu un apendice şi schiţa neamului Ruseteştilor, Piatra-Neamţ, 1915;
Ioana R. Rosetti, Iordache Ruset, extras din "Revista Istorică Română", VII, 1937; General R.
Rosetti, Familia Rosetti, 1-11, Bucureşti, 1938-1940; Dumitru Scarlat Şuţu, MIMTPIOY
~KAAA TOY ~OYTZOY, EAAHNEI: HTEMONEI: BAAAXIAI: KAI MOALJABII:, ME flp6A.o
EY AffEAOY IT. <l>QTAL10Y, A8HNA, 1972; Andrei Pippidi, Originea familiei Rosetti şi
confirmarea unei mărturii a lui Neculce, în ,,Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie « A.
D. Xenopol ))" din Iaşi, XX, 1983; Mihail-Dirnitri Sturdza, Dictionnaire historique et
genealogique des grandes familles de grece, d'Albanie et de Constantinopole, ediţia a 11-a,
Paris, 1999, p. 403 (în continuare se va cita: Dictionnaire historique et genealogique).
17
Banul Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, publicată şi adnotată de N. Iorga,
Bucureşti, 1902, p. 24; despre familia Cantacuzinilor vezi şi: 1. Tanoviceanu, Începuturile
Cantacuzineştilor în Ţerile Româneşti şi înrudirea lor cu Vasile Lupu, în ,,Arhiva", tom. III,
1892; N. Iorga, Despre Cantacuzini, Bucureşti, 1902; 1. C. Filitti, Notice sur les Cantacuzene
du XI-e au XVII-e siecles, Bucureşti, 1936; Ştefan S. Gorovei, Cantacuzinii moldoveni (I), în
"Magazin Istoric", XVII, 1983, nr. 4; idem, Cantacuzinii moldoveni (II), în "Magazin Istoric",
XVII, 1983, nr. 5; Petre Ş. Năsturel, De la Cantacuzinii Bizanţului la Cantacuzinii turcocraţiei
şi ai Ţărilor Române, în ,,Arhiva Genealogică", 1 (VI), 1994, nr. 1-2, pp. 171-175; Ştefan S.
Gorovei, Continuitatea Cantacuzinilor: un punct de vedere, în ,,Arhiva Genealogică", 1 (VI),
1994, nr. 3-4, pp. 321-322; Ion Mihai Cantacuzino, O mie de ani în Balcani. O cronică a
Cantacuzinilor în vâltoarea istoriei, traducere de Maria Şerbănescu şi Sabina Drăgoi, Bucureşti,
1996; Petronel Zahariuc, Două catastife ale Cantacuzinilor moldoveni din veacul al XVII-lea, în
"Revista de Istorie Socială", IV-VII, 1999-2003; Mihai-Bogdan Atanasiu, Patrimoniul
heraldic în familia Cantacuzinilor moldoveni, în "Opţiuni Istoriografice", VII, 2006, 2; idem,
Cartea în familia Cantacuzinilor moldoveni, în "Opţiuni Istoriografice", VIII, 2007, 1.
18
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 295: "cinci ficiori ai cupariului celui bătrân, tot
de un niam di pe maică cu Şerban-vodă".
19
Radu Greceanu, Cronica, în Cronicari munteni, 3, Bucureşti, 1984, p. 159: "fiind aici în ţară
un beizade fecior de domnu al lui Antonie-vodă, Chiriţi Draco, anume Iordache, carele ţinuse o
fată a lui Gligorie-vodă, şi el având o cocoană, măcar că să can rudea cu coconul lui Şerban
vodă dăspre tată-său însă, scriind la Patrierşie la Ţarigrad, i-au adus blagoslovenie ca să o poată
lua".
20
N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, VII (3), Bucureşti, 1904, p. 188
(«documentele Cantacuzinilor din Moldova»): "dar aii luat de la maica noastră 2 părechi blani,
alămii sobol, cari le 'ii dat vărul Iordachi Rusăt Postelnic (s.ns.)".
21
Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină în Ţările Române în secolele XVI-XVIII, ediţie
revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2001, p. 317.
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cai la Fener din Ţarigrad" 22 şi nu un pretins urmaş al împăraţilor bizantini 23 •
Cantacuzinii munteni ar fi fost pricina unor controverse atunci când Constantin
Brâncoveanu (1688-1714 ), ca "să se arate mai nobil" 24 , a folosit în
corespondenţa sa cu Viena numele de Cantacuzino, fapt ce le-a dat "multora de
la Curtea din Vienna prilej de batjocură, şi că mulţi dintre curteni 1-au întrebat
"era oare obiceiul, ca oricine să-şi ia ce nume vroia, al unei stirpe mai nobile,
sau îl putea trece asupra sa prin mama sa ?" 25 .
Cantacuzinii munteni nu sunt singurii care îşi înşiruiesc înaintaşii până
la un strămoş cu rang imperial sau domnesc. Urmaşii Cuparului vor face la fel,
este cazul medelnicerului Vasile Ruset, în 1821, care considera că familia sa
coboară de la Antonie vodă Ruset 26 . Un semn de întrebare asupra legăturii de
rudenie dintre Antonie Ruset şi Constantin Cuparul va ridica Franz Babinger, în
1937 27 . Înrudirea dintre Antonie şi Constantin Cuparul este confirmată de o
inscripţie de la Mănăstirea Bâmova, din 1677. Atunci, Iordache Ruset, fiul lui
Constantin Cuparul, este arătat ca facând parte "din neamul domnesc al
Ruseteştilor" 28 , într-un moment în care tronul de la Iaşi era ocupat de Antonie
vodă Ruset (1675-1678). O informaţie care a trecut neobservată despre familia
Cupăreştilor, o regăsim la Nicolae Costin, care relata că muntenii îi numeau pe
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 290.
Ibidem, p. 235: "grec ţărigrădiian de felul lui, niiam de-npărat creştinescu di Cantacozoneştii,
şi ştie rândul acestor ţări".
24
Dimitrie Cantemir, Istoria creşteri/ar şi a descreşterilor curţii othman[n}ice, p. 517.
25
Ibidem, p. 517; Ioan C. Filitti, op. cit., p. 247: "Numele singur nu face dovada originei.
Numele de Asan, Cantacuzino, Paleologu, Lascari, Comnen, Ralli, Hrisorveghi, etc., cele mai
ilustre bizantine, au fost întrebuinţate mai ales din sec. al XVI-lea încoace, ca nume de botez";
Mihai Dim. Sturdza, Mituri şi imposturi. Genealogii false cu scopuri politice, în ,,Arhiva
Genealogică", V(X), 1998, nr. 1-2, pp. 115-117.
26
N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, XI, Bucureşti, 1906, p. 97, nr.
225: "Precum şi niamul rusătesc (care coboară din famelie greciască) din în vechime încă prin
râvna, osărdie şi direapta credinţă, sămănând ostinelile bunelor fapte, au căstigat de la opştie
lauda, evghenie şi cinste la domnesc prinţăpescu Scaun a Moldaviei, prin Andonie Rosăt
Voevod, carile au domnit la anul 1676; de la care au rămas cu lăcuinţa în pămăntul Moldovei
urmaşii săi, întru feliuri de slujbe şi cinuri de a aceştii Cnejăf'; Gheorghe G. Bezviconi,
Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru. Actele Comisiei pentru cercetarea documentelor
nobilimii din Basarabia la I82I, 1, Bucureşti, 1940, p. 117.
27
Franz Babinger, O relaţiune neobservată despre Moldova sub domnia lui Antonie-Vodă Ruset
(1676), în ,,Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice", s. III, tom. XIX, 1937, p. 10: "că
a existat o legătură de rudenie între Lascăr şi Cuparul Constantin Ruset, o face plauzibil faptul
că şi fiul lui Constantin se numea Lascăr, în timp ce între fiii cunoscuţi ai lui Antonie-vodă,
nimeni nu poartă numele acesta. Deoarece lipseşte orice fel de mărturie contemporană, trebue
să socotim- fără a aduce dovada- că Antonie-vodă şi Constantin erau fraţi".
28
N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, II, Bucureşti, 1908, p. 214, nr. 610: "1677,
octomvire 3. Mormântul acesta cuprinde pe Maria, fiica vestitului Domn al Moldovei Dabija,
singur al lui copil, şi fără vreme a răpit-o din tinereţă moartea, secerată fiind la vârsta de 15 ani.
Puţin a trăit laolaltă cu Gheorghe, om ales, din neamul domnesc al Ruseteştilor" (s.ns.).
22
23
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aceştia "Şăităneşcif' 29 , la fel cum erau numiţi Cantacuzinii munteni şi Antonie
vodă Ruset, «Chiriţa Drace», înainte de luarea domniei. Este posibil ca lipsa
menţionării în epocă a relaţiei de rudenie dintre Constantin Cuparul şi Antonie
vodă Ruset să se datoreze faptului că aceasta era aşa de evidentă încât
contemporanii nu au mai considerat necesar să o precizeze şi în scris, era o
realitate mult prea cunoscută.
Constantin Cuparul venise în Ţara Românească la începutul veacului al
XVII-lea. Va fi menţionat în domnia lui Alexandru Coconul (1623-1627) şi
Alexandru Iliaş (1628-1629) la 1 septembrie 1626 31 , 20 iunie 1627 32 , 15 august
1627 33 , 29 octombrie 1627 34 şi 10 noiembrie 1628 35 . Va începe o lungă carieră
36
politică, fiind amintit şi la finalul acestui veac, la 1 iulie 1685 şi în august
37
1688 , de fiecare dată implicat în treburile domniei şi ale Patriarhiei de la
Constantinopol. Datorită funcţiei pe care o deţinuse la venirea sa în Ţara
Românească, de cupar, urmaşii săi vor fi cunoscuţi sub numele generic de
Cupăreşti 38 • A fost căsătorit cu Asanina, fiica lui Scarlat Grama, având
30

Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei (1 662-Il 11), în Cronicele României, tom. II,
de Mihail Kogălniceanu, Bucureşti, 1872 (în continuare se va cita: Letopiseţul
Ţării Moldovei), p. 17: "Eră Cupărul cel bătrănii, unul din Ţerigrădenii cei de frunte, Kapu
Kehaie, şi unii feciorii al lui anume Lascarachie, era Spătarii mare, şi era omii mândru şi trufaş,
pe care nu'! puteau se-1 sufere unii din Munteni nici într'unii chipii. Rea şi altii feciorii al lui,
anume Iordake, Postelnicii mare, care luase pre fata Dabij6iei, pre Maria sora D6rnnei Ducăi
Vodă, ci acesta n'au fostii superătorii, ci pisma fraţine-seu îl acoperia şi pre dânsul; mai era şi
Scarlataki, era Grămăticii. Deci, vedendu Muntenii, alesu unu nemu ce le diceau Şăităneşcif
(s.ns.)".
30
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 231: "cu Postelniceştii, cu Şaitaniceştii, cărora le
zicu şi Cantacozineştii (s.ns.)".
31
Documenta Romanie Historica (în continuare se va cita: DRH), B, XXI, p. 255, nr. 134.
32
Ibidem, p. 406, nr. 244.
33
Ibidem, p. 423, nr. 257.
34
Ion Bianu, Documente româneşti, I, Bucureşti, 1907, p. 142-143; Ştefan Gr. Berechet,
Judecata la români până în secolul al XVIII-lea (cercetare pe baza documentelor slavaromâne), Chişinău, 1926, p. XV, nr. IX; DRH, B, XXI, p. 458, nr. 279.
35
Ibidem, B, XXII, p. 352, nr. 174. În actul emis la 8 noiembrie 1628, este menţionat
Constantin spătar, între dregătorii: "Dumitru vistiiar şi Para logofăt", care se regăsesc şi în actul
din 10 noiembrie 1628 (ibidem, p. 348, nr. 173).
36
Catalogul manuscriselor greceşti, tom. II, întocmit de Nestor Camariano, Bucureşti, 1940, p.
107, nr. 157.
37
Ibidem, p. 104, nr. 141.
38
Maria Magdalena Szekely, Radu Rosetti (1853-I926), în ,,Arhiva Genealogică", IV (IX), nr.
3-4, 1997, p. 13; Şt. D. Grecianu considera că acest cognomen de "Cuparul" dat de cronicari
ramurei lui Constantin ar fi provenit de la rangul de "cupar sau paharnic" deţinut în cadrul
Patriarhiei din Constantinopol de reprezentantii familiei (Şt. D. Grecianu, Contele Nicolae
Rossetti, p. 216); N. Iorga, Studii şi documente, V (1), Bucureşti, 1903, p. 552-553: "să fie un
skeuophylax, «adecă păzitorii\ de vase» , «bâtrânu cu vârsta şi căruntii cu mintea, şi prin multă
cercare credincios cunoscutu şi alesii fiindu de toţi. Va îngriji de toată averea în scule şi bani. Şi
să aibă grijă ca cărţile, scrisorile şi hrisoavele să se cerceteze desu, ca nu cumva din treacere cu
vedearea, să se strice de molii sau de şoarec»".
29

ediţie îngrijită
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împreună cinci fii: Iordache 39 , Mihalache, Lascarache, Manolache, Scarlatache
41
40
şi o fată, Aniţa . Iordache, "matca tuturor răutăţilor" , a fost căsătorit cu Maria
Dabija, fiica lui Eustratie vodă Dabija 42 , cu Safta, fiica logofătului Nicolae
Racoviţă, şi

este posibil să fi avut şi o a treia soţie; Lascarache a fost căsătorit
cu o fiică a lui lacomi, fost mare vistiernic; Scarlatache a fost căsătorit cu
Victoria din Pera; Manolache a fost căsătorit cu Irina N. Buhuş iar despre
Mihalache şi Aniţa, nu ştim, deocamdată, cu cine au fost căsătoriţi 43 . Prezenţa
Cupăreştilor în Ţările Române devine vizibilă începând cu a doua jumătate a
veacului al XVII-lea. La 5 decembrie 1650, este menţionat în Ţara Românească
un "Laţcari aprod"44 , pentru ca, la 14 iulie 1662, să fie amintit "Lăscărache",
45
cămăraşul cel mare, în Moldova • Este posibil ca această dregătorie să o fi
46
deţinut după 1665 • La 10 februarie 1665, Lascarache era în funcţia de al
doilea vistiernic, în domnia lui Eustratie vodă Dabija ( 1661-1665)47 . Vodă
avusese un puternic sprijin din partea lui Constantin Cuparul, în 1661, când
luase domnia: "având cupariul trecere şi cinste la Poartă, au isprăvit lucrul de
domnie pentru Dabije vomicul" 48 . Constantin Cuparul a fost şi capichihaia lui
Iliaş al III-lea Alexandru, fiind menţionat în această calitate, la 14 februarie
1666, alături de fiul său, Lascarache căminarul 49 • La 3 decembrie 1669,
Lascarache, mare căminar, dăruia împreună cu Alexandru, fiul lui lacomi, viile
de la Cotnari şi din Copou Mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi 50 . În domnia lui
Iacov Antonovici, Documente bârlădene, IV, Huşi, 1924, pp. 118-119, nr. LXXII.
General R. Rosetti, Familia Rosetti, 1, p. 27
41
Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 70: "Iordaki Ruset, ce fusese mai 'nainte
Vornicu mare (matca tuturor reutăţilor)"; Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei Între anii
1695-1754, ediţie îngrijită de Nestor Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran, Bucureşti, 1965,
p. 49: "Iordachi Rusăt, biv vei vornic, matca tuturor răutăţilor" (în continuare se va cita:
39

40

Cronica

Ghiculeştilor).

Constantin Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti, 1909, p. 468: "Laudă pe
care am rostit-o la parastasul doamnei Maria, soţia lui arhon mare postelnic domnul Gheorghe
Rosset. (... ) La fine se arată data când a fost pronunţat acest discurs - 1678 Aprilie 29 la
Bucureşti în Mitropolie".
43
Ioana R. Rosetti, Iordache Ruset, p. 2; General R. Rosetti, Familia Rosetti, 1, pp. 34--47.
44
DRH, B, XXXV, p. 345, nr. 326.
45
A. Băleanu, 15 documente cu regeste Între 7173 (1665)- 1778, în "Ion Neculce", 1925,
fascicula 5, p. 153-154, nr. XLVIII.
46
Este amintit cămăraş la: 20 aprilie 1666 (ibidem, p. 154) şi 5 noiembrie 1667 (ibidem, p. 154;
Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului laşi. Acte interne (1661-1690), II, p.
159, nr. 180, în continuare se va cita: Documente laşi).
47
A. Băleanu, 15 documente cu regeste Între 7173 (1665)- 1778, p. 154; 17 iulie 1665 (ibidem,
154); Ioan Caproşu, Documente laşi, II, p. 84, nr. 88).
8
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, pp. 195-196.
49
T. Codrescu, Uricariul, XVII, Iaşi, 1891, p. 8.
50
lulian Marinescu, Acte moldoveneşti felurite, în "Buletinul Comisiei Istorice a României",
VIII, 1929, p. 71-72, nr. 3; Lascarache Ruset lăsa suceviţenilor viile de la Drăguşani dăruite de
tatăl său mănăstirii Suceviţa (Arcadie Bodale, Semnificaţiile actelor ctitoriceşti de pe valea
42
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Gheorghe vodă Duca ~1668-1672), Lascarache era mare vistiernic la 30 iunie
167051 , 12 iulie 1670 2 şi 15 decembrie 167053 . La finalul anului 1671, va
izbucni revolta lui Hâncu şi Durac, îndreptată împotriva lui vodă şi a
Cupăreştilor54 . Pentru "urâciunea grecilor ce adusesă pre mulţi de la Ţarigrad" 55
se vor ridica moldovenii împotriva lui Gheorghe Duca, în cea de-a doua domnie
(1668-1671 dec.; 1672 ian.-aug.), în frunte cu orheenii şi lăpuşnenii conduşi de
Mihalcea Hâncu şi Apostol Durac 56 . Răşcolirea moldovenilor împotriva lui
Gheorghe vodă Duca şi a Cupăreştilor, consideraţi fideli Sublimei Porţi, pare a
fi preambulul războiului turco-polon din 1672, care va culmina cu luarea
Cameniţei de către otomani. Lascarache îl va urma pe Duca vodă în Ţara
Românească, după 1673, unde va ocupa dregătoriile de mare postelnic,
<Laţcarache postelnicul Cupărescul> 57 , la 16 aprilie 167458 , 12 decembrie
167459 şi 15 ianuarie 1675 60 , pentru ca, după această dată, să ocupe funcţia de
Suceviţei, în ,.Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»" din Iaşi, tom. XXXVII, 2000, p.
49).
51 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, XXII, Iaşi, 1929, p. 25, nr. 27.
52 Idem, Ispisoace şi zapise, Ill (2), laşi, 1912, p. 120, nr. 71.
53 Ioan Caproşu, Documente Iaşi, II, p. 305, nr. 334: "Muşat vătaful dumisale lui Lascarachi
vistiernic".
54
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 211: "Îar în al treilea anu a domniei lui, la vleato
7180 <1672>, rădicatus-au Hâncesştii cu toţi orheianii şi lăpuşnenii cu oaste asupra lui, pentru
urâciunea grecilor ce adusesă prea mulţi de la Ţarigrad. Şi mai ales pentru Cupăresşti, ce iera
aice în ţară"; Nicolae Muste, Letopiseţul Ţării Moldovei (1662-I729), în Cronicele României,
tom. III, ediţia a II-a, ediţie îngrijită de Mihail Kogălniceanu, Bucureşti, 1874, p. 11: "s'au
rădicatu Orheenii şi Lăpuşnenii cu 6ste pre Duca V odă, pentru urăciunea Greciloru mai alesu
fentru Cupăresci".
5
Ion Neculce, LetopiseJul Ţării Moldovei, p. 211.
56
C. A. Stoide, Un episod din domnia lui Gheorghe Duca. Răscoala lui Hâncu şi Durac din
I671-1672, în ,,Arhiva", nr. 1-2, 1936, p. 56-80; Sergiu Bacalov, Participarea micii boierimi
la rebeliunile cu caracter antigrecesc. Cazul neamului Durăceştilor, în Boierimea Ţării
Moldovei la mijlocul secolului al XVII-/ea (studiu istorico-genea/ogic), Chişinău, 2012, p. 225;
Ion 1. Nistor, Istoria românilor, 1, ediţie îngrijită de Florin Rotaru, Bucureşti, 2002, p. 496: "se
pare că înverşunarea răsculaţilor era îndreptată şi contra armenilor din laşi, despre care ştim că
în acea vreme au părăsit în mare număr capitala Moldovei, emigrând în Transilvania, unde fură
bine primiţi de principele Mihai Apaffy şi colonizaţi în secuime, la Gheorgheni şi Remetea.
Emigranţii armeni au ajuns mai apoi târgurile Gherla (Szamos-Ujivar) şi Dumbrăveni
pbazfalău), bucurându-se de largi privilegii municipale".
7
Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Ţării Româneşti, în Cronicari munteni, 1, ediţie
îngrijită de Mihail Gregorian, prefaţă şi tabel cronologic de Dan Horia Mazilu, Bucureşti, 1984,
195
1on .Radu M.rrcea, ateva uocumente
J
· 1 omts1e1 1stonce
· a Romame1 ,
argeşene, m ,,B u 1etmu
XVI, 1937-1938, p. 241-242, nr. III.
59
George Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1634-1800), Bucureşti,
1982, p. 75, nr. 27 (în continuare se va cita: Documente Bucureşti).
60
Documente privind istoria oraşului Bucureşti, comitetul de redacţie: Florian Georgescu
(redactor responsabil), Paull. Cernovodeanu, Ioana Cristache Panait, Bucureşti, f. a., pp. 41-43,
nr. 9.
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mare spătar61 . Dregătoria de mare postelnic va fi deţinută ulterior de Iordache,
fratele său, la 16 mai 167662 , 23 mai 1676 63 , 10 iulie 167664 , 27 iulie 167665 şi 4
aprilie 1678 66 . În această domnie, Scarlatache era gramatic 67 iar fratele său,
Manolache, se afla în Ţara Moldovei. Manolache ocupase dre~ătoriile de al
treilea vistiernic, la 21 martie 1666 68 , şetrar, la 26 iulie 1668 9 şi al doilea
comis, la 20 noiembrie 1671 70 , în Ţara Moldovei. La 12 mai 1676, Manolache
era menţionat tot "comis", pentru ca, la 15 mai 167671 , 2 august 167672 şi 11
noiembrie 1676 73 , să fie amintit ca mare jitnicer în domnia unchiului său,
Antonie vodă Ruset (1675-1678). Mazilirea lui Manolache Ruset din dregătorie
este posibil să se fi produs în cursul anului 1677, când va fi înlocuit în funcţie
de Gavril Brăescu 74 . Cauzele pentru care vodă nu 1-a mai vrut în dregătorie pe
nepotul său, nu le cunoaştem. Putem bănui că relaţiile dintre fraţi erau destul de
încordate. Alexandru beizadea fusese mazilit de Gheorghe vodă Duca (16681672) într-un moment în care domnul avea sprijinul Cupăreştilor. Odată revenit
în domnia Ţării Moldovei, Gheorghe vodă Duca îl va scoate din mazilie pe
Manolache care este menţionat ca mare sulger la 12 martie 1679 75 , 15 aprilie
George Potra, Documente Bucureşti, p. 81, nr. 35.
N. Iorga, Studii şi documente, VII (3), p. 51, nr. 14; această dregătorie nu a fost deţinută de
Iordache, fiul lui Antonie vodă Ruset, aşa cum susţine General R. Rosetti (Fami/a Rosetti, 1, p.
49).
63
N. Iorga, op. cit., p. 52, nr. 15.
64
ldem, Documente tecucene şi bârlădene, în ,,Buletinul Comisiei Istorice a României", IV,
1925, p. 170, nr. 20.
65
P. P. Panaitescu, Un act relativ la procesul Doamnei Safta a lui Gheorghe Ştefan cu Doamna
Dafina a lui Eustratie-Vodă Dabija şi cu ginerele ei Iordache Ruset, în "Revista Istorică", III,
nr. 1, 1917, pp. 17-20; Constantin 1. Karadja, Dosarul unei Moşii Domneşti (Răcăciuni), în
"Revista Istorică", XI, 1926, nr. 7-9, pp. 221-250; vezi şi Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării
Moldovei, p. 17.
66
George Potra, Documente Bucureşti, p. 81, nr. 35.
67
Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 17.
68
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, IV, Iaşi, 1908, p. 261, nr. CCXXXII.
69
Ioan Caproşu, Documente Iaşi, II, p. 177, nr. 202.
70
N. Iorga, Studii şi documente, VI (2), Bucureşti, 1904, p. 88, nr. 65; la 29 mai 1696,
Manolache Ruset este arătat ca fiind ginerele lui Dumitru Buhuş, fost mare vistiemic (ibidem, p.
415, nr. 1601); "pomelnicul Bisericii Sf. Atanasie din Iaşi" (N. Iorga, Inscripţii din Bisericile
României, p. 125, nr. 338). Manolache Ruset este strămoşul lui Radu Rosetti (cf. Radu Rosetti,
Amintiri. Ce-am auzit de la alţii, Bucureşti, 2013, p. 27).
71
T. Codrescu, Uricariul, XVII, Iaşi, 1891, pp. 8-9; Catalogul documentelor moldoveneşti din
Arhiva Istorică Centrală a Statului (în continuare se va cita: CDM), IV, p. 34, nr. 43.
72
N. Iorga, Documente tecucene şi bârlădene, în ,,Buletinul Comisiei Istorice a României", N,
1925, pp. 170-171, nr. 20.
73
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, Iaşi, 1908, p. 33, nr. XX.
74
Ibidem, p. 71, nr. LXIII; 13 martie 1678 (CDM, IV, p. 76, nr. 251); 18 martie 1678 (Ioan
Caproşu, Documente Iaşi, Il, p. 437, nr. 484); 20 aprilie 1678 (Gh. Ghibănescu, Surete şi
izvoade, VIII, p. 319-320, nr. CCXC).
75
T. Codrescu, Uricariul, XVII, p. 8-9.
61
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167976 , 17 februarie 1680, 25 noiembrie 1680 77 , în 1683 78 , 24 mai 1685 79 şi 5
noiembrie 1685 80 . Va deţine funcţiile de mare postelnic în domniile lui Antioh
Cantemir (1696-1700) 81 şi Mihai Racoviţă (1703-1705) 82 şi de mare vomic al
Ţării de Sus în a doua domnie a lui Mihai Rac oviţă (1707 -1709) 83 . Nicolae
vodă Mavrocordat (1709-171 O) va lua măsuri împotriva lui Iordache şi
Manolache Ruset datorită "neprieteşugului vechiU casei Cupăreştilor, cu
Alecsandru celli betrânii, tatăl lui N ico lai Vodă" 84 • Este posibil ca şi Mihalache
să fi rămas în Moldova, în timpul domniei lui Ştefan vodă Petriceicu (16721674). După lupta de la Hotin (1673), Ştefan vodă Petriceicu 1-ar fi pus în
lanţuri pe Mihalache, fiind acuzat de lipsa unor sume de bani, dar Iacob
Halepliul şi Alexandru Balaban, marele vameş de Liov, prietenul lui Duca
85
vodă, vor interveni pentru a fi eliberat . Lascarache îi va aduce caftanul de
înnoire a domniei lui Gheorghe vodă Duca (1673-1678), în cel de al treilea an,
"după cum era obiceiul", dar în 1678, "1-au închis veziriul, de multe jălbi ce
auzise de la Cantacozini, şi de la alţii ce era cu Cantacozinii la o vorbă" 86 .
Conflictul politic dintre Cupăreşti şi Cantacuzinii munteni va măcina financiar
Ţările Române în perioada următoare. În 1696, această dispută era încă vie,
atunci când Lascarache Ruset trecea la cele veşnice: "Şi nu-i era lui Rascarachi
atâta jeli de moarte, câtu-i era jelea că-i vinisă zamanul şi nu pute să-ş
răsplătească răutate ce trăsesă de către munteni" 87 •
Ioana R. Rosetti a scos în evidenţă această dispută dintre cele două
familii înrudite şi va sublinia faptul că, "dacă s-ar fi unit cu Cantacuzinii,
Iordache şi cu fraţii săi ar fi jucat probabil un rol secundar, primii fiind prea
puternici şi prea numeroşi ca să îngăduie altora să ajungă înaintea lor" 88 •
M. Costăchescu, Satele Bălţaţi, Codreşti, Mădrâjeşti, Mădrăjacul şi Bojila din jud. Iaşi, în
"Ion Neculce", fascicula 7, 1928, p. 62.
77
Ibidem, p. 63.
78
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 279: "au triimis hatmanul în Focşani la doamna
pre Mana/achi sulgeriul (s.ns.), să dea bani să facă oaste de acolo, din Focşani, şi să vie la
dânsul, să margă să să bată cu leşii".
79
Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, IV (1), Iaşi, 1914, p. 91, nr. 71.
80
Radu Rosetti, Cronica Bohotinului, p. 227, nr. LII.
81
T. Codrescu, Uricariul, III, Iaşi, 1892, p. 277; Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p.
379.
82
Ibidem, p. 447.
83
Ibidem, p. 475.
84
Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 82.
85
P.P. Panaitescu, Pribegia lui Constantin Şerban Basarab şi a lui Ştefan Petriceicu şi
testamentele lor, în "Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice", s. III, tom. XXI, 1939,
76

p6 ~~~~ Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, în Cronicari munteni, 2, ediţie îngrijită de
Mihail Gregorian, Bucureşti, 1984, p. 202-205.
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 378.
88
Ioana R. Rosetti, Iordache Ruse!, p. 4.
87
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Ruseteştii

au deţinut în această perioadă importante poziţii în cadrul Patriarhiei
din Constantinopol care, prin demnitarii săi, ducea o zeloasă politică
diplomatică subordonată intereselor sultanului 89 • Lascăr Ruset, tatăl lui Antonie
şi Constantin, va deţine funcţiile de mare schevofilax (1613) şi mare logofăt
( 1629-1646)90 în cadrul Patriarhiei Ecumenice. Lascarache Ruset spătarul, fiul
lui Constantin Cuparul, era înştiinţat de Ioan Cariofil, mare logofăt al
Patriarhiei, la 25 decembrie 1678, despre numirea lui Şerban Cantacuzino ca
domn al Ţării Româneşti 91 . Un alt fiu al lui Constantin Cuparul, Scarlatache, va
92
deţine funcţiile de mare schevofilax (1678, 1707) şi mare hartofilax (1696) 93
în cadrul Patriarhiei de la Constantinopol. În 1688, Şerban vodă Cantacuzino îi
scria lui Constantin Cuparul "că nu vrea să se amestece în conflictele dintre
patriarhi" 94 . Cupăreştii vor ocupa în acelaşi timp şi importanta poziţie de
capichihaie în timpul domniilor lui Gheorghe Duca, în Moldova (1668-1672)95
şi Muntenia (1673-1678) 96 , Alexandru Iliaş al III-lea (1666-1688), Constantin
Cantemir (1685-1693) 97 , Antioh Cantemir (1696-1700) 98 şi Mihai Racoviţă
(1703-1705; 1707-1709)99 • Vor rămâne, în tot acest răstimp, statomici faţă de
Sublima Poartă, motiv pentru care vor fi înfieraţi de către contemporani~
89

Hurmuzaki, Fragmente din istoria românilor, III, traducere de Ioan Slavici, Bucureşti, 1900,
p. 147: "un Grec de frunte, care a trecut prin Polonia la Moscova cu o scris6re a Sultanului către
Ţarul Moscovei în misiune oficială, dar ţinută cu totul în secret"; este şi cazul lui Isaia Ostafiev,
grec din Constantinopol, care a fost de patru ori la Moscova (în anii 1639, 1642 şi 1645), cf. N.
A. Mohov, Relaţiile politice dintre Rusia şi Moldova În al doilea pătrar al secolului al XVIIlea, în Studii privind relaţiile româna-ruse şi româna-sovietice. Sesiunea comună a istoricilor
români şi sovietici, Bucureşti, 1958, p. 75; Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 559:
"Împărăţiia Turcului, înţelegând de moscali că vin mulţime multă, tare s-au îngrijit că să va
rădica toată cn!ştinătatea de toate părţile asupra lui. Şi au trimis de olac de au chiemat pre
sfinţiia-sa preasfinţitul kyr Hrysanth, patriiarhul Ierusalimului, şi i-au dzis ca să scrie o carte la
Brâncovanul-vodă, domnul muntenesc, ştiind împăratul că avea prieteşug patriiarhul cu
Brâncovanul-vodă, şi Brâncovanul iar avea prieteşug vechiu cu moscalii"; Mihail-Dirnitri
Sturdza, Dictionnaire historique et genealogique, p. 128.
90
Constantin Erbiceanu, Cronicari greci, p. 18; Andrei Pippidi, Originea familiei Rosetti, p.
276.
91
Catalogul manuscriselor greceşti, tom. II, p. 89, nr. 74.
92
Ibidem, pp. 83-84, nr. 50 şi p. 105, nr. 148.
93
Ibidem, p. 104, nr. 144.
94
Ibidem, p. 104, nr. 142.
95
Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, p. 165: "umblându-i umbeletele cu mare
meşteşug Cupariul Ruset cel bătrân, de au scos domniia Ducăi-vodă cu bani mulţi".
96
Catalogul manuscriselor greceşti, tom. II, p. 104, nr. 141: "Duca, Voevod a toată
Ungrovlahia, către Constantin Rosetti, cupar. 5 februarie. Scrisă de Scarlat Rosetti".
97
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 318: "pus-au şi pe fraţii lor, acelor doi <Iordache
şi Manolache Ruset, n.ns. > pe
Scarlatachi şi Laţcarachi şi pe Mihalachi, capichihăi la
Jsarigrad".
8
Catalogul manuscriselor greceşti, tom. II, p. 104.
99
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 446; Catalogul manuscriselor greceşti, tom. II, p.
105, nr. 148.
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Cupăreştii au dorit să se impună politic în Ţara Românească dar gruparea
Cantacuzinilor a fost mult mai puternică şi mai abilă. Zavistia dintre Cupăreşti
şi Cantacuzini izbucnise în timpul celei de-a doua domnii muntene a lui Grigore
Ghica (1672-1673) 100 • Domnul muntean va reactualiza mai vechea dispută cu
familia Cantacuzinilor, care culminase în 1663 cu executarea lui Constantin
Cantacuzino postelnicul şi cu "însemnarea la nas" (rhinotmetos) a fiului
acestuia, Şerban 101 • Întâmplările din această perioadă (1672-1678) sunt
rememorate de Elena, jupâneasa lui Constantin Cantacuzino postelnic: "în urma
nevoii care a tras în zilele lui Grigorie voevod, strângându-ne toţi care după
unde am fost izgoniţi şi fiindu-ni casa rămasă de toate şi căzută la mare datorie.
( ... ) Mai vârtos şi în zilele Ducăi Voevod, când am căzut la a doua nevoie, încă
fiind Domnia la Cocorăşti de Grind. Atunci o samă de coconi au scăpat la
Ardeal; iar Constantin a rămas aici la mare grijă" 102 . Şerban Cantacuzino a fost
pribeag în timpul domniei lui Grigore Ghica în Ţara Românească (1672-1673),
fiind tăinuit de către Gheorghe vodă Duca la Mănăstirea Hangu 103 • Capichihaia
domnului muntean era Lascarache Ruset 104 , cel care va fi întemniţat în 1678,
pentru o scurtă perioadă de timp, "de multe jălbi ce auzise de la Cantacuzini" 105 •
Duca vodă va obţine domnia în Ţara Românească (1673-1678) datorită lui
Şerban Cantacuzino, care avea sprijin de la Mustafa paşa caimacamul: "mai
spusese solul că Duca vv. a dat 10 000 ughi lui Şerban vv. ca să-şi scoată fraţii

100

CDM, supliment I, Bucureşti, 1975, nr. 994, p. 312: "pâra adusă de Şerban Cantacuzino vv.

Ţării Româneşti,

prin solul său Pârvul Cantacuzino, împotriva lui Iordache Ruset postelnic,
ginerele răposatului Dabija vv., arătând că fiind domn în Ţara Românească răposatul Gligore
Ghicavv., iar Şerban vv., boier de ţară, suferind multe asupriri, a pribegit în Ţara Turcească";
Hurmuzaki, Documente greceşti privitoare la istoria românilor (1320-1716), XIV ( 1), întocmit
de N. Iorga, Bucureşti, 1915, p. 283, nr. CCCXLI: "Dosoftei, Patriarh de Ierusalim şi a toată
Palestina. t Smerenia Noastră arată prin cea de faţă scrisoare a noastră patriarhicească că,
aflându-ne noi în Ţara Românească la anul de la Mânturie 1680, răposata Doamnă Elina, soţia
răposatului Postelnic Constantin Cantacuzino, s'a rugat de noi adesea pentru această pricină:
voia să împartă răposata, şi după părerea ei chiar, şi după îndemnul răposatului ei soţ, dar şi cu
învoirea fiilor ei, tot ce avea în casa ei, cele mişcătoare şi cele nemişcătoare, la cei şase fii ai ei:
Drăghici, Şerban, Constantin, Mihai, Matei şi Iordachi, dar pe urmă, de oare ce s'au întâmplat
două lucruri: întâiu că, domnind Grigore Voevod, a vânat casa ei toată, căci pe unii din feciorii
ei i-a închis şi i-a chinuit, iar pe alţii i-a gonit, şi pe alţii i-afăcut surgun şi pe lângă acestea, a
luat atâtea pungi de bani, care nevoia aceia mare a mişcat-o şi a dat şi ea ce-şi mai avea ale
ei, şi bani şi lucruri, şi s'au vândut unele moşii din acele ce aveau să se împartă (s.ns.), şi era
drept să se facă din capăt altă împărţeală".
Radu Popescu, Istoria domnilor Ţării Româneşti, pp. 160--161.
N. Iorga, Scrisori de femei, Bucureşti, 2011, p. 33, nr. X (2).
103
Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, p. 182.
104
Istoria românilor. O epocă de Înnoiri În spirit european (1601-171111716), V, coordonator:
Acad. Virgil Cândea, Bucureşti, 2003, p. 223.
105
Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, p. 205.
101

102
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şi oamenii ce erau închişi de Gligore Ghica vv. şi dacă va căpăta şi domnia să-i
fie dăruiţi" 106 •
Gheorghe vodă Duca (1673-1678) cu "sfetnicii lui cei ficleni, cu mare
taină" au dorit să înlăture casa Cantacuzinilor, considerând că aceştia doreau
să-1 scoată din domnie 107 . Ştefan logofăt şi Constantin stolnicul Cantacuzino
vor fi fsrinşi de olacii trimişi în numele domnului de Iordache şi Lascarache
Ruset 1 8 . Vor scăpa datorită intervenţiilor doamnelor lui Duca vodă, mai ales că
Anastasia, soţia domnului, "avea o slăbiciune pentru Şerban, care avea o aşa de
frumoasă barbă neagră şi era aşa de fermecător prin sumeţia lui de Domn fără
tron" 109 • Partida anticantacuzină din jurul lui Duca vodă era coordonată de
Cupăreşti: "c-ave mulţii şi mari neprieteni la Duca-vodă, de sta în tot ceasul să-i
mânânce capul, pe toţii Cupăresştii şi pe alţii boiari de Ţara Munteniască,
tovarăşi cu Cupăresştii. Şii sta tot de pâră. În doo rânduri l-adusesă Duca-vodă,
pe gurile lor, la Bucuresşti, să-i taia capul (s.ns.). Numai să pune doamna şi cu
frateli doamnei, Lupaşco spătarul, fiindu-i cumnat lui Şerâban, de-i scote
capul" 110 . Aceste evenimente nu vor fi date uitării de către Şerban Cantacuzino,
atunci când va ajunge domn al Ţării Româneşti (1678-1688). Acesta îi va
solicita, în perioada 1678-1679, lui Gheorghe vodă Duca, ajuns din nou domn
al Ţării Moldovei (1678-1683), să-i predea pe boierii pribegi "ori cu voie, ori în
putere" 111 • Domnul moldovean va refuza să satisfacă cerinţele lui Şerban vodă
Cantacuzino, mai ales că printre boierii pribegi se aflau şi protejaţii săi,
112
Cupăreştii . Constantin Cantemir va fi ridicat domn al Ţării Moldovei (16851693) şi cu sprijinul lui Şerban Cantacuzino, când "au mai giurat Cantemir lui
Şerban-vodă, pentru doi boiari greci ce era în Moldova trăitori, fraţi, pre anume
Iordachi şi Manolachi, fiind de neamul lor aceşti doi boiari Rusăteşti, cum a
merge Cantemir cu domnie, să-i prinză să-i omoare (s.ns.)" 113 • Vremurile
tulburi făceau ca alianţele politice să nu îşi atingă scopul. Nu este de mirare că,
în scurtă vreme, Constantin vodă Cantemir va renunţa la promisiunile făcute în
1685, lui Şerban vodă Cantacuzino, şi va realiza o alianţă politică tocmai cu
familia Cupăreştilor. Clipele acestea, în care Cupăreştii vor reveni şi în
dregătoriile Moldovei vor fi sugestiv evocate de Ion Neculce: "caută de acmu
106

CDM, supliment I, nr. 994, p. 312.
Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Ţării Româneşti, p. 193.
108
CDM, supliment I, nr. 994, p. 312.
109
N. Iorga, Despre Cantacuzini, Bucureşti, 1902, p. CXVIII; Radu Popescu, Istoriile domnilor
Ţării Româneşti, p. 197: "Ele aşa să auziia că va să-i omoare, dar Dabijoaia, soacra Ducăi-vodă,
1i doamnă-sa au stătut tare pentru dânşii, şi i-au slobozit".
10
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 251.
111
Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, p. 215.
112
Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 17.
113
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 295; Ştefan S. Gorovei, Cantemireştii. Eseu
genealogie, în "Revista Arhivelor", L (1973), XXXV, nr. 3, p. 488: "simţindu-şi viaţa în
pericol, Cantemir a pribegit - în vara lui 1684, pare-se - în Ţara Românească, la Şerban
Cantacuzino, care încă din anul precedent îi promisese sprijinul pentru domnie".
107
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înainte de vedzii ce s-au lucrat zavistie şi răutate în Moldova şi-n Jara
14
Muntenească, de pizma lui Şerban-vodă şi-a Cupăresştilor, ce-u avut veche" •
În perioada 1688-1689, Cantacuzinii munteni vor solicita din nou lui
Constantin vodă Cantemir pedepsirea vechilor adversari. Domnul va judeca
acum "pâra adusă de Şerban Cantacuzino vv. Ţării Româneşti prin solul său,
Pârvu Cantacuzino logofăt, împotriva lui Iordache <Ruset>. (... ) Mai
amintindu-şi domnul că de mai multe ori Şerban vv. a dat pâră împotriva
acestui boier, a trimis pe Mihăilă cămăraşul dinăuntru, care acum este agă, să
afle ce cere de la acest boier - şi acesta a arătat, sub jurământ, că n-a cerut
altceva decât să-I omoare (s.ns.)" 115 • Conflictul dintre cele două familii va
deveni o încleştare a domniilor din cele două ţări. Constantin Cantemir va
încerca, prin intermediul Raharnicului Staico Merişanu, în 1689, să obţină
mazilirea lui Brâncoveanu 16 • Domnul muntean se va folosi, la rândul său, de
ambiţiile domne~ti ale lui Velicico Costin pentru a-1 pârî la Înalta Poartă pe
Cantemir vodă 11 • E de prisos să mai precizăm că, atât Velicico Costin, cât şi
Staico paharnicul, îşi vor sfărşi viaţa într-un mod tragic. A fost nevoie de
intervenţia lui Dosithei, patriarhul de Ierusalim, ca acest conflict să înceteze 118 •
Hrisant Notara, viitorul patriarh, a intermediat, în numele lui Dosithei,
împăcarea dintre cele două familii, care se va realiza prin căsătoria lui Nicolae
Ruset cu Aniţa Brâncoveanu, la 20 mai 1705 119 •
Ion Neculce, Letopiseful Ţării Moldovei, p. 317.
CDM, supliment I, nr. 994, pp. 312-313.
116
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 341: "Era un boer de mult priibeg din Ţara
Muntenească în Ţara Ungurească, anume Staico păharnicul, şi cu alţâi mai mici, iar muntenei
pribegii, încă de când au luat donmie Şerban-vodă. Chematu-i-au Cantemir-vodă de la Braşov
aice la dânsul în Moldova. Ş-au început a faci pâră şi harzuri la Poartă, a pârâ pe munteni cu
felurii de feluri de pâri, cum sunt haini şi bogaţi. Ce Poarta dintâiu i-au înbucurat. Şi i-au trimis
Cantirnir-vodă la Poartă la Cupăresştii, la spătarul Lascarachi cuparul, fiind capichihaia lui
Cantemir-vodă, să pârască pre munteni şi să isprăvască domnie lui Cantemir-vodă în Ţara
Muntenească"; Cronica anonimă despre Brâncoveanu, în Cronicari brâncoveneşti, antologie,
postfaţă, glosar şi bibliografie de Dan Horia Mazilu, Bucureşti, 1988, p. 260: "cât blestema pe
Constantin-vodă Cantemir şi pe Cupăreşti, zicând că ei I-au îndenmat".
117
Ion Neculce, Letopiseful Ţării Moldovei, p. 333; Nicolae Muste, Letopiseful Ţării Moldovei,
p. 25: "spunu de Velicico că ar fi statii de multe ori împotriva vor6vei lui Cantemiru Vodă au
fostii dicendu că omul care nu scie carte este unu dobitocu, adecă unde nu scia carte Cantemiru
Vodă, şi altele multe care nu se cădea se respundă, fiindu-i stepănu"; Cronica Anonimă despre
Brâncoveanu, p. 255: "Pre aceste vremi Costandin-vodă Cantemir, de la Moldova, au tăiat pă
Miron logofătul şi pe frate-său Velicico hatmanul. Pe aceştiia i-au vinuit Costandin-vodă
Cantemir precum ar umbla cu cărţi la Constantin-vodă din Ţara Rumânească pentru ca să-I
scoată din donmie. Pentru aceea i-au omorât"; Ilie Corfus, În legătură cu data marfii lui
Velicico şi Miron Cost in, în "Revista de Istorie", t. 30, 1977, p. 123-131; Const. A. Stoide,
Sfârşitul cronicarului Miron Costin şi al fratelui său, în ,,Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie «A. O. Xenopol»" din laşi, XVIII, 1981, pp. 575-582.
118
Ion Neculce, Letopiseful Ţării Moldovei, pp. 430-431.
119
Ilie Chiriţă, Urmaşii lui Brâncoveanu Vodă, în ,,Arhivele Olteniei", XI, 1932, nr. 63-64, p.
312.
114
115
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ASPECTE PRIVIND ATRIBUŢIILE LOCUITORILOR DIN
BREŢCU ŞI TG. SECUIESC PRIVIND ÎNTREŢINEREA ŞI
FOLOSIREA PASULUI OITUZ ÎN SECOLELE XVII-XIX
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
Vasile STANCU
Aspects regarding the responsibilities of Bretcu and Targu Secuiesc residents in
maintaining and its use the Oituz Gorge during the XVII-XIX centuries
Summary

This study shows and comments on some documents found at the Covasna
National Archives, regarding some responsibilities of Bretcu, Targu Secuiesc,
neighboring towns and Brasov residents for maintaining the roads from Oituz Gorge,
and others regarding different rnilitary aspects of the south-eastern Transylvania
(Romania). The documents, dated between 1767-1877, from the time of the
establishment at the "military border" of frontier guards of infantry and cavalry,
include mainly reports, protocols, affidavits, government orders and verdicts of Targu
Secuiesc Military Court regarding deserters from frontier regiments, thefts, clandestine
crossings of the border, rnisunderstandings between frontier guards, residents and
travelers, and espionage of the Russian troops' movements in Moldova.
Key Words: Transylvania, Moldova, Oituz Gorge, rnilitary aspects, the XVII-XIX
centuries, frontier regiments.
Pasul sau trecătoarea Oituzului const1tme, din punct de vedere
geografic, limita dintre Grupa centrală a Carpaţilor Orientali (limitată la nord de
Depresiunile Domei şi Câmpulungului, la sud de Depresiunea Braşovului şi
Valea Oituzului, la est de subcarpaţii Moldovei şi la vest de Podişul
Transilvaniei) şi Grupa sudică a acestora (limitată la nord de Depresiunea
Braşovului şi Valea Oituzului, la sud şi est de Subcarpaţii de curbură şi la vest
de Podişul Transilvaniei) regiunea cuprinzând partea sudică a Grupei centrale şi
cea nordică a Grupei sudice. O descriere mai amănunţită a acestei regiuni a
Carpaţilor Orientali ar arăta cam aşa: Hăşmaşul constituie un veritabil nod
hidrografic, din el avându-şi obârşia râuri importante precum Mureşul, Oltul,
Trotuşul, Bicazul, Bistriţa. Pe valea Trotuşului, care delimitează Munţii
Tarcăului spre sud şi sud-vest, se află Depresiunea Dărmăneşti (Comăneşti), un
întins culoar tectonic intramontan. Depresiunea, cu o lungime de circa 26 km şi
https://biblioteca-digitala.ro
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lăţimea maximă

de 12 km, prezintă un relief colinar şi deluros, terase
numeroase văi adiacente. La sud-vestul Depresiunii Dărmăneşti
se găsesc Munţii Ciucului şi Munţii Nemira, despărţiţi între ei de valea Uzului.
În Munţii Ciucului, unde cotele maxime atinse de vârfurile Şoiu şi Cărunta
depăşesc 1500 m, preponderenţa gresiilor cretacic-paleogene le-a facilitat
fragmentarea pronunţată, ceea ce a conferit peisajului montan un aspect de
masive izolate. Munţii Nemira au drept culme principală vârful omonim de
1.649 m, din care pornesc radial mai multe înălţimi cu altitudini vădit inferioare
şi spinarea largă, unde îşi au obârşia numeroase cursuri de apă, culese de
Trotuş, Oituz, Caşin şi Uz. Spre sud, Munţii Nemira se învecinează cu Munţii
Vrancei, care se întind spre sud până la Bâsca Mică, iar spre est până la un uluc
depresionar submontan. Masivele muntoase din Vrancea depăşesc înălţimea de
1700 m (Gorul - 1785 m, Lăcăuţi - 1777 m, Giurgiu - 1720 m), având o
altitudine superioară culmilor carpatice de la nord de Oituz. De-a lungul văii
Putnei se află mici depresiuni formate ca urmare a eroziunii unor cursuri de apă
1
şi prin deplasări de teren . Atât trecătoarea Oituzului, altitudine 866 m, cât şi
Valea Oituzului fac parte geografic din Grupa sudică a Carpaţilor Orientali, iar
la sud de acestea se găsesc Munţii Breţcului, subgrup al Munţilor Vrancei.
,,Depresiunile şi văile râurilor ocupă suprafeţe considerabile în cadrul peisajului
carpatin, înscriindu-se între formele sale specifice. Importanţa lor rezidă în
faptul că, datorită condiţiilor de climă mai favorabile decât acelea de pe
înălţimi, oferă condiţii adecvate locuirii umane, servind totodată drept căi de
circulaţie. Depresiunile adăpostesc de regulă aşa-zisele "curături" sau
luminişuri, create prin defrişări menite să devină locuri de păşunat şi semănat,
îndeosebi când din cauza presiunilor migratorilor, localnicii fuseseră
2
determinaţi să se replieze din zonele de şes" •
Deoarece, niciunul dintre râurile mai sus pomenite nu străbat
transversal regiunea, iar munţii, împăduriţi fiind, sunt dispuşi în mai multe
şiruri paralele, traversarea lor spre şi dinspre Transilvania a fost destul de
dificilă, fapt ce nu a împiedicat contactele între populaţiile de pe ambii versanţi
ai Carpaţilor, care s-au dovedit a fi neîntrerupte din neolitic până în epoca
modernă, împiedicate, sau mai bine spus îngrădite, reduse, numai şi numai de
bariere artificiale impuse de instituţiile politico-militare şi financiar-sanitare ale
timpurilor. ,,Dintre pasurile transcarpatice ce unesc Moldova Meridională şi
cuprinzătoare şi

Victor Spin ei, Realităţi etnice şi politice În Moldova meridională În secolele X- XIII, Românii
Turanicii, Iaşi, 1985, sinteza p. 21 (preluat de V. Spinei din Emm. De Martonne, Europe
Centrale, În Geographie universelle, coord. De P. Vidal de la Blanche şi L. Gallois, IV, 2,
Paris, 1931, p. 729-730.
2
Victor Spinei, op. cit., p. 22-23.
1

şi
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Transilvania mai larg şi mai accesibil era cel de-a lungul văii Oituzului,
cunoscut în evul mediu şi cu denumirea de «drumul de jos)) - în opoziţie cu
«drumul de sus al Sucevii)) - sau de «drumul Braşovului)) ... În general,
călătorii şi cronicarii medievali categorisesc pasul Oituz drept o trecătoare a
cărei traversare era anevoioasă. Despre ea Georg Reicherstorffer nota în al
doilea sfert al secolului al XVI-lea că este «un drum foarte greu, stâncos şi atât
de îngust încât abia poate să înainteze pe el un singur can), informaţii
confirmate şi de contemporanul său Anton Verancsics, care scria că pasul era
«plin de primejdii, ... povârnit şi greu de urcab) cu maluri «foarte înalte,
abrupte şi îmbrăcate cu păduri foarte dese şi foarte mari»). În acelaşi mod sunt
caracterizate dificultăţile trecerii pe valea Oituzului şi în alte relatări din
secolele XVI - XVII"3 . Deci, traversarea prin pasul Oituzului, în diverse
scopuri - comerciale, militare, personale - presupunea lucrări de întreţinere
pentru înlăturarea pietrişului şi a trunchiurilor de copaci, pentru realizarea unor
transporturi (cărăuşie ), fortificaţii, puncte de pază, puncte de vamă, locuri de
carantină umană şi animală etc. Documentele, redate mai jos, aflate în
depozitele Arhivelor Naţionale Covasna, aduc mărturii concrete despre
obligaţiile locuitorilor din Breţcu, Târgu Secuiesc, localităţile limitrofe acestora
şi Braşov în acest sens. (Anexa nr. 1)
Despre folosirea în scopuri militare a acestui pas există indicii că a fost
utilizat de împăratul Traian în cel de-al doilea război daco-roman. Astfel, în
vara anului 105 "Traian trecu /strul... şi a purtat război mai mult cu chibzuială
decât cu înfocare, biruindu-i pe daci după îndelungi şi grele strădanii", nota
Dio Cassius. Atacat din mai multe direcţii prin Banat, prin pasurile Tumu Roşu
şi Oituz, Decebal este închis în sistemul munţilor fortificaţi din masivul
Orăştiei, unde romanii, în ciuda unei rezistenţe eroice, cuceresc cetate după
cetate"4 . După victoria romană, "între teritoriile intramontane ale provinciei
Dacia şi porţiunea provinciei Moesia Inferior din sudul Moldovei şi din
Dobrogea se statomiciseră permanente contacte, îndeosebi prin pasul Oituzului.
Drumul ce pleca de la castrul şi castellum de la Galaţi-Barboşi- cu prelungiri
spre est până la Tyras şi spre sud până la cetăţile vest-pontice - urma valea
Siretului până la Poiana, apoi valea Trotuşului şi a Oituzului până la Breţcu,
aflat la extremitatea transilvăneană a pasului Oituz. Deci, există indicii despre
folosirea acestui drum încă de daci şi de negustorii greci, iar importanţa sa
strategica-militară creşte considerabil în vremea stăpânirii romane" 5 • Desigur,
Constantin C. Giurescu, Istoria României în date, Bucureşti, 1971, p. 32.
Victor Spinei, op. cit., p. 22.
5
Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. I, Bucureşti, 1975, pp. 8586.
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după cucerirea romană, o mare parte a trupelor romane au fost retrase din
teritoriul cucerit, ,,rămânând dintre legiuni numai a XIII -a Gemina, cu reşedinţa
la Apulum. Când, mai târziu, neamurile germanice şi dacii liberi au început să
devie ameninţători şi să facă incursiuni repetate în interiorul provinciei, a mai
fost adusă încă o legiune, anume a V -a Macedonica şi aşezată, prin anii 167168, la Potaissa (Turda) ... O diplomă militară, din 2 iulie 110, ne arată că se
găseau în acel moment, în diferite puncte ale Daciei romane, 4 ale şi 18
cohorte"6 , printre care, "la Breţc, în castrul de acolo, îşi avea reşedinţa Cohors I
Bracaraugustanorum, aşadar, o trupă de infanterie" 7 , castru cunoscut sub
numele de Angustia, fapt ce arată importanţa militară a acestuia pentru
stăpânirea căilor de comunicaţie din sud-estul Transilvaniei cu provinciile
pontice ale imperiului. După părăsirea Daciei de către stăpânirea romană
legăturile între populaţiile de pe ambele versante ale Carpaţilor Orientali s-au
menţinut, trecătoarea de la Oituz fiind şi o adevărată poartă de intrare pentru
popoarele migratoare, frânate însă la începutul mileniului al II-lea de
consolidarea dominaţiei maghiare în Pannonia şi în Transilvania, care permitea
ca "sub raport politica-militar, Transilvania, ca şi Ungaria, să poată face faţă în
a doua jumătate a secolului al XII-lea unor invazii de jaf ale popoarelor din
stepele răsăritene, dar nu şi armatei imperiale bizantine sau ... marilor invazii
mongole. În anul 1166, împăratul Manuel I a pornit cu armata sa de la Dunărea
de Jos în direcţia Transilvaniei. Efectivele, comandate de Leon Vatatzes, ... au
pătruns, probabil prin trecătoarea Oituz, în ţara hunilor (a ungurilor), unde au
provocat mari distrugeri, luând cu ei numeroşi prizonieri şi cai" 8 , iar în prima
jumătate a secolului al XIII-lea, prin trecătoarea Oituzului au năvălit hoardele
mongole "conduse de Bochetor, ocupând Braşovul (31 martie 1241), Sibiul (11
aprilie 1241 ), Sebeşul... 9 , jefuind tot sudul Transilvaniei atât la du cere cât şi la
întoarcere. Tot în scopuri militare trecătoarea a fost folosită şi de Ştefan cel
Mare (5 iunie 1661, 1468, 1469) 10 , Matei Corvin (nov. 1467, sept. 1476) 11 ,
Petru Rareş (iun, oct.-nov. 1529) 12 , Mihai Viteazul (mai, iunie 1600) 12 ,
Gheorghe Ştefan (mart. 1658) 13 şi mulţi alţi voievozi moldoveni şi principi
ardeleni. Secolele XVIII-XIX, renumite prin războaiele purtate de Austria şi
6

Ibidem, p. 85.
loan-Aure1 Pop, Thomas Nag1er, Istoria Transilvaniei, voi. I, (până la I541), C1uj-Napoca,
2003, pp. 217-218.
8
Constantin C. Giurescu, Istoria României în date, p. 66.
9
Ibidem, p. 100, 102.
10
Ibidem, p. 102 şi 106.
11
Ibidem, p. 117-118.
12
Gemot Ntissbacher, Din cronici şi hrisoave, Bucureşti, 1987, p. 125-126.
13
Ioan Bogdan, Buletinul Comisiei Istorice a României, voi. II, Bucureşti, 1916, p. 117.
7
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Prusia sau între imperiile Habsburgic, Otoman şi Ţarist în cadrul ,,rezolvării"
aşa numitei "probleme orientale" sau al "primăverii popoarelor", au făcut ca
armatele celor trei state să ocupe militar Moldova sau Transilvania, fapt ce
făcea ca stăpânirea acestei trecători să aibă o deosebită valoare strategică. Mai
mult, necesitatea consolidării stăpânirii habsburgice în Transilvania cât şi a
apărării hotarelor acesteia atât de atacurile Rusiei şi Imperiului Otoman, cât şi
împotriva expediţii lor târzii de jaf ale tătarilor din nordul Mării Negre au dus la
reformele militare din perioada 1761-1766. Astfel, a fost desfiinţată organizaţia
plăieşilor şi a puşcaşilor, autorităţile austriece înfiinţând în locul acesteia
"Militargrenze" (Graniţa Militară) care se întindea din Voievodina (Banatul
sârbesc) până la Năsăud, constând în militarizarea regiunilor bănăţene şi
transilvănene, de la graniţa cu Ţara Românească şi Moldova, prin înfiinţarea
unor regimente grănicereşti formate din rândurile populaţiei locale. Aducerea la
îndeplinire a acestei decizii a împărătesei Maria Tereza (1740-1780) a fost
încredinţată generalului Nikolaus von Buccow şi proiectul de înfiinţare a
"Miliţiei Naţionale Grănicereşti" a fost aprobat prin patenta imperială din 16
aprilie 1762 de către suzerana statului austriac 14 . Constituirea practică a celor 7
regimente grănicereşti din zona militară a Transilvaniei s-a desfăşurat între anii
1762-1766. Din cele şapte regimente, cinci erau de infanterie (două româneşti şi
trei secuieşti) şi două de cavalerie (unul românesc de dragoni şi unul secuiesc
de husari). În zona Carpaţilor de curbură, s-au înfiinţat Regimentul 2 secuiesc
de graniţă şi Regimentul de husari. "Regimentul 2 secuiesc era dislocat în
comitatul Trei Scaune, la graniţa de sud-est a Transilvaniei cu Moldova şi Ţara
Românească. Regimentul era organizat pe 12 companii şi cuprindea 102
localităţi. Sediul statului major al regimentului era la Târgu Secuiesc. Efectivul
regimentului era de 3.000 de oameni. Lungimea cordonului era circa 60 de km,
iar lăţimea între 25-50 km. Avea ca misiune principală paza frontierei şi în
special a pasurilor Tătarului şi Oituz" 15 • "În perioada 17 69-1798, regimentul s-a
numit "Regimentul al 2-lea secuiesc grăniceresc de infanterie nr. 74", iar între
anii 1798-1851 s-a numit ,,Regimentul al 2-lea secuiesc grăniceresc de
infanterie nr. 15". În anul 1849, regimentul a fost reorganizat ca urmare a
evenimentelor din Ungaria şi Transilvania... Botezul focului l-a primit în anul
1778, în luptele din Boemia. Ţinuta consta, în 1763, în costum naţional, veston
negru, pantaloni albi; în 1767, veston alb, manşete/rever roşu trandafiriu,
vipuşcă braţ, nasturi albi" 16 • "Regimentul de husari (cavalerie uşoară), avea
Col. dr. Vasile Tutula, Organizarea militară a Principatului Transilvania În perioada I671I77 4, Editura Nemira, Bucureşti, 2003, p. 157-158.
15
Ibidem, p. 160.
16
Ibidem, p. 194.
14
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sediul statului major la Sfăntu Gheorghe. Era organizat pe 8 compann ŞI a
cuprins la început 142 de localităţi: 5 companii în comitatul Trei Scaune şi 3
companii în comitatul Ciuc. Efectivul era de 1500 de oameni. Ulterior, în
compunerea Regimentului de husari au intrat şi locuitori proveniţi din 27 de
comune româneşti: din comitatul Hunedoara 2; Alba Inferioară 3; Turda 2;
Scaunul Arieş 6; Districtul Făgăraş 14" 17 • "Regimentul de husari s-a constituit
în 1762 sub denumirea "Regimentul secuiesc de graniţă husari". În anul 1769,
ca regiment de cavalerie (uşoară s.n.), a primit şi nr. 47. În anul 1770, a primit
şi parte din subunităţile şi armamentul de la regimentul românesc de dragoni de
la Năsăud, care s-a desfiinţat. În compunerea regimentului secuiesc de husari au
intrat în prima etapă localităţile din zona comitatelor Ciuc, Trei Scaune şi Arieş,
români din aceste localităţi, inclusiv localităţile predominant româneşti.
Ulterior, în compunerea regimentului au mai intrat locuitorii a 27 de comune
româneşti din unităţile administrative enumerate mai sus, astfel că ponderea era
de 50% români, 50% secui. În anul 1764, Regimentul de husari era dispersat în
1O1 localităţi, iar după conscripţia din 181 O erau 170 localităţi, din care 159 de
localităţi mixte, o parte din locuitori grăniceri, altă parte nemilitarizaţi, aşa
numiţii provinciali. Botezul focului 1-a primit în anul 1778, când un escadron a
participat la luptele de la Uerberfall şi Dittersbach. În anul 1849, regimentul a
fost reorganizat ca urmare a participării sale la acţiunile de luptă împotriva
armatelor imperiale, rămânând în compunerea sa numai o parte a ofiţerilor şi
subofiţerilor. În 1851, a primit denumirea de Regimentul de husari nr. 11
18
"Feldmareşal Alexandru Wurttemberg" . Statutul grăniceresc, drepturile şi
obligaţiile grănicerilor au fost stabilite prin "Regulamentele pentru graniţa
militară transilvană din 24 martie 1764 şi din 12 noiembrie 1766, împreună cu
19
dispoziţiile ulterioare constituţionale referitoare la acestea" • Se prevedea,
potrivit regulamentului din 24 martie 1764, că "întreg teritoriul supus
militarizării a fost declarat liber, viitorii grăniceri urmând a fi scoşi din starea de
iobăgie şi scutiţi de toate taxele, excepţie făcând "taxa capului" (capitaţia),
"taxa marhelor" (vitelor), de un aşa zis impozit comercial şi unul pe case,
stabilit în funcţie de sursele de venit ale grănicerului respectiv. Şi în acest caz
grănicerul trebuia să plătească totuşi 2/3 din valoarea acestora comparativ cu
ceilalţi locuitori ai ţării. Ca urmare, grănicerii prestau serviciul militar
obligatoriu începând de la vârsta de 16 ani şi până la 64 de ani, cu hainele şi
"merindele" (hrana) lor, acestea fiind suportate de stat numai pe timp de
17

Ibidem, p. 161.
Ibidem, p. 192.
19
Ibidem, p. 186.
18
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campanie. Pentru perioadele de pace se prevedea că doar 1/7 din efectivul activ
să fie în serviciu. Grănicerii urmau a fi împroprietăriţi proporţional cu numărul
membrilor de familie, cu sesii grănicereşti în suprafaţă de cel puţin 15 jugăre
(cea 8,63 ha), care se puteau moşteni însă numai pe linie bărbătească. Ei erau
scutiţi de prestaţii publice, precum şi de încartiruiri, fiii lor putând urma în mod
gratuit cursurile şcolilor grănicereşti de orice fel, inclusiv institutele superioare
de învăţământ militar pentru a deveni ofiţeri. Instrucţia militară urma să se facă
în toate zilele de duminică şi de sărbători, după terminarea serviciului divin,
precum şi în trei zile lucrătoare pe an la reşedinţa de campanie. Din când în
când, instrucţia trebuia să se facă şi în cadrul diviziei sau batalionului, iar la
trei-patru ani, în cadrul regimentului. Pe timpul concentrărilor se plătea o soldă
de 2 florini lunar, iar grănicerii care reuşeau să-i prindă pe fugari şi să-i aducă la
locurile de unde au fugit, puteau primi câte un galben pentru fiecare din aceştia,
la fel şi pentru contrabandişti. Armele care erau în dotare, atât cele albe, cât şi
cele de foc, împreună cu muniţia, erau puse la dispoziţie de către stat, grănicerii
fiind obligaţi să le păstreze şi să le întreţină în bună stare pe cheltuiala lor. Paza
graniţei se făcea atât în puncte fixe, numite "cordoane" (pichete ), cât şi prin
patrulare, un schimb durând două săptămâni, serviciul fiind remunerat cu câte
patru cruceri pe zi. Din această soldă, după înfiinţarea aşa zisului "fond de
mondire", în 1771, grănicerilor li se reţineau câte 10-15 cruceri pentru
uniformă. Pe timp de pace grănicerii erau obligaţi să facă pază la "ştab-ul"
(comandamentul) regimentului, să asigure serviciul poştal, să participe cu
braţele şi cu carul la repararea şi întreţinerea cazărmilor şi a celorlalte clădiri
grănicereşti etc. Când nu erau de serviciu se ocupau de gospodărie, agricultură
şi creşterea vitelor, de cărăuşii şi comerţ etc. Pe timp de război, grănicerii
plecau în campanie "cu ţocu-n poc"(formă alterată a expresiei germane "mit
Sack und Pack"), cu sensul de "cu totul", respectiv cu întregul echipament de
război, pe această perioadă familiile celor plecaţi pe câmpul de luptă fiind
scutite de dările obişnuite. Paza graniţei rămânea în grija rezerviştilor şi a
invalizilor, iar economia în cea a femeilor, bătrânilor şi copiilor" 20 • Autorul,
volumului, Organizarea militară a Principatului Transilvaniei în perioada
1691-1774, Vasile Tutula, remarca faptul că nu sunt diferenţe mari între cele
două regulamente, unele chiar nesemnificative. Redau câteva aspecte şi din
acest Statut, din 12 noiembrie 1766, care cuprindea 84 de articole. Art. 1 al
Statutului prevedea "Îndatorirea principală a tuturor grănicerilor este ca în timp
Mihaela Haiduc, Comisia Monumentelor Istorice, Bistriţa. Sinteză prvind drepturile şi
îndatoririle grănicerilor din lucrările: Dr. Ioan Pop, Regimentul II românesc de graniţă de la
Năsăud; Valeriu Şotropa, Districtul grăniceresc năsăudean; Adrian Onofreiu şi Ioan Bolovan,
Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean.
20
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de război, cât şi în timp de pace, de apărare a graniţelor, să fie strajă în
gamizoane şi la poteci, să menţină siguranţa ţării, prin urmărirea hoţilor şi
împiedicarea importului şi exportului destinat de mărfuri şi bucate prohibite,
precum şi prin prevenirea, în conformitate cu ordinile date de mai marii lor, a
tuturor prescripţiilor de orice fel ar fi şi a trecerii graniţei, în general, deci să
împlinească fără excepţie toate acele servicii, care li se vor impune prin
comandantul suprem şi prin ofiţerii superiori şi de stat major" 21 . La art. 26 se
prevedea că "părăsirea regimentului sau a obiectivului de luptă al regimentului
era pedepsită cu moartea. La fel, "nerespectarea jurământului militar era
22
pedepsită cu moartea" . De asemenea, Statutul "cuprindea reguli precise pentru
prevenirea dezertărilor, a răzvrătirilor ori instigărilor la revoltă, reguli pentru
ofiţerii şi subofiţerii, care plecau în concediu. Absenţa mai mare de 24 de ore de
la domiciliu trebuia raportată de soldatul grănicer (art. 27). Statutul grăniceresc
cuprindea un număr de 21 de articole (art. 30-50), referitoare la exercitarea
actului jurisdicţional în localităţile de pe teritoriul de dislocare a regimentului.
În Statut se stabileşte şi o delimitare a competenţelor judecătoreşti civile şi
militare, dispunându-se ca în "acele locuri cărora locuitorii sunt numai militari,
să se observe (folosească s.n.) numai jurisdicţia militară, în acele locuri, unde
însă cei luaţi în regimentul grăniceresc, parte nobili maghiari, parte nobili
români, care locuiesc împreună cu alţi locuitori, va fi în uz jurisdicţia mixtă" 23 •
Din cele 41 de documente aflate în Arhivele Naţionale Covasna,
referitoare la problematica militară, 8 sunt din perioada 1616 - 1759,
cuprinzând ordine ale principelui Transilvaniei sau ordine guberniale privind
comportamentul trupelor pe teritoriul Moldovei, aprovizionarea trupelor,
mobilizarea locuitorilor pentru apărarea şi pregătirea trecătorii cu fortificaţii,
spionaj militar privind invaziile tătarilor, ajutorul trupelor la strângerea
recoltelor şi 33 de documente datează din perioada 1760 - 1877, 30 fiind din
perioada înfiinţării şi existenţei pe "graniţa militară" a regimentelor grănicereşti
de infanterie şi cavalerie, 1760-1851. Acestea se referă, în principal, la rapoarte,
procese-verbale, depoziţii de martori, informări, declaraţii, interogatorii,
protocoale, acte notariale, ordine gubemiale şi sentinţe ale Tribunalului Militar
Târgu Secuiesc privind dezertorii din regimentele grănicereşti, furturi, treceri
clandestine a graniţei, neînţelegeri între grăniceri, locuitori şi călători, spionaj
privind mişcările de trupe ruseşti în Moldova.

21
22

23

Revista ,,Arhiva Someşană", nr. 811928, Năsăud, p. 79, în articolul Statutul Grăniceresc.
Col. dr. Vasile Tutula, op. cit., p. 189.
Ibidem, p. 189.
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Anexa nr. 1
Rezumatul documentele aflate în depozitele Arhivelor Naţionale Covasna,
referitoare la obligaţiile locuitorilor din Breţcu, Târgu Secuiesc, localităţile
limitrofe acestora şi Braşov pentru întreţinerea drumurile din Pasul Oituz
1. 1665 iunie 10, Deva. Ordinul principelui Mihai Apafi al Transilvaniei
către oraşul Tg. Secuiesc privind obligativitatea locuitorilor din oraşul Breţcu să
repare urgent drumul vamal care duce spre Moldova. Fond Primăria Oraş Tg.
Secuiesc, inv. nr. 5, dosar 424, f. 1-2, original, limba maghiară şi latină, sigiliu,
filigran;
2. 1722 martie 21, Sibiu. Ordin gubernial prin care se comunică să nu
fie împovăraţi cu plătirea dublă a dărilor locuitorii oraşului Breţcu. Fondul
Scaunului Trei Scaune, inv. nr. 1, nr. 354, file 2;
3. 1728. Ordin gubernial referitor la sarcinile ce reveneau scaunului Trei
Scaune privind întreţinerea Pasului Oituz şi Pasului Buzău, care tăceau legătura
cu Ţara Românească şi Moldova. În legătură cu Pasul Oituz, ordinul preciza că
scaunul Trei Scaune şi oraşul Braşov, vor participa cu două părţi, iar comitatul
Alba cu o parte, la întreţinerea acestuia. Fond Scaunul Trei Scaune, dosar
9/1728;
4. 1741 iulie 1, Sibiu. Ordin gubemial prin care se solicită să se uşureze
serviciile grele ale oraşului Breţcu pricinuite de administrarea Pasului Oituz.
Fond Scaunul Trei Scaune, inv. 1, nr. 748 (7), 2 file, original, maghiară, latină,
semnătură, sigiliu;
5. 1757 noiembrie 22, Sibiu. Ordin gubernial cu privire la bonificarea de
20 de dinari acordată oraşului Breţcu pentru fiecare găleată de grâu măcinat,
precum şi despre ajutorul dat pentru construirea drumului cu fortificaţii spre
Moldova. Fond Scaunul Trei Scaune, nr. 8611757, 2 file, original, limba
maghiară, filigran;
6. 1778. Rapoartele colonelului Kiss cu privire la repararea drumului
Breţcu-Oituz şi Întorsura Buzăului. Fond Scaunul Trei Scaune, inv. 2, nr. 403
(V /2), 13 file;
7. 1803 ianuarie 18, Valea Scurtă, Scaunul Trei Scaune. Raportul lui
Torok Anton către Oficialitatea Scaunului Trei Scaune, prin care comunică
informaţia potrivit căreia, pentru construirea drumului prin Pasul Oituz a primit
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suma de 313 florini şi 23 crăiţari, de la vameşul Kovacs Toma. Scaunul Trei
Scaune, nr. 1046/1803, V/2, f. 2-5, original, copie, limba maghiară-latină,
semnătură, sigiliu, filigran;
8. 1803 decembrie 19, Cluj. Ordin gubernial transmis Oficialităţii
scaunului TREI SCAUNE, prin care se comunică că Demeter Sigismund a fost
degrevat de plata cheltuielilor aferente reparării podurilor şi drumurilor din
Pasul Oituz. Fond Scaunul Trei Scaune, nr. 1147/1803, f. 1-3, original, copie,
limba maghiară şi latină, semnătură, sigiliu, filigran;
9. 1804 februarie 7, Cluj. Ordin gubernial transmis Oficialităţii
scaunului Trei Scaune, prin care se ordonă repararea drumului din Pasul Oituz
spre Moldova şi a celor două poduri din apropierea staţiei de carantină. Fond
Scaunul Trei Scaune, nr. 114711804, f. 11-13, original, copie, limba maghiară şi
latină, semnătură, sigiliu, filigran;
10. 1804 februarie 20, Cluj. Ordin gubernial transmis Oficialităţii
scaunului Trei Scaune, prin care se ordonă repararea celor două poduri din
Pasul Oituzului; inginerul scaunului să întocmească planurile şi devizele de
cheltuieli. Fond Scaunul Trei Scaune, nr. 1147/1804, f. 14-16, original, copie,
limba maghiară şi latină, semnătură, sigiliu, filigran;
11. 1848. Dimitrie Cantacuzino, cel mai mare proprietar de pământ din
Grozeşti, ţinutul Bacăului, vine în ajutorul oraşului Breţcu cu suma de 500
florini pentru a se începe repararea drumului din Pasului Oituz. Fond Primăria
oraşului Breţcu Protocolum Relaţionum Magistratus Oppidi Beretzk anno
1848;
Anexa nr. 2
Rezumatul documentele aflate în depozitele Arhivele Naţionale Covasna,
referitoare la diferite aspecte militare din zona sud-estică a Transilvaniei
1. 1616 iulie 5. Ordinului Principelui Gabriel Bethlen referitor la
instrucţiunile date trupelor ce se îndreptau spre Moldova, cu privire la
comportarea acestora în relaţiile cu populaţia. Fondul Familial Potsa, Fasc. I, f.
35;
2. 1620 decembrie 13. Bethlem Ştefan, Comitele Hunedoarei şi al
Maramureşului, consilier regal şi guvernatorul Transilvaniei îi scuteşte pe
locuitorii oraşului Târgu Secuiesc să dea mercenari cu condiţia ca, atunci când
dinspre Moldova se va anunţa vreun pericol, toţi locuitorii oraşului respectiv să
apere drumul dinspre Oituz. Fond Primăria oraşului Tg. Secuiesc, inv. nr. 5,
dosar 144, f. 1, original, semnătură, sigiliu, limba latină-maghiară;
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3. 1653 iunie 25, Feldioara. Ordinul principelui Transilvaniei, Gheorghe
Rakoczi Il, trimis Magistratului oraşului Tg. Secuiesc, prin care se dispune să
se trimită pâinea adunată din comune, pentru trupele trimise în Moldova, sub
conducerea lui Basa Toma şi Torma Petru; În acelaşi timp, oraşul să facă pâine
pe care să o trimită în tabăra de lângă râul Trotuş. Fond Primăria oraşului Tg.
Secuiesc, inv. nr. 5, dosar 369/1653, f. 1-2, limba maghiară-latină, semnătură,
sigiliu, filigran;
4. 1655 ianuarie 28, Cetarea Şimleu. Ordin al principelui Transilvaniei,
Gheorghe Rakoczi II, adresat supuşilor, prin care îi îndeamnă să fie pregătiţi
pentru a face faţă unor evenimente deosebite, în caz contrar riscând să aibă
domn străin. (Ordinul este determinat probabil de răscoala seimenilor din
Moldova şi de premisele marii mişcări populare din Ţara Românească, înfrântă
ulterior de oastea trimisă de Gheorghe Rakoczi Il). Fond Apor, inv. nr. 2, dosar
381, original, limba maghiară-latină, semnătură, urme de sigiliu aplicat;
5. 1686 august 4, Sibiu. Ordinul principelui Transilvaniei, Mihai Apafi,
prin care se dispune ca trupele din taberele de instrucţie să fie lăsate acasă
câteva zile pentru strângerea recoltei, dar în ziua de 12 august 1686, să fie iar
adunate şi să aştepte ordinele. Pasurile spre Moldova şi Ţara Românească să fie
păzite, iar orice mişcarea să fie raportată Principelui. Fond Scaunul Trei
Scaune, inv. 195/ nr. 5, 2 file, original, limba maghiară-latină, semnătură,
filigran;
6. 1710 aprilie 16, Sibiu. Ordin gubemial către Scaunul Trei Scaune prin
care se comunică că trebuie să fie făcute socotelile privind aprovizionarea
armatei, precum şi despre interzicerea aducerii sării din Moldova. Fondul
Scaunul Trei Scaune, inv. nr. 1, nr. 174, f. 2;
7. 1750 iunie 30, Sibiu. Scrisoarea lui Rebam Iosif către Dombi Ioan,
vicejudele regal al Scaunului Kezdi prin care se cere să se ia măsuri de reparare
a pasurilor de trecere în Ţările Române, mai cu seamă Pasul Oituz, pentru a
putea fi folosite şi ca fortificaţii de apărare. Fond Scaunul Trei Scaune, nr.
45/1750, 2 file, original, limba maghiară şi latină, semnătură, sigiliu;
8. 1759 august 8, Sibiu. Ordin gubemial prin care se dispune trimiterea
unor spioni în Moldova cu misiunea de a verifica exactitatea ştirilor despre
incursiunile tătarilor, şi luarea tuturor măsurilor pentru ca drumurile şi potecile
de la hotarul cu Moldova şi Ţara Românească să fie bine păzite. Fond Scaunul
Trei Scaune, inv.1, nr. 2367 (39), 2 file, original, limba maghiară, filigran;
9. 1760 ianuarie 22, Mărcuşa. Proces-verbal încheiat la adunarea
scaunului Trei Scaune referitor la prelucrarea ordinelor primite de la gubemiu
despre mărirea numărului regimentelor de călărie şi despre modalităţile de
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trecere a ciobanilor cu turmele de oi în Moldova. Fond Scaunul Trei Scaune, nr.
211760, 3 file, original, limba maghiară, filigran;
10. 1764 octombrie 30, Dej. Scrisoarea Tablei continue a Scaunului
Solonoc către judele regesc şi Tabla Continuă a Scaunului Trei Scaune, prin
care trimite spre rezolvare plângerea lui Handru Ursz referitoare la restituirea
calului său, luat de un soldat din regimentul gregorian care 1-a lăsat în comuna
Ghelniţa, după care a plecat în Moldova. Fond Scaunul Trei Scaune, inv. 1, nr.
2642 (99), 3 file, limba maghiară, original, filigran;
11.(1765 septembrie 15, Sibiu. Ordinul contelui Bethlen Nicolae către
Tabla Continuă a Scaunului Trei Scaune prin care se cere, în urma plângerii
locuitorilor oraşului Breţcu, să se ia măsuri ca aceşti locuitori să nu fie grevaţi
de prestaţii pentru armata din fortăreaţa de la Oituz, prestaţiile să le facă iobagii
din satele înconjurătoare. Fond Scaunul Trei Scaune, inv. 1, nr. 2823 (152), 2
file, original, limba maghiară, filigran, sigiliu;
12. 1767 noiembrie 15, Tg. Secuiesc. Sentinţa dată de Tribunalul
Militar, cu cartierul general în Tg. Secuiesc, în procesul lui Deme Andrei din
Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, învinuit de comiterea unor
infracţiuni şi de dezertare în Moldova, de unde a revenit de mai multe ori,
clandestin. Fond Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, nr. 11/10 1767,
f. 1-6, original, copie, limba germană, semnătură, sigiliu, filigran;
13. 1768 august 29 - septembrie 28, Tg. Secuiesc. Interogatoriu,
depoziţia martorilor, corespondenţă şi sentinţa adoptată de Tribunalul Militar,
cu cartierul general în Tg. Secuiesc, în procesul intentat lui Dants Francisc,
Şipoş Iosif şi Dantos Ioan, din Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie,
învinuiţi de trecerea clandestină în Moldova, unde au făcut comerţ cu vite. Fond
Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, nr. 11/7 1768, f 1-19, original,
copie, limba germană, semnătură, sigiliu, filigran;
14. 1768 octombrie 29 - decembrie 3, Tg. Secuiesc. Interogatoriu,
depoziţia martorilor şi sentinţa adoptată de Tribunalul Militar, cu cartierul
general în Tg. Secuiesc, în procesul lui Ferencz Petru, din Regimentul secuiesc
de graniţă nr. 2 infanterie, învinuit de trecerea clandestină a graniţei spre
Moldova, pentru a cumpăra vite. Fond Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2
infanterie, nr. 1111 O 1768, f. 1-12, original, copie, limba germană, semnătură,
sigiliu, filigran;
15. 1777 noiembrie 11, Sibiu. Ordin gubernial cu privire la urmărirea
dezertorilor din regimentele încartiruite în Transilvania. Fond Primăria oraşului
Tg. Secuiesc, inv. 23, nr. 319, f. 7-8, original, semnătură, filigran, latină;
16. 1784 septembrie 29, Sf. Gheorghe. Interogatoriu, depoziţia
martorilor şi sentinţa adoptată de Tribunalul Militar Superior, în procesul
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intentat grănicerului Bobo Ioan, din Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2
infanterie şi iobagului Farago Istvan pentru furt de animale (boi) din Moldova şi
comercializarea acestora. Fond Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie,
nr. VIII/14 1784, f. 1-5, original, copie, limba germană-maghiară, semnătură,
sigiliu, filigran;
17. 1792 februarie 29 - aprilie 3, Tg. Secuiesc. Interogatoriu, depoziţia
martorilor, declaraţii şi sentinţa adoptată de Tribunalul Militar Superior din
oraşul Tg. Secuiesc, în procesul intentat grănicerilor Szabo Paul şi Benko Josif,
din Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, pentru dezertare în
Moldova, unde au făcut comerţ cu cai. Fond Regimentul secuiesc de graniţă nr.
2 infanterie, nr. XU3 1792, fila 1-15, original, copie, limba germană, semnătură,
sigiliu, filigran;
18. 1799 martie 28 - aprilie 8, Tg. Secuiesc. Interogatoriu,
corespondenţă, proces verbal de constatare şi sentinţa adoptată de Tribunalul
Militar Superior din oraşul Tg. Secuiesc, privindu-1 pe Konrad Anton, din
Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, pentru dezertare şi înlesnirea
trecerii graniţei spre Moldova a unui iobag. Fond Regimentul secuiesc de
graniţă nr. 2 infanterie, nr. XIV/4 1799, f 1-8, original, copie, limba germană
maghiară, semnătură, sigiliu, filigran;
19. 1803 ianuarie 12 - august 6, Tg. Secuiesc. Interogatoriu, depoziţia
martorilor, declaraţii, certificat medico-legal şi sentinţa adoptată de Tribunalul
Militar Superior din oraşul Tg. Secuiesc, în procesul lui Tompos Mihai, din
Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, pentru furt de cai în Moldova şi
o crimă săvârşită în Transilvania. Fond Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2
infanterie, nr. XVII/7 1803, f. 1-47, original, copie, limba germană-maghiară
română, semnătură, sigiliu, filigran;
20. 1803 septembrie 22 - 1804 ianuarie 1, Tg. Secuiesc. Informări şi
declaraţii privind dezertarea grănicerului Kovacs Gheorghe, din Regimentul
secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, în Moldova şi învinuirile aduse inculpatului
pentru practicarea comerţului clandestin cu cai. Fond Regimentul secuiesc de
graniţă nr. 2 infanterie, nr. XIX/68 1803, f 1-6, original, copie, limba germană,
semnătură, filigran;
21. 1803 decembrie 13, Cluj. Ordin gubernial transmis Oficialităţii scaunului
Trei Scaune privind urmărirea unor dezertori români din regimentele româneşti
de graniţă, fugiţi peste munţi în Moldova şi Muntenia. Fond Scaunul Trei
Scaune, nr.1174/1803, filele 7-1 O, original, copie, tipăritură, limba germană şi
latină, sigiliu, filigran;
22. 1804 ianuarie 14, Catalina, Scaunul Trei Scaune. Raportul lui
Demien Ştefan, vicejuderegal al Scaunului Kezdi, către Oficialitatea Scaunului
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Trei Scaune, prin care raportează că, pe baza ordinului primit, au fost căutaţi
militarii Bordas Mihai, în satul Lunga, şi Jakab Anton, în satul Mereni, din
Regimentul Benyovszki, aflaţi în permisie, dar nu au fost găsiţi. Din declaraţiile
locuitorilor satelor menţionate rezultă că în primăvară au plecat în Moldova şi
nu s-au mai întors. Fond Scaunul Trei Scaune, dosar 1172/1804, f. 16-17,
original şi copie, limba maghiară, semnătură, filigran;
23. 1804, Cluj. Ordin gubernial transmis Oficialităţii scaunului Trei
Scaune privitor la urmărirea militarilor români, dezertori din regimentele de
graniţă fugiţi peste munţi în Muntenia şi Moldova. Se ordonă urmărirea
acestora. Fond Scaunul Trei Scaune, nr. 1174/1804, f. 109-111, original, copie,
limba maghiară-latină, tipăritură, semnătură, filigran;
24. 1806 ianuarie 2 - 1807 ianuarie 7, Sf. Gheorghe. Interogatorii,
depoziţii de martori, rapoarte referitoare la procesul grănicerului Vitalyos
Francisc din Regimentul de cavalerie învinuit de a fi ajutat dezertori să treacă în
Moldova şi de complicitate la furt de cai. Fond Regimentul secuiesc de graniţă
nr. 2 infanterie, nr. XXV/1 1806, f. 1-14, original, limba germană, semnătură,
sigiliu, filigran;
25. 1806 martie 1 -aprilie 4, Tg. Secuiesc. Rapoarte şi corespondenţă a
comandamentului Regimentului secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie referitoare
la supusul turc Codran Ioachim, din oraşul Focşani, suspectat de spionaj,
deoarece îşi făcea însemnări despre râuri, aşezări minere şi altele. Fond
Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, nr. XXV/5 1806, f 1-8,
original, limba germană, semnătură, sigiliu, filigran;
26. 1806 iunie 2, Trecătoarea Oituz. Raport al grănicerilor de la Pasul
Oituz, către comandantul Regimentului secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie,
despre prinderea lui Jako Nicolae, din localitatea Ghelinţa, care încerca să
dezerteze în Moldova. Fond Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, nr.
XXV111 1806, f 1, original, limba germană, semnătură, filigran;
27. 1806 iulie 21 - 26, Tg. Secuiesc. Anchetă a comandamentului
Regimentului secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie asupra supusului Radu
Stanciu, din Moldova, considerat suspect. Fond Regimentul secuiesc de graniţă
nr. 2 infanterie, nr. XXV117 1806, f. 1-5, original, limba germană- maghiară,
semnătură, sigiliu, filigran;
28. 1806 noiembrie 4, Tg. Secuiesc. Rapoarte şi corespondenţă cu
comandamentul Regimentului secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, despre cazul
lui Kovats Daniel, din localitatea Sânzâieni, plecat legal în Moldova şi arestat
acolo, ca fiind suspect. Fond Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, nr.
XXVU22, 1806, f. 1-3, original, limba germană, semnătură, filigran;
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29. 1808 iulie 18, Cluj. Ordin gubernial prin care se comunică faptul că
aducerea în ţară a rublei ruseşti provenită de la armata rusă care
staţionează în Moldova. Fond Primăria oraşului Tg. Secuiesc, inv. 23, nr. 670, f.
5-6, original, semnătură, sigiliu, limba maghiară;
30. 1808 octombrie 22-23, Pasul Oitut. Raportul postului de control din
Pasul Oituz, către comandamentul Regimentului secuiesc de graniţă nr. 2
infanterie despre cazul lui Molnar Gheorghe, împreună cu soţia sa din oraşul
Cluj sosiţi la graniţă cu paşapoarte româneşti şi despre înaintarea continuă a
trupelor ruseşti de dincolo de graniţă. Fond Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2
infanterie, nr. XXXV66, 1808, f. 1-2, original, limba germană, semnătură,
filigran;
31. 1808 decembrie 7 - 30. Rapoarte, depoziţii, interogatorii ale
Tribunalului militar al Regimentului secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie
referitoare la prinderea unor dezertori din armata rusească, la punctul de trecere
din oraşul Breţcu (Pasul Oituz). Fond Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2
infanterie, nr. XXXV73, 1808, f. 1-20, original, concepte, limba germană
maghiară, semnătură, sigiliu, filigran;
32. 1808 decembrie 10, Tg. Secuiesc. Interogatorii luate numiţilor
Jvanovits Timophtei şi Amelanovici Vasile din Galiţia, dezertori din armata
rusă, unde au fost rnaltrataţi şi prinşi fără paşaport în trecătoarea Buzăului. Fond
Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie, nr. X:XX:I/76, 1808, f. 1-2,
original, limba germană, semnătură;
33. 1816, decembrie 9, Cluj. Ordin al guberniului, transmis
magistratului oraşului Sf. Gheorghe, care cuprinde descrierea unor dezertori
pentru a fi arestaţi (anexată-descrierea persoanelor). Fond Primăria oraşului
Sf. Gheorghe, inv. nr.1, dosar 35, 3 file, original, tipărit şi copie, limba
maghiară, latină, semnătură, sigiliu;
34. 1819 noiembrie 4- 1820 decembrie 26, Tg. Secuiesc. Interogatoriu,
depoziţia martorilor, declaraţii, procese verbale de constatare şi sentinţa în
procesul grănicerului Balog Josif din Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2
infanterie din Tg. Secuiesc, pentru furt de animale (boi şi cai) şi trecerea
clandestină, repetată în Moldova. Fond Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2
infanterie, nr. U126, f. 1-99, 1819, original, limba germană, maghiară, latină,
română (cu caractere chirilice), semnătură, sigiliu, filigran;
35. 1820 iulie 11 - 1821 iunie 23, Tg. Secuiesc. Interogatorii, depoziţii
ale martorilor, corespondenţă etc. şi sentinţa Tribunalului Militar Superior din
oraşul Tg. Secuiesc, referitoare la procesul grănicerului Denes Francisc,
învinuit de furt de sare şi săvârşirea unei crime, în Moldova. Fond Regimentul
este

interzisă
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Secuiesc de Graniţă nr.2, cutia LIV, nr. 154, f. 1-54, original, limba germană,
(cu caractere chirilice) semnătură, sigiliu, filigran;
36. 1822 iunie 28 - iulie 8, Braşov. Corespondenţă oficială privind
activitatea căpitanului de arnăuţi 1vos Constantin, din Moldova, care a trecut
clandestin graniţa în Transilvania, însoţit de un număr de români, cu scopul de a
face pregătiri pentru a lupta împotriva turcilor; căpitanul a fost prins şi predat
sub escortă turcilor. Fond Regimentul Secuiesc de Graniţă nr. 2, cutia LVI, nr.
19, f. 1-30, original, limba germană-maghiară, semnătură, sigiliu, filigran;
37. 1828 iulie 3 - 4, Tg. Secuiesc. Rapoarte, protocoale, acte notariale,
sentinţe ale Tribunalului Regimentului secuiesc de graniţă nr. 2 infanterie
referitoare la procesele intentate grănicerilor Krinitzky Blazie, Mathe Andrei,
Mathe Sslomon şi Czukor Josif acuzaţi şi condamnaţi pentru dezertare în
Moldova. Fond Regimentul Secuiesc de Graniţă, cutia LXXVII, nr. 86, f. 1143, original, copie, limba germană-maghiară, română (chirilică) semnătură,
sigiliu, filigran;
38. 1848 decembrie 10, Tg. Secuiesc. Locotenentul major Vida de la
Regimentul local înaintează Consiliului Militar din oraşul Tg. Secuiesc raportul
comandantului Pasului Oituz, căpitan Imesc Alexe despre mişcarea armatei ruse
în Moldova. Fond Primăria oraşului Tg. Secuiesc, inv. 23, nr. 1439, f. 104,
original, semnătură, sigiliu, limba maghiară;
39. 1854 iulie 16, Sf. Gheorghe. Comisarul principal cezaro-crăiesc din
oraşul Sf. Gheorghe ordonă Magistratului oraşului Tg. Secuiesc să aibă grijă de
spioni, mai ales de cei care vin din Moldova şi Ţara Românească. Aceştia să fie
prinşi şi duşi la Comisariat. Fond Primăria oraşului Tg. Secuiesc, nr.
1054/1854;
40. 1864 ianuarie 25, Sibiu. Ordin gubernial prin care se comunică că
acei tineri care se află în Moldova să fie trimişi la Comisia de recrutare din
Galaţi, care va funcţiona pe lângă Consulatul austriac. Fond Primăria oraşului
Tg. Secuiesc, înregistrat la nr. 18811864, copie, limba maghiară;
41. 1876 august 16 - 1877 martie 31. Corespondenţă în legătură cu
repatrierea din Moldova a recrutului Mezaros Moricz din Sânzâieni. Fond
Prefectura jud. Trei Scaune, inv. nr. 1, nr. 4511877, file 8, limba maghiară.
română
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SIGILII ALE
DOMNITORULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Dr.

Laurenţiu-Ştefan

SZEMKOVICS

Sceaux du prince regnant Constantin Brâncoveanu
Resume

Dans l'etude Sceaux du prince regnant Constantin Brâncoveanu, l'auteur
presente cinq pieces qui proviennent des Archives Nationales Centrales de Bucarest.
Ces sceaux ont des formes octogonales et rondes et ont sur leur embleme les armoiries
heraldiques de la Valachie et les armoiries combinees. On analyse !'embleme des ces
pieces concernant: l'ecu, les meubles, les supports, les couronnes qui timbrent l'ecu, le
globe croisete, les ornements exterieurs de l'ecu.
Mots-cles: Archives Nationales, armomes, Constantin Brâncoveanu,
couronnes, ecu, globe croisete, meubles, ornements exterieurs, sceaux, supports,
Valachie.

La Arhivele Naţionale Centrale din Bucureşti, în diferite fonduri şi
arhivistice, se află unele documente emise de cancelaria domnitorului
Constantin Brâncoveanu, validate cu sigilii octogonale şi rotunde şi pe care le
vom analiza, în bună măsură, cu ajutorul sigilografiei şi heraldicii. În câmpul
sigilar al acestor vestigii, care au reţinut atenţia unor reprezentanţi de seamă ai
istoriografiei româneşti 1, se disting:
colecţii

1
V.A. Urechia, Schiţe de sigilografie românească (II), în "Revista Literară", XII, 1891, nr. 11,
24 martie, p. 162; Idem, Notice sur les armoiries du peuple roumain, Mafi:on, 1901, p. 14; P. V.
Năsturel, Stema României. Studiu critic din punct de vedere heraldic cu numeroase figuri în
text, Bucureşti, Tipografia «Voinţa Naţională», 1892, p. 119, fig. 38; G. 1. Ionnescu-Gion,
Istoria Bucureştilor, Bucureşti, Stabilimentul grafic 1. V. Socecu, 1899, p. 118; Constantin
Moisil, Stema României. Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică, în "Boabe de grâu", II,
1931, nr. 2, p. 63, fig. 9; Emil Vîrtosu, Glose sigilografice, în "Studii şi Cercetări de
Numismatică", II, 1958, p. 419-437; Maria Dogaru, Documente excepţional validate, în
"Revista Arhivelor", XLIX, voi. XXXIV, 1972, p. 325-332; Maria Dogaru, Sigiliile mărturii
ale trecutului istoric. Album sigilografic, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p.
75, fig. 53 a, b; Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică În România, Edit. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 47 şi 224-225, pl. IX, 3; Natalia Drăghici, Maria Dogaru,
Mulaje sigilare realizate de Arhivele Statului În sprijinul activităţilor cultural-educative, în
"Revista Arhivelor", LXIV, voi. XLIX, 1987, nr. 3, p. 340, 341, fig. 10; Doru Bădără, O carte
cu pecetea lui Constantin Brâncoveanu În colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din
Bucureşti, în "Revista de Istorie", t. 42, mai 1989, nr. 5, p. 509-511; Ileana Căzan, Les
arrnoiries, /'embleme et le sceau de Constantin Brâncoveanu, în "Revue Roumaine d'Histoire",
t. XXX, 1991, nr. 3-4, p. 253-262; Ileana Căzan, Imaginar şi simbol În heraldica medievală,
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A. Stema

heraldică

a

Ţării Româneşti

apare în emblemele primelor trei

sigilii:
1. Sigiliul octogonal (18 x 15 mm), imprimat în chinovar pe porunca
domnului din 1693 (7202) septembrie 8 către pârcălabii şi sătenii din Runcu, ca
să dea ascultare egumenului Mănăstirii Hurez căruia i-a dăruit moşia Runcu.
În emblemă, într-un scut în formă
de măr, acvila purtând în cioc o cruce latină
2
aşezată în pal , flancată, în partea de sus, la
dreapta de soare, la stânga de semilună
(crai nou), în partea de jos, de slovacifrele ZP-YZ (7197). Scutul, timbrat de o
coroană închisă, terminată cu un glob
cruci ger, a cărui cruce latină intră în
legendă ca invocaţie simbolică, are pe
flancuri două ramuri stilizate care se unesc
în partea de jos şi din ale căror extremităţi
superioare ies doi grifoni 3 adosaţi4 având
rolul de suporţi 5 • În exergă, mărginită la
exterior de un chenar liniar, legenda în
limba slavonă, parţial ilizibilă: t IG.'>
KOGTf'INAHN

f( OCDO,MP)

li·(ACA)PAii

E·(06)EOA

li·(O)iK(//0)

M·(HAOCT/10)

z · (6MAJ{) lS •(FPO)Ei\(fiJX(J{)

VOIEVOD, DIN
ROMÂNEŞTI). 6

MILA

LUI

(t IO CONSTANTIN BASARAB,
DUMNEZEU, DOMN AL ŢĂRII

Silex, Bucureşti , 1996, pl. IV, 1; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic
românesc. 1. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Ţării Rom âneşti (1390-1856)- Tresar
sfragistique roumain. 1. Les sceaux emis par la chancellerie princiere de la Valachie (1390 1856), Edit. Ars Docendi, Bucureşti , 2006, pp. 131-133 ş i p. 179, fig. 182-189.
2
Paiul este o piesă onorabilă şi este obţinut prin trasarea a două linii verticale în centrul
scutului; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 186.
3
Grifon = animal fantastic, alcătuit din imaginaţie, prin combinarea unei acvile cu un leu. De
obicei acesta este înfăţişat având capul, pieptul, aripile şi picioarele de acvilă, iar restul trupului
de leu; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 128; simbolizează ş tiinţa lucrurilor ascunse; este
păzitorul clasic al urnei funerare, ca şi al tezaurului ermetic; semnifică forţă , putere,
dificultate de învins; Jean-Paul Clebert, op. cit. , pp. 140-142.
4
Adosate = două animale care îşi întorc spatele, adică stau spate în spate; Cte Alph. O'Kelly de
Galway, Dictionnaire archeologique et explicati/ de la science du blason, tome 1, Bergerac,
Imprimerie generale du sud-ouest, 1901 , p. 5.
5
Element exterior al scutului, reprezentat de un animal având rolul de a sprijini scutul;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 225.
6
Arhivele Naţionale Bucureşti , fond Mănăstirea Hurez, XIV/5; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics,
Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. 1 .. ., pp. 133 şi 179, fig. 189.
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I l Sigiliul octogonal (18 x 16 mm),
imprimat în chinovar pe porunca domnului
din 1708 (7216) august 1O către Mihail din
Păscăeşti şi alţii, ca să meargă să cerceteze
călcarea
moşiei Pădureani a lui Vlad
logofătul.

Corespunde cu cel de dinainte, doar
că acvila din câmp este inclusă într-un scut
oval, este flancată, în partea de jos, de anul
16-89. În jur, mărginită de un chenar liniar la
exterior, legenda în limba slavonă: t IG>
· G(06)GOA

·

E(O)JK.(//0) IIA·(HifOGT/10) f(OGD0,4AP)

KOGTfiHAHH

· E(AGA)PAE

·

8 .(rPO)Gi\(d)X(JI)

IO
CONSTANTIN BASARAB, VOIEVOD, DIN MILA LUI DUMNEZEU,
DOMN AL ŢĂRII ROMÂNEŞTI). 7
Z ·(6MifJ/)

(t

III. Sigiliul rotund (87 x 95 mm), atârnat în 1695 (7203) apr. 25 pe
hrisovul domnului, prin care întăreşte stăpânire M-rii Hurez: moşiile Puţuri
Uud. Dolj) şi Slăviteşti Uud. Vâlcea); satele: Baia de Fier Uud. Gorj), Hurezi şi
Oteşti Uud. Vâlcea) şi Sărăneasa;
ocinele: Bratovoeşti şi Gioroc Uud.
Dolj), Belciugatul Uud. Ilfov), Sălcuţa
Uud. Mehedinţi) , Rămeşti şi Runcul
Uud. Vâlcea) şi Cojăşti. De asemenea
îi întăreşte M-rii Polovragi - metohul
M-rii Hurezi, următoarele : vii în
dealul Suleştilor şi Troianului; nişte
sălaşe de ţigani şi părţi din vămile
domneşti. În câmpul sigilar, un scut
oval,
format
dintr-o
ghirlandă
întretăiată în partea de jos de o floare
cu şapte petale, şi încărcat cu acvila
cruciată, însoţită, în partea superioară,
la dreapta de soare figurat cu
optsprezece raze, la stânga de crai nou.
Arhivele Naţionale Bucureşti , fond Mănăstirea Hurez, XVI/48; Doru Bădără, O carte cu
pecetea lui Constantin Brâncoveanu în colecţiile B ibliotecii Centrale Universitare din
Bucureşti, în "Revista de Istorie", t. 42, mai 1989, nr. 5, pp. 509-511 ; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. 1 .. ., pp. 133 ş i179 , fig. 188a şi 188b.
7
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Scutul, timbrat de o coroană
cu un glob cruciger,
este sprijinit de doi lei 8 , limbaţi,
afrontaţi, cu cozile bifurcate trecute
printre picioare. În exergă, între un
cerc şnurat la interior şi o ghirlandă
rotundă la exterior, legenda în limba
slavonă: t IG> KOGTfiNAUN lifiGfiPfiii
închisă, terminată

B06BOA

li( O)iKIIO

f(O)Gil(O)A(fi)Pb

M(J/)1\( O)GTIIO
36MI\6

8rKPOBMXIUGK06* (B'b)l\( w)T * ,.3G

* [t IO CONSTANTIN BASARAB,
VOIEVOD,
DIN
MILA
LUI
DUMNEZEU, DOMN AL ŢĂRII
ROMÂNEŞTI *VĂLEAT * 7200* (adică, 1692), cu ligaturi la fiN, AUN, fiii şi
1\T].

Sigiliul atârnat, din ceară roşie, este introdus într-o capsulă metalică
care are pe avers figurile în picioare ale împăratului Constantin (în
dreapta) şi împărătesei Elena (în stânga), cu aureole în jurul capetelor precum
sfmţii şi ţinând, cu câte o mână, o cruce aflată între ei. Deasupra capetelor,
inscripţia, gravată în incizie, cu slove capitale: UPb-UPHI.\fi, iar în dreptul
gâtului, la dreapta şi la stânga respectiv: KOGTfi/HAUN/ U 6/ I\6Hfi
(ÎMPARATUL CONSTANTIN ŞI ÎMPĂRĂTEASA ELENA), cu ligatură la
AUN. După Emil Vîrtosu, prezenţa pe capacul capsulei a Sf Împăraţi
Constantin şi Elena se explică prin faptul că acesta este hramul M-rii Hurez,
întemeiată de Constantin Brâncoveanu. Capsula este legată de pergament printrun şnur de mătase împletită cu fir de argint. 9
aurită,

B. Stema combinată apare în emblemele ultimelor două piese:
IV. Sigiliul rotund (55 mm), imprimat în chinovar pe porunca domnului
din 1704 (7213) noiembrie 6 către 12 boieri pentru alegerea hotarelor moşiei
Frumuşani.

Leul = simbolizează forţa, inteligenţa , vigilenţa, puterea; figurează prezentul; Jean-Paul
Clebert, op. cit., p. 162-168.
9
Arhivele Naţionale Bucureşti , colecţia Suluri 1, 9; Emil Vîrtosu, Glose sigilografice, în "Studii
şi Cercetări de Numismatică" , II, 1958, pp. 427-432, fig. 7-8; Dan Cernovodeanu, ŞtiinJa şi arta
heraldică în România, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 47 şi 224-225, pl.
IX, 3; Laurenţiu-Ştefan Szernkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. 1 ... , pp. 131132 şi 179, fig. 184.
8
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În emblemă, în scut oval, puţin aplatizat în partea de sus, două personaje
încoronate, redate în întregime şi din faţă, flancând un arbore, mărginit , în
dreptul trunchiului, de slova-cifrele ZP-YZ (7197), pe vârful căruia stă acvila
cruciată, însoţită, la dreapta de soare figurat cu şaisprezece raze, la stânga de
crai nou. Scutul, timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob cruciger, de la
care pornesc lambrechini 10 sub formă de făşii, are pe flancuri motive baroce şi
11
tenanţi două personaje care stau cu
spatele lipit de el (scut), şi redate din
profil, privind spre marginile sigiliului.
In exergă, între un cerc liniar la interior
şi o ghirlandă rotundă la exterior,
legenda în limba slavonă: t IG>
HOGTANAIN
E( O)ildiO
f(OCDO)A(d)P

EAGAPAE
EO€EOA
M(/1)/\( OC)TIIO
E( 'bCOH)

ZEM/\11

8rP( O)E/\(f/)XH

(t IO CONSTANTIN
BASARAB VOIEVOD, DIN MILA
LUI DUMNEZEU, DOMN A TOATĂ
12
ŢARA ROMÂNEASCĂ).

V. Sigiliul rotund (52 mm), aplicat pe cartea domnului din 1691 (7199)
sept. 5, prin care scuteşte pe sătenii din Luciani de dăjdii.

Lambrechini = ornament exterior al scutului înfăţişat ca nişte făşii din stofă sau vrejuri
vegetale care cad din vârful scutului pe laturile acestuia. Lambrechinii au fost reprezentaţi, din
punct de vedere al formei, în funcţie de stilul artistic dominant (gotic, renaştere, baroc, rococo,
etc.). Ei amintesc acoperământul coifului sfăşiat în lupte. În mod obişnuit, lambrechinii sunt
înfăţişaţi, din punct de vedere cromatic, prin atribuirea smaltului principal al scutului părţilor
exterioare, iar metalului sau a culorii celei mai însemnate mobile din scut, celor interioare;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 152.
11
Tenant = element exterior al scutului, personaj uman care sprijină scutul; Dicţionar al
ftiinţelor speciale, p. 229.
2
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Mitropolia Ţării Româneşti , XIV/ 15; P. V. Năsturel,
Stema României. Studiu critic din punct de vedere heraldic cu numeroase figuri în text,
Bucureşti , Tipografia «Voinţa Naţională», 1892, p. 119, fig. 38; Maria Dogaru, Sigiliile
mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1976, p. 75, fig. 53 a, b; Ileana Căzan, Imaginar şi simbol în heraldica medievală, Silex,
Bucureşti , 1996, pl. IV, 1; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic
românesc. 1 ... , pp. 132 şi 179, fig. 186.
10
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Corespunde celui de dinainte, deosebindu-se: poziţia mâinilor
personajelor care flanchează scutul; acvila are coada mai ascuţită, iar crucea pe
care o ţine în cioc are extremităţile lăţite; crucea, de pe globul cruciger al
coroanei care timbrează scutul, este
asemănătoare la dimensiuni şi formă
cu cea care este în legendă ca invocaţie
simbolică; lambrechinii, care pleacă de
la coroană spre umerii scutului, sunt
înconjuraţi de două ovale aplecate spre
ea. Arborele este mărginit , în dreptul
trunchiului, de slovo-cifrele zp-yz
(7197). În exergă, între un cerc liniar la
interior şi o ghirlandă rotundă la
exterior, legenda în limba slavonă: t
Ic:>

HOGTfiNAIN

B06BOA ·

E( O)JKIIO

f( OCUO)A(ti)Pb

EAGAPAE
M(/1)/\( OC)TIIO
ZEM/\H

8rP( O)B/\(d)X"iH: (t IO CONSTANTIN · BASARAB · VOIEVOD · DIN
MILA LUI DUMNEZEU DOMN AL ŢĂRII ROMÂNEŞTI:). Sigiliul timbrat
mobil 13, cu foiţă de hârtie romboidală, este lipit de document. 14
Studiul îşi propune să trezească interesul specialiştilor, istoricilor şi
marelui public faţă de aceste izvoare speciale şi, totodată, să repună sigilografia
la locul ce i se cuvine în ansamblul disciplinelor istorice.

Sigiliul timbrat mobil = sigiliul confecţionat prin plasarea, deasupra cerii calde, a unei foiţe
timbru peste care se aplică matricea sigilară; Dicţionar al ştiinţelo r speciale, p. 213.
14
Arhivele Naţionale Bucureşti , fond Mitropolia Ţării Româneşti , :XXXVII/ 19; V. A. Urechia,
Schiţe de sigilografie românească (Il) , în "Revista Literară", XII, 1891 , nr. 11 , 24 martie, p.
162; ldem, Notice sur les armoiries du peuple roumain, Ma9on , 1901, p. 14; P. V. Năsturel,
Stema României. Studiu critic din punct de vedere heraldic cu numeroase figuri în text,
Bucureşti , Tipografia «Voinţa Naţională», 1892, p. 119, fig. 38; G.l. Ionnescu-Gion, Istoria
Bucureştilor, Bucureşti , Stabilimentul grafic 1. V. Socecu, 1899, p. 118; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. ! ... , pp. 132-133 ş i 179, fig. 187.
13
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"ÎN SAMA LUI TE-AM DAT SĂ TE CHIVERNISASCĂ ŞI
SĂ-ŢI POARTE DE GRIJĂ DE TOATE".
TESTAMENTUL UNUI BOIER MOLDOVEAN DIN
SECOLUL AL XVIII-LEA: MARELE VORNIC
CONSTANTIN BALŞ (1760)
Dr. Mihai MÎRZA
"To him 1 have pledged you, for him to make you thrive and to see you right".
The testament of an eighteenth-century Moldavian boyar: The High Steward 1
Constantin Balş (1760)
Summary

The testament of the High Steward Constantin Balş, drawn up on the 23rd of
March, 1760, bears highly valuable cultural history data, worthy of the interested
public's attention. Even though he was a member of one of the most significant
Moldavian aristocratic farnilies - the Balş farnily - the bequeather had a rather modest
politica! and administrative career, reaching a high official position towards old age.
The chroniclers of those times have singled this boyar out as an opponent of the
Phanariot princes of Moldavia. More than once, he has been subjected to hurniliating
punishment for his acts of treason. The author publishes, at the end of this study, the
full text of the testament, considering that this document deserves the full attention of
researchers interested in the history of the Balş farnily, the history of clothing or the
social and juridica! importance of testaments in the olden Romanian society.
Key Words: testament, great boyar, Moldavia, the Balş farnily, the Sucmezeu skete

Redactat la 23 martie 1760, testamentul care face obiectul acestui studiu
pare a fi ultima dispoziţie scrisă cu caracter testamentar pe care a lăsat-o
vomicul Constantin Balş, ştiut fiind faptul că acest boier a lăsat posterităţii încă
cel puţin un document, pe care îl numeşte "diată". Este vorba de actul din 27
aprilie 1752, păstrat într-o copie în pachetul nr. 339, din Colecţia Documente a
Arhivelor Naţionale din Iaşi, prin care vomicul confirmă Schitului Sucmezeu
(Pogleţ), ctitorit de el, toate moşiile, viile, ţiganii, animalele şi stupii pe care le
2
dăruiseră acestui schit, în calitate de ctitor, până la acea dată • Spre deosebire de
The High Vomik = mare dregător cu atribuţii militare şi judecătoreşti.
Până acum acest document era singurul testament cunoscut al vomicului Constantin Balş. El a
fost editat de două ori, ambele ediţii aparţinând preotului D. Hriţcu (Schitul Sucmezeu şi
hrisovul domnesc a/lui Scarlat Grigore Ghica voievod- 1758, în MMS, XLIII, 1967, 5-6, p.
1

2

https://biblioteca-digitala.ro

66

Acta Bcoviensia IX/20 14

diata din 1752, testamentul din 23 martie 1760 - deşi destul de sintetic ca
de redactare, dacă îl comparăm cu modelele genului din aceeaşi
4
perioadă 3 - este un testament în sensul propriu al termenului . Pe parcursul a
şapte file, vornicul Constantin Balş enumeră cu un scris neglijent, specific
omului aflat în suferinţă, bunurile mobile şi imobile pe care le lasă Schitului
Sucmezeu şi copiilor săi, Constantin şi Catrina. La final îşi aşterne ultimele
dorinţe, lăsând urmaşilor săi instrucţiuni cu privire la modul în care aceştia erau
obligaţi să-1 pomenească după deces, ori să-i ducă la bun sfârşit ctitoriile pe
care le începuse şi care nu erau încă finalizate.
Comparând testamentul cu alte documente scrise de marele vornic
Constantin Balş am putut constata asemănări evidente de duct a scrisului, fapt
care ne-a confirmat bănuielile că boierul şi-a scris singur propriul testament, pe
când se afla la reşedinţa sa de la Sascut, sat din ţinutul Putnei 5 , într-un moment
în care, probabil, îşi simţea sfârşitul aproape. Ca manieră de redactare,
testamentul este un act cu aspect modest, scris cu cerneală neagră şi aflat într-o
manieră

396 - 402 şi Schitul Sucmezeu din ţinutul Putnei, metoh la Schitului celui Mare din Galiţia, în
MMS, LVII, 1981, 10-12, p. 772 - 776). Un fragment din acest document a fost publicat şi
Constantin Bobulescu în cunoscuta sa lucrare monografică asupra satelor Crucea de Jos şi
Crucea de Sus (Schiţă istorică asupra satelor Crucea de Sus, Crucea de Jos cu bisericile lor,
cum şi asupra schiturilor Brazi şi Moşinoaiele din judeţul Putna, Bucureşti, 1926, p. 19).
3
Ne referim, în special, la testamentele dezvoltate şi fastuase ale logofătului Iordache
Cantacuzino-Deleanul (Arhivele Naţionale laşi, Documente, 1023/1; Documente privitoare la
istoria oraşului Iaşi, voi. V Acte interne (I740-I755), editat de Ioan Caproşu, Iaşi, 2001, p.
376-382 (în continuare: 1 Caproşu, Documente Iaşi, V); Mariana Lazăr, Gheorghe Lazăr,
"Pentru sufletul meu şi pentru clironomii mei am rânduit". Diata marelui logofăt al Moldovei
Iordache Cantacuzino, în Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr (editori), Aut viam
inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, laşi, 2012, p. 255 - 288), hatmanului
Vasile Ruset (lulian Marinescu, Acte moldoveneşti felurite, în BCIR, VIII, 1929, p. 88-97, nr.
15, reluat în Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. VI, Acte interne (I 756 -I 770),
editate de Ioan Caproşu, Iaşi. 2001, p. 670-676, nr. 767 (în continuare: 1. Caproşu, Documente
Iaşi, VI) şi logofătului Constantin Balş (Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, 552/62). Pentru
testamente din Ţara Românească, vezi testamentul publicat recent de Constanta Vintilă
Ghiţulescu "Spre bătrâneţe m-am povârnit". Diata marelui ban al Ţării Româneşti, Grigore
Greceanu (1748), în SMIM, XXX, 2012, p. 149-168.
4
O abordare teoretică a funcţiei sociale şi juridice a testamentelor, vezi la: Andreea-Roxana
Iancu, Iertarea în actul de ultimă voinţă: între discurs şi practică socială (Ţara Românească,
jumătatea secolului al XVIII-lea-începutul secolului al XIX-lea, în Constanta Vintilă-Ghiţulescu
şi Maria Pakucs-Willcocks (editori), Spectacolul public între tradiţie şi modernitate. Sărbători,
ceremonia/uri, pelerinaje şi suplicii, Bucureşti, 2007, p. 265-300; Violeta Barbu, De bona
coniugali. O istorie a familiei în Ţara Românească în secolul al XVII-lea, Bucureşti, 2003, p.
134-166; Maria-Magdalena Szekely, Testamentele: o abordare preliminară, în RIS, II-III,
1997-1998,p.25-30
5
Menţiunea "Casăli de aicea de la Sascut să să facă după tocmala lor" indică în mod evident că
boierul era la curtea sa din acest sat atunci când şi-a redactat testamentul.
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stare de conservare nu prea bună; hârtia este pătată şi prezintă urme de
degradare, datorită condiţiilor improprii în care documentul a fost păstrat.
Actualmente, acesta se află la Arhivele Naţionale din Iaşi şi poate fi consultat la
numărul de inventar: Colecţia Documente, 1068/57.
Pachetul de documente în care se află testamentul este recent inventariat
de autorul acestor rânduri. El conţine câteva zeci de documente care au
aparţinut unor membri ai familiei Palade. Modul cum a ajuns printre
documentele Pălădeştilor este uşor explicabil, vistiernicul şi mai apoi logofătul
Ioniţă Palade, fratele cunoscuţilor vistiernici Toader Palade şi Dumitraşcu
Palade 6 , a fost ginerele vomicului Constantin Balş şi legatarul testamentar al
acestuia, întrucât, după cum rezultă chiar din cuprinsul testamentului, fiul
testatorului, Costantin zis "Bălşucă", era încă la vârsta minoratului. Acestuia
din urmă, tatăl său îi lasă, prin testament, un îndemn emoţionant: "Fiiu(l) mieu
Costandine să te supui la toate lui Ioniţă, să-lii asculţi că în sama lui te-am dat
să te chivernisască şi să-ţi poarte de grijă" 7 •
La mijlocul secolului al XVIII-lea, vomicul Constantin Balş, ajuns la
vârsta maturităţii depline 8 , era unul dintre boierii de frunte din Moldova, fiind
alături de hatmanul Costache Razu, cumnatul său 9 , cel mai înstărit şi influent
boier care îşi avea reşedinţa în ţinutul Putnei. Nu putea Constantin Balş să
râvnească la statutul de "stâlp al ţării" şi nici la cel de sfătuitor intim al
domnilor Moldovei, la asemenea onoruri aveau acces numai boierii cei mai în
vârstă din familiile Sturdza, Cantacuzino, Roset şi Palade. Boierii cei mai de
frunte din Moldova deceniilor cinci şi şase ale secolului al XVIII-lea erau
logofeţii Iordache Cantacuzino-Deleanul, Sandul Sturza, Andrei Roset, Ioan
Bogdan, Radu Racoviţă şi Manolache Costache, dar şi vistiernicul Toader

Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova sec. XIVXVII, Bucureşti, 1971, p. 424; 1. Antonovici, Documente Bârlădene, voi. III Acte de proprietate
ale moşiilor Pălădeşti, Bârlad, 1915, p. 300-334.
7
Vezi Anexa.
8
Ordinea în care apare în documentele de împărţeală a averii părinteşti reprezintă un indiciu că
el era cel mai mare fiu al vomicului Ioan Balş. Ori dacă fratele său mai mic, Lupul, era născut
în anul 1691, aceasta înseamnă că în 1750 Constantin Balş avea peste 60 de ani, o vârstă
înaintată pentru acele timpuri. Unele studii genealogice acreditează ideea că Lupul ar fi fratele
mai mare al lui Constantin (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Achiziţii Noi,
MMDCCCXIII/19). Pentru genealogia acestei familii, cf Gh. Ghibănescu, Biserica Sf
Dimitrie-Balş, Iaşi, 1934, p. 26; Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească.
Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, voi. I, coordonator şi coautor Mihai Dim.
Sturd.za, Bucureşti, 2004, p. 264 (sub voce).
9
Documente istorice tecucene, voi II Secolul al XVIII-lea, editor Ştefan Andronache, Biblioteca
Municipală Tecuci, 2001, p. 134-135, nr. 111.
6
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Palade şi hatmanii Costache Razu şi fiul său, Vasile 10 . Fiecare dintre aceştia
erau mai mult sau mai puţin influenţi în funcţie de jocurile de culise,
conjunctura politică de moment şi de legăturile de rudenie mai apropiate ori mai
îndepărtate pe care le aveau cu domnii ţării.
11
Până în anul 1750, copiii vornicului Ioan Balş nu s-au bucurat de
încrederea domnilor Moldovei şi nici nu au avut capacitatea de a răzbate spre
dregătoriile cele mai înalte ale ţării. Abia în deceniul al şaselea al secolului al
XVIII-lea, Constantin şi Iordache au ajuns mari vornici, fără să fi ocupat
dregătoriile imediat inferioare acestei trepte boiereşti, ocupând pe rând vornicia
Ţării de Jos ori vomicia Ţării de Sus, de fiecare dată pentru scurt timp,
12
nereuşind nici unul nici celălalt să o păstreze la schimbarea domnilor • Fratele
Aceştia sunt boierii prezenţi aproape în toate divanele domnilor Moldovei în perioada
domniilor lui Grigore II Ghica, Constantin Mavrocordat, Ioan Mavrocordat şi Constantin
Racoviţă, ocupând de fiecare dată cele mai înalte dregătorii în Sfatul Domnesc. Tot ei sunt
numiţi caimacami în perioada de vacanţă a scaunul domnesc şi tot ei sunt cei care sunt amintiţi
în cronici ca sfătuitori ori principali opozanţi ai domnilor (Pavel Blaj, Boierii din Sfatul
domnesc al Moldovei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (!-III), în "Suceava". Anuarul
muzeului judeţean, XIII-XIV, 1986-1987, p. 199-208; XVII-XVIII-XIX, 1990-1991-1992, p.
151-173; XX, 1993, p. 113-123; Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de
cuvinte, Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 1982, passim).
11
Obiectivul acestui studiu fiind altul decât descâlcirea unor amănunte genealogice, voi aminti
aici că vomicul Ioan Balş era unul dintre cei nouă copiii ai lui Bejan Balş, mazil de Albeşti, şi ai
Ecaterinei Racoviţă. Pentru cariera lui dregătorească, vezi: N. Stoicescu, op. cit., p. 342 (sub
voce). El s-a căsătorit cu Safta, fata cunoscutului mare vistiemic Gheorghe Ursachi; împreună
cu aceasta a avut 10 copii: Aniţa, Constantin, Iordache, Lupu, Binea, Paraschiva, Maria,
Catrina, Vasile şi Andrei (Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, 1, p. 251-253).
N. Stoicescu menţionează şi o a şasea fiică, Safta, despre care deocamdată nu avem date sigure.
Ultimul dintre fii amintiţi mai sus, Andrei, nu apare în niciuna dintre genealogiile amintite în
această referinţă. Despre existenţa lui ştim dintr-un document din 9 iunie 1736, în care
Constantin Balş, pe atunci foat mare medelnicer, dăruia unui preot din Iaşi un loc de casă de pe
Uliţa Hagioaiei pentru pomenirea părinţilor săi şi a fratelui său decedat, postelnicul Andrei, cel
care cumpărase acel loc de la Andrei Hermeziu (Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, 880/4; 1.
Caproşu, Documente Iaşi, IV, p. 203, nr. 282). Pentru alte referinţe genealogice asupra familiei
vomicului Ioan Balş, vezi: N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, voi. XI
Cercetări şi regeste documentare, Bucureşti, 1906, p. 59, nr. 57, 61.
12
Constantin a intrat în Satul Domnesc al lui Constantin Racoviţă, în calitate de mare vomic al
Ţării de Sus, la începutul lunii ianuarie 1753 şi a rămas în această dregătorie până când acest
domn a fost mutat în domnia Ţării Româneşti. Succesorul lui Constantin Racoviţă, Matei Ghica,
nu-i include pe Bălşeşti în Divanul său. Întors în domnia Moldovei, Constantin Racoviţă îl
preferă în funcţia de mare vomic al Ţării de Jos pe Iordache, fratele lui Constantin Balş. Acesta
din urmă primeşte dregătoria de mare vomic al Ţării de Jos de la Scarlat Ghica, dar numai
pentru câteva luni (iul. - dec. 1757); la începutul anului 1758, acest domn acordă marea
vomicie a Ţării de Sus fratelui mai mic al lui Constantin, Lupul. Aceasta a fost ultima prezenţă
a lui Constantin Balş în Sfatul Domnesc, în calitate de mare dregător în funcţie (Arhivele
Naţionale Iaşi, Documente, Mitropolia Moldovei, VIII/43; Documente privitoare la istoria
10
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lor mezin, Vasile nu a ajuns mai mult decât mare stolnic 13 • Cel mai însemnat
dintre copii vornicului Ioan Balş a fost în mod evident Lupul, care odată cu
domnia lui Scarlat Ghica începe a fi numit constant în dregătoriile cele mai
înalte ale Sfatului Domnesc, ajungând mare vistiernic, mare vornic şi în cele din
14
urmă, mare logofăt, în primăvara anului 1768 . Acesta a avut un cursus
honorum constant ascendent şi a ajuns, în ultimul său deceniu şi jumătate de
viaţă, la statutul râvnit de "stâlp al ţării", într-o perioadă de mare instabilitate
politică în Moldova, cauza acesteia fiind conflictele mocnite dintre unii boieri şi
domnii Grişore 1. Calimah (mai/iun. 1761 - 18 mart. 1764, 23 ian. 1767 - 3
iun. 1769) 1 şi Grigore III Ghica (Decapitatul) (mart. 1764 - ian. 1767, sept.
1774 - 1 oct. 1777), care au avut urmări tragice pentru ambele părţi aflate în
conflict 16 •
În răstimpul cuprins între finalul celei de-a doua domnii din Moldova a
luiNicolaeMavrocordat(nov.1709-nov.1710,nov.1711-dec.1715)şiprima

domnie a lui Constantin Racoviţă (aug. 1749 - iun. 1753, febr. 1756 - mart.
1757), marele vornic Ioan Ba1ş şi fiii nu s-au bucurat decât rareori de atenţia
domnilor. În acest răstimp, prezenţa Bălşeştilor în Sfatul Domnesc este mai
degrabă o excepţie. Nu cunoaştem cauza pentru care sunt atât de izolaţi. După
anul 1715, vornicul Ioan Balş nu mai primeşte nici o dregătorie. Dintre fiii săi,
Constantin şi Iordache au ocupat dregătorii mai importante, dar pentru scurt
timp. În prima domnie a lui Constantin Mavrocordat (apr. 1733 - nov. 1735,
sept. 1741- iul. 1743, apr. 1748- aug. 1749, iun.- dec. 1769), preţ de câteva
luni, Constantin a fost mare medelnicer, iar Iordache mare jitnicer. Bălşeştii
revin într-o dregătorie precedată de adjectivul mare abia peste câţiva ani.
oraşului laşi,

voi. VI, Acte interne (1756 -1770), editate de Ioan Caproşu, laşi. 2001, p. 85-86,
nr. 98; p. 98-102, nr. 114; p. 108-109, nr. 123; p. 118, m. 134 şi passim (în continuare: 1.
Caproşu, Documente laşi, VI); Enache Cogălniceanu, Letopisefu/ Ţării Moldovii de la domnia
întâi şi până la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat voevod (1733-1774), Bucureşti,
1987, p. 71, 75, 84, 111, 179; Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente 13931849, realizat de Vasile Gh.Miron, Mihai Ştefan Ceauşu, Gavril Irimescu, Sevastiţa lrimescu,
Bucureşti, 1983, p. 292, nr. 884 (în continuare: Din tezaurul documentar sucevean ... ).
13
N. Iorga, Studii şi documente, XI, p. 60, nr. 61; Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara
Românească, 1, p. 252; Maria Dogaru, op. cit., p. 117.
14
Pavel Blaj, op cit. (II-III).
15
1. Caproşu, Documente laşi, VI, p. 713-718, nr. 810; Maria Dogaru, Un armorial românesc
din 1813. Spiţa de neam afamiliei Balş dotată cu steme, Bucureşti, 1981, p. 117. El este cel
care a moştenit şi a avut în stăpânire moşia părintească de la Ruşi, ţinutul Suceava, unde era
situată reşedinţa părinţilor săi. El este tatăl cunoscutului baron al Bucovinei şi baron austriac:
Vasile Balş (Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească... , p. 253, 269-275).
16
N. Iorga, Din originile politicianismului: o actiune de opoziţie pe vremea fanariofi/or, în
AARMSI, s. III, t. VIII, mem. 14, 1928, p. 361 - 374 (în continuare: N. Iorga, Din originile
politicianismului... ); Vlad Georgescu, Ideile politice şi iluminismul în Principatele române 1750
-1831, Bucureşti, 1972, p. 28, 52, 60,passim.
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Binefăcătorii

lor sunt Constantin Mavrocordat, care îl numeşte pe Constantin
17
şi Ioan Mavrocordat, care acordă lui Iordache Balş funcţia
18
de mare ban • Nici unul dintre cei doi fraţi nu păstrează dregătoriile primite
pentru o perioadă mai lungă de şase-şapte luni.
Sistemul de alianţe matrimoniale gândit de vornicul Ioan Balş pare la
prima vedere unul deosebit de reuşit. Înrudirile contractate au adus şi unele
dezavantaje în plan politic. Mai întâi încuscrirea cu Constantin Brâncoveanu 19
20
şi protecţia de care s-a bucurat din partea lui Nicolae Mavrocordat , i-au atras
ulterior antipatia lui Mihai Racoviţă (sept. 1703-febr.1705, iul. 1707-oct. 1709,
dec. 1715-sept. 1726), adversar declarat al celor doi domni 21 , dar şi gelozia unor
mari boieri moldoveni. În această conjunctură, Ioan Balş a căutat o soluţie de
apropiere de Mihai Racoviţă şi de marii boieri, fără a reuşi pe deplin. Căsătoria
lui Iordache, fiul său, cu Maria, fata hatmanului Dumitraşcu Racoviţă, s-a
încheiat, se pare, în 1731 sau 1732, la câţiva ani după mazilirea lui Mihai
Balş mare paharnic

Condica lui Constantin Mavrocordat, editată de Corneliu Istrati, 2008, voi. II, p. 508-509, p.
1289; p. 520, nr. 1300; p. 695-698, nr. 1515; p. 703, nr. 1549; Pavel Blaj, op. cit., (1), p. 207
(vezi aici şi alte trimiteri). Fost mare paharnic, este menţionat în documente până în 1752
(Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, 173/46, 1621148).
18
Colecfia de documente de la Arhivele Statului Bacău (1424-1848). Inventar arhivistic,
realizat de Dumitru Zaharia, Emilia Chiriacescu, Corneliu Cărămidaru, Bucureşti, 1976, p. 47,
nr. 112; Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente 1393-1849... , p. 263, nr.
975; 1. Caproşu, Documente Iaşi, V, p. 228-230, nr. 418; Din tezaurul documentar sucevean, p.
263, nr. 795 ..
19
Considerată o frumuseţe a epocii, "blândă şi înţeleaptă", fata cea mare a lui Ioan Balş, Aniţa,
a fost luată de soţie de Constantin, fiul cel mare al lui Constantin Brâncoveanu. Nunta s-a
oficiat la 28 ianuarie 1706, la Bucureşti. Printre nuntaşi s-a numărat şi cronicarul Ioan Neculce
(Radu logofătul Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod (16881714), Studiu introductiv şi ediţie critică întocmite de Aurora Ilieş, Bucureşti, 1970, p. 156,
230; Ion Neculce, op. cit., p. 467).
20
Ion Neculce, op. cit., p. 497. În timpul lui Nicolae Mavrocordat Ioan Balş a fost promovat la
rangul de mare vornic, dregătorie pe care a deţinut-o numai în timpul acestui domn (N.
Stoicescu, op. cit., p. 342; 1. Neculce, op. cit., p. 379). După 1715 figurează în documente ca
fost mare vornic până al25 ianuarie 1735 (Din tezaurul documentar sucevean ... , p. 229, nr. 685;
p. 245, nr. 734). Moare undeva în interstiţiu! cuprins între data amintită şi 9 iunie 1736, când
Constantin Balş, fiul său, făcea o danie unui preot pentru pentru pomenirea părinţilor săi
(Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. IV Acte interne (1 7 26-1740), Iaşi, 2001, p.
203, nr. 282). Pe inscripţia mormântului său din biserica de la Ruşi-Mănăstioara este menţionată
ca dată a decesului ziua de 25 noiembrie 1738 (N. Iorga, Studii şi documente, XI, p. 60, nr. 61).
21
Pentru rivalitatea lui Mihai Racoviţă faţă de Constantin Brâncoveanu şi Nicolae Mavrocordat,
vezi: Ion Neculce, op. cit., p. 24 şi urm. (Prefaţa semnată de Gabriel Ştrempel); Paul
Cernovodeanu, Dimitrie Cantemir, Scurtă povestire despre stârpireafamiliilor lui Brâncoveanu
şi a Cantacuzinilor, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii de Paul
Cernovodeanu, Traducere, transcriere şi indici de Emil Lazea, Bucureşti, 1995, passim.
17
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Racoviţă din scaun 22 . Nu ştim când a fost contractată căsătoria lui Constantin cu

Maria, fata marelui logofăt Ilie Catargiul. Prezenţa lui Constantin Balş, în
timpul celei de-a treia domnii a lui Mihai Racoviţă, în dregătoria de mare şetrar
poate fi urmarea unei astfel de căsătorii 23 • Constantin Balş mai avusese o
căsătorie cu Irina, fata lui Constantin Duca, fostul domn al Moldovei 24 •
Desfăşurarea evenimentelor i-a dezavantajat pe Ioan Balş şi pe fiii săi; Mihai
Racoviţă nu a mai căpătat niciodată domnia Moldovei, iar hatmanul Dumitraşcu
Racoviţă, revoltându-se împotriva lui Grigore II Ghica, a atras asupra familiei
sale neîncrederea acestui domn 25 • Poate că Ioan Balş sau vreunul dintre fiii săi,
posibil Constantin, au fost în vreun fel părtaşi la comploturile antidomneşti ale
hatmanului Dumitraşcu Racoviţă şi ale ginerelui său, stolnicul Iordache
Costache, iar astfel au atras resentimentele lui Grigore II Ghica asupra lor.
Duşmănia lui Grigore II Ghica faţă de Bălşeşti se accentuează în timpul
războiului ruso-austro-otoman din 1736-1739, când Constantin Balş, la fel ca
mulţi alţi boieri moldoveni care aveau moşii înspre munte, colaborează cu
"catanele" austriece, care au intrat în Moldova în vara anului 1737. Pentru
În lipsa unor informaţii documentare sigure acordăm credit generalui Mihai Racoviţă-Cehan,
care afirmă că această căsătorie s-ar fi încheiat în 1731, după moartea lui Iordache Costache,
primul soţ al Mariei (Familia Racoviţă-Cehan. Genealogie şi istoric, Bucureşti, 1942, p. 47). În
privinţa căsătoriilor lui Iordache Balş studiile genealogice pe care le ştim sunt confuze. În
Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românescă, 1, p. 252 se precizează că prima soţie a
acestui boier ar fi fost Irina Ruset, fata lui Ştefan Ruset, informaţie contrazisă de generalul Radu
Rosetti, care susţine că Irina ar fi fost prima soţie a lui Cosntantin Balş, fratele lui Iordache şi
boierul care face obiectul studiului nostru (Familia Rosetti, 1, Coborâtorii moldoveni ai lui
Lascaris Rousaitos, Bucureşti, 1938, p. 80). Istoricul Radu Rosetii consideră, la rândul său, că
Irina ar fi fost soţia lui Constantin (Amintiri. Ce-am auzit de la alţii, în Scrieri. Restitutio,
Bucureşti, 1980, p. 378).
23
Mare şetrar; apare în documente mai mulţi ani Ia rând, între 1721-1724 (Moldova în epoca
feudalismului, voi. VIII, Documente moldoveneşti din secolul al XVIII-lea (1711-1750), Cărţi
domneşti şi zapise, volum întocmit de Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev şi Eugenia Bociarov,
Chişinău, 1998, 68-69, nr. 40; Documente istorice tecucene II, p. 52-54, nr. 42
24
În lucrarea Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românescă, 1, p. 252 se avansează ideea
că prima soţie a lui Constantin Balş ar fi fost Catinca, fiica beizadelei Ştefan Duca. De
asemenea, în această lucrare se arată că a doua căsătorie a lui Constantin Balş s-ar fi contractat
după moartea Catincăi, în 1743. Potrivit genealogiei familiei Balş din 1813, prima soţie a
acestui boier s-ar fi numit totuşi Irina, care era fiica lui Constantin Duca. Până ce nu vom avea o
informaţie documentară sigură, am preferat această din urmă variantă (Maria Dogaru, op. cit., p.
84).
25
1. Neculce, op. cit., p. 709; Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1695-1754,
Text grecesc, însoţit de traducerea românească cu prefaţă, instroducere, glosar şi indice. Ediţie
îngrijită de Nestor Camarioano şi Ariadna Camariano-Cioran, Bucureşti, 1965, p. 269, 285,
337; N. Iorga, Istoria Românilor VII. Reformatorii, Bucureşti, 1938, p. 90. Despre rolul avut de
Iordache Costache stolnicul în conjuraţia antidornnească din anii 1727 şi 1731, vezi Elena
Monu, Familia Costache. Istorie şi genealogie, Bârlad, 2011, p. 114-116.
22

https://biblioteca-digitala.ro

72

Acta Bcoviensia IX/20 14

această faptă,

din porunca lui Grigore II Ghica, Constantin şi-a luat "o ţapănă
la tălpi" - spune Radu Rosetti - în faţa cortului Divanului şi în prezenţa
marilor boieri 26 , "ca să se cuminţească", se arată în Cronica Ghiculeştilor27 .
Referindu-se la acest episod, Ion Neculce notează că Grigore II Ghica i-a iertat
pe toţi boierii care au colaborat cu austriecii, "numai pe Constantin Balş, având
măraz pre dânsul, I-au bătut la talpie şi I-au slobozit" 28 • Tratamentul umilitor
aplicat lui Constantin Balş şi mărturia lui Ion Neculce arată că Grigore II Ghica
avea "măraz" pe Constantin Balş mai de mult timp. O dovadă că relaţiile
Bălşeştilor cu Grigore II Ghica nu erau bune este chiar şi preferinţa lui Iordache
Balş de a-1 urma pe Constantin Mavrocordat, atunci când acest domn s-a mutat
din domnia Moldovei în cea a Ţării Româneşti, în 1735. În Ţara Românească,
Iordache Balş a stat până când Constantin Mavrocordat a revenit în scaunul
domnesc al Moldovei, în 1741 29 .
Prezenţa fiilor vomicului Ioan Balş în cele mai înalte dregătorii ale ţării
începe în timpul primei domnii a lui Constantin Racoviţă, care îl numeşte pe
Constantin în dregătoria de mare vomic al Ţării de Sus, cel mai probabil la
începutul anului 1753 30 . După numai câteva luni Constantin Racoviţă se mută
în domnia Ţării Româneşti, iar înlocuitorul său, Matei Ghica, fiul cel mare al lui
Grigore II Ghica, nu-i include pe Bălşeşti printre boierii Divanului său. Revenit
în scaunul domnesc, în februarie 1756, Constantin Racoviţă îl numeşte pe
Iordache Balş în dregătoria de mare vomic al Ţării de Sus. În vara anului 1757,
Constantin Balş revine într-o mare dregătorie, primind rangul de mare vomic a
Ţării de Jos de la Scarlat Ghica, dregătorie pe care o pierde în favoarea fratelui
său mai mic, Lupul, la începutul anului următor, 1758. Aceasta a fost ultima
prezenţă a lui Constantin Balş în Sfatul Domnesc 31 •
La finalul anului 1758 şi în primele luni ale anului următor fraţii Balş,
Constantin şi Lupul, erau nemulţumiţi de politica lui Ioan Teodor Calimah şi de
influenţa prea mare pe care o avea asupra acestui domn intrigantul spătar
fanariot Iordache Stavrachi. Cronicarul Enache Cogălniceanu scrie că Bălşeşti,
împreună cu alţi mari boieri, printre care foştii mari logofeţi Manolache
Costache şi Ion Bogdan, dar şi Filip Catargiul "murmuriseau" împotriva
bătaie

26

Radu Rosetti, op. cit., p. 378.
Cronica Ghiculeştilor, p. 409.
28
Neculce, Ion, op. cit., p. 781, 801.
29
Există diverse mărturii care confirmă prezenţa lui Iordache Balş în Ţara Românească, cam în
perioada 1735-1741, adică pe întreaga durată a domniei lui Constantin Mavrocordat. Într-un
document din 25 mai 1744 se menţionează explicit că Iordache "s-a dus (... ) în Ţara
Muntenească şi trăind câţiva ani acolo, iar acum viind din Ţara Muntenească" (1. Caproşu,
Documente laşi, IV, p. 228-230, nr. 418).
30
Arhivele Naţionale Iaşi, Mitropolia Moldovei, VIII/43.
31
Vezi supra Il.
27
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a protejatului său. Opoziţia boierească a fost într-o pnma fază
boierii nemulţumiţi fiind surghiuniţi la Enicale, în Crimeea, cu
ajutorul autorităţilor otomane. Surghiunul lui Costantin Balş în Crimeea nu a
durat mult, revolta populară provocată de rudele marilor boieri la Iaşi, într-o zi
de târg, la mijlocul postului mare din anul 1759, a dus la fuga precipitată a lui
Iordache Stavrachi din ţară şi la reconcilierea lui Ioan Th. Calimah cu boierii
,,rebeli" 32 •
La mai puţin de un an după întoarcerea din surghiunul de la Enicale, la
23 martie 1760, îl vedem pe Constantin Balş redactându-şi testamentul şi
pregătindu-se de părăsirea acestei luni. O însemnare de pe o Biblie din 1688
33
înregistrează data trecerii marelui vomic în nefiinţă, la 6 ianuarie 1761 . Peste
numai câteva zile, fiica sa, Catrina şi soţul ei, Ioniţă Palade fost mare vistiernic,
împreună cu doi dintre fraţii boierului răposat, Iordache şi Lupul, dăruiesc
Mitropoliei moşia Iugani, din ţinutul Tutovei, "ca să fie pentru pomenirea
sufletului lui". În acelaşi document se arată că marele vomic fusese îngropat în
cimitirul Mitropoliei, necropola de atunci a marilor boieri moldoveni 34 .
Ajunşi în acest punct, merită spuse câteva cuvinte despre înrudirile pe
care le avea acest boier. Desigur, familia din care făcea parte avea înrudiri
apropiate cu multe dintre familiile boereşti cele mai importante din acea
perioadă. După cum am menţionat, vomicul Constantin Balş a avut două soţii.
Ce-a de-a doua soţie, Maria, era fiica Ilie Catargiul, cunoscut boier moldovean,
mare logofăt în timpul celei de-a treia domnii a lui Mihai Racoviţă. Prin Maria,
Constantin Balş era cumnat cu câţiva dintre boierii cei mai de frunte din
Moldova primei jumătăţi a secolului al XVIII-lea: hatmanul Costache Razu,
hatmanul Vasile Ruset şi stolnicul Toderaşcu Cantacuzino, fratele lui Iordache
Cantacuzino-Deleanu, marele logofăt. Prin părinţii şi fraţii săi, Constantin Balş
avea legături de rudenie multiple cu alte mari familii boiereşti de prestigiu din
acele timpuri: Costache, Cantacuzino, Racoviţă, Ursachi ş. a. De asemenea,
căsătorindu-şi fata cu Ioniţă Palade, Constantin Balş dobândea o legătură de
rudenie deosebită, dacă avem în vedere că fraţii Palade se numărau printre
boierii cei mai influenţi din Moldova acelor timpuri. Prin urmare, graţie acestor
domnului

şi

înăbuşită,

Enache Cogălniceanu, op. cit., p. 83-84; N. Iorga, Din originile politicianismului... , p. 5-9.
Însenmarea este publicată cu data de 6 ianurie 1764 (7272). Ştiind însă că acest boier era în
pragul morţii în cursul anului 1760, iar la 17 ianuarie 1761 este menţionat într-un act de danie
ca decedat (Arhivele Naţionale laşi, Mitropolia Moldovei, CXXXVIII/31 ), credem că data de 6
ianuarie pentru decesul lui Constantin Balş este una posibilă şi poate fi acceptată. Suntem de
părere că văleatul 7272 este o eroare de citire, posibilă având în vedere asemănarea celor două
slove chirilice prin care sunt reprezentate cifrele 2 şi 9. Astfel, considerăm că pe original,
însenmarea poartă văleatul de 7269. Pentru ediţia acestei însenmări, vezi Gh. Ghibănescu,
Documente, în IN, IV, 1924, p. 338, nr. 27).
34
Arhivele Naţionale Iaşi, Mitropolia Moldovei, CXXXVIII/31.
32
33
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înrudiri şi averii pe care o avea, Constantin Balş putea fi unul dintre boierii cei
mai influenţi şi mai puternici ai vremii, ceea ce în realitate însă nu era 35 .
După cum rezultă din testament, averea lui Constantin Balş provenea
din moşteniri şi acumulări proprii. De la părinţii săi şi de la socrul său
Constantin Balş a moştenit o avere funciară întinsă, ţigani, stupi, numerose
turme de animale, dugheni, case în Iaşi şi bijuterii 36 • Averea s-a era formată din
câteva sate întregi: Mijloşeni, Neculiţi şi Coţuşca, ţin. Dorohoi; Prisăcani, ţin.
Hârlău, Sucmezeu, Băloteşti, Olăşeşti, Şendreşti şi Moţcani, ţin. Putnei, dar şi
Iugani, ţin. Tecuci 37 şi Protopeşti, ţin. Vaslui, precum şi numeroase moşii, părţi
şi jumătăţi de sate, mare parte dintre ele situate în jurul satelor menţionate mai
sus. Avea o moşie şi în hotarul târgului Botoşani 38 . Majoritatea moşiilor
marelui vomic Constantin Balş erau concentrate în ţinutul Putnei, acolo unde îşi
avea şi curtea, în satul Sascut. Aici locuia când nu avea dregătorii divanite,
treburi la Iaşi, când avea dregătorii de margine ori când ocupa funcţia de
ispravnic al ţinutului Bacău. Tot în ţinutul Putnei, la Odobeşti, Oleşeşti şi
Străoani, dar şi la Crucea de Sus şi Crucea de Jos avea zeci de pogoane de vie,
unde avea crame dotate cu toate "ciuveile" necesare la obţinerea vinului.
Moştenirea sa părintească se compunea din sate şi moşii cu precădere situate în
partea de nord a ţării şi în ţinutul Tecuci 39 .
Ca orice mare boier care râvnea la marile dregătorii ale ţării, şi vomicul
Constantin Balş a avut casă, locuri de casă, crame şi cârciumi în oraşul de
reşedinţă al domnilor ţării - Iaşi. În anii 1748 şi 1749, îl întâlnim în documente
cumpărând o casă şi mai multe locuri de casă lângă biserica Vovidenia din Iaşi
de la V elişcu şi de la fratele acestuia, Constantin, fiii lui B lebe, şi de la Andrei
40
bărbierul . Aici sau în altă parte a oraşului, vomicul Constantin Balş îşi va fi
În ceea ce priveşte legăturile de rudenie a acestui boieri, cf. " Vi ind ceasul sfârşitului mieu ":
succesiune şi practică testamentară În familia Catargi, Extras din SMIM, XXXI, 2013, 18 p.;
Zamfira Pungă, Familia Pa/ade În istoria mediavală a românilor, teză de doctorat (consultată la
BCU "Mihai Eminescu" Iaşi, filiala Facultăţii de Istorie ), p. 58-60; Paul Păltănea, Ştiri inedite
despre familia domnitorului Antioh Cantemir (III), în AHAl, XXVIII, 1991, p. 377-391; N.
Stoicescu, op. cit., p. 341-343,370-371 şipassim.
36
Pentru recuperarea unei părţi dintre bijuteriile primite ca zestre de soţia sa, la căsătorie de la
tatăl ei, Ilie Catargiul, Constantin Balş se judeca cu Enăchiţă vistiernicul, în interesul căruia le
pusese zălog pentru o datorie bănească. Enăchiţă neplătindu-şi datoria, Constantin Balş a
pierdut bijuteriile, iar acum, în ian. 1742 îl trăgea la judecată pentru a-i restitui contravaloarea
bijuteriilor (Condica lui Constantin Mavrocordat, voi. II, p. 382, nr. 1138).
37
Pentru stăpânirea unor moşii din acest sat, Constantin Balş s-a judecat necontenit în ultimii
săi ani de viaţă cu Lupul Sălăvăstrul şi cu alţi răzeşi din satele din jur (Arhivele Naţionale Iaşi,
Mitropolia Moldovei, CX:XXVIII/21-28).
38
Vezi Anexa.
39
Ibidem.
40
Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, 173/45,46 şi 1621148; 1. Caproşu, Documente Iaşi, V, p.
362-363, nr. 546.
35
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ridicat o curte după modelul curţilor boiereşti din Iaşul acelor timpuri, formată
din casă cu pivniţă, grajduri, şoproane şi alte acareturi construite unele lângă
altele într-o curte împrejmuită cu zaplazi.
De asemenea, ca orice mare boier din acele timpuri, Constantin Balş
avea şi el datorii. Acestea nu erau contractate întotdeauna în interes spersonal.
Supus la "împrumută" de Grigore II Ghica, Constantin Balş este nevoit să se
împrumute de la hatmanul Vasile Ruset, cumnatul său, cu 500 de lei. Datoria
aceasta nu era achitată la data redactării testamentului, deşi boierul o
contractaseră în urmă cu mai bine de un deceniu. Nereuşind să o plătească, el
lasă copiilor săi grija de a achita datoria şi de a recupera zălogul: "o perechi de
brăţări cu diiamanduri şi opt şiruri de mărgăritari mari" 41 .
După ce a trecut de vârsta tinereţii, Constantin Balş a început să-şi
pregătească mântuirea sufletului, ctitorind biserici, făcând milostenii şi
acordând ajutor celor aflaţi în nevoie. Cea mai cunoscută faptă ctitoricească a sa
este construirea Schitului Sucmezeu, pe valea pârâului Pogleţu, în ţinutul Putna
- actualmente în judeţul Bacău - situat la numai câţiva km depărtare de
reşedinţa sa de la Sascut. Diata sa din 27 aprilie 1752, amintită mai sus, este
deocamdată prima mărturie a existenţei schitului, care trebuie să fi fost ridicat
în jurul anului 1750. Concluzia noastră se fundamentează pe conţinutul acestui
document, din care rezultă că la data redactării lui, schitul, chiliile şi acareturile
din jurul său erau construite. Fragmentul pe care îl cităm în continuare este
reveleator: "am făcut o sfăntă mănăstioară ( ... ) care este hramul a Buneivestiri a
Precuratei Stăpânii noatre de Dumnezeu Născătoare şi cu cele ce ne-au dat
mâna şi putinţa am împodobit-o din nontrul eu cu cărţi, cu veşmânturi şi cu alte
cu toate precum să vede şi cu ahile dinafară împregiur ei, cu chelii, cu râmnic,
cu morişcă ( ... ). Şi mai denafară, mai pre laturi, iarăşi am împodobit-o cu vii, cu
moşii şi cu ţigani". De asemenea, ctitorul dăruieşte schitului moşia din jur şi
satul Neculinţi, din ţinutul Dorohoi, opt pogoane de vie de la Pânceşti şi de la
Crucea de Sus, un sălaş de ţigani, câteva zeci de stupi, boi, vaci şi oi. Nu în
ultimul rând, vornicul îşi închină ctitoria la Schitul Mare din Galiţia 42 • Acest
lăcaş de închinăciune care s-a bucurat, la rândul său, din plin, de atenţia lui
Constantin Balş şi a fraţilor săi 43 . Dintre numeroasele lăcaşuri de închinare care
au beneficiat de milosteniile fraţilor Balş, merită să amintim şi Mănăstirea
Suceviţa, la rândul ei metoc al Schitului Mare, mănăstire la care fraţii Bălş se
bucurau de statutul de ctitori, statut dobândit de înaintaşii lor.
41

Vezi Anexa.
Ibidem, 339, nr. 7, f. 774 v. - 775 r.. Daniile marelui vornic sunt confirmate de epitropul şi
unul dintre moştenitorii averii sale, vistiernicul Ioniţă Palade, soţul Ecaterinei, fata sa (ibidem,
nr. 17, f. 985 r.).
43
Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, 339/7, f. 774 v. - 775 r., 339/9, f. 776 v. - 777 r.,
339/l7, f. 985.
42
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Schitul Sucmezeu era un lăcaş de închinare totuşi modest, cu o
din bărne de stejar şi cu puţini călugări. Biserica construită de
Constantin Balş se mai păstra la finele secolului al XIX-lea, în forma ei
originală. În 1880, credincioşii din parohia Pogleţ au executat unele lucrări de
reparaţii asupra bisericii, tot ei, dar peste aproape 50 de ani, în 1929, au reparat
acoperişul. Ulterior, bisericuţa din lemn de stejar construită de vomicul
Constantin Balş a fost mult neglijată ajungând să se degradeze iremediabil. Din
acest motiv credincioşii din localitate au reconstruit -o din temelii în 1968 44 .
Din cuprinsul testamentului, aflăm că, în 1760, marele vomic Constantin
Balş începuse construirea unei mănăstiri la Lespezi, din ţinutul Putna. Pentru
ridicarea bisericii acestei mănăstiri cumpărase şindrilă şi cărămidă. Presimţind
că nu va reuşi să-şi vadă ctitoria ridicată, testatorul lasă urmaşilor dispoziţii
clare să continue lucrul "ori cu ce mijlocire (... ) numai treaba să nu rămâe, pân
s-a isprăvi de tot lucrul" 45 . Pentru construirea acestei biserici, boierul cere
moştenitorilor săi să vândă casele de la Iaşi: "Casăli de la Iaşi să s(ă) vânzi şi să
s(ă) isprăvască mănăstiri de la Lespezi ( ... )". Tot din cuprinsul testamentului,
putem cu uşurinţă intui care erau celelalte preocupări ctitoriceşti ale marelui
vomic în ultimul său an de viaţă: repararea acoperişului bisericii de la Crucea şi
înlocuirea catapetezmei bisericii de la Sascut, biserică de care - dispune
testatorul - "opştea să s(e) slujască". De asemenea, boierul începuse unele
bisericuţă mică

Istoria acestui schit modest este una zbuciumată şi deopotrivă interesantă. Ne oprim numai
asupra unor evenimente care i-au marcat existenţa. După închinarea la Schitul Mare averile sale
au fost administrate de călugării de la Schitul Mare. După desfiinarea acestei mănăstiri în
august 1785, Schitul Sucmezeu este preluat de fiul lui Constantin Balş, care prin diata sa, din
1808, îl închină cu toate moşiile pe care le avea la Mitropoliei Moldovei. Donatorul stabileşte
ca din veniturile moşiilor schitului o cotă parte să revină seminarului tocmai înfiinţat la
Mănăstirea Socola, lângă Iaşi, de mitropolitul Veniamin Costachi. După secularizarea averilor
mănăstireşti, în 1864, Schitul Sucmezeu, cunoscut acum sub denumirea de Schitul Pogleţ, este
desfiiţat, mica biserică a schitului devenind biserică de mir. Pe locul fostului schit şi în jurul
bisericii sale, în 1996 a fost reînfiinţat un schit de maici, astăzi cu statut de mănăstire (vezi
supra 1; Constantin N. Tomescu, Ştiri catagrafice din biserica Moldovei în 1909, în ,,Arhivele
Basarabiei", III (1 ), 1931, p. 73-90; http.//judeteonline.ro/turism/manastirilmanastireapoglet.h tml;
http://www .crestin ortodox .ro/biserici -manastiriimanastirea-pog1et-6800 l.htrnl).
Pentru desfiiţarea Schitului Mare din Galiţia, vezi Ioan-Augustin Guriţă, Quelques aspects de
l'histoire de monastere de Coşula, în "The Roumanian Joumal of Modern History", voi. III, no.
1, June, 2012, p. 33-35; idem, Un episod din istoria vieţii monahale din Moldova veacului al
XVIII-lea (1 785), în "Tribuna română", serie nouă, anul 1, nr. 2, laşi, martie 2013, p. 12-13.
45
Până în prezent nu dispunem de informaţii sigure cu privire la existenţa mănăstirii ori
Schitului Lespezi, ctitorie a vomicului Constantin Balş sau a moştenitorilor săi. Cât priveşte
localitatea Lespezi, credem că este vorba de actualul sat Lespezi, din corn. Homocea, jud.
Vrancea, sat care în trecut era situat în ocolul Polocinului, ocol în care vornicul Constantin Balş
avea mai multe moşii. Pentru alte informaţii privind satul Lespezi, vezi Tezaurul toponimie al
României. Moldova, voi. I, Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale 1772-1988,
Partea 1, A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii) A-0, Bucureşti, 1991, p. 636-637.
44
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lucrări de extindere şi reparaţie a curţii sale de la Sascut, care şi ele trebuiau
finalizate de moştenitorii săi, nu altfel decât "după tocmala lor".
Marele vomic Constantin Balş îşi redactează testamentul în cinci părţi,
individualizate prin câte un titlu. În primele trei părţi testatorul enumeră
moşiile, viile şi ţiganii pe care le-a dăruit Schitului Sucmezeu (Pogleţu) sau pe
care le lăsa moştenire celor doi copii ai săi, Constantin şi Catrina. În partea a
patra, testatorul lasă moştenitorilor săi sarcina de a termina de construit
Mănăstirea Lespezi şi de reparat bisericile de la Sascut şi Crucea. Ultima parte
- a cincea - este cea mai întinsă şi cea mai bogată în informaţii de istorie
culturală, este partea în care marele vomic lasă urmaşilor săi dispoziţii în
privinţa modalităţii în care aceştia erau obligaţi să-1 pomenească după deces,
începând de la ziua îngropării şi până la pomenirile ce trebuiau făcute la
împlinirea a trei ani de la deces.
Boierul se arată deosebit de generos, lăsând moştenitorilor săi dispoziţii
ca din partea ce i se cuvenea lui, din averea pe care o avea, să i se organizeze
praznice bogate, mai cu seamă cel din ziua îngropării şi cel de patruzeci de zile:
"să cuprindă pe toţi să nu fie lipsiţi, însă să şi mai rămâie să să dea şi o bute de
vin mare". "Grija" de patruzeci de zile trebuia să fie şi mai mare decât cea din
ziua îngropăciunii, când, pe lângă mâncare şi băutură, săracii urmau să
primească "strae mai proaste" şi alte "boarfe" rămase de la el. Celelalte
pomeniri sunt lăsate de boier la bunăvoinţa moştenitorilor: "după cum s-a socoti
şi le-a da mâna". După cum era obiceiul în epocă, testatorul nu-i uită pe
slujitorii săi credincioşi, copiii din casă, rudele apropiate etc. Astfel, copila
Catargioaiei urma să primească 100 de lei, o blană de alimii de sobol şi un
sobol de zagarale, iar "copilului Gheorghe" trebuia să i se dea un "căluşel
tretin". Printre beneficiarii milosteniei boierului regăsim şi pe copila unui grec,
care urma să primească, cu prilejul pomenirii de 40 de zile, o rochie de cutnie şi
o pereche de papuci.
Dintre "boarfele" pe care marele vomic le lasă pentru a fi date la săraci
amintim: o ghiordeie de dimie, un beniş albastru de postav îmblănit, un contăş
albastru de postav îmblănit, o malote, mai multe işlice etc. Câteva lucruri de
preţ totuşi nu se îndură să le dea de pomană, lăsându-le fiului său: un inel, patru
perechi de cuţite de argint, o pereche de bernevici de şal, un tas de argint ş. a.
Ajunşi la final nu putem desprinde altă concluzie decât aceea că marele
vomic Constantin Balş a fost un mare boier cu o carieră politica-administrativă
mai degrabă modestă. Despre el cronicarii nu au reţinut decât că şi-a luat o
straşnică bătaie la tălpi din ordinul lui Grigore II Ghica, "ca să se cuminţească"
şi că a fost surghiunit în Crimeea, împreună cu alţi boieri, pentru că îndrăzneau
să facă opoziţie lui Ioan Teodor Calimah şi sfătuitorului său fanariot spătarul
Iordache Stavrachi. Însă testamentul, pe care îl prezentăm în anexă, relevă
dimensiunea sensibilă a acestui boier, manifestată printr-o paletă întreagă de
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trăiri şi dorinţe:

îngrijorarea faţă de viitorul fiului său minor, dorinţa ca
finalizeze ctitoriile şi construcţiile începute de el şi, mai ales,
marea grijă pentru pomenirea sa.
moştenitorii să

ANEXĂ

[f. 1 r.]

t Toate celi ce am din mila lui Durnn(e)zău şi a Preacuratei Maicii
Sali cari mi-au rămas de la părinţi şi am făcut şi din osteneala me(a):
moşii, vii, ţigani şi alteli, după cum le-am orânduit Mănăstirii Pogleţului şi
fiilor miei aşa să rămâie mai mult să nu s(ă) îndindă (sic!).
Sfinţii

Mart(ie)

23

d(ni),

1760.

Celi ce s-au dat Mănăstirii

Pogleţului

[1t 6 Un sat întreg Sucmeziul cu (h)eleşteu şi cu moară ŞI cu doaî
pogoani de vie.
Alt(ă) moşie Rogoazăli, iar cu moară şi cu (h)eleşteu.
Alt(ă) moşie Mărghila, sat întreg, cari merge pân în Diineţ.
Trei pogoani de vie de la Ponceşti, car(e) le-am cumpărat eu de la Pavăl
Marteş şi de la frati-său şi de la Gugulacii.
[f. 1 v.]
Doi boi, o vacă, o iapă, tij să s(e) de(a).
Un sălaş de ţigani, cari s-a socoti meşteri de fier, tij să s(ă) de(a).
47
Şi Mănăstir(ea) Pogleţul am închinat-o la Schit în Ţara Leşască, să vie
de acolo părinţi să poarte de grijă.
O moşie Neculinţii, la ţânutul Dor( o )hoiului, am dat-o Schitului din Ţara
Leşască însă cu pol48 sat întreg.

Ce s-au orânduit fiiului meu lui Costantin
Sascutul cari a tree part(e) est(e) cumpărată de Dabiji vod(ă), iar
ceialalt(ă) est( e) cumpărată toată de mine, şi cu părţili din Conţăşti, şi cu
Ştiopenii la vaii, şi cu părţili din Cărbuneşti ce am cumpărat eu şi Catargiul
log(o)f(ă)t, socru meu, car(e) au venit în parte(a) me(a).
Moşie

46
47

48

Cuvânt tăiat.
Cuvânt corectat.
Cuvânt corectat, lecţiune nesigură.
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O bucată de loc din Şişcani hotărâtă.
Un sat întreg Băloteştii pe Zăbrăuţi.
[f. 2 r.)
Satul Moţcanii cu Drăgeştii, cu o bucată de locu
sânt la ocolul Polocinului.
Jumătati de sat Ochenii.
Părţili din Horoeşti.
Jumătat( e) de sat.
Părţili ce am cumpărat eu din Fărcăşeşti.

hotărâtă, Floreştii,

ce

Şendreştii.

Găleştii

din Sus ce am cumpărat eu

şi

cu o

bucată

ce am cumpărat eu din

part(ea) din jos.
Patru bătrâni ce am cumpărat ot Sârbi.
Jumătati de sat Ungurenii.
Part(ea) Ciocădoiasca ce am cumpărat eu şi cu o bucată de locu ce am
cumpărat eu iar aco le alăturea.
O moşie întreagă Măhlăşenii, la ţânutul Dorohoiului, pe Meletin.
Sat întreg, tij la ţânutul Dorohoiului 49 .
Locul din târgui Bot(o)şenilor cu (h)eleşteu săacu 50 (sic!)
[f. 2 v.)
Sat întreg lzbiştea la Or(h)eiu.
Part(e) din vii
pol pogoani de vie la Crucea de Jos, la Puşcă.
Treisprăzăci pogoane de vie la Ursoiu.
Şept(e) pogoani de vie la Străoani.
Doaî pogoani de vie la Cruce( a) de Sus, la Brad.
Treisprăzeci

Part( e) de ţigani
O part(e) bună din ţigani(i) cei buni, făr(ă) pricină, adică să s(e)
socotească doaî părţi din ţiganii cei buni şi o part( e) să o ţie Costandin şi una
Catrina.
O part(e) şi jumătat(e) din cei mai cu pricină, adică socotindu-s(ă) să
s(e) facă [f. 3 r.) patru părţi, şi doaî părţi pol să ţie Costandin şi o part(e) pol să
ţie Catrina.
Ce s-au dat Catrinii, fiică me(a)
O moşie Oleşeştii cu vaduri de moar(ă) la ţinutul Putnii.
49

50

Rând tăiat.
Heleşteu sec/desecat.
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O moşie Blăneasa şi alt(ă) moşie Borsăştii ce est(e) alăturea pe din sus,
tij cu vad de moară pe ap(a) Bârladului, la ţânutul Tecuciului.
O moşie Iuganii, la ţânutul Tutovii, pe Pereschiv.
O moşie Prisăcanii, la ţânutul Hârlăului, pe Meletin.
Locul din t(â)rgul Bot( o)şenilor cu (h)eleşteul săacu (sic!) 51 •
O moşie Potropeştii, la ţânutul Vasluiului.
52
Şendreştii şi cu alt(e) părţi ce sânt la ocolul Polocinului .
[f. 3 v.]
O

moşie Cătuşca,

la ţânutul Dorohiului, sat întreg.

Part( e) din vii
Opt pogoani la Oleşeşti.
Şept(e) pogoani la Cruce(a) de Sus.
Zăci pogoani, tij la Crucea de Sus, la Brad.
Doaî pogoani de vie la Odobeşti.
Part(e) de

ţâgani

O part(e) bună din ţâganii făr(ă) pricină, făcându-s(ă) doaî părţi, una să o
Catrina şi una Costandin.
O parte53 pol din ţâganii mai cu pricină, socotindu-s(ă) să s(e) facă patru
părţi, şi o part(e) pol să o ţâe Catrina şi doaî părţi pol să li ţâe Costandin.
O perechi de brăţări cu diiamanduri şi opt şiruri de mărgăritari mari ce
am pus zălog la dum(isale) Vasâli hat(manul) Ruset, pentru cinci sut(e) de lei ce
am luat de am dat împrumută lui Gligor(e) Vod(ă), dând copii(i) banii să li de
dum(isale) şi ei să li împarti 54 .
[f. 4 r.]
Alteli ce am lăsat să s(e) facă şi celi 55
ce am orânduit să s(e) de(a) pentru sufletul mieu, după cum arată mai jos
Să s( e) facă mănăstiri de la Lespezi pe cum iast( e) pofta mea şi după
cum s-au şi tocmit. Pe cărămidă, pe şindilă s-au dat bani, iar la altile la ce ar
mai trebui să s(ă) de(a) ori cu ce mijlocire, ori de undi ar găsî numai treaba să
nu rămâe, pân s-a isprăvi de tot lucrul, însă cu catapeteazrnă şi cu sfeşnici şi cu
o părechi de veşmint(e).
ţâe

Rând tăiat.
Rând adăugat ulterior.
53
Litera "e" tăiată.
54
Paragraf adăugat ulterior.
55
Cuvânt corectat, lecţiune nesigură.
51

52
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Biserii(ca) de la Crucea ce i-a mai trebui la acoperemânt să s(e) mai
s(e) isprăvască.
Catapeteazma bisericii de la Sascut să s(e) facă după cum s-au tocmit şi
să s( e) poliiască şi să facă şi sfeşnici(le) ce li mari poleit( e) şi zugrăvit( e ).
[f. 4 v.]
Grijili meli după cum am orânduit
şi după cum arată mai jos aşe să urmezi
Grija dintâi, ceară şapt(e)zăci de ocă cu lumânărili cele de prohod.
Pentru mâncari să taie vacă, oaie şi să cuprind(ă) pe toţi să nu fie lipsăţi, încă să
şi mai rămâe să s(e) de(a) şi o buti de vin mare.
Grija de a treia zi, şi de a noa zi şi de doaîzăci de zâli, după cum s-a
socoti şi le-a da mâna.
Grija de patruzăci de zâli ca şi ce(a) dintâi, încă şi mai mare. Şi să s(ă)
facă şi straie mai proast(e) să s(e) de(a) la săraci, după cum or cuprindi cu
atâţi( a) bani, cu cin( ci)zăci lei, o săbit de alt( e) bo( a)rfe a mele, car( e) le-am
orânduit să s(e) de(a).
Un conteş al mieu albastru de postav blănit cu spinari de vulpe.
[f. 5 r.]
Un biniş albastru de postav blănit cu pântice, tij să s(e) de( a).
Un conteş verdi de postav blănit cu pântice, tij să s(e) de(a).
Un cobur de şal blănit cu singeap, tij să s(e) de(a).
Un conteş de şal şi un biniş dezblănit de postav tij să s(ă) de(a).
O malote, ti/ 6 să s(e) de(a).
Şi şlice, cât(e) or fi, toat(e) să s(e) de( a).
O sută de lei să s(e) de(a) copilii Catargioae, însă să s(ă) cumpere o
lastră şi zagarali de samuri, încă să s(e) cumpere, şi acest(ea) să le cumpere
Ioniţă, gineri meu.
O blană de aliimii, de săbol ce este în ladă la mini să s(ă) puie la
tămbarul copilii Catargioae şi să s(e) cumper(e) şi săbol de zagarali, câţi ar
trebui.
O ghiordeie de dimie cuco(a)ni(i), tij să s(ă) de(a).
[f. 5 v.]
Antereile să s(e) de(a) toati.
Un căluşel tretin să s(e) de(a) copilului Gheorghe.
O rochi(e) de cutnie să s(e) facă, să s(ă) de(a) fetii grecului la patruzăci
de zâli şi o părechi de papuci.
Optzăci de sărindari să s(e) dei, însă patruzăci la grija dintâi şi patruzăci
să s( e) de( a) la patruzăci de zâli.

de(a)

56

şi să

Iniţiala acestui cuvânt corectată.
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Şi păn

la al treile(a) an, când s-a plini anul, să mă grijască şi să mă şi
când m-or cerca să mă şi grijască.
Iar cât pentru (i)epe, şi pentru oi şi pentru vaci, pân s-or răd(i)ca toat(e)
celi ce am orânduit să s(e) facă păn la al treile(a) an să nu s(e) înpart(ă) ce să
s(e) vânzi din bucatili acest(ea), să s(e) isprăvască toat(e) celi ce am orânduit şi
apoi să s( e) înpart(ă), şi doaî părţi să e fiiu(l) meu, Costantin şi o part( e) să e
fiica me(a), Catrina.
cerce

şi

[f. 6 r.]
Osăbit

stupii să nu s(ă) înpartă, să fie pentru biserici.
Şi biserica de la Sascut, opştea să s( e) slujască.
Casăli de la Eşi să s(e) vânzi şi să s(e) isprăvască mănăstiri de la Lespezi
şi cu alt( e) trebuinţă.
Patru părechi cuţât(e) de argint în lad(ă) la Eş, o tava de argint de
filigeni, o străchinuţ(ă) de dulceţi de argint cu lingura ei, trei linguri, tij de
argint.
O părechi de cuţit(e) cu lingură de argint aicea acasă.
Un conteş de postav vişiniu blănit cu pânteci de vulpe de Moscu şi cu
zagaralili de guş de Moscu.
57
O blană de spinari de Moscu forz •
O ghiordeie de şali cu cacumi.
O părechi birnevici de şali.
Un tas de argint.
O părechi de paftali de argint.
Un 13 ceasornicu 58 acest(ea) le-am dat dat lui Costantin fiiu meu, însă şi
cu noaî zarfuri.
Doaî ineli cu diiamanturi, unul fiiului meu şi unul fiică-me.
Noaî zarfuri de argint cu feligenili lor.
O candilă de argint ce am în ladă la Eşi să s(ă) puie la mormântul meu şi
cu un covor ce este iar în lad(ă).
Casă li de aicea de la Sascut să s( e) facă după toc ma la lor.
Patru pogoani de vie am dat mănăstirii Schitului din Ţara Leşască în
dealul Spărieţilor, la Moviliţă, ce sânt cumpărat( e) de mini.
Acest( ea) toate le las în sama lui Ioniţă, gineri meu şi a fiică me,
Catrina, să poart( e) grijă de toat( e) păn s-a rădica copilul, iar cini s-ar rădica din
fraţii mei ori dintr-alţii să nu-i învăluiască că n-au nici o treabă, iar cini s-ar
amesteca să fie neertat de Durnn(e)zău şi de Maica Sfinţii Sale şi de mini.
Cost(a)ntin Balş vom(ic) <m. p.>

57

Cuvânt pătat, greu lizibil, lecţiune posibilă ..

58

Tăiate.
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Fiiu mieu Costandine să te supui la toate lui Ioniţă, să-lu asculţi că în
sama lui te-am dat [f. 7 r.] [t(e)-am dat] să te chivernisască şi să-ţi poarte de
grijă de toate.
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Documente, 1068/57
Orig., opt file, din care şapte scrise (11 x 31,5 cm), semnătura autografă
a marelui vornic, cerneală neagră, pătat, rupt puţin, tăieturi şi corecturi. Se redă
mat JOS în copie.
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EVOLUŢIA INTERESELOR MARILOR PUTERI ÎN
SECTORUL DUNĂRII ROMÂNEŞTI ÎN PRIMA JUMĂTATE

A SECOLULUI AL XIX-LEA
Drd. Mihaela MUNTEANU
The evolution of the interests of the Great Powers in the Romanian Danube sector
during the first half ofthe nineteenth century
Summary
In the historical evolution of the Rornanian people, the Danube had determined
roles: it was a border, a navigation route and it had a strategic importance in the
politica] and diplomatic polarization of the Rornanian state. Freedom of navigation on
this river, when Russia, Austria, England and France had conflicting interests on the
Lower Danube, had become mandatory for the politica] and economic health of Europe
but it occurred only in 1856 . The politica], diplomatic, legal, economic, geographical
and technical connotations of the Danube problem were captured by Romanian
historiography and thoroughly analyzed. The treaties of 1814 and 1815 established
freedom of navigation only for some European rivers, the Danube being excluded from
this principle, but in spite of that the Treaty of Adrianople linked the economy of the
countries in which the Danube flows through to the European economy, and in 1834
the first Austrian ship was headed for Romanian ports. In spite of the contradictory
interests of the Great Powers until the middle of the nineteenth century, the
development of agriculture, the modernization of the Braila and Galati cities that have
registered an unprecedented afflux of merchants and travelers, the increase of the share
of Romanian commerce and the expanse of its international area have helped the
Romanian states to integrate in the European circuit.
Key Words: the Danube, commerce, navigation, the Treaty, interest
Dacă

statul român există astăzi este pentru că a ştiut "sa IŞI apere
1
existenţa prin tărie, abilitate şi având conştiinţa pericolelor care-I ameninţau"
remarca la sfârşitul secolului al XIX-lea omul politic român D.A. Sturdza2•
Înzestraţi cu aceste capacităţi, românii au păstrat cu Dunărea o relaţie strânsă,
conştienţi fiind de faptul că "fără Dunăre, România nu poate fi şi nici nu ar avea
raţiunea de a fi! Dacă românii au o misiune providenţială de împlinit aceasta nu
Dimitrie A. Sturdza, L 'Europe, la Russie et la Roumanie. Etude etique et politique, Bucureşti,
1898, p. 45-46.
2
"Un adevărat constructor de modernitate" cum îl numea Ion Bulei, om politic român, de patru
ori prim-minstru al României, mare iniţiator de opere şi instituţii culturale.
1
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poate fi decât aceea de a fi păzitorii Dunării" 3 . Dunărea a avut un rol deosebit în
evoluţia istorică a poporului român aflat geopolitic, la intersecţia unei axe
geoeconomice, fapt subliniat şi Grigore Antipa atunci când afirma că fiind
"stăpâni pe 36% din fluviul care face legătura între Orient şi Occident, posedăm
cea mai mare comoară cu care natura darnică a putut înzestra o ţară" 4 . Putem
afirma că Dunărea a avut mai multe roluri: de hotar şi de arteră de navigaţie
apoi un rol strategic în polarizarea politică şi diplomatică a statului românesc.
Axă a comerţului european, fluviu care aparţinea mai multor state şi
naţiuni, unindu-le, Dunărea a servit interesele şi a altor ţări de pe continent şi
chiar din lume. Cu toate acestea caracterul internaţional al funcţiilor sale şi mai
ales al navigaţiei a fost foarte târziu recunoscut5 deşi "asigurarea libertăţii
navigaţiei pe Dunăre devenise o chestiune de interes european" 6 . Mari puteri ca
Austria, Franţa, Anglia şi Rusia urmăreau să pună stăpânire pe tot cursul
fluviului şi apreciau că astfel pot să-şi impună dominaţia lor economică şi
politică în sud-estul Europei 7 . Aşadar interesele comerciale ale acestor state,
strâns legate de componenta politico-diplomatică, nu coincideau cu respectarea
8
suveranităţii, a intereselor şi a drepturilor pe care unele naţiuni riverane le
aveau asupra fluviului. Din contră putem afirma că încercările habsburgice şi
ruseşti de a-şi asigura libertatea completă a navigaţiei pe Dunăre s-au făcut în
dauna intereselor şi drepturilor statelor riverane.
Făcând legătura între elementul politic şi problema Dunării, Grigore
Antipa afirma la o conferinţă ţinută la Universitatea "Caro 11", în anul 1925: "în
puţine mari chestiuni politice există o dezorientare mai îngrijorătoare, care se
întinde până în cercurile cele mai înalte, hotărâtoare în chestiunile de politică
externă, ca în chestiunea Dunării" 9 . Înclinăm să susţinem această afirmaţie
având drept argumente atât documentele numeroase emise de iluştri
reprezentanţi ai statului român, cât şi cele întocmite de agenţi diplomatici sau
consuli ai altor state. "Energia şi tenacitatea cu care oamenii noştri de stat de la
acea vreme s-au opus şi au apărat drepturile noastre pe fluviu, formează cele

Mihail Kogălniceanu, Cestiunea Dunării, ediţie revăzută, Bucureşti, 1882, pp. 79-80.
Grigore Antipa, Chestiunea Dunării, Extras din volumul Politica externă a României, 1925, p.
40.
5
Dan Berindei, Românii şi Europa în perioadele premodernă şi modernă, Bucureşti, 1997, p.
293.
6
Richard Ch. Frucht, Dunărea Noastră. România, the Great Powers, and the Danube Question.
1914-1921, Boulder- New York, 1982, p. 7.
7
Corneliu Mihail Lungu, Relaţiile româno-austro-ungare 1875-1900, Bucureşti, 2002, p. 155.
8
Facem referire la România, Bulgaria şi Serbia.
9
Grigore Antipa, op.cit., p. 1.
3
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noastră politică şi

diplomatică" 10 •

Este cunoscut faptul că la începutul secolului al XIX-lea, până să
traverseze teritoriul românesc şi să se verse în Marea Neagră, Dunărea trecea
prin "teritorii perfect naţionale". Ne referim la faptul ca ea curgea de la izvoare,
din Pădurea Neagră prin ţări germane, dar "nimeni nu şi-a pus problema
ridicării unor pretenţii asupra acestor regiuni [ ... ]. Şi pe urmă, acest curs
superior al Dunării nu curgea măcar între teritorii germane rivale. Până la un
anume punct ea trecea pe un teritoriu bine definit, apoi pe altul tot atât de bine
definit". O parte din fluviu străbătea apoi Ungaria, însă nici această parte nu se
încadra în chestia Dunării. La cele spuse mai sus, Nicolae Iorga concluzionează
că "n-a existat niciodată" "chestiunea Dunării superioare", ci s-a pus în discuţie
doar stabilirea ,,regimului politic şi administrativ la care trebuia supus cursul
inferior al fluviului" 11 •
Ca şi germanii, românii o considerau "o apă naţională" 12 , deci erau
stăpânii ei. "De îndată ce ţărmurile Dunării au fost răpite din stăpânirea lor, şi
întărite prin cetăţi străine, iar gurile ei au fost date altora, consecinţa a fost
decadenţa naţională, politică şi economică a Principatelor Române" 13 •
Înainte de a expune evenimentele politice din perioada 1814-1834 cu
impact asupra Dunării, am dori să prezentăm şi alte explicaţii pe care le-au dat
istoricii chestiunii Dunării, în context diplomatic ce subsumează o componenţă
geografică, impact geopolitic, aspecte culturale, valoare economică şi constante
istorice 14 •
Cei mai mulţi au afirmat că "e o chestie de istorie diplomatică, aceea a
politicii de expansiune pe care au urmărit-o de-a lungul veacurilor Rusia şi
Austria pentru a pune stăpânire pe Dunăre şi a ne răpi drepturile noastre pe
acest fluviu". Alţii completează că este o chestiune "spinoasă" a diplomaţiei
europene 15 , izvor nesecat de greutăţi, pretexte de conflicte greu de rezolvat,
problemă ce apare de fiecare dată sub o nouă formă şi "ameninţă a se etemiza"
întrucât de la apariţia ei "nu a părăsit un singur moment orizontul politic" 16 , o
Jean Bart, Cum se dezleagă chestiunea Dunării?, Chişinău, 1919, p. Il.
N. Iorga, Chestiunea Dunării. Istorie a Europei răsăritene În legătură cu această chestiune
(Lecţii ţinute la Şcoala de Război), Vălenii de Munte, 1913 [Există şi o ediţie îngrijită, cu studiu
introductiv şi indice de Victor Spinei, Iaşi, 1998], p. 4-5.
12
N. Iorga, op.cit., p. 5.
13
Mihail Kogălniceanu, Cestiunea Dunării, p. 80.
14
Constantin Ardeleanu, Evoluţia intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării
(1829-1914), Brăila, 2008, p. 4.
15
Jean Bart, op.cit., pp. 3-4.
16
Dimitrie S. Neniţescu, Studiu asupra fluvii/ar convenţionale. Dunărea În dreptul
internaţional public, Bucureşti, 1903, pp. 3-4.
10
11
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istorie a "greutăţilor ce le-a întâmpinat Europa în punerea în aplicare pe acest
fluviu a principiilor de libertate a navigaţiei, consacrate de Congresul de la
Viena din 1815, dar devenite obligatorii pentru Dunăre prin tratatul de la
1856" 17 • Nu există o altă "chestiune care să fie mai importantă pentru această
ţară" afirma Alexandru Lahovary întrucât "interesul ce avem pentru Dunăre
este cel mai vechiu, cel mai mare şi mai permanent interes al Românilor" 18 •
Diplomatii, în opinia lui Nicolae Iorga, când vorbeau de această
problemă, spuneau că "s-a ivit după tratatul de la Viena, în legătură cu
chestiunea Rinului, care a fost discutată şi ea la Viena; era vorba de regimul
politic şi administrativ la care trebuia să fie supus cursul inferior al Dunării" 19 •
Tot Iorga, vorbind despre chestiunea Rinului, spunea că atât problema Rinului
cât şi problema Dunării au pornit "din nevoia de expansiune a popoarelor de
cultură, din emigrarea elementului rural desfăcut din popoarele cu o cultura
înaintată" 20 .

G. Demorgny privea chestiunea Dunării ca o temă de "mare interes din
punct de vedere politic şi din punct de vedere juridic" 21 , Jean Bart o numea "un
capitol din marea istorie a grâului", 22 Grigore Antipa o considera o chestiune cu
totul aparte care decurgea din interesele popoarelor riverane de a-şi transporta,
pe aceasta cale naturală, produsele muncii lor şi a le schimba cu produsele altor
popoare. "Ea este alcătuită - spunea în continuare istoricul - dintr-un complex
de probleme geografice, tehnice, economice, juridice, financiare şi politice.
Soluţia naturală, dată de bazele geografice, ne indică şi politica pe care statul
român trebuia să o ducă" 23 • Negustorii francezi şi britanici au găsit în bazinul
dunăreano-pontic o piaţă de interes, monarhia habsburgică având o poziţie
şubredă în spaţiul germanie se orienta spre această zonă cu intenţii
expansioniste, imperiul rus dorea să domine gurile Dunării şi astfel libertatea
navigaţiei pe Dunăre devenise nu doar "baza strategică a echilibrului politic în
Orient"24 , ci chiar "o condiţie pentru sănătatea politică şi socială a Europei" 25 •
17

Grigore Antipa, op.cit., p. 2.
Alexandru Lahovary, Interpelarea domnului~ în Cestiunea Dunării, Bucureşti, 1881, p. 3.
19
N. Iorga, op.cit., p. 4.
20
N. Iorga, Chestiunea Rinului (istorie a Europei apusene În legătură cu această chestie), lecţii
ţinute la Şcoala de Război, Vălenii de Munte, 1912, p. 32.
21
G. Demorgny, La question du Danube, histoire politique du bassin du Danube, Etude des
divers n!gimes applicables a la navigation du Danube, Librairie de la Societe du Recueil Sirey,
Paris, 1911, p. V.
22
Jean Bart, În jurul chestiunii Dunării, în "Viaţa Românească", anul X, nr. I, 1915, p. 175.
23
Grigore Antipa, op.cit., pp. 2-3.
24
Constantin Ardeleanu, Evoluţia intereselor... , p. 4, apud Heinrich F. Geffcken, La Question
du Danube, Berlin 1883, p. 8.
25
Constantin Ardeleanu, Evoluţia intereselor... , p. 4, apud La Roumanie et la liberle du
Danube, avec un introduction par Armand Levy, Paris, 1883, pp. V-VI.
18
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Am completa aceste idei spunând că armonizarea intereselor românilor cu cele
ale statelor europene erau deosebit de utile în îndeplinirea propriilor lor
interese, însă obiectivele marilor puteri fiind divergente, principatele dunărene
au reuşit cu greu înfăptuirea acestui lucru.
Încă de la începutul secolului al XIX-lea ciocnirile de interese dintre
marile puteri au impus ca o prioritate "necesitatea rezolvării problemei libertăţii
de navigaţie pe fluviile internaţionale şi consacrarea ei într-un act
internaţional" 26 • În acest sens, pentru prima dată Europa lua o hotărâre comună,
27
la 30 martie 1814 , în ceea ce priveşte navigaţia pe Rin. Aceasta "din punctul
în care el devenea navigabil, până la mare şi invers" 28 , nu putea fi oprită
nimănui. De asemenea, se recomanda ca libertatea navigaţiei să fie extinsă şi
pentru alte ape curgătoare navigabile care udau teritoriul a două sau mai multe
29
state •
Plenipotenţiarii epocii şi în mod special reprezentantul Prusiei, baronul
de Humboldt, nu s-au îndepărtat de influenţa particularismului renan şi de
prerogativele suveranităţii, în ciuda diplomatului Franţei, ducele de Dalberg,
care dorea să realizeze fidel prevederile articolului 5 al tratatului din 1814. Însă
nimic din consecinţele practice ale acestui articol nu au fost eludate în profitul
suveranităţii riveranilor. Astfel, în proiectul ducelui de Dalberg, în articolul 17
se prevedea că navigaţia era "pe deplin liberă" şi că ea nu putea fi "interzisă
nimănui" 30 •

Împotriva acestei dispoziţii liberale, baronul Wilhelm de Humboldt
propunea următoarea redacţie care prevedea: "Navigaţia pe Rin va fi pe deplin
liberă şi nu va putea, sub raport comercial, să fie interzisă nimănui". Dacă
analizăm doar cuvintele "sub raport comercial", putem trage concluzia că

Ilie Seftiuc, lulian Cârţână, Dunărea in istoria poporului român, Bucureşti, p. 32.
Înfrângerea lui Napoleon la Waterloo a strâns laolaltă pe Franţa, Anglia, Prusia, Austria,
Rusia, Suedia, Portugalia şi Spania şi au încheiat la Paris tratatul al cărui prim articol pregătea
Congresul de pace de la Viena din 1815: "La congresul viitor puterile se vor ocupa de
principiile după care se va putea regula taxele, ce vor putea fi percepute de statele ţărrnurene în
modul cel mai egal şi cel mai favorabil tuturor naţiunilor. Se va cerceta şi decide în viitorul
congres asupra modului de a înlesni convenţiile între popoare pentru a le putea face din ce în ce
mai puţin străine unele altora, în care scop dispoziţiunile de mai vor putea şi de asemenea
întinse şi celorlalte fluvii, în care cursul lor navigabil despart sau străbat diferite state".
28
C. 1. Băicoianu, Dunărea, privire istorică, economică şi politică, cu o prefaţă de Vintilă /.
Brătianu, Bucureşti, 1915, p. 20.
29
ldem, Le Danube. Aper9u historique, economique et politique, avec un preface par Vintilă /.
Brătianu, Librairie de la Societe Recueil Sirey, Paris, 1917, p. 32; Ştefan Stanciu, România şi
Comisia Europeană aDunări. Problema suveranităţii, 2001, p. 22.
30
G. Demorgny, La question du Danube ... , p. 186.
26

27
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"fluviile internaţionale sunt sau pot fi închise vaselor care nu au ca obiect
exclusiv transportul mărfurilor" 31 .
Astfel, la Congresul de la Viena se stabileau, prin tratatul încheiat la 9
iulie 1815 32 , regulile ce trebuiau respectate de navigaţia pe fluviile sau râurile
care străbat ori despart mai multe ţări. Aceasta urma să fie liberă sub raport
comercial, modul de percepere a taxelor şi sistemul poliţiei fluviale urma să fie
uniform 33 pe tot cursul aceluiaşi râu sau fluviu, fixându-se invariabil şi
independent de calitatea mărfurilor, statele riverane îşi păstrau suveranitatea pe
partea de fluviu care străbătea ori despărţea teritoriul lor de al altor state,
drumurile de edec şi lucrările de pe mal urmau să fie făcute de fiecare stat
riveran. De remarcat faptul că, pe de o parte, potrivit articolului 117 din tratat,
acest regim era aplicat apelor Rin, Necker, Moselle, Mein, Escaut şi Meuse,
Dunărea fiind exclusă de la acest principiu fluvial. Pe de altă parte, articolul 109
din actul final al Congresului de la Viena era "inferior celui din 1804 în ceea ce
priveşte restrângerea drepturilor neriveranilor şi dreptul de acţiune al
condominiului riveran". Pe de altă parte, după cum am prezentat mai sus are şi
34
dispoziţii liberale .
Dintre ţările 35 semnatare ale tratatului din 9 iulie 1815, unele s-au opus
stabilirii regimului de navigaţie pe Dunăre. Care au fost acele ţări? În primul
rând Rusia ţaristă care obţinuse, prin pacea de la Bucureşti, din 28 mai 1812,
braţul Chilia şi libertatea comercială pe tot cursul fluviului 36 . La acea dată
vasele sale de război nu puteau urca mai sus de gura Prutului, punctul maxim de
37
frontieră rusă • În această situaţie era evident că Rusiei nu îi convenea un
amestec european în reglementarea regimului acestui fluviu.
Austria, în dorinţa sa de a ajunge la Dunărea maritimă, nu dorea nici ea
amestecul în afacerile dunărene ale altor puteri, iar Franţa şi Anglia, aflate la
începutul extinderii lor economice spre regiunea bazinului dunărean, nu-şi
vedeau ameninţat interesul lor direct 38 . De remarcat că de la această dată toate
acordurile şi convenţiile internaţionale privind navigaţia pe Dunăre vor face
referire şi la garantarea libertăţii navigaţiei. Statele riverane sau neriverane
aveau modul lor de a privi şi de a respecta tratatul încheiat la Paris. De altfel,
31

Ibidem, p. 187.
C.l. Băicoianu, Dunărea, privire istorică ... , Anexa IV- Actul Congresului de la Viena din 9
iunie 1815, art. 108-117, p. 200-202; Dimitrie S. Neniţescu, op.cit., pp. 26-29.
33
Ilie Seftiuc, Iulian Cârţână, op.cit., p. 32.
34
G. Demorgny, op.cit., p. 187.
35
Austria, Franţa, Marea Britanie, Portugalia, Prusia, Rusia, Spania, Suedia.
36
Ilie Seftiuc, Iulian Cârţână, op. cit., p. 32.
37
N. Daşcovici, Dunărea noastră. O scurtă expunere la zi a problemei dunărene, însoţită de
textul statutului de la Paris din 1921, p. 17.
38
Ilie Seftiuc, Iulian Cârţână, op.cit., p. 33.
32
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acerbă purtată

de marile imperii vecine nu a dus la rezolvarea problemei
ci la accentuarea ei, evenimentele internaţionale având repercusiuni
numeroase şi variate asupra acestei chestiuni 39 .
Drept dovadă, în anul 1817, în baza unui protocol încheiat între
ambasadorul rus la Constantinopol şi ministrul Porţii Otomane, braţul Sulina,
principalul braţ navigabil al Dunării, trecea sub stăpânirea Rusiei 40 . Nouă ani
mai târziu, convenţia încheiată la Akkerman confirma acordul din 181 7, Rusia
obţinând braţul Sulina şi libertatea de navigaţie "în toate mările şi apele
Imperiului Otoman, fără nici o excepţie" 41 • Starea navigabilă a braţelor Sulina şi
Sfăntul Gheorghe a fost menţinută până în anul 1829 de Moldova prin
"pârcălabi de Galaţi (prefecţi) având anume această însărcinare" 42 , trecută apoi
în responsabilitatea guvernului rusesc.
În ceea ce priveşte prevederile păcii de la Adrianopol (1829),
istoriografia românească înfăţişează aspecte diferite asupra efectelor pe care
le-a avut tratatul 43 . Pe de o parte au existat o serie de lucruri pozitive pentru
Ţările Române. Prezenţa românească la Dunăre a redevenit activă prin
îndepărtarea turcilor de pe malul stâng al fluviului 44 , retrocedarea porturilor
Turnu, Giurgiu şi Brăila îndepărtând monopolul Porţii 45 • Libertatea
46
comerţului a condus la o creştere spectaculoasă a activităţii economice din
porturile dunărene româneşti47 . Libertatea comerţului pe Dunăre şi pe Marea
Neagră oferea Ţărilor Române "mijloace spre o propăşire pe calea economiei
Dunării,

naţionale" 48 .

Simeon Mehedinti spunea că "cel dintâi pas în unire s-a făcut prin
realipirea de către Muntenia a raialelor stăpânite de turci, aceştia trecând pentru
totdeauna pe malul drept al fluviului". 49 Vorbind despre urmările aceluiaşi tratat
N. Daşcovici, op.cit., p. 29.
Ibidem, p. 14-15.
41
Paul Gogeanu, Dunărea în relaţiile internaţionale, Bucureşti, 1970, p. 31.
42
Mihail Kogălniceanu, Cestiunea Dunării, p. 89.
43
Numit şi tratatul de la Edime, acesta fost semnat de către Sadik Effendi, Abdoul Kadir Bey,
Alexis Orloff şi F. de Pahlen, la încheierea războiului rusa-turc din 1828-1829 dintre Imperiul
rus şi Imperiul Otoman; vezi textul tratatului la Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza,
Dimitrie C. Sturdza, Acte şi documente relative la istoria renascerei României, voi. I,
Bucureşti, 1881, pp. 318-325.
44
Mihail Kogălniceanu, Opere, ediţie critică de Andrei Oţetea, tom 1, Bucureşti, 1946, p. 18.
45
Dinu C. Arian, Chestia Dunării, conferinţă ţinută la Cercul de Studii al Partidului
Conservator, în ziua de 17 decembrie 1915, Bucureşti, 1916, p. 12.
46
La Commission Europeenne du Danube et son oeuvre de 1856 a 1931, Imprimerie Nationale,
Paris, 1931, p. 4, Călători străini... , voi. III, p. 526.
47
Dan Berindei, Românii şi Europa ... , p. 287.
48
Dinu C. Arian, Curs de istorie diplomatică (1713-1914), predat la Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale, Secţia Consulară. Anul II, Bucureşti, 1930, p. 217.
49
Simeon Mehedinţi, Legăturile noastre cu Dunărea şi Marea, Bucureşti, p. 28.
39

40
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Mihail Kogălniceanu aprecia că ,,reînflorirea Ţărilor Române nu a început iarăşi
decât din ziua când cetăţile turceşti de pe ţărmurile noastre s-au sfărâmat şi
libertatea Dunării a fost pusă sub scutul Europei" 50 .
Constantin Buşe lega economia statelor dunărene de cea europeană
opinând că tratatul de la Adrianopol "a contribuit la apropierea între agricultura
românească şi industria Europei, iar porturile dunărene au început a cunoaşte o
avalanşă de mărfuri străine, Principatele fiind smulse din vechea toropeală şi
atrase în orbita pieţii mondiale dominată de modul de producţie capitalist" 51 •
Referindu-se la dezvoltarea comerţului românesc, Ştefan Zeletin exagera
- după părerea noastră - afirmând că "naşterea României, pe temelie burgheză,
se datoreşte expansiunii capitalismului englez spre Orient", iar "burghezia
engleză este cea care a sfărâmat zidurile dintre Principatele Române şi apusul
european"52 •
În condiţiile decăderii Imperiului Otoman şi pierderii supremaţiei
acestuia la Dunăre, era normal ca Rusia să-şi dorească controlul tuturor braţelor
fluviului 53 obţinând astfel o poziţie privilegiată în zonă, situaţie ce-i alimenta
noi planuri de extindere54 . Articolul III al tratatului stabilea că "din punctul în
care braţul Sfântul Gheorghe se desparte de cel al Sulinei, va rămâne nelocuit
pe o depărtare de 2 ore de la acel fluviu şi că nu se va înfiinţa nici un fel de
stabilimente [ ... ]"55 . De asemenea, toate ostroavele formate de Delta Dunării
treceau sub controlul rusesc 56 •
Reacţiile celorlalte ţări cu interese la Dunăre nu au întârziat să apară.
Austria şi Ungaria ocupau de-a lungul Dunării un teritoriu aproape egal cu cel
al coriveranilor reuniţi. Totuşi, până în 1830, Austria nu a explorat decât
regiunea fluviului aflată în amonte de Carpaţi şi pavilionul său nu apărea decât
rareori pe Dunărea inferioară. Cancelarul imperial prinţul Klemens Wenzel von
Mettemich a pornit "organizarea navigaţiei cu vapori la Dunărea de Jos şi pe
Marea Neagră până la Constantinopol" 57 • Acesta a încheiat tratate de comerţ, a
înfiinţat societăţi de navigaţie, iar "pe calea economică şi negustorească căută
încetul cu încetul să recâştige terenul, pe care l-a pierdut în politică" 58 . Prima
Mihail Kogălniceanu, Cestiunea Dunării, p. 80.
Constantin Buşe, Comerţul exterior prin Galaţi sub regimul de port-franc (1837-1883),
Bucureşti, 1976, p. 20.
52
Ştefan Zeletin, Burghezia română. Originea şi rolul ei istoric, Bucureşti, 1925, p. 45.
53
N. Daşcovici, op.cit., p. 17.
54
Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, serie nouă, voi. III ( 1831-1840),
Bucureşti, 2006, p. 6.
55
C. 1. Băicoianu, Dunărea, privire istorică ... , Anexa VI- Tratatul de pace de la Adrianopole
din 14 septembrie 1829, p. 204.
56
Paul Gogeanu, op.cit., p. 32.
57
N. Daşcovici, op.cit., p. 18.
58
Dinu C. Arian, Chestia Dunării, p. 13.
50

51
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societate austriacă de navigaţie cu aburi pe Dunăre pentru transportul
pasagerilor şi al mărfurilor nu întârzia să apară sub auspiciile "contelui Istvan
Szecheniy, numit comisar regal pentru navigaţia pe Dunăre" 59 , apoi sub
patronajul oficial al guvernului imperial 60 . Aceasta a primit privilegiul absolut
de a naviga pe acest fluviu cu obligaţia de a înfiinţa două linii noi. S-au creat
astfel încă două linii de navigaţie: una care făcea legătura între Dunărea de Jos
şi gurile fluviului, deservind porturile Principatelor Române, cealaltă era
destinată să organizeze traficul de mărfuri de la gurile fluviului la Marea
Neagră, strâmtori, spre Levant. Istoriografia conturează şi ideea conform căreia
era momentul "cel mai oportun pentru acapararea economică a acestor ţinuturi
lipsind orice altă concurenţă similară pe Dunăre, fie din partea Rusiei,
Principatelor Române sau a Turciei". Astfel navigaţia austro-ungară pe Dunăre
se afirma ca o anexă a politicii externe a monarhiei 61 •
În anul 1834, profitând de nivelul apelor Dunării, contele Szecheniy
aflat bordul vasului Argos 62 şi având ca destinaţie porturile româneşti de la
63
Dunăre , "a întreprins o explorare prin trecerea periculoasă de la Porţile de
Fier" 64 şi "a demonstrat posibilitatea creării şi menţinerii unei comunicaţii între
frontierele bavareze şi gurile Dunării" 65 . Acest eveniment a provocat un
asemenea entuziasm, încât Ungaria credea că Pesta e deja port la mare.
Introducerea navigaţiei cu aburi şi instituirea unui serviciu fluvial de
vapoare între capitala imperială şi regiunile din aval au alimentat speranţa de
transformare a Dunării din "arteră naturală a Europei" într-una din cele "mai
importante linii de comunicaţie din Europa" 66 . Într-o lucrare britanică din
1833 67 erau conturate aceste perspective: prin deschiderea navigaţiei pe Dunăre
"bogăţiile teritoriale ale Ungariei[ ... ] ar coborî pe acest fluviu şi pe afluenţii săi
[... ] nu numai spre ruina exportului şi a comerţului de tranzit rusesc, ci şi spre

Constantin Ardeleanu, Gurile Dunării - o problemă europeană. Comerf şi navigafie la
de Jos în surse contemporane (1829-1853), Brăila, 2012, p. 13.
60
D. Demorgny, op.cit., p. 190.
61
C. 1. Băicoianu, op.cit., pp. 36-38.
62
Nava primei companii austriece de navigaţie cu piroscafe pe Dunăre ce va asigura din 1834,
legătura între Europa Centrală şi porturile româneşti de la Dunărea fluvială şi maritimă.
63
Paul Gogeanu, op.cit., p. 33.
64
Jean Bart, În jurul chestiunii Dunării, p. 178.
65
D. Demorgny, op.cit., p. 190.
66
Constantin Ardeleanu, Gurile Dunării ... , pp. 13-14.
67
David Urquhart, Turkey and Jts Resources: Its Municipal Organization and Free Trade; the
State and Prospects of English Commerce in the East, the New Administration of Greece, Jts
Revenue and National Possessions, Saunders and Otley, Londra, 1833.
59
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sporirea prosperităţii interne şi a importanţei politice a statelor de pe frontiera sa
sudică" 6 g.
Problema navigaţiei şi a comerţului avea să-I preocupe în mod deosebit
pe Mihail Sturdza, domnul Moldovei. El a intuit importanţa economică pe care
o prezenta Dunărea pentru dezvoltarea economică a ţării şi propăşirea vechilor
noastre porturi. Înconjurat de ingineri pricepuţi acesta şi-a petrecut aproape
toate verile la Galaţi pentru a supraveghea lucrările de îmbunătăţire a circulaţiei
pe Dunăre 69 . Din vechea cetate, jumătate aflată în ruină, a reuşit să construiască
"Marsilia Dunării" 70 .
În 1834, deşi foarte tânăr, Mihail Kogălniceanu 71 ales ca membru în
delegaţia ce urma să-I întâmpine la Galaţi pe noul principele al Moldovei
Mihail Grigore Sturdza, avea să remarce: "atunci, pentru prima oară, visul meu
deveni realitate: văzui Dunărea şi pe frumoasele sale unde, primele vapoare cu
aburi" 72 . Astfel, inaugurarea primei linii regulate de mărfuri şi pasageri de la
Viena la Sulina a diversificat ruta de călătorie şi mijloacele de transport, în
ciuda transbordării pe uscat în zona Cataractelor şi a Porţilor de Fier 73 .
Secretul acestei dezvoltări a oraşelor româneşti danubiene a constat în
spectaculoasa creştere a activităţilor lor economice. De la două corăbii intrate în
1831 în portul Brăila, s-a ajuns la peste 300, şase ani mai târziu 74 • "Capete de
pod" pentru trimiterea peste hotare a producţiei cerealiere, "oraşe de negoţ" aşa
cum fusese intitulat Turnu Severin în decretul de înfiinţare, aceste centre
dunărene au concretizat importantele urmări pe care le avusese începutul
75
recâştigării drepturilor asupra Dunării de către Principatele Române .
Dezvoltarea agriculturii, modernizarea oraşelor Brăila şi Galaţi, ce "au
înregistrat un aflux de mărfuri şi călători fără precedent" 76 , creşterea ponderii
Constantin Ardeleanu, Gurile Dunării ... , p. 14, apud David Urquhart, Turkey and Its
Resources ... , p. 164.
69
Paul Gogeanu, op.cit., p. 34.
70
Petre Th. Manoilescu, Istoricul reglementării navigaţiunii pe Dunăre, studiu de drept
internaţional, Bucureşti, 1941, p. 45; vezi şi Alexandre A. C. Sturdza, Regne de Michel Sturdza
price n!gnant de Moldavie /838-/849, Librairie Pion, Paris, 1907, p. 68.
71
Excent cunoscător al relaţiilor internaţionale, Kogălniceanu a fost până la sfârşitul vieţii sale
un partizan al politicii externe realiste ţinând cont de coordonatele fundamentale ale situaţiei
internaţionale şi al caracterului specific al problemelor politicii externe ale României. El
considera că înfăptuirea României moderne nu se putea realiza decât prin "integrarea conştiinţei
politicii româneşti în contextul internaţional al epocii" (Dan Berindei, Mihail Kogălniceanu et
les problemes de la po/itique exterieure roumaine, Bucureşti, 1969, pp. 19-20).
72
Paul Gogeanu, op.cit., pp. 32-33.
73
Călători străini... , voi. III, p. 9.
74
1. C. Filliti, Principatele Române de la 1828 la /834, Bucureşti, 1934, pp. 222-223.
75
Dan Berindei, Românii şi Europa ... , pp. 287-288.
76
Călători străini ... , voi. III, p. 7.
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comerţului românesc şi lărgirea ariei sale internaţionale, au ajutat statele
77
române să se integreze în circuitul european •
Moldova şi Ţara Românească au devenit partenere comerciale
importante pentru ţările europene, exportând în principal produse agricole şi
animale, importând produse manufacturiere, bumbac, zahăr, cafea, fier, cărbune
şi altele. Piaţa românească a reuşit să îşi dovedească rentabilitatea prin
posibilităţile sale economice şi să devină o zonă de interes major pentru
cercurile comerciale străine. Ţări care la început erau doar "achizitori
întâmplători" au devenit "cu timpul principalii cumpărători, îndeosebi ai
cereale lor: Anglia, Franţa, statele italiene" 78 •
Din păcate însă conflictele de interese dintre marile puteri au adus
prejudicii navigaţiei, ameninţând chiar cu stagnarea traficului pe Dunăre. Rusia,
şi-a creat, prin politica sa la Marea Neagră şi la gurile fluviului, o poziţie
predominantă. Prin tratatul încheiat cu Turcia la Unkiar Iskelessi la 8 iulie
1833 79 , Rusia a obţinut dreptul exclusiv pentru vasele sale de război de a
80
străbate Marea Neagră şi strâmtorile Bosfor şi Dardanele • În viziunea
diplomaţiei ruse, Dunărea cu gurile sale şi strâmtorile constituiau cheia
succesului politicii Rusiei în chestiunea orientală, în condiţiile în care Imperiul
81
Otoman era considerat "omul bolnav al Europei" . Din moment ce Anglia şi
Austria au fost nevoite în repetate rânduri să intervină pe lângă Rusia, putem
trage concluzia că situaţia gravă de la gurile Dunării devenise de notorietate.
Cele două puteri au trecut chiar şi la acuzaţii directe la adresa Rusiei, "făcând-o
responsabilă că nu înlătură bancurile de nisip care astupau gura Sulinei şi că
scufundă în mod intenţionat epave le vaselor pentru a agrava starea de fapt" 82 •
La mijlocul secolului al XIX-lea avea aspectul unei "păduri de catarge înfipte în
nisipuri, semănate cu corpuri sfărmate ale nave lor străine" 83 .
Pentru a împiedica accesul vaselor în Galaţi şi Brăila, Rusia stabilea
carantine chiar şi pentru vasele care nu aveau mărfuri contaminate, iar
dezinfecţia se făcea la Odessa. Deci procedura implica nişte costuri foarte mari
şi întârzia şi transporturile. În consecinţă, transportul pe braţul Sulina era

Constantin Buşe, op.cit., p. 66.
Paul Gogeanu, op.cit., p. 66.
79
Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza, Dimitrie C. Sturdza, Acte şi documente ... , pp. 332334.
80
Dinu C. Arion, Chestia Dunării, p. 13.
81
A.D. Xenopol, Războaiele dintre ruşi şi turci şi înrăurirea lor asupra Ţărilor Române,
Bucureşti, 1907, p. 262.
82
La Commission Europeenne ... , p. 5.
83
Th. Gâlcă, Navigatiajluvială şi maritimă în România, Bucureşti 1930, p. 83.
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scump, costisitor şi periculos 84 • Primul delegat al Angliei în Comisia Europeană
a Dunării remarca: "după ce gurile Dunării au ajuns în posesia Rusiei au început
să se facă presiuni ca aceasta să facă lucrări de dragare. După adoptarea
liberului schimb de către Marea Britanie, cererile de scoatere liberă a cerealelor
din Principate erau din ce în ce mai presante". Exportul de grâne s-a ridicat de
la 912.000 hl în 1837 la 3.476.700 în 1846 şi 5.315.550 în 1847. "Atunci a
început să fie acuzată Rusia nu numai că nu făcea nimic pentru a scoate
bancurile care obstrucţionau gurile fluviului de la Sulina, ci chiar pentru că
scufunda acolo nave cu scopul de a agrava şi mai mult starea lucrurilor" 85 .
Aşadar, prin politica dusă, Rusia nu respecta prevederile articolului 5 al
convenţiei cu Austria din 1840 urmărind "nimicirea" comerţului austriac cu
Turcia, care se ridica la suma de 70.000.000 de franci în 1850 86 • În condiţiile în
care pentru Anglia şi Franţa comerţul de la gurile Dunării prezenta un interes
deosebit, situaţia Principatelor Române, capabile să le aprovizioneze cu cereale
şi să absoarbă produsele lor industriale, era vitală pentru cele două mari puteri.
Prin măsurile luate Rusia urmărea înlăturarea şi eliminarea concurenţei
cerealelor româneşti cu cele ruseşti pe pieţele externe, împiedicarea statelor
occidentale să se aprovizioneze cu produsele româneşti şi să-şi comercializeze
produsele lor industriale 87 •
Toate obstacolele cu care se confrunta politica comercială a companiei
austriece pe Dunăre şi pe Marea Neagră, politică cu care se identificau şi
interesele monarhiei la gurile fluviului şi în sud-estul Europei, au început a
nelinişti Imperiul habsburgic. Dunărea trebuia să fie, în aceste condiţii, "un
drum liber pentru exportul cerealelor româneşti şi pentru importul mărfurilor
ieşite din fabricile engleze" 88 .
În atare situaţie trebuia să găsească "mijloace de apărare". Drept urmare,
"se fonda, la Viena, Ministerul Navigaţiei şi ca semn al interesului manifestat
de societatea navigaţiei pe Dunăre, comisariatul regal fu creat în cadrul
aceluiaşi consiliu de administraţie al societăţii. Pentru îndeplinirea mai facilă a
scopurilor urmărite, linia orientală maritimă a fost separată de linia danubiană şi
forma o nouă administrare a cărui sediu era la Triest" 89 .

84

Grigore Antipa, Însemnătatea politică şi românească a Dunării în viaţa poporului român,
1940, p. 23.
Ibidem.
A.D. Xenopol, op.cit., p. 262.
N. Dascovici, op.cit., p. 20.
Simeon Mehedinti, op.cit., p. 9.
C.I. Băicoianu, op. cit., p. 42.
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Chestiunea navigaţtet pe Dunăre, care includea în acelaşi timp şi
problema expansiunii comerciale şi industriale, devenise una din preocupările
esenţiale atât ale monarhiei cât şi ale întregului Occident european 90 .
Datorită descoperirilor tehnice şi politicii industriale care favoriza şi
încuraja aplicarea lor, ţările din apusul Europei au atins în prima jumătate a
secolului al XIX-lea un înalt grad de dezvoltare. Agricultura engleză nu mai
putea să satisfacă necesităţile propriei sale populaţii care crescuse considerabil.
Existenţa protecţiei vamale, altădată justificată, nu-şi mai avea acum rostul căci
nu mai corespundea intereselor majorităţii la începutul secolului al XIX-lea.
"Industriaşii, la rândul lor, ajungând să domine o bună parte a opiniei publice,
nu cereau protecţia industrială; ei doreau totuşi reducerea taxelor asupra
cerealelor în scopul îmbunătăţirii traiului şi diminuarea preţului produselor
industriale, ceea ce le-a permis să cucerească pas cu pas piaţa mondială" 91 • În
plus, până la jumătatea secolului al XIX-lea, taxele vamale pentru produsele
agricole au fost diminuate ajungându-se în 1849 la o taxă simbolică, fapt care a
consacrat triumful definitiv al industriaşilor şi al muncitorilor asupra
aristocraţiei rurale.
Odată cu dezvoltarea uluitoare a producţiei engleze, care alimenta
majoritatea populaţiei, conducătorii îmbunătăţeau debuşeurile existente şi, în
acelaşi timp, căutau altele noi. Politica prudentă de expansiune colonială şi
comercială devenea preocuparea primordială a Angliei.
Între 1830 şi 1840 o serie de experţi comerciali au fost trimişi în toate
colţurile lumii în scopul creării unor noi debuşeuri şi descoperirii de noi
mijloace pentru a satisface interesele comerciale ale britanicilor. Atenţia acestor
experţi s-a îndreptat spre regiunile europene capabile să asigure aprovizionarea
cu produse agricole. În acest scop se explorau, în special, regiunile plasate de-a
lungul cursului unor ape, întrucât erau mai uşor accesibile marinei engleze.
Astfel că Marea Neagră şi regiunile care o înconjurau, au fost studiate cu un zel
remarcabil în cursul deceniului al treilea din secolul al XIX -lea. Cu această
ocazie englezii au descoperit pe ţărmurile Mării Negre, dar mai ales în regiunea
danubiană, zone cu o capacitate agricolă productivă ce ofereau f:erspective
vaste intereselor de expansiune a producţiei industriale engleze 2 . Vechiul
principiu al englezilor "cine este stăpân pe apă este şi pe uscat" 93 ne interesa
acum şi pe noi, în condiţiile în care interesele lor coincideau cu ale noastre.
Dar ca şi Austria, englezii s-au lovit pe Dunăre de dominaţia politică a
Rusiei. Acest lucru 1-a determinat pe Ştefan Zeletin să exagereze când a afirmat
90
91

92
93

Ibidem.
Ibidem, pp. 44-45.
Ibidem, pp. 46-47.
Eugeniu Botez, Kiriţescu Nicolae, Războiul pe Dunăre, voi. I, Bucureşti, 1905, p. 20.
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"piedicile pe care le-a întâmpinat

războiul Crimeii "

94

comerţul

a determinat Anglia

să dezlănţuie

.

Aşadar, în contextul rivalităţilor dintre marile puteri, în prima jumătate a
secolului al XIX-lea, problema Dunării nu a cunoscut decât soluţii teoretice.
Punerea lor în practică a fost îngreunată de interesele contradictorii ale Angliei,
Austriei, Franţei şi Rusiei. Adevărata libertate a navigaţiei pe acest fluviu va fi
discutată şi în timpul unor conferinţe ce aveau drept scop rezolvarea unor
dispute ori îndeplinirea unor deziderate.

În evoluţia istorică a poporului, român Dunărea a avut roluri
determinate: de hotar, de arteră de navigaţie, dar şi o importanţă strategică în
polarizarea politică şi diplomatică a statului românesc. Libertatea navigaţiei pe
acest fluviu, în condiţiile existenţei intereselor contradictorii ale Rusiei,
Austriei, Angliei şi Franţei la Dunărea de jos, devenise obligatorie pentru
sănătatea politică şi economică a Europei, însă acest fapt s-a produs abia după
anul 1856. Conotaţiile politice, diplomatice, juridice, economice, geografice şi
tehnice ale problemei Dunării au fost surprinse de istoriografia românească şi
temeinic analizate. Tratatele din 1814 şi 1815 consacrau libertatea de navigaţie
doar pentru unele fluvii europene, Dunărea fiind exclusă de la acest principiu,
însă, în ciuda acestui fapt, tratatul de la Adrianopol lega economia statelor
dunărene de cea europeană, iar la 1834 primul vas austriac avea ca destinaţie
porturile româneşti. În ciuda intereselor contradictorii ale Marilor Puteri până la
jumătatea secolului al XIX-lea, dezvoltarea agriculturii, modernizarea oraşelor
Brăila şi Galaţi, ce au înregistrat un aflux de mărfuri şi călători fără precedent,
creşterea ponderii comerţului românesc şi lărgirea ariei sale internaţionale au
ajutat statele române să se integreze în circuitul european.
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Ştefan Zeletin, op.cit., p. 43.
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TRECERILE PE LA VAMA OITUZ
ÎN TIMPUL CIUMEI DIN ANUL 1829
Dr. Silviu VĂCARU
Getting through the Oituz customs during the 1829 plague
Sumrnary

Before the modern cures for diseases like the plague or cholera, the only way to
impede the spreading during the infestation periods, was to identify the outbreak areas
and stop people from travelling from there to the "clear" ones.
Exactly the same phenomenon was happening at the country borders when
there were such contagious diseases in the neighbouring territories.
Thus, the only circumstances a passing through the customs were allowed, were when
problematic situations were arising and requiring imrnediate solutions.
The customs reports will have indicated information about the provenience of
those who were passing through, their destination and the reason for it.
These reports will provide information about the economica! relationship between
Moldavia and Transylvania, about members of the same farnily located on either sides
of the Oriental Carpathian Mountains, about the rnigration of some Transylvanians to
certain areas in Moldavia and about the transhumant shepherding.
Key Words: customs, Oituz, Moldavia, Transylvania, plague, 1829

La prima vedere subiectul pare unul minor şi lipsit de importanţă pentru
cercetarea istorică. Pentru noi, studierea trecerilor peste frontieră a devenit
interesantă din momentul când am investigat tabelele întocmite la punctele de
frontieră ale Moldovei. După cum se ştie în anul 1829 a bântuit cea mai
puternică ciumă pe care a cunoscut-o Moldova în secolul al XIX-lea. Pentru a
preveni transmiterea bolii în Transilvania autorităţile austriece au luat măsuri
deosebite la graniţa cu Moldova. Au suplimentat numărul de grăniceri şi au dat
ordin ca orice persoană care ar fi încercat să treacă frontiera în mod fraudulos să
fie împuşcată . Cei care doreau să vină legal în Moldova, fie pentru a face
comerţ, fie pentru alte treburi ce nu puteau fi amânate erau nevoite să posede
paşapoarte vizate de responsabili din cadrul administraţiei austriece 2 • Dar cel
mai dificil lucru pentru oamenii ce treceau în Transilvania era obligaţia de a sta
în carantină între 15 şi 21 de zile, în funcţie de zona din care veneau şi de

1

2

Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, d. Vll84, f. 162
Ibidem.
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intensitatea pe care o avea ciuma în acel moment 3 • La rândul lor, autorităţile
4
moldovene au impus restricţii celor care voiau să iasă sau să intre în ţară • În
anul 1829 se putea trece oficial peste graniţă către Imperiul Habsburgic prin
următoarele puncte: Cornu Luncii, Burdujeni, Bicaz, Oituz, Comăneşti în orice
zi a anului şi doar vara, şi pe la Soveja.
Odată cu apariţia ciumei în Muntenia, vicepreşedintele Divanului
Cnejiei Moldovei, generalul maior Mircovici solicita Hătmăniei Moldovei,
unde erau centralizate toate datele sosite din teritoriu referitoare la boala
lipicioasă, să trimită de două ori pe lună rapoarte cu trecerile peste frontieră 5 .
Pentru a răspunde la acest ordin dat de comandantul armatei ruse staţionate pe
teritoriul Moldovei, comandanţii garnizoanelor aflate la punctele de trecere a
frontierei erau obligaţi ca la 15 şi 30 ale fiecărei luni să raporteze numărul de
trecători prin vamă. Cu toate măsurile luate de autorităţi, în luna mai se ivesc
primele cazuri de ciumă şi în Moldova. Pentru a preveni răspândirea bolii în
localităţile unde ea apare se iau măsuri de izolare a bolnavilor, iar în unele
centre urbane se înfiinţează carantine, cum este cazul oraşelor Galaţi, Bârlad,
Focşani sau Iaşi. Măsura era necesară, dar îngreuna deplasarea oamenilor, mai
ales a negustorilor. În felul acesta articolele de import care ajungeau pe piaţă
6
.
deveneau mat scumpe .
Chiar dacă la Arhivele Naţionale din Iaşi se află dosare cu trecerile peste
frontieră pentru o perioadă mai lungă, am ales doar anul 1829, deoarece
persoanele venite în Moldova aveau treburi care nu necesitau amânare. La
nivelul fiecărui punct de frontieră se observă că trecătorii vin din zone
apropiate. Astfel, la vămile din nord întâlnim negustori galiţieni care vin cu
mărfuri pe care doresc să le vândă mai ales la Iaşi. Aproape toţi care trec pe la
MamorniJa aduceau mărfuri de la Viena, în general pânzeturi scumpe şi vin
unguresc .
Trecătorii prin vama de la Comăneşti sunt în majoritate din satele
făgărăşene Galiş şi Făgeţel. Aceştia se îndreptau către locuri din partea de sud a
Moldovei unde duceau sau aduceau oile de la iernat 8 , din Sebeş, de unde veneau
negustori pentru a vinde marfă prin Moldova 9 sau ciobanii din Buholţ 10 , care
La sfărşitul hmii mai toţi cei care treceau pe la vama de la Oituz trebuiau să stea în carantină
21 de zile (Ibidem, f. 9). Într-un raport din 27 iulie 1829 se preciza că la frontiera cu Austria
carantina "a fost ridicată la 21 de zile şi nu se mai acordă nici o reducere" (Pompei Gh.
Samarian, Ciuma, Bucureşti, 1932, p. 531 ).
4
În luna mai autorităţile moldovene trimit către toate isprăvniciile din ţară instrucţiuni ce
trebuiau aplicate la nivel local (Arhivele Naţionale Iaşi, Comitetul sănătăţii, d. 3011829, f. 4-14.
5
Adresa este din 15 februarie 1829 (ldem, Colecţia Litere, d. V/184, f. 22).
6
Apud, Pompei Gh. Samarian, op. cit., p. 524.
7
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, d. V/184, f. 4, 39, 139.
8
Ibidem, f. 45, 68 v.
9
Ibidem, f. 58, 68 v., 79, v., 127
10
Varvara, din satul Boholţ, soţia Ion Mincan, merge să-şi vadă tatăl la Guşeţei (Ibidem, d.
3
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mergeau Ia Guşăţei 11 • Tot pe aici treceau cu turmele de oi la iernat şi oierii din
Selişte 12 . Între aceştia se aflau şi Ion Pătruţ, de naţie român, care trecea vama la
12 septembrie 1829, fiind însoţit de şapte ciobani şi 1740 de oi 13 • În aceeaşi zi
sosea şi Petre Tâmpănaru cu şase ciobani şi 1780 de oi, pentru ca a doua zi să
intre în Moldova Neculai Criste cu opt ciobani şi 2030 de oi şi Neculai Popa
14
însoţit de trei ciobani şi 1326 de oi •
Urmărind rapoartele întocmite de căpitanii de la vămi observăm o
scădere drastică a trecerilor peste frontieră pe întregul an 1829. Sunt săptămâni
întregi când nu este înregistrată nici o persoană intrată în Moldova. Dacă pentru
începutul de an putem considera că drumurile erau impracticabile din cauza
zăpezii şi a viscolului 15 pentru primăvara, vara şi toamna anului 1829 lipsa
trecerilor peste graniţă nu se poate datora decât măsurilor dure impuse de
autorităţile austriece pentru a preveni intrarea ciumei în Transilvania 16 •
Tabelele cuprind mai multe rubrici care ne ajută să vedem locul de unde
vin, naţia pe care o are fiecare trecător, locul unde merg şi cu ce se ocupă
fiecare. Referitor la naţia lor, surprinde faptul că la mulţi dintre ei deşi sunt
supuşi austrieci, locuitori în sate din Transilvania, se spune că sunt moldoveni.
Nu ştim dacă nu este o greşeală pentru că erau vorbitori ai limbii române şi
atunci, vorbind precum grănicerii moldoveni, aceştia din urmă scriau că sunt
moldoveni, dar nu înţelegem de ce la alţii, tot români, se spune că sunt
transilvăneni. Se declarau ei moldoveni? Dacă da, atunci ei nu pot fi decât
bejenari moldoveni plecaţi de o generaţie sau două în Transilvania. Privind cu
atenţie locurile de unde vin acestea sunt: Breţcu (cei mai mulţi), dar şi din
V/207, f. 146). Sat Boholţ, corn. Beclean, jud. Braşov
11
Satul Guşăţeii, comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui, pe atunci sat al M-rii Sf. Sava
(Tezaurul toponimie al României. Moldova, voi. !. Repertoriul istoric al unităţilor admnistrativteritoriale, 1772-1988, partea 1, A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii), A-0, coordonator
Dragoş Moldovan, Bucureşti, 1991, p. 51 0). Aici îşi aduceau oile la iernat ciobanii din Buholţ.
12
Silviu Văcaru, Oieri sălişteni stabiliţi în Moldova la începutul secolului al XIX-lea, în "Terra
Sebus. Acta Musei Sabesiensis", nr. 5, 2013, pp. 361-392.
13
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, d. V/184, f. 149.
14
Ibidem.
15
Căpitanul de la vama Oituz raporta Hătrnăniei că între 1 ianuarie şi 15 ianuarie nu a trecut
graniţa în Moldova niciun om "fiindcă esti marginea închisă cu totul şi nu umblă drumul
nicicum" (Ibidem, f. 9).
16
La 20 septembrie 1829, Vomicia Vrancei raporta Hătrnăniei că potecile şi plaiurile Vrancei
sunt foarte strâmte, de picior, "pe unde nici în alte vremi bune n-au avut urdeniş pe aice nimene,
dar mai vârtos acum cu sporire boalei lipicioasă, din care pricină paza graniţii despre
Transilvanie au adaos înzăcit", şi cine ar încerca să treacă "pintre străji, pe unul ca acela
prinzându-1 au voie a-l împuşca. Şi oricare voiesc a trece pentru negoţ în Moldova sunt sâliţi
mai întâi a scoate paşaport şi a trece prin vamă, şi care trec prin vama Grozeştilor să scoboară
prin plaiul Sovejii fiind drum mai mare şi drept pentru dânşii. Dar nici din partea aceasta a lăsa
nici om, dar nici vită macar a să apropie de dânşii, hotărâţi fiind pe împuşcat. Asemine fiind
poruncit şi plăieşii vomiciei ci păzesc la graniţă a nu lăsa pe nimene de piste hotar fără paşaport
a să scoborî în Moldova" (Ibidem, f. 162).
https://biblioteca-digitala.ro

108

Act a Bacoviensia IX/20 14

Braşov, Săcele, Zărneşti,

Prejmer, Mărtinuş, Zăbala şi Covasna. La Breţcu şi
se pare că era o colonie destul de importantă de moldoveni, dar
surprinde faptul că vin din Zăbala 17 şi alte sate în care acum nu mai există
populaţie românească decât într-un procent foarte scăzut. Aproape toţi sunt oieri
şi îşi aduc la iernat oile în Moldova. Faptul în sine este important, deoarece în
perioada 1828-1832 nu am întâlnit niciun cioban maghiar care să treacă în
Moldova cu oile, păstoritul transhumant fiind practicat numai de români.
Pe tot cuprinsul anului 1828 au trecut pe la vama Oituz 113 persoane,
aproximativ media unei luni dintr-un an în care nu erau probleme cu bolile
contagioase. În această perioadă cei mai mulţi trecători au fost ciobanii 45
(39,82%). Ei soseau cu oile în partea a doua a lunii septembrie şi începutul celei
următoare lăsându-le în grija oamenilor care rămâneau la odăi sau câşle, de
multe ori rude apropiate aşa cum era cazul fiilor lui Ion Munteanu 18 . Nu este
exclus ca o parte dintre cei care rămâneau cu animalele pe timpul iernii, sau
care aveau grijă vara de procurarea furajul pentru sezonul rece, să se fi căsătorit
cu moldovence, făcându-şi pe lângă construcţiile improvizate de la stâne, case
de locuit. Celor una-două locuinţe de la început li se adăugau cu timpul altele
apărând astfel o mică aşezare. Aşa putem să ne explicăm numărul mare de sate
din fostele ţinuturi Tutova, Tecuci sau Covurlui care poartă numele de Odaia lui
... De obicei numele este al stăpânului odăii şi nu al celor care întemeiau satul.
Proprietarii turmelor reveneau prin decembrie-ianuarie, pentru ca în martie să-şi
ia oile din Moldova şi să le ducă în munţii din Transilvania.
O altă categorie însemnată de trecători o constituiau negustorii 38
(33,62%), care veneau să cumpere piei de oaie, lână, mascuri, capre sau
berbeci, iar toamna vin din zona ţinutului Putna, de la podgoriile de la Odobeşti
şi Panciu. Alţii soseau cu speranţa de a vinde prin ţară o serie de produse
precum săpun sau scumpâe (probabil scoarţa unui copac cu acest nume care se
întrebuinţa la tăbăcit). Cei mai mulţi comercianţi veneau însă cu mărfuri de
calitate medie produse sau cumpărate de la Braşov (braşovenii) şi desfăcute
printr-o sumedenie de dughene aflate în mai toate târgurile moldovene. Cu toate
că prin ţară bântuia ciuma, nevoia de a găsi de lucru îi îndeamnă pe oameni să
treacă graniţa şi să-şi încerce norocul în Moldova. Astfel, neamţul Alexandru
Tii, născut în oraşul Varoş 19 , ţinutul Vaşarheli, avea ca ţintă finală Focşanii
unde spera să-şi poată practica meseria pe care o avea, croitoria 20 •
Braşov

Zăbala, judeţul Covasna. În anul 2000 în Zăbala se declarau ca fiind români 906 de persoane
(18,82%), (Buletinul Ligii cultural-creştine ,,Andrei Şaguna" (2006-2008), Sfântu Gheorghe,
2009, f. 149).
18
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, d. V1184, f. 186.
19
Probabil Târgu Mureş. Varoş în maghiară înseamnă "oraş", iar "vaşarhei" înseamnă târg.
20
În anii următori sunt des întâlnite astfel de persoane. Câteva exemple credem că pot fi
edificatoare în acest sens: Cheş Martin cu soţia lui, Ileana, din Târgu Mureş veneau la Roman
"pentru a practica meşteşugul său" (Ibidem, d. V/198, f. 4); Mihai Somo din acelaşi oraş venea
17
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Un caz aparte este acela a sârbului Gheorghie Costantin, născut la
Scoplie, în Serbia, supus otoman şi ce dorea să-şi vândă prin târguri blănurile
lucrate de el.
Legăturile de rudenie între persoane din Transilvania şi cele din
Moldova pot fi şi ele urmărite uşor. Cercetătorii interesaţi de genealogie şi
migraţii găsesc informaţii de primă mână referitoare la familie şi locul de
naştere al unor emigranţi transilvăneni, pe care, în alte condiţii, cu greu le-am
putea descoperi în arhive. Strângând date pe o perioadă mai lungă putem să
21
observăm zonele de unde vin, mai ales pentru bejenari , legăturile pe care le au
cu familiile rămase în Transilvania, putem desluşi de ce se stabilesc în anumite
oraşe sau zone din Moldova. Cercetând acest tip de documente s-ar putea
întocmi o hartă a imigrării, pentru ca apoi să putem studia mai uşor apartenenţa
socială şi naţională, rudenia dintre cei care se statorniceau într-o localitate, numărul
şi ritmicitatea cu care veneau în Moldova şi relaţiile de familie sau confesionale
existente între cei deja stabiliţi mai de mult şi noii veniţi, modul de transmitere a
informaţiilor înspre şi către locul de unde au plecat şi în ce fel păstrau legăturile cu
rudele din Transilvania22 • Aşa am putea desluşi mai uşor măsura în care noii veniţi
şi-au menţinut obiceiurile, portu~ limba 23 şi meseriile practicate.
unde dorea să lucreze ca ciubotar (Ibidem, f. 74); Ana Lucaciu şi Juja Lucaciu din
probabil surori, se îndreptau spre Focşani "spre a deveni slujnice" (Ibidem); Matiias
Andras, lmbre Laslo, Tamaş Iştan, Tamaş sân Tamaş Iştan, Covaci Piter, Dobro Iosip, toţi din
Lemnie se duceau în ţinutul Bacău "la muncă, spre căutarea hranei" (Ibidem, d. V/194, voi. II,
f. 171) şi exemplele pot continua.
21
Dăm aici doar două exemple, din miile existente la nivelul Moldovei, de bejenari
transilvăneni stabiliţi la est de Carpaţi. Din Turia, prin vama de la Soveja, se îndreptau către
satul Domneşti, ţinutul Putna, următorii: Andrei Lupu cu soţia lui, Aniţa, cu doi copii; Andrei
Cărtiş cu soţia lui, Ruxanda, şi o fiică; Neculai şi Ioan Morariu (Idem, Vistieria Moldovei, d.
33/1839, f. 120). După nume toţi par a fi români. Interesant este că vin dintr-un sat în care, în
anul 2000, se declarau ca fiind români doar 44 de persoane (1,12%), (Buletinul Ligii culturalcreştine ,,Andrei Şaguna" (2006-2008), Sfântu Gheorghe, 2009, f. 149). Aceştia se adăugau
altor 60 de bejenari aduşi din Transilvania de spătăriţa Elenco Razu, unii dintre ei de religie
catolică: Samuil sân Neculai Ungurean, Ştefan sân Ioan Ungurean, Dumitru sân Mihai lanoş,
Toader sân Vasile Ungurul, Ion sân Mihai lanoş, Dumitru sân Stan lanoş etc. Pentru aducerea
de bejenari avea hrisov domnesc de la Scarlat Calimah, din 19 ianuarie 1818, reîntărit la 8
martie 1823 de Ioan Sturza (Arhivele Naţionale laşi, Vistieria Moldovei, d. 136/1832, f. 3 v. ).
Din satul Budac (Budacul de Sus, judeţul Bistriţa Năsăud) poposeau la Hangu mai mulţi
bejenari: Higheş Ioan, David Iancionu, Samartin Ioşobu, Martin Birmacu, Ştefi Răchitan şi
Nechita Sârbu (Ibidem, d. 2111836, f. 16 v.-17).
22
Referindu-se catolicii din partea de răsărit a Carpaţilor, Florica şi Dorinel Ichim afirmă că
aceştia: "îşi au o istorie proprie a emigrării lor din Transilvania, în evaluarea căreia trebuia să se
ţină seama de locul de origine, cauzele imediate ale plecării lor în Moldova, gradul de
maghiarizare sau de secuizare a limbii, etapele venirii şi condiţiile concrete ale aşezării acestora
în vetrele vechilor sate din Moldova" (Florica Ichim, Dorinel Ichim, Catolicii moldoveni,
Bacău, 2002, p. 23).
23
Ştefan Ştefănescu, Istorie şi demografie, în Studii. Revistă de istorie", tom 20 (1967), m. 5, p.
939.
la

Bacău

Breţcu,
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Dacă pentru supu~ii străini (sudiţii) avem mai multe catagrafii în care sunt
trecute locurile de naştere 4 , pentru cei veniţi pe cont propriu în Moldova asemenea
date, chiar dacă nu lipsesc, ele sunt împrăştiate prin diferite fonduri, iar strângerea
lor la un loc ar necesita un timp mult prea îndelungat pentru o cercetare ale cărei
rezultate nu poate fi decât o bază de date pentru alte studii.
O astfel de hartă ar fi necesară şi pentru studiul istoriei catolicilor din
Moldova. Aşa am putea înţelege mai bine care erau legăturile dintre catolicii
moldoveni şi cei din partea de sud-est a Transilvaniei, dacă erau români sau
unguri. Statistica meseriilor practicate de români şi de secui sau unguri ne-ar
putea ajuta să desluşim mecanismul apariţiei şi difuzării termenului ceangău la
secui la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi la români către jumătatea celui
25
următor •
De cele mai multe ori în aceste tabele întocmite la graniţă se face
menţiunea expresă că persoana înregistrată merge la ... , dându-se uneori şi
gradul de rudenie. În acest fel avem câteva informaţii sigure despre persoanele
la care vin în Moldova şi anume: locul unde acestea s-au născut, date, fie ele şi
sumare, despre familia lor.
Câteva exemple sperăm să fie sugestive pentru cele spuse mai sus.
Stanciu Schiop din satul Măieruş, trecea vama de la Oituz, pe 18 aprilie 1829,
pentru a merge la un fiu al său stabilit la Sascut 26 • Iosâp Teodoru din Braşov se
îndrepta spre Roman unde dorea să se întâlnească cu un frate al său 27 •

Pentru supuşii francezi, vezi Idem, Noi iriformaţii referitoare la supuşii francezi În Moldova
(1834), în "Anuarul Institutului de Istorie «A D. Xenopol)) Iaşi", tom XLIX, 2012, p. 445-466,
iar pentru cei englezi Paul Cemovodeanu, Catagrafiile sudiţilor britanici din Principate de la
1830 şi 1834, în "Revista de Istorie Socială", 1, 1996, p. 379-394. Pentru supuşii austrieci, cei
mai numeroşi din Moldova, a se vedea Silviu Văcaru, Sorin Grigoruţă, Catagrafia supuşilor
austrieci din ţinutul Huşi din anul 1834, în ,,Prutul", serie nouă, anul 1 (X)/2011, p. 65-86 şi
Arhivele Naţionale Iaşi, Secretariatul de Stat, dosarele 66, 67, 69 şi 186.
25
Văcaru Silviu, Catolicii din Moldova la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a
secolului al XIX-lea (1), în ,,Buletin istoric", nr. 10 (2009), p. 7-22. Primul care foloseşte termenul
ceangău în scris este preotul secui Peter Zăld 25 , într-o petiţie din 11 mai 1772, adresată
comandantului regimentului secuiesc de graniţă, în numele locuitorilor secui din Nicoleşti.
Aceştia se plângeau de încălcarea unei înţelegeri pentru păşunat de către ungurii din Lunea
(Lunea de Sus, Lunea de Jos, Ghimeş Făget, sate de munte, cu populaţie mixtă românomaghiară, aflate pe drumul ce face legătura dintre Miecurea Ciuc şi Bacău, la o anumită distanţă
de secuime), ultimii fiind numiţi şi ceangăi. În alt loc, acelaşi preot afirma: "Mulţi dintre ei mai
locuiesc până acum în munţii care ţin de scaunul secuilor din Ciucul de Sus şi se hrănesc numai
din vânzarea oilor şi a boilor" (Călători străini despre Ţările Române, voi. IX, Bucureşti, p.
509). Termenul este întâlnit către sfărşitul secolului şi la Domokos Teleki care, într-o descriere
a călătoriei sale, spune că secuii din Ciuc îi denumesc pe locuitorii din Lunea Ghimeşului
"ceangăi" (Marius Diaconescu, Peter Zold şi .. descoperirea" ceangăilor din Moldova În a doua
jumătate a secolului al XV111-lea, în "Anuarul Institutului de Istorie «A D. Xenopol)) Iaşi", tom
XXXIX-XL, 2002-2003, p. 263).
26
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, d. V/184, f. 82 v.-83 r.
27
Trecea graniţa la 13 octombrie 1829 (Ibidem, f. 191 v.-192 r.).
24
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Constantin Coltofian din Săcele, de neam moldovean, trecea graniţa, la 14
martie 1829, declarând că merge la satul Poiana 28 , judeţul Bacău, pentru a se
reîntâlni cu rudele 29 • Numele de Coltofian, rar întâlnit în onomastica
românească, este întâlnim şi o altă persoană Mihai Coltofinacă din Mărtinuş,
care se declară tot moldovean şi supus austriac, ceea ce ne arată sigur că locuia
în acel sat. Acesta trecea în Moldova, la 9 februarie 1829, pentru a se duce la
oile sale pe care le avea în ţinutul Covurlui 30 .
Dar nu numai românii veneau să-şi vadă rudele din Moldova. Iani
Condula, evreu de origine, supus al Rusiei, venea de la Ţarigrad la Iaşi pentru a
se întâlni cu un frate al său 3 , pentru ca Petre Sabău, ungur din Braşov, să se
deplaseze la Bârlad unde se stabilise un frate al său 32 .
Chiar dacă depăşim cadrul temporal impus de titlu, dorim să mai
prezentăm câteva exemple de acest gen. Astfel, la 1O octombrie 1830, Iosip
Boieriu, Gheorghi Tăflan, Ioan Socaciu şi Petre Moldovanu, toţi din satul
Mândra, judeţul Braşov, treceau vama pe la Oituz pentru a ajunge la rudele lor
de la Focşani 33 . Nu ştim dacă veneau la o singură persoană, care putea să aibă
un eveniment în familie (nuntă, botez), sau la mai multe care se stabiliseră în
acel oraş.
Legăturile de rudenie dintre locuitorii aflaţi de o parte şi de cealaltă a
Carpaţilor Orientali sunt des invocate în momentul trecerii frontierei. Aniş,
"unguroaică din Moldova" din satul Pârgăreşti, ţinutul Bacău, trecea în
Transilvania spre a merge la Breţcu unde urma să-şi vadă rudele. Era soţia lui
Doboş loji şi avea bilet de chezăşie de la Ianuş Boată, pasnic la Grozeşti 34 .
Nastasia lui Ion Şoşanul, din Şăndreşti, ţinutul Tecuci, "transilvancă din
Moldova", pleca la rudele sale de la Ţermer, ţinutul Cohalmu 35 . Din satul
Olmaş, veneau să-şi vadă rudele din Fărăoani mai multe persoane: Ilec
Săricătiuş, Jivan Macsaş şi Alexi Bocio 36 . Pentru cei care doresc să vadă de
Satul Poiana, comuna Livezi, judeţul Bacău. Cercetând catagrafia din 1820 nu am descoperit
niciun locuitor din acest sat cu numele de Coltofian sau ceva asemănător ( Catagrafiile Vistieriei
Moldovei (1820-1845). IV Ţinutul Bacău. Partea 1 (1820), volum editat de Mircea Ciubotaru,
Sorin Grigoruţă şi Silviu Văcaru, Iaşi, 2013, pp. 299-301).
29
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, d. V/184, f. 49 v.-50 r.
30
Ibidem, f. 28 v.-29 r.
31
Ibidem.
32
Ibidem, f. 191 v.-192 r. Numele de Sabău cu variantele sale nu este întâlnit între supuşii
austrieci din Moldova în 1820 sau din 1834. Mulţi dintre cei menţionaţi aici ca locuind în
Moldova sunt veniţi fără a avea forme legale.
33
Ibidem, d. V/194, voi. II, f. 195.
34
Ibidem, d. V/207, f. 148 v.
35
Ibidem.
36
Ibidem, d. V/194, voi. II, f. 216. În "căutarea hranei" tot spre Faraoani se îndreptau, la 12
septembrie 1832, Boco loji, Maneas Hinto împreună cu soţia sa Marghita şi cu nepoata lor Feir
Iulişca. Aceştia veneau de la Ojdula, localitate situată în apropiere de Târgu Secuiesc, jud.
Covasna (Ibidem, f. 171).
28
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unde vin o parte din catolicii din Faraoani au un indiciu de la care pot pomi o
cercetare aprofundată. Neculai Negoescu şi Ion Macovei din satul Mănăstirea
Caşin treceau pe la vama de la Oituz, în ziua de 5 septembrie 1832, pentru a se
duce în satul Poiana Sărată, comuna Oituz, ţinutul Trei Scaune, la rudele lor.
Deplasarea se făcea cu un scop bine definit: îşi aduceau din Poiana Sărată
viitoarea mireasă 37 . În alte cazuri tinerii se deplasau doar până la vamă unde-~i
întâmpinau fetele care urmau să le devină soţii. Aşa este cazul lui Ion Oncea 8
din Hârja, sau a lui Gheorghi Golpei 39 şi Gheorghe Criste 40 , ambii din satul
Mănăstirea Caşin.

Pe final, am lăsat o informaţie care se referă la viaţa mondenă a capitalei
Moldovei. La sfărşitul anului 1830, doi muzicanţi cu paşapoarte de la Cluj se
îndreptau prin vama de la Bicaz spre Iaşi. Aceştia se numeau: Cristoforuş
Hapne şi Antonius Şiubert41 • Nu ştim dacă între acesta din urmă şi Franţ
Schubert este un grad de rudenie, dar simplul fapt că muzicanţii (violonişti sau
pianişti) veneau să concerteze în saloanele ieşene este demn de remarcat.
Prin succintele date prezentate mai sus nu am încercat altceva decât să
aducem în atenţia celor interesaţi faptul că registrele cu trecerile peste frontieră
pot deveni surse de informare pentru toţi cei care doresc să se ocupe de
emigraţie sau de anumite aspecte ale vieţii sociale.

37

38
39

40
41

Ibidem, d. V/207,f. 24.
Ibidem, f. 91.
Ibidem.
Ibidem, f. 47 v.
Ibidem, d. V/194, voi. II, p. 253.
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Vidomostie pentru streinii sloboziti de peste

No.

Ziua
lunii

99

16

100

17

101

18

102

19

103

20

104

21

105

22

106

23

107

24

108

25

109

26

110

27

111

28

graniţă

Numite şi porecla trecătorilor,
de ce naţie şi protecţie supuşi
Ioan, din neamul său moldovan, supus
austricescu
Ioanu sân Ioan Cojocar, din neam
moldovan, supus austricescu
Ioan Furtună, din neam moldovan, supus
austricescu
Petre Furtună, din neam moldovan, supus
austricescu
Micu Răcoreanu, din neam moldovan,
supus austricescu
Paer Ianuş, din neam ungur, supus
austricescu
Costantin Nichifor, din neam moldovan,
supus austricescu
Ghiru Ianuş, de neamul său ungur, supus
austricescu
Neculai Bădiţoiu, din neam moldovan,
supus austricescu
Moghiur Ianuş, din neam ungur, supus
austricescu
Ioani Mihaiu, din neam ungur, supus
austricescu
Martin Frenţi, din neam ungur, supus
austricescu
Mihail Donat, din neam sas, supus

În Moldova de la 16 ianuari(e)

şi pân(ă)

la 31 ianuari(e) 1829. Oituz

Din ce anumi parte de loc După trecerea sa di pisti
au venit şi cum să numeşti graniţă în ce anumi parte
di loc au mersu
satul şi oraşul său
In Moldova, la ţânut(ul)
Din târgui Breţcului,
ţânut(ul) Vaşarheiu
Covurlui
In Moldova, la ţânut(ul)
Din târgui Breţcului,
ţânut(ul) Vaşarheiu
Tutovii
In Moldova, la ţânut(ul)
Ot sat Coasna, ţânut(ul)
Vaşarheiului
Covurluiului
In Moldova, la ţânut(ul)
Ot sat Coasna, ţânut(ul)
Vaşarheiului
Covurluiului
In Moldova, la ţânut(ul)
Ot sat Zăbala, ţânut(ul)
Vaşarheiu
Covurluiu
Ot sat Săcele, ţânut(ul)
În Moldova, la (I)eşi
Braşov

Ot Braşov
Ot sat

Săcele, ţânut(ul)

Braşov

Ot

Braşov

Ot sat

Săcele, ţânut(ul)

Braşovului

Ot sat Cemat,

Cu ce anumi
s-au dus
f. 19 v.- 20 r.
Spre a-şi vide oile sali
ce le ari acolo la iernat.
trebuinţă

Spre a-şi vide oile sali.
Spre a-şi vide oile sale.
Spre a-şi vide oile sale.
Spre a-şi vide oile sale.
Cu marfă,

braşovenie.

~
.....
~

t:l:l

În Moldova, la (I)eşi

Cu marfă

braşovenie.

În Moldova, la Galaţi

Cu marfă

braşovenie.

În Moldova, la Focşani

Cu marfă

braşovenie.

În Moldova, la (I)eşi

Cu marfă

braşovenie.

~

o

-·

<
(b

::s

"'
;·

-~
o
......

~

ţânut(ul)

Braşovului

Ot sat Lemnie,

ţânut(ul)

Vaşarheiu

Ot sat Prejmer, Jânut(ul)

În Moldova, la (I)eşi

Cu marfă

În Moldova, la (I)eşi

Cu marfă braşovenie.

In Moldova, la

oraş(ul)

Cu marfă

braşovenie.

braşovenie.

......
......
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w

.....
.....
austricescu
Calari lojă, din neam ungur, supus
112 29
austricescu
Neculaiu Cristoiu, din neam transilvanu,
113 30
supus austricescu
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, V/184.

Braşovului

Ot târgu Breţcului,
ţânut(ul) Vaşarheiu

Ot

Braşov

În Moldova, la Gălaţi

Cu marfă braşovenie.

În Moldova, la Gălaţi

Cu marfă

114

1

115

2

116

3

117

4

118

5

119

6

120

7

121

8

122

9

Numile şi porecla trecătorilor,
de ce naţie şi protecţie supuşi
Neculaiu Ghiruş, din neam moldovan,
supus austricescu
Dumitru Sârbu, din neam moldovan, supm
austricescu
Neculaiu Dobros, din neam(ul) său
moldovan, supus austricescu
Dumitru Muntean, din neam(ul) său
moldovan,
supus austricescu
Iani Condula, din neam(ul) sau evreu,
supus rosăenescu
Petre Ceanga, din neam moldovan, supus
austricescu
Dumitru Roman, din neam moldovan,
supus austricescu
Vlad Braşovan(u), din neam moldovan,
supus austricescu
Mihaiu Coltofiană, din neam moldovan,
supus austricescu

braşovenie.

~

la 15 f1· >1829. o·-'
trecerea sa di pisti
Cu ce anumi
graniţă în ce anumi parte
trebuinţă s-au dus
di loc au mersu
f. 28 v.- 29 r.
In Moldova, la ţânutu(l)
Spre a vide oile sale.
Covurluiului
In Moldova, la ţânutu(l) Spre a vide oile sale ci
Covurluiului
li are acolo la iernat.
In Moldova, la ţânutu(l)
Spre a vide oile sale.
Covurluiului

la 1 si

Ziua
No.
lunii

~

(I)eşi

Din ce anumi parte de loc
au venit şi cum să numeşti
satul şi oraşul său
Din târgui Breţcului,
ţânut(ul) Vaşarheiului

Din sat Cosna,

ţânut(ul)

Vaşarheiului

Din sat Cosna,

ţânut(ul)

Vaşarheiului

Din târgui

Breţcului,

ţânut(ul) Vaşarheiului

Ot

Breţcului,
Breţcului,

ţânut(ul) Vaşarheiului

Ot sat Cosna,

ţânut(ul)

Vaşarheiului

Ot sat

o

În Moldova, la ţânutu(l)
Covurluiului
ora-ş(ul)

Iaşului

ţânut(ul) Vaşarheiului

Ot târgui

o

In Moldova,

Ţarigrad

Ot târgui

oân(ă)

După

Mărtinuş, ţânut(ul)

Vaşarheiului
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In Moldova, la ţânutu(l)
Covurluiului
In Moldova, la ţânutu(l)
Gălaţi

In Moldova, la ţânutu(l)
Covurluiului
In Moldova, la ţânut(ul)
Covurluiului

Spre a vide oile sale.
Spre a se întâlni cu un
frate al său.
Spre a vedea oile sale
ce sunt acolo ca iernat.
La oile sale.
Spre a vide oile sale.
Spre a vide oile sale.

n
.....

Pl

te
~
o

<
(ii"
::s

.....
"'

~

~
N
o.....
~

Costantin Muntean, din neam moldovan,
supus austricescu
Ioan Ceanga, din neam moldovan, supus
124 11
austricescu
Gheorghi Trăistariu, din neam transilvan,
125 12
supus austricescu
Stoica Sulica, din neam transilvan, supus
126 13
austricescu
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, V/184.
123

10

Vidomostie pentru streinii

No.

Ziua
lunii

1

1

2

2

3

3

4

4

5
6

5
6

7

7

8

8

trecători

sloboziti di pesti

Numile şi porecla trecătorilor,
de ce naţie şi protecţie supuşi
Gheorghi Goşman, din neam moldovan,
supus austricescu
Gheorghi Ciore, din neam moldovan,
supus austricescu
P(a)văl Savici, din neam sârbu, supus
austricescu
Zahariia Voicenschi, din neam(ul) său
sârbu, spus austricescu
Neculai Cosneanu, din neam(ul) său
moldovan, supus austricescu
Grigore Opre, din neam moldovan, supus
austricescu
Gheorghi Laţcu, din neam transilvan,
supus austricescu
Ioan Dămian, din neam moldovan, supus
austricescu

Din târgu(l)

Breţcului

Din târgu(l)

Breţ-cului

Ot sat

Săcele, ţânutu(l)

Braşovului

Ot sat

Săcele, ţânutu(l)

Braşovului

graniţă

In Moldova, la ţânut(ul)
Covurluiului
In Moldova, la ţânut(ul)
Covurluiului
In Moldova, la ţânut(ul)
Făciiului

In Moldova, la ţânut(ul)
Făciiului

În Moldovia de la 1 martii

şi pân(ă)

ţânutu(l) Vaşarheiului

Gălaţi

Din târgu(l) Breţcului,

In Moldova, la ţânutu(l)

ţânutu(l) Vaşarheiului

Gălaţi

Ot

Braşov

În Moldova, [la] Ieşi

Ot

Braşov

În Moldova, la Ieşi
In Moldova, la ţânutu(l)

ţânutu(l) Vaşarheiului

Gălaţi

Din târgu(l) Breţcului,

In Moldova, la ţânutu(l)

ţânutu(l) Vaşarheiului

Gălaţi

Ot sat

Săcele, ţânutu(l)

Braşovului

În Moldova, la Ieşi

Din târgu(l) Breţcului,

In Moldova, la ţânutu(l)

ţânutu(l) Vaşarheiului

Gălaţi
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Spre a vide oile sale.
Spre a vide oile sale.
Spre a vide oile sale.

la 15 martii anul1829. Oituz.

Din ce anumi parte de loc După trecerea sa di pisti
au venit şi cum să numeşti graniţă în ce anumi parte
satul şi oraşul său
di loc au mersu
Din târgu(l) Breţcului,
In Moldova, la ţânutu(l)

Din târgu(l) Breţcului,

Spre a vide oile sale.

Cu ce anumi
s-au dus
f. 49 v.- 50 r.

trebuinţă

Spre a vedea oile sale.

iţ

.......

~

tJj

Spre a vedea oile sale.
Spre alişverişul

<

său

(6'

::s
V:J

marfă braşovenie.

Spre alişverişul

.....

său

~

marfă braşovenie.

Spre a vide oile sale
vitele sale

~
o

şi

La oile sale.
După negustorie, piei
de oaie şi lână de oi.
La vitele sale ci le are
acolo la iernat.

~
N
o

.ţ:..

-Vl

......

......
9

9

10

10

11

11

12

11

13

12

14

13

15

14

Radu Fenic, din neam moldovan, supus
austricescu
Fiziş lştan, din neam(ul) său ungur, supus
austricescu
Ioan Răcoreanu, din neam transilvan,
supus austricescu
Văsâiu Cioc, din neam transilvan, supus
austricescu
Gheorghi Andreiu Mircanu, din neam
transilvan, supus austricescu
Opre Ţărcuiu, din neam transilvan, supus
austricescu
Costantin Coltofian, din neam moldovan,
supus austriecescu

Ot târgu(l) Breţcului,

In Moldova, la ţânutu(l)

ţânutu(l) Vaşarheiului

Gălaţi

Ot sat Lernnie, ţânutu(l)

Ot sat Săcele,

33

1

34

2

35

3

36

4

Toader Toma, din neam moldovanu,
supus austricescu
Pavăl Ciore, din neam moldovan, supus
austricescu
Ioan Negre, din neam moldovan, supus
austricescu
Pavăl Ceanga, din neam moldovan, supus
austricescu

In Moldova, la ţânutu(l)

ţânutu(l)

Gălaţi

Săcele, ţânutu(l)

In Moldova, la ţânutu(l)
Iaşului

Braşov

Ot sat

Săcele, ţânutu(l)

In Moldova, la ţânutu(l)
Iaşului

Br~v

Ot sat Săcele,

In Moldova, la satul
Poiana, ţînu-t(ul)

ţânutu(l)

Braşov

. - --------- r----- --- ---- -- -- ---- - r---- ""- ---y· --Numile şi porecla trecătorilor,
de ce naţie şi protecţie supuşi

Gălaţi

Braşov

Ot sat

15

Ziua
No.
lunii

In Moldova, la ţânutu(l)

Braşov

Gheorghi Răcoreanu, din neam transilvan, Ot sat Săcele,
supus austricescu
Braşov
Arhivele Naţionale laşi, Colecţia Litere, V/184.
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În Moldova, prin târguri

V aşarheiului
Ot sat Săcele, ţânutu(l)

Bacăului

In Moldova, la ţânutu(l)

ţânutu(l)

Gălaţi

~·-----.-

- - -- - y- r·

-,·

-- -- -r-

0'1

La vitile sali.
După

de boi

negustorie, piei
şi de capră.

La vitile sali.
La vitili sali.
După

negustorie, oi
sau capre.
După negustorie, oi
sau capre.
Spre a vide neamurile
sale.
Spre a vide vitele sale.

--

_.....,.

-- --

Din ce anumi parte de loc După trecerea sa di pisti Cu ce anumi trebuinţă
au venit şi cum să numeşti graniţă în ce anumi parte
s-au dus
satul şi oraşul său
di loc au mersu
f. 69 v.-70 r
Ot târgu(l) Breţcului,
In Moldova, la ţânutu(l) Spre a vedea oile sale
ţânutu(l) Vaşarheiului
Gălaţi
ce sunt acolo la iernat.
Ot târgu(l) Breţcului,
In Moldova, la ţânutu(l)
La oile sale.
ţânutu(l) Vaşarheiului

Gălaţi

Ot târgu(l) Breţcului,

In Moldova, la ţânutu(l)

ţânutu(l) Vaşarheiului

Gălaţi

Ot târgu(l) Breţcului,

In Moldova, la ţânutu(l)

ţinutu(l) Vaşarheiului

Gălaţi
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La oile sale.

La oile sale.

iţ

'

.....
~=>:>

to
~

o
<

~-

r;n
=
.....

-~
~=>:>

o
......
+;:.

Ioan Bolde, din neam moldovan, supus
austricescu
Stan Blebe, din neam transilvan, supus
6
38
austricescu
Feteche Bucur, din neam ungur, supus
7
39
austricescu
Ioan Feniu, din neam moldovanu, supus
40
8
austricescu
Radul Benţa, din neam moldovanu, supus
41
9
austricescu
Morţăn Crăciun, din neam ungur, supus
42
10
austricescu
Stan Feştilă, din neam moldovan, supus
43
11
austricescu
Stoica Tibăr, din neam moldovan, supus
44
12
austricescu
Neculaiu Barbu, din neam moldovan,
45
13
supus austricescu
Ioan Gârneţ, din neam transilvan, supus
46
14
austricescu
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, V/184.
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5

Ot târgu(l) Breţcului,

In Moldova, la ţânutu(l)

ţinutu(l) Vaşarheiului

Gălaţi

Săcele, ţânut(ul)

Ot târgu(l) Breţcului,

In Moldova, la târgui
Bacă ului
In Moldova, la ţinutul
Bacă ului
In Moldova, la ţânutu(l)

ţânutu(l) Vaşarheiului

Gălaţi

Ot sat

Braşovului

Ot sat Casâmbo,

ţânut(ul)

Vaşarheiu

Ot târgu(l) Breţcului,

ţânutu

In Moldova, la

ţânutu(l)

Vaşarheiului

Gălaţi

Ot Vaşarheiu

În Moldova, la Ieşi

Ot satul Zămeşti, ţânutul
V aşarheiului
Ot satul Săcele, ţânut(ul)
Braşovului

Spre a vedea oile sale
ce le ari acolo la iernat.
După negustorie, spre
a cum_Qăra oi.
Spre a cumpăra oi şi
capre.

La oile sale.
La oile sale.

Spre a cumpăra mascuri pt. negustoria sa.
Spre a vide oile sali ci
În Moldova, la Ieşi
li are acolo la iematu
După negustorie, capri
În Moldova, prin ţănuturi
sau oi.

Ot Braşov.

În Moldova, la Bârladu

Cu

marfă, braşovenie.

Din Braşov

În Moldova, la Ieşi

Cu

marfă, braşovenie.

~
.....
~

t::C

~
o
<

-·
"'-·
~

::s
~

Vidomostie pentru streinii sloboziti di pisti 2ranită in Moldovia de la 16 şi pân(ă ) la 30 april(ie) 1829. Oituzul.
Din ce anumi parte de loc După trecerea sa di pisti Cu ce anumi trebuinţă
Numile şi porecla trecătorilor,
Ziua
au venit şi cum să numeşti graniţă în ce anumi parte
s-au dus
No.
lunii
de ce naţie şi protecţie supuşi
di loc au mersu
satul şi oraşul său
f. 82 v.- 83 r
Cu nişte cărut(i),
Ioan Gârneţ, din neam modovan, supus
Ot Braşov
În Moldova, la Ieşi
57
16
braşovenie.
austricescu
FI ore Ciore, din neam moldovan, supus
Din târgu(l) Breţcului,
In Moldova, la ţânutul
La oile sale.
58
17
ţânutul Vaşarheiului
Gălaţi
austricescu
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~

o

~

-.1

59
40

41

42

18
19

20

21

Stanciul Schiop, din neam transilvan,
supus austricescu
Văsâiu Păunel,

din neam transilvanu,
supus austricescu

22

Toma Popovici, din neam moldovan,
supus austricescu
Sabău Ferenţă,

Vid

No.

Ziua
lunii

1

4

Moeruş,

ţinutul Braşovului

Ot sat

Săcele, ţânut(ul)

Braşovului

Radul Pintene, din neam transilvan, supus Ot sat Săcele,
austricescu
Braşovului

din neam ungur, supus
austricescu
Lucaciu Şiei, din neam sas, supus
44
23
austricescu
Ioan Tibă, din neam(ul) său moldovan,
45
24
supus austricescu
Ioniţă Putore, din neam(ul) său moldovan,
46
25
supus austricescu
Lorinţă Iozăp, din neam ungur, supus
47
26
austricescu
Neculaiu Bucşă, din neam(ul) său
48
27
moldovan, supus austricescu
Lazor Crăciun, din neam moldovan, supus
49
28
austricescu
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, V/184.
43

Ot satul

ţânut(ul)

Andrei Constantinovici, transilvan de

Spre a afla un fiu al

Moineştii

riş(ul) său.

Din târgui Breţcului,

ţinutul

Vaşarheiului

-00

său.

Spre a cwnpăra capră i
berbeci, pentru alijve-

In Moldova, la ţânut(ul)
Bacăului, la târgui

Spre a cwnpăra oi sau
capre pentru alijverişu.

Moineşti

Spre a cwnpăra piei di
boi pentru alijverişul

În Moldova, prin târguri

său.

~

.......
$).)

O::l

~
o
<
.......
(1)

Ot oraş Vaşarheiu
Ot sat Herman,

ţânutul

Braşovului

Ot satul

Ivaşfalău, ţânut(ul)

Braşovului
Săcele, ţânut(ul)
Braşovului

Ot sat

În Moldova, prin târguri

Oi pi negustorie, vite.

În Moldova, la Roman

Cu braşovenie.

În Moldova, la Bacău

După

Ot

Braşovu

negustorie, piei
de bou.

În Moldova, Ia Ieşi

Cu

După

negustorie, vite
sau lână di oi.
Negustorie,
braşovenie.

După

negustorie,
deoai.

Botoşani

'

,--,

marfă, braşovenie.

'

,

---

lână

---

Din ce anurni parte de loc După trecerea sa di pisti Cu ce anwni trebuinţă
au venit şi cwn să nwneşti graniţă în ce anumi parte
s-au dus
satul şi oraşul său
di loc au mersu
f. 124 v.- 125 r.
De la Braşov
La Ieşi
Pentru alijveriş(ul) său,
https://biblioteca-digitala.ro
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Din târgui Breţcului, ţânutul In Moldova, la ţârgul
V~heiului
Bârladului
In Moldova, la tărgul
Ot sat Prejmer, ţânutul
Braşovului
Bârladului
In Moldova, la oraş

· ·· Ioboziti d'

Numile şi porecla trecătorilor,
de ce naţie şi protecţie supuşi

In Moldova, la ţânutul
Putnii, la sat Sascutul
In Moldova, la ţânutul
Bacăului, la sat

o

~

lână de oaie i piei de
vite.
Pentru alijverişullor,
scumpâe.
Pentru alijverişullor,
scumpâe.
Cu alijverişul său,

neam, supus austricescu

3

6

5

6

7

9

8

12

Il

12

Gheorghi Costea, i Petcu, i Domir, din
Din satul Săcelă, ţânut(ul) La satul Băleni, ţânut(ul)
neam transilvani, supuşi austriceşti
Braşov
Gălaţi
Radu Costandin i Petcu Manea, din neam Din satul Săcelă, ţânut(ul) La sat Băleni, ţânut(ul)
transilvani, supuşi austriceşti
Gălaţi
Braşov
Ion Găurănca i Niţă Murar, sluga sa, din
De la Braşov
La Roman
neam transilvani, supuşi austriceşti
braşovenie.
Stan Părjul, din neam transilvan, supus
De satul Săcelă, ţânut(ul)
În olatul Focşa-nilor
La oile sale.
austricescu
Braşov
Sobou Izdre, cu 2 slugi a lui, Petre Sobou i
Pentru alijverişullor,
De la oraşul Chezde
În Moldova, prin târguri
Domocuş, din neam unguri, supuşi
Veşarhei
vite.
austriceşti

Martin Crăciun i Şomu, sluga sa, din neam De la oraşul Chezde
În Moldova, prin târguri
unguri, supuşi austriceşti
Veşarhei
Ion Stan Ieremie, din neam transilvan,
Din satul Săcelă, ţânut(ul)
În olatul Focşa-nilor
14
12
Braşov
supus austricescu
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, V/184.
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Vidomostie pentru streinii
No.l Ziua
..
1unu

1

Numite şi porecla trecătorilor,
de ce naţie şi protecţie supuşi
Lore~ţă

1

1

2

1

3

1

4

1

trecători Întraţi

Iosâp, din neam ungur, supus
1 1
austr1cescu
l Stan~iu Luca, din neam moldovan, supus
5
austr1cescu
l Radu. Fenic, din neam moldovan, supus
5
austr1cescu
l Ieremie Co~bul, din neam moldovan,
10
supus austr1cescu

Pentru alijverişullor,
vite.
La oile sale.

di pisti graniţă În Moldovia di la 1 şi pân(ă) la 15 septemvr(ie). Oituzu•.
Pin ce anumi parte de loc a1 După trecerea sa di pisti
Cu ce anumi
~enit şi cum să numeşti satu graniţă în ce anumi parte
trebuinţă s-au dus
şi oraşul său
di loc au mersu
f. 145 v.- 146 r.
Ot târgui Breţcului,
1 In Moldova, la
Spre alijveriş, vinu.
ţânut(ul) Vaşarheiului

Ot târgui Breţcului,

Odobeşti

1

In Moldova la ţânut(ul)

1

In Moldova, la

ţânut(ul) Vaşarheiului

Ot Breţcul, ţânut(ul)

Gălaţi

Vaşarheiului

Din

Braşov
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În Moldova, la Ieşi
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Spre a cunpăra mascuri,__Qentru alijveriş.
Spre a aşeza oile la
iernat.
Negustorie, piei de
vacă.

......
......
\0

N

Ioan Tibă, din neam transilvan, supus
5
10
austricescu
Niţă Dămăian, din neam moldovan,
7
11
supus austricescu
Opre Săcărean, din neam moldovan,
8
14
supus austricescu
Gheorghi Antimir, din neam(ul) său
9
14
moldovanu, supus austricescu
Fior Horghidan, din neam transilvan,
10
15
supus austricesc
Ioan Renţa, din neam transilvan, supus
11
15
austricesc
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, V/184.
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Ziua
No.
lunii

-----------

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

-------.-

Ot

Braşov

Ot Braşov
Ot

5

Săcele, ţânut(ul)

Braşov

Ot târgui

Breţcului,

ţânut(ul) Vaşarheiului

Ot

Braşov

Ot târgui

Breţcului,

ţânut(ul) Vaşarheiului

In Moldova, la

Negustorie, piei de

ţânut(ul) Bacău

vacă.

In Moldova, la
ţânut(ul) Gălaţi

În Moldova, la Focşani

Spre a vede oile sale.
Negustorie, piei de
vacă.

In Moldova, la ţânut(ul)
Covurluiului

Cu oile sale la iernat.

În Moldova, la Ieşi

Nrgustorie,

In Moldova, la ţânut(ul)
Covurluiului

o

~

.......
!:Il

t::O

lână.

Cu oile sale la
iematu.

~
o

-·
"'-·
<:
(1)

:s
!:Il

--

Numile şi porecla trecătorilor,
de ce naţie şi protecţie supuşi

Ioan Braşovanu, din neam(ul) său
transilvanu, supus austricesc
Ioan Grosul, din neam(ul) său transilvanu,
2
5
supus austricesc
Anton lojă, din neam(ul) său ungur, supus
3
5
austricesc
Flore Ciore, din neam(ul) său moldovan,
4
9
supus austricesc
Honcul Slec, din neam(ul) său ungur,
5
9
supus austricesc
Gheorghi Babiş, ot neam transilvan, supus
14
6
austricescu
Arhivele Naţionale laşi, Colecţia Litere, V/184.
1

Săcele, ţânut(ul)

----

---- - --- -------.-- -- - - -

Din ce anumi parte de loc
au venit şi cum să numeşti
satul şi oraşul său
Ot

Braşov

Ot

Breţcul, ţânut(ul)

Vaşarheiului

Ot Breţcul, ţânut(ul)
V aşarheiului
Ot Breţcul, ţânut(ul)
Vaşarheiului

Ot

Breţcul, ţânut(ul)

Vaşarheiului

Ot

Braşov
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-

După

---,-

- - - - -------·- --. - - - - - -

trecerea sa di pisti
graniţă în ce anumi parte
di loc au mersu
In Moldova, pentru
târguri
In Moldova la ţinut(ul)
Focşanilor sau Putnii
In Moldova, la ţinut(ul)
Putnii
In Moldova, la ţinut(ul)
Putnii
In Moldova, la ţinut(ul)
Putnii
In Moldova, la ţinut(ul)
Iaşului

Cu ce anumi
trebuinţă s-au dus
f. 183 v.- 184 r.
Alişverişul său, miţă

sau

lână

de oai.

După alişverişul său,

vinul.
După alişverişul său,

vinul.
După alişverişul său,

vinul.
După alişverişul său,

vinul.
Spre a să întâlni cu un
frate al său.

~o

..ţ..

.

Ziua
No.
lunii
1

2

2

5

3

6

-----------

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

-

Numile şi porecla trecătorilor,
de ce naţie şi protecţie supuşi
Petre Sabău, din neam ungur, supus
Austrii
Gheorghi Iancu!, din neam ungur, supus
austricesc
Neculaiu Gămule, din neam transilvan,
supus Austrii

Alexandru Tii, din neam neamţu, supus
10
4
austricesc
Vârtan Martin, din neam ungur, supus
13
5
austricesc
Iosâp Theodoru, din neam transilvan,
6
13
supus austricesc
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, V/184.

----- - -- -------.-- -- -- - - --- - -- -- -------.- -- - -----Din ce anumi parte de loc După trecerea sa di pisti Cu ce anwni trebuinţă
au venit şi cwn să nwneşti graniţă în ce anumi parte
s-au dus
satul şi oraşul său
di loc au mersu
f. 191 v.- 192 r.
In Moldova, la târgui
Spre a să întâlni cu
Din Braşov
Bârladului
un frate al său.
Din sat(ul) Olmoş,
In Moldova, prin sate i
Cu nişte săponu de
ţânut(ul) Vaşarheiului
târguri
vânzare.
In Moldova, la târgui
Pentru alişveriş(ul)
Din Braşov
Panciului, ţânut(ul)
său scumpie.

----

Focşani

Din oraş(ul) Varoş,
tânut(ul) Vaşarheiului
Din

Ziua
lunii

Numile şi porecla trecătorilor,
de ce naţie şi protecţie supuşi

17

Ioan Cosneanu, din neam transilvian,
supus Austrii

2

17

Dumitru Rogoz şi Ioan Dâmariul, din
neam transilviian, supuşi Austrii

1

17

Ioan Moldovanu, din neam(ul)
moldovan, supus Austrii

1

său

In Moldova, prin
târguri
In Moldova, la oraş
Romanului

Vaşarheiu

Ot Braşov

Vidomostie pentru streinii slobozi di pisti waniţă în Moldovia di la 15
No.

În Moldova, la Focşani

şi pân(ă)

Din ce anumi parte de loc
au venit şi cwn să nwneşti
satul şi oraşul său
Din sat(ul)

Săcele,

ţânut(ul) Braşovului

Din sat(ul)

Săcele,

ţânut(ul) Braşovului

Din sat(ul)

Săcele,

ţânut(ul) Braşovului

Cu meşteşugul său,
croitorie.
După negustorie, va
fi pentru alişveriş.
Spre a să întâlni cu
un frate al său acolo.

la 30 no(i)emvr(ie anul 1829. Oituzul.

După trecerea sa di pisti
graniţă în ce anumi parte

di loc au mersu
În Moldova, piste
Dunăre

În Moldova, piste
Dunăre

În Moldova, piste
Dunăre

Cu ce anumi
s-au dus
f. 198 v.- 199 r.
Spre a vide vitele sali
ci li ari acolo la
iernat.
Spre a vide vitele lor
ce le au acolo la
iernatu.
Spre a vide vitele sale
ci le ari acolo la
iematu.
trebuinţă

iţ
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~
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18

1

19

1

19

1

19

1

25

Gheorghie Costantin, din neam sârbu,
supus otomanicesc
Iona Sîcărean, din neam transilvian,
supus Austrii
Petcul Mâle, din neam transilvian, supus
Austrii
Dumitru Stănciuc, din neam transilviian,
supus Austrii

Din Serbie, di la oraş
Scopie
Din sat(ul) Săcele,

Ioan Stopiciu, din neam moldovan, supus
Austrii

Din târgui

Petre Braşovan, din neam(ul) său
transilviian, supus Austrii
Iani Munteanu, din neam moldovan,
1
29
supus Austrii
Dumitrul Petre, din neam(ul) său
1
29
transilvanu, supus Austrii
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Litere, V/184.
1

29

ţânut(ul) Braşovului

Din sat(ul)

Săcele,

ţânut(ul) Braşovului

Din târgui

Breţcului,

ţânut(ul) Vaşarheiului
Breţcului,

ţânut(ul) Vaşarheiului

Din sat Coasna, ţânut(ul)
Vaşarheiului
Din satul Cosna, ţânut(ul)
Vaşarheiului

Din satul

Săcele,

ţânut(ul) Braşovului

In Moldova,
târg uri
In Moldova,
Panciului
In Moldova,
Panciului
In Moldova,

prin
la târgui
la târgui
la

ţânut(ul) Galaţi

În Moldova, piste Sâret
ţinut(ul) Bâr-ladului
In Moldova, prin sate
prin târguri
In Moldova, prin
târguri şi sate
În Moldova, la Bacău

şi

Spre a petreci marfa
sa, blănărie.
Pentru alişverişul său,
piei di vacă.
Pentru alişverişul său,
piei di vacă.
Spre a vide vitele sali
ci li ari acolo la iernat.
Spre a vide vitele sale
ci le ari acolo la
iematu.
După negustorie,
mascuri.
După negustorie,
mascuri.
După negustorie, după
lână şi miţă.
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RĂSCOALA CATOLICILOR DIN SĂBĂOANI
ÎN MEMORIA POSTERITĂTII

.

Pr. prof. Anton DESPINESCU
The Rebellion Of The Catholics in Sabaoani - For Posterity
Summary
During the Russian occupation in Moldavia between 1829 and 1834 - more
precisely in 1831, the authority's decision of recruiting peasants in order to form a
national police, created a massive resistance on their side.
It was mainly the predominantly catholic villages from the ex Roman region
that expressed a most hostile attitude and who started a rebellion.
The centre of rebellion was in the Sabaoani village, where Russian military units had to
intervene on April 24th 1831, in order to restore the order.
Consequently, the military confrontation had deaths and injuries on both sides.
The peasants' rebellion was defeated and thus they had to conform to newly imposed
legislations.
Key Words: Russian occupation in Moldavia, 1831, rebellion, Roman-Catholic
population, Sabaoani
Instituţie divino-umană,

Biserica a înţeles să respecte şi să ţină seama
de autorităţile statale aşa cum au fost ele de-a lungul secolelor, având în vedere
faptul că aceiaşi oameni sunt şi cetăţeni şi enoriaşi. Respectarea competenţelor
a asigurat relaţiile normale spre binele comun. Cuvintele lui Isus: "Daţi
cezarului ceea ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este a lui
Dumnezeu" (Mt. 22, 21 ), precum şi "Iubiţi pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă
pentru cei care vă persecută, ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri" ( Mt. 5, 4445), au fost îndreptare luminoase şi înţelepte chiar şi în timpurile grele, de
prigoane, din partea uneia sau alteia dintre stăpânirile politice.
În istoria ei multiseculară, minoritatea catolică de la răsărit de Carpaţi
a cunoscut multe şi grele încercări care nu i-au îngăduit o organizare temeinică;
astfel se şi explică persistentul regim misionar de care a avut parte până către
sfârşitul secolului al XIX-lea, când statul român modem, aşa cum a devenit prin
Mica Unire din 1859 şi prin neatâmarea faţă de Poarta Otomană, dobândită în
Războiul de Independenţă din 1877-78, a favorizat viaţa catolică.
Perioada 1818-1884 este cunoscută în istoria catolicilor din Moldova
sub denumirea de Vicariat apostolic, la conducerea căruia s-au perindat 14
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titulari, 10 cu caracter episcopal, ca vicari sau vizitatori apostoliei, iar 4 simpli
ca pro-prefecţi sau prefecţi apostoliei.
Secolul al XIX-lea cunoaşte o influenţă crescândă a Rusiei ţariste în
sud-estul european, în urma repetatelor războaie împotriva turcilor, obligaţi să
bată în retragere. Astfel, în urma războiului ruso-turc din anii 1806-1812,
încheiat cu pacea de la Bucureşti (1812), ruşii ocupă în mod abuziv teritoriul
Moldovei istorice dintre Prut şi Nistru. Câţiva ani mai târziu, în 1828, ei
pornesc un alt război împotriva turcilor, forţând trecerea prin Moldova şi Ţara
Românească, încheiat cu pacea de la Adrianopol, în 1829. Ţările Române
rămân sub ocupaţie rusească până în 1834, producând pagube şi suferinţe
localnicilor. Populaţia catolică din Moldova a avut şi ea multe de îndurat în acei
am.
În luna august 1829, preotul Inocenţiu Pamfili, în calitate de proprefect, împreună cu părintele Rafael Arduini şi un secretar, vizitează întreg
teritoriul Vicariatului Apostolic. Din relatarea făcută forului superior,
Congregaţia De Propaganda Fide, după această vizitare aflăm că numărul
catolicilor se ridica la peste 42.000, trăind în 6.900 de familii; sunt menţionate
12 reşedinţe parohiale şi 137 filiale, răspândite pe tot teritoriul Moldovei,
deservite de doar 14 preoţi misionari, în condiţii grele de deplasare. Biserici nu
existau decât în 46 localităţi, în cea mai mare parte rurale, ceea ce denotă
sărăcia în care se aflau, nefiind în stare să ridice biserici în fiecare din
comunităţile în care trăiau.
Pentru asigurarea ordinei şi a liniştii în principate, administraţia
rusească a găsit cu cale formarea unei miliţii naţionale (armata naţională), în
care urmau să fie recrutaţi din rândul celor de la "talpa ţării" (ţăranii). Aceştia
au considerat iniţiativa guvernanţilor ruşi ca o invenţie a boierilor favorabili
stăpânirii ruseşti; recrutarea se făcea câte un om din 60, pe o durată de trei ani.
Numeroşi ţărani (se estimează circa 60.000) şi-au ridicat glasurile protestând
energic împotriva acestei poveri.
Potrivit Regulamentului Organic, această prevedere trebuia să fie
aplicată, în Moldova, de la întâi ianuarie 1832. În fapt, ea a fost devansată.
Vedem acest lucru din scrisorile din 25 martie şi 24 aprilie 1831, trimise de
către administratorul Anton Grigorovici de la Moara Prefectului, preotului
Placid Angeloni, la Iaşi: " ... Aice, norodu s-au urbuluit tare pentru oameni acei
de oaste, cari cer boierii ... Aş fi venit şi acum (la Iaşi n.n.), dar nu pot, din
pricina că cer oameni la oaste numai decât şi au lipit Hodora şi Moara
Prefectului la un loc şi trebui să dei 2 oameni; şi au hotărât ispravnicu ca
Hodora să dei amândoi oameni şi Moara Prefectului să dei 60 lei; şi Hodora nu
primeşti: zâce să dăm un om pentru pricina aceasta; pe mine m-au purtat şi în
zioa de Paşti şi a dăoa zi şi astăzi la Hârlău, pentru pricina aceasta ... şi pentru
aceste pricini carele arăt Sfinţiii Tale mă închedică pe mine de nu pot vini la
preoţi,
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Eş ... Pe aice, pe la noi, mişălie foarte mare: căzacii umblă prin sate, de prind la
oaste; norodu s-au spăimântat; fugu oamenii pe toati dalurile de frica căzacilor
şi să ascund gheţii oameni şi or să rămâie mulţi oameni fără arătură ... "
Aflând de răscoalele ţăranilor catolici, generalul rus Mircovici, vicepreşedintele Divanului Moldovei (preşedinte era generalul Pavel Kisselef), îl
cheamă pe părintele Angeloni şi îi pune în vedere să meargă în ţinutul
Romanului, în satele Săbăoani, Tămăşeni, Adjudeni şi Răchiteni, unde
misionarii le-ar spune oamenilor că nu sunt obligaţi să respecte dispoziţiile cu
privire la recrutare. Părintele a replicat generalului faptul că nu s-a adresat mai
devreme prefecturii misiunii catolice, aşa cum a făcut mitropolitului şi
episcopilor ortodocşi. Dându-şi seama de greşeală, generalul 1-a rugat pe preot
să-şi ia câţiva confraţi misionari şi să meargă în sate pentru a-i linişti pe ţărani.
Timp de nouă zile preoţii au mers din sat în sat pentru a-i lămuri pe oameni, dar
fără efect; aceştia au ajuns să-i considere pe bieţii preoţi ca pe unelte ale
boierilor, ameninţându-i chiar cu bătaia, zicându-le să-şi vadă de altar şi de
rugăciune, pentru că în treburile lor ei ştiu mai bine ce trebuie făcut.
Satul Săbăoani a devenit un focar puternic al răscoalei. Aici era
parohia catolică cea mai mare a misiunii, numărând la acea vreme, împreună cu
filialele sale, 3.600 de enoriaşi. Aici s-a format comitetul principal de
coordonare a celorlalte sate, amintite deja, în protestul faţă de dispoziţia abuzivă
a stăpânirii. Ştiind că aceasta va recurge la forţă, comitetul s-a adresat şi altor
sate din împrejurimi şi chiar mai de departe, să se coalizeze în acţiunea de
rezistenţă.

Trei sute de husari călări din garnizoana rusească din Roman s-au
îndreptat spre Săbăoani pentru a-i potoli pe răsculaţi. Apropiindu-se de sat şi
văzând marea mulţime de oameni (cam 8.000), îngroziţi de strigătele puternice
de ameninţare, au făcut imediat cale întoarsă. Au revenit, câteva zile mai târziu,
24 aprilie 1831, luni după Duminica Tomei (stil vechi n.n.), cu un batalion de
infanterişti şi 500 de husari călări, sub comanda generalului rus Beghidov, cu
hotărârea de a-i aduce pe răsculaţi "la calea cea bună". Conform tacticii
militare, simulează mai întâi câteva mişcări în jurul satului şi o întoarcere spre
Roman, sperând ca mulţimea să-şi "bage minţile-o cap". Văzând că vacarmul se
înteţeşte, armata intră în sat şi înconjoară cimitirul în care se afla şi biserica din
acea vreme. În cimitir se strânsese întreg satul şi cei veniţi din alte părţi.
Comandantul oştirii s-a străduit din răsputeri să-i convingă pe ţărani că
încorporările care se făceau, şi la care mulţi s-au supus deja, erau spre binele
ţării, al tuturor cetăţenilor, că erau pentru un timp limitat la trei ani, şi doar un
singur om la 60 de familii. În zadar! Mulţimea a început să strige: "Mai bine
murim decât să dăm soldaţi pentru oaste!"
Astfel stând lucrurile, iarăşi conform uzanţei militare, se trag câteva
focuri în aer, pentru avertizare şi intimidare. Fără efect! Mulţimea se dezlănţuie.
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Trece la atac direct, cu pietre, cu ciomege şi cu ce au apucat de-acasă. Urmează
o încăierare cumplită, corp la corp, care durează vreo 20 de minute. Tehnica şi
tactica militară îşi spun cuvântul. Victoria nu putea fi decât de partea armatei.
Observatorii ţărănimii, din turnul bisericii, îşi dau seama de zădărnicia
rezistenţei, şi arborează steagul alb de pace şi supunere. Beligeranţii se retrag.
Încăierarea se soldează cu morţi şi răniţi: doi ofiţeri ruşi ucişi; din rândurile
răsculaţilor 39 de morţi: 30 catolici din Săbăoani, 4 din Pildeşti, 3 din
Gherăeşti, 1 din Barticeşti, 1 din Prăjeşti şi 5 ortodocşi dintre cei care au
coalizat cu săbăonenii. De asemenea, au fost şi 35 răniţi grav, care nu au putu fi
salvaţi, murind în zilele următoare. Unii au fost omorâţi chiar în biserică unde
se refugiaseră. În învălmăşeală au dispărut din sacristie, unde fusese dus, potirul
cu Sfănta Împărtăşanie şi mai multe din albiturile bisericii. Ce profanare! Şi
doar cei din armată erau şi ei creştini, chiar dacă de altă confesiune. Dar la
război mai există respect faţă de cele sacre?!
După liniştirea spiritelor, nu se cunosc noi măsuri imediate luate
împotriva răsculaţilor, decât doar o notă bună sau rea, dată săbăonenilor,
îndeosebi, dar şi celorlalţi răsculaţi, păstrate undeva în cancelariile stăpânirii, în
dulapurile de arhivă.
Ca un post factum, vornicii din Săbăoani, Pildeşti, Tămăşeni, Doljeşti
şi Oţeleni, au fost arestaţi şi cercetaţi de către Departamentul Criminalicesc,
pentru implicare în răscoală.
Din câte se ştie despre această "mare mişelie" (cum se exprima
administratorul de la Hodora), se pare că această acţiune armată, de asemenea
amploare, care a avut loc la Săbăoani, în aprilie 1831, a fost unica.
Într-o scrisoare din 4 mai 1831, adresată Divanurilor Cnejiei Moldovei,
generalul Pavel Kisselef menţiona că, după lupta din 24 aprilie 1831, satele
catolice s-au supus şi au făgăduit "a rămâne pe vreme viitoare în desăvârşită
supunere!" Acelaşi general justifica intervenţia militară, condusă de generalul
Beghidov, prin dorinţa "de a nu se întinde mai departe răul".

~
~
~

~
~
~
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CONDICILE DE CALITĂŢI,
VERITABILE CV-URI ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI
ÎN EPOCA REGULAMENT ARĂ (II)
Drd. Maria BERCEANU
The Quality Registers,
Real CVs ofthe Clerks during the Regulamentary Era
Surnrnary
This article presents an interesting aspect of the modernisation process
that affected the administration of Moldavia Princedom, hence 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, their fortune declaration and the appreciations
they would recei ve when leaving a function. You will find 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 three other such quality registers, compiled for the years
1853, 1854 and 1855, which we have researched at the Archives of Bacau
County.
Key Words: administration, the quality registers, district, state functionary.
În cadrul efortului general de modernizare al societăţii româneşti în
secolul al XIX-lea, un loc important l-a ocupat preocuparea de modernizare a
administraţiei publice locale. 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 Judeţean
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, după modelului trimis de ocârmuire. 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. După ce în numărul VIII/20 13 al "Anuarului
Arhivelor Naţionale Bacău" am publicat integral conţinutul Condicilor de
calităţi alcătuite de isprăvnicie pe anii 1839 şi 1852, continuăm să publicăm în
acest număr conţinutul integral al celor din anii 1853, 1854 şi 1855. Acestea ar
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putea reprezenta un bun instrument de lucru pentru cei
1
problematică •
Condică

interesaţi

de

această

pentru amploeaţii atârnaţi di ştatul administraţiei
des tne
. t u1u1. B acan pe anu 11853 2
Numele, familea, rangul şi nationalitatea amploeatului
Anul
Data şi locul naşterei
Locul
In cari şcoli au învătat
Ce curs de ştiinti
Studiele sale
Ce limbi ştie
Este căsătorit au nu
Numărul copiilor
împregiurări
Casnicele
de

calităţi

Moştenire

Averea di

faţă

Zăstri

Posturile ci au ocupat în
osăbite timpuri

Posturile ce

ocupă

di

faţă

Îndeletnicire în slujbă
Moralitatea
Remuneraţie
Eşire

din post

De sine câştigat
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

lăsat

Ştiinta
Hărnicia

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

Observaţie

Numerul

amploeaţilor

Medelniceriu A. Dimitriu Născut

la 181 O iulie 20
In târg Petrii

Celor în complect
Celor piste stat
Total
şăf mesii

I

Aga Costachi Stratu -

dregătoriu ţinut

Bacău

Născut

la 1822
In Târg Frumosu

Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 1/1853, f. 1-12v, 111854, f. 112v, 111855, f. 1-12 v.
2
Idem, d. 111853, f. 1-12v.
1
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In şcoli obicinuite

şi dascăli

în casă

Cu

dascăli

Greceşti şi moldovineşti

casă

moldovine_şti

Asăminea

Asăminea

Căsători tu

Holteiu

4 copii, doi parte bărbătească

şi

doi

fimeiască

Nimica
In hotar Rediu

în

Nemţeşti, greceşti, franţuzăşti şi

Nimica
Asăminia

ţinut Niamţu,

parte di

moşie
Casă cu locul lor în târg Bacău
In canţilerie isprăv(niciei) ţinut Niamţ, în
iscadronul meliţii i giud( ecătorie)
In epistimie condeiului
Trii ani la Niamţu şi la escadron un anu
şi 6 luni, în giud( ecătorie) un anu.
După a sa cerire
Şăfmesii I
Di la 1833
In ştatu
Cunoaşti formili
Osărdnic cu necruţari, îndiletnic
Cu filotimii, săntiment şi bună purtari
Lucrărili sali au fost lăudati
Au fostu cu rang di med(elnicer) di la
1843 iulie
Meriteşti cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Asăminia

30. 000 galbini
În istanţii mai înalte şi acum ispravnic
Asăminea

Mai multă vreme
După a sa cerire
Ispravnic Destrict Bacău
Di la 1853 maiu 22
In ştatu

Au fostu cu rang di
Să află

agă

în slujbă

Asăminia

Asăminia

îndatorirea de şăf mesii 1-iu, au
săvârşit feliuriti comandirovci în cili mai
gingaşi obiecti atingătoari di atributul
haznelii, de liniştea publicului în
prigătirea şi ecsăcutarea di zahireli în
vremii oştirii rosăeneşti, îndeplinind la
prilej în lipsă şi datoriile de samiş I de
ispravnic dându vii dovezi de vrednică
credintă şi buni pildi.
In complect

In complect

Asăminia

Asăminia

Dv(ornic) Todiraşcu Tăutu- şăf mesii
a III-a
Di 28 ani
In târg Bacău

Slu(ger) Costachi Dămianu a II-a
Di 41 ani
Născut în sat Leţcana

Pi

lăngă
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In şcoli obicinuite la Romanu,
Mitropolie

În şcoli normale
Moldovineşte

Greceşti şi moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Holteiu

Căsători tu
Doi, unul parte bărbătească

N-ari

doi

fimeiască

Nimica, nefiind eşitu din casa părintască
Nimica
Asăminia

Scriitoriu în giud( ecătoria)

ţinutului

Bacău

Doi ani
După

a sa cerire
a III -a
Di la anul 1842 să află slujind, iar şăf di
la 1850
In ştatu
Cunoaşti forrnili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Au fost lăudati lucrărili sali
N-au priimitu
Meriteşti cu dript cuvânt înaintiri
Şăf mesii

în

Nimica
Asăminia

Un loc de casă în Bacău
La anul1833 priv(ighetor) la Bist(riţa)
ţinut Niamţului, la 1837 în giud(ecătoria)
acelui ţinut şi la 1838 cu comisăe
catagrafii la ţinut Bacău.
Asăminea

Asăminea

Să află

şi

Iaşi şi

Priv(ighetor) un anu, la giud(ecătorie) 8
luni şi cu comisăe catagrafii 6 luni
După a sa cerire
Şăf mesii a II -a
Di la 1841 să află slujind, iar şăf di la
1849
In ştatu
Cunoaşti forrnili
Osărdnic cu necruţari, îndiletnic
Cu filotimii, săntiment şi bună purtari
Lucrărili sali au fost lăudati
Au priimitu prin rang
Meriteşti cu dript cuvânt înaintiri
Să află

slujbă

în

slujbă

Asăminia

Asăminia

In complect

îndatorirea de şăf mesii a doa,
în săenţe, au disăvârşit celi mai
gingaşi comandirovci. Păstrează
atestaturili cuviniti, mărturisătoare
bunilor sali purtări.
In complect

Asăminia

Asăminia

Pi

Păstrează

celi mai

atestaturili cuviniti, disăvârşind
comandirovci.

gingaşi

lăngă

lucrări

Di 29 ani
In târg Petrii tinut Niamţu
In şcoli opşteşti

Dv(ornic) Nicu Dămianu- scriitoriu
mesii 1
Di 31 ani
In satu Liţcana ţinut Bacău
In şcoli opşteşti

Moldovineşte

Moldovineşti şi greceşti

Gheorghi Dimitriu -

şăf

mesii - a 4 -a
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Asăminea

Asăminea

Căsători tu

Holteiu
N-ari
Nimica

Unul parte bărbătească
Nimica
200 # şi osăbiti lucruri din casă
Casă cu locul lor în târg Bacău
N-au fostu

131

Asăminia

Un loc de casă în târg
N-au fostu

Bacău

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Regularisăt

di şăf mesii a 4-a
Oi la anul 1840 să află slujind
In ştatu
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriteşti cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă
Asăminia

Scriitoriu mesii r•u
Oi la anul 1840
In ştatu
Cunoaşti formili
Osărdnic cu necruţari, îndiletnic
Cu filotimii, săntiment şi bună purtari
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriteşti cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă
Asăminia

Pi

lăngă

In complect

îndatorirea di scriitoriu mesii
au disăvârşit celi celi mai multi
comandirovci. Păstrează atestaturili
cuviniti, doviditoari bunei sali purtări.
In complect

Asăminia

Asăminia

Ioan Nechiforescu- re2histrator
Oi 30 ani
Nascut în sat Berzunţ tinut Bacău
In şcoli opşteşti

loanu Constandiniu - arhivariu
Oi 22 ani
Născut în târg Bacău
In şcoli opşteşti

Păstrează

atestaturili cuviniti,
disăvârşind celi mai multi comandirovci.

întăi,

Moldovineşte şi musăchiia

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Holteiu
N-ari
Nimica

Holteiu
N-ari
Nimica, nefiind eşitu din casa părinţască
Nimica

Asăminia

Acareturi în târg
N-au fostu

Bacău

Asăminia

N-au fostu

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Asăminea

Reghistrator

Arhivariu
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Di la anul 1840 să află slujind iar
reghistrator di la 1843
In ştatu
Cunoaşti fonnili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii
Au fost lăudati lucrărili sali
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Di la anul 1845 să află slujind iar
arhivariu di la 1851 oct. 1O
In ştatu
Cunoaşti fonnili
Osărdnic cu necruţari, îndiletnic
Cu filotimii, săntiment şi bună purtari
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

In complect

Pi lăngă îndatorirea di arhivariu în curs di
, au di 7 ani săvârşit celi celi mai gingaşi
comandirovci în feliurite însărcinari ci I sau pus di presudstvii, dându vii dovezi di
credinţă. Păstrează atestaturili cuviniti,
doviditoari bunilor sali purtări.
In complect

Asăminia

Asăminia

Păstrează

atestaturili cuviniti,
doviditoari bunelor sali purtări,
disăvârşind celi mai gingaşi
comandirovci.

Di 21 ani
Nascut în târg Roman
In şcoli normale

Dv(ornic) Scărlatu Tăutu- scriitor
mesii a III-a
Di 20 ani
Născut în târg Bacău
In şcoli normale

Moldovineşte şi franţuzăşti

Moldovineşti şi franţuzăşti

Ghiţă

Petroviciu- scriitor mesii a II-a

Asăminea

Asăminea

Holteiu
N-ari
Nimica, nefiind eşitu din casa părinţască

Holteiu
N-ari
Nimica, nefiind

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Nimica
La masa finansului
Scriitoriu
Trii ani
După a sa cerire
Scriitoriu mesii a III-a
Di la anul 1846
In ştatu
Cunoaşti fonnili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri

N-au fostu
Asăminea
Asăminea

Asăminea

Scriitoriu mesii a II-a
Di la anul 1847
In ştatu
Cunoaşti fonnili
Indiletnic
Cu filotimii şi săntiment
Au fost lăudati lucrărili sali
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
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Să află

în

Să află

slujbă

în

Asăminia

Asăminia

Păstră şi

atestaturili cuviniti, doviditoari
bunelor sali purtări.
In complect

Păstreazî

Asăminia

Asăminia

Alecu Constantinu- pomoşnic mesii
arhive
Di 19 ani
Nascut în târg Bacău
In şcoli opşteşti

slujbă

atestaturili cuviniti, doviditoari
bunilor sali purtări.
In complect

Ioanu

Zămescu

lucrărilor

- reghistrator
de întrare

Di31ani
în sat Micşuneştii
In şcoli opşteşti

Născut

ţinut Niamţu

Moldovineşte

Moldovineşti şi musăchiia

Asăminea

Asăminea

Holteiu

Căsătorit

3 copii, unul parte bărbătească

N-ari

şi

doi

fimeiască

Nimica, nefiind eşitu din casa părinţască

Răzeşii

Asăminia

Casă

N-au fostu

în hotar Micşuneştii
cu locul ei în târg Bacău
Nimica
Scriitoriu în giud(ecătoria) Bacău

Asăminea

Asăminea

Asăminea
Pomoşnicu mesii arh(ivei)
Di la anul 1848

Doi ani
După a sa cerire
Reghistrator de întrare
Di la anul 1845

Cverştat

Cverştat

Cunoaşti fonnili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Au fost lăudat
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Cunoaşti

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminea

fonnili
cu necruţari, îndiletnic
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă
Osărdnic

atestaturili cuviniti, doviditoari
bunelor sali purtări.

Păstreazî atestaturili cuviniti, doviditoari
bunilor sali purtări, disăvârşind cili mai
gingaşi comandirovci

Cverştat

Cverştat

Asăminia

Asăminia

Păstră şi

Med(elnicer) Vasili Gheorghiupoliţmaistru T2. Ocnii
Di 30 ani
Născut în Tg. Ocnii

Slug(er) Gheorghi Teodorescut(âr2) Bacău
Di 29 ani
In Botoşani

poliţmaistru
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şcoli opşteşti

In şcoli

opşteşti

Moldovineşte şi greceşte

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Căsătorit

Căsătorit

Unul, parte fimeiască

2 copii, unul parte bărbătească
fim.

20 pogoane vie în podgorie

Viişoara ţinut

Bacău

600#
300#
Di la 1842 în canţilerie isprăv(niciei)
Bacău păr la 1844, di atunci şi păr la
1850 lucrător în canţilerie poliţii Tg.
Ocnii, comisar păr la 1853, di atunci şi
păr acum politmaistru
Asăminea

Asăminia
lăngă

N-ari
200 # şi
Nimica

casă

cu locul ei în târg

Bacău

Căpitan de slujitori la ţinut Bacău şi
împlinitoriu datoriilor la ocol Bist(riţa) di
Sus.

Câti 61uni
După

a sa cerire

Poliţrnaistru

T(ârg) Bacău
Di la 15 octomv(rie) 1852
In ştat
Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii
Au fost lăudati lucrărili sali
Au fostu cu rang di slug(er)
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă
Asăminia

di comisariu şi
au disăvârşit cili
mai gingaşi comandirovci, dându credit,
vii dovezi pentru vrednicia sa, precum
atestaturili şi pristavlenia urmată cătră
Dip(artament) Lăuntru îl mărturisăsc.
In complect
îndatorirea

unul

Asăminea

Doi ani în isprăv(nicie), 6 ani scriitoriu la
poliţie, 3 ani comisariu în acel târg şi
acum poliţrnaistru
După scriitoriu, comisariu, după
comisariu poliţrnaistru
Poliţmaistru Tg. Ocnii
Oi la anul 1853
In ştat
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii, săntiment şi bună purtari
au fost lăudati
Au primit rang di medelniceriu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă
Pi

şi

avută

asăm(enea) poliţmaistru

Păstră şi atestaturili doviditoari bunilor
sali purtări şi disăvârşirea a mai multor
cornandirovci.

In complect

Asăminia

Asăminia

Pitar Panaiti Popoviciu - priv(ighetor)
Bist(riţa) di Sus
Di 45 ani

Dv(ornic) Nicu Ciotia- priv(ighetor)
ocolului Bist(riţa) di Gios
Di 29 ani
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In căpitalie Eşii
In şcoli obicinuiti

In târg Bărladului
In şcoli oQ§teşti
Moldovineşte

Moldovineşti şi greceşte

Asăminea

Asăminea

Căsătorit di la 1840
Cinci copii, trii parti bărbătească

Căsătorit
şi

doi

fimeiască

di la 1848

N-ari
Asăminia

Nimica
70 stânjini

moşii

Gherăeştii

i 100 #

în hotar Mărginenii

şi

130 stânjini tot în hotar Mărginenii şi
cu acareturi şi două petrii di
moară tinut Bacău
Comisar la târg Bacău pără a nu să
înfiinţa poliţie, căpitan de slujitori şi
priv(ighetor) ocol Taz(lău) di Gios ţinut
Gherăeştii

Bacău
Asăminea

Un an comisar, căpitan 6luni
priv(ighetor) 2 ani

şi

Parti di moşiiBacăuîn hotar Borzăştii cu
acareturi pi ia şi vie în hotar Jăvrenii
Bacău tinut Bacău
Nimica
Cu comisăe catagraficeasca la anull845,
la ţinut Niamţului la divanu apelativ, la
anull837 cverştat păn la 1841, la divan
domnesc la 1842.
Ţiind locu de stolnacialnic la secţia a II-a
şi reghistrator la Vistierie, scriitoriu la
comisăe la divanul apilativ şi domnesc.
Doi ani şi giumătate la comisie, trii ani la
Divanul di appel, un an şi şăpti luni la
Divanul domnesc şi la Vistierie doi ani.

După

comisariu, după comisariu s-au
din căpitan au trecut
priv(ighetor) şi din priv(ighetor), după a
sa cerire
Priv(ighetor) ocolului Bist(riţa) de Sus
Di la anul 1849
In ş_tat
Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii şi săntiment
Au fost lăudati lucrărili sali
Au primit rang de pit(ar)
Meriti
Să află în slujbă

Priv(ighetor) ocolul Bist(rita) di Gios
Di la 1853 iunie 23
In ştat
Cunoaşti formili
lndi1etnic
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fost
Meriti
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

înfiinţat poliţie,

Păstră şi atestaturili cuviniti disăvârşind
celi mai gingaşi comandirovci în feliuriti
cazuri.
In complect
Asăminia

După

a sa cerire

Păstră şi atestaturili cuviniti disăvârşind
celi mai multi comandirovci.

In complect
Asăminia
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Şatr(ar) loniţă

Chiriacupriv(ighetor) ocolului Taz(lău) di Sus
Născut la 1815 april 15
In târg Moineştii, ţinut Bacău
In şcoli opşteşti

Ştefănachi Găburiciu - priv(ighetor)
ocolului Taz(lău) di Gios
Di31ani
In sat Bălăniasa, ţinut Bacău
In şcoli normale şi obicinuite

Moldovineşte

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Căsătorit

Căsătorit

iar acum burlacu

N-ari
Nimica

Doi, parti

Asăminea

Moşii

Moşii

în hotar Ardioanii şi Leuntineştii i
acareturi în Moineşti şi 600 #.
Lucrătoriu în canţilerie Cămării Ocnii di
la (1 )829 păr la (1 )836, în canţilerie
isprăv(niciei) Bacău di la 183 7 păr la
1842, reghistrator şi loctinent di samiş,
comisariu la Moineşti di la ( 1)846 şi păr
la 1850 i loctinent la Taz(lău) di Sus.
Asăminea

7 ani la

bărbătească

Casă părinţăşti şi moşii

în hotar

în hotar Poiana

Stroeştii

19.000 lei

În isprăv(nicie) şi alti misii pi den afară
iar pi urmă priv(ighetor)

Asărninea

Cămara,

Di la 1837

şi păr

5 ani reghistrator la
4 ani comisariu la Moineşti
şi doi ani priv(ighetor) Taz(lău) di Sus.
După a sa cerire
Priv(ighetor) ocolului Taz(lău) di Sus.
Di la 1853 avg1.1st 1-•u
In ştat
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii, săntiment, şi bună purtari
Lucrărili sali au fost lăudati
Au primit rang de şă(trar) d avgust 4i la
1845
Meriti şi cu drept cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

la (1)840 în
iar di atunci rănduit
priv(ighetor) şi alti
După a sa cerire
Priv(ighetor) d Taz(lău) di Gios
Di la 1852 mai
In ştat
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii, săntiment şi bună purtari
Au fost lăudati lucrărili sali

Asăminia

Asăminia

Pi lăngă îndatoririli avuti di priv(ighetor),
cornisariu la Moineşti au săvărşit şi
osăbiti comandirovci păstrând
atestaturili di supt nr. 12.101 din (1)838,
3227 din 1840, 13.121 din (1)842,
porunca Dipart(amentului) Lăuntru cu nr.
11.833 din 1846, cu cari s-au rănduit
cornisariu şi porunca din 1853 cu nr.

Păstră şi

isprăv(nicie),

isprăv(nicie),

N-au fost
Meriti
Să află

şi

cu drept cuvânt înaintiri
în slujbă

atestaturi pentru buna sa purtari
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Gheorghi Frunzeti - comisar
cvartalului 1 târ2 Bacău
Oi 30 ani
In Besărabie oraş Bălţi
In şcoli domneşti

Clucer Costachi Cristia- priv(ighetor)
ocolului Trotuş
Oi 35 ani
Născut în târg Bacău
In şcoli opşteşti

Rusăşti, leşăşti şi moldovineşti

Moldovineşti, greceşti şi rusăşti

Asăminea

Asăminea
Căsătorit

Căsătorit

la 1851
Un copil, parti bărbătească
Nimica

N-ari
Nimica
Casă cu locul lor în târg Bacău
400#.
Lucrătoriu în lăuntru canţilerii
isprăv(niciei) ţinut Bacău, amploiat
acum priv(ighetor)

Asăminea

200#.
N-au fost

şi

Asăminea

Asăminea

Asăminea

forrnili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fost
Meriti
Să află în slujbă

4 ani în lăuntru canţilerii, un an amploiat
După a sa cerire
Priv(ighetor) ocol Trotuş
Oi la 28 octomvrie (1)852
In ştat
Cunoaşti forrnili
Indii etnic
Cu filotimii
Au fost lăudati lucrărili sali
Cu rang de clucer
Meriti
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

După a sa cerire
Comisar cvart( al) I
Oi la 1853 fevruarie 15

şi

Cverştat

Cunoaşti

Cverştal

Păstră şi atestaturili cuviniti pentru buna
sa purtari şi disăvârşirea a mai multor
comandirovci
In complect

Asăminia

Asăminia

Păstră şi

atestaturili cuviniti pentru buna
sa purtari

Costachi Gavriliu- suplinit(or)
Oi 33 ani
Născut în târg Bacău
In şcoli opşteşti

Taz(lău)

di Sus
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Moldovineşti

Asăminea

Holteiu
N-ari
Casă cu locul lor în târg Bacău
Nimica
Averi mişcătoari şi becali în târg Bacău
Oi la 1838 în isprăv(nicie) lucrătoriu masa 1 şi
tinut Bacău, stolnacealnic arhivariu şi în altili.

creminală,

di atunci în

giud(ecătoria)

Asăminea

4 ani la isprăv(nicie), 3 ani în în
suplinit( or)
După a sa cerire
suplinit( or)
Oi la 1847

giud(ecătorie),

3 la

lucrările

finansului

şi

di atunci

Cverştat
Cunoaşti

formili

Indiletnic
Cu filotimii
Au fost lăudati lucrărili sali
N-au fost
Meriti
Să află în slujbă
Asăminia
Păstră ŞI atestaturili cu vini ti pentru buna purtari
comandirovci

ŞI

disăvârşirea

a mai multor

Cverştat
Asăminia

Administraţia

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

Administrator, indescifrabil
Pecetea Isprăvniciei ţinutului Bacău
Masa arhivii
Arhivar, Ioan Cos(indescifrabil)
Nr. 15.731
1855 dechem(vrie) 20
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pentru amploeaţii atârnaţi de statul administraţiei
dest ne
. t u 1UI. B ac ă u pe anu 1 18543
Aga Iorg Lipanu - dregătoriu destrict
Dv(ornic) Nicu Dămianu- şăf mesii I
de

calităţi

Bacău

Di 32 ani
In sat Letcanii

Di 30 ani
Născut în căpitalie Eşi
In mai multe scoli atât în
piste hotar

ţinut Bacău

În şcoli opşteşti şi normale

cât şi

Moldovineşti, franţuzăşti, nemţeşti,

Moldovineşti şi greceşti

rusăşti şi

putin greceşte

Asăminea

Asăminea

Holteiu
N-ari
Nimica

Căsătoritu

N-ari
Nimica

Asăminia

Asăminia

Un loc de casă în târg Bacău
Scriitoriu mesii I şi însărcinat în
comandirofci

30.000 #
osăbite

Asăminia

Di la 1840
Să află şi acum
Şăf mesii I şi lucrărilor criminali ceşti
Di la 1840 scriitoriu mesii I iar di la
iunie (1)854 şăf
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii, săntiment şi bună purtari
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă în loc(ul) D.
Med(elnicerul) A. Dimitriu ci au căzut la
boală pi îndelungătă vremi
Asăminia

iar acum burlacu

În mai multe posturi
Ispravnic şi în altili
Câti doi şi 3 ani
După a sa cerire
Ispravnic
Di la 1854 iulie 26
In complect

Au primit rang di

Să află

în

slujbă

Asăminia

Pi lăngă în datorii ci au avut di şăf mesii
1-iu, au disăvârşit cili mai gingaşi
comandiriovci în cili mai gingaşi obiecti.
Păstră şi atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări şi pristavlisăe
Dipartamentului Lăuntru.
3

Prinţipat

Idem, d. 111854, f. 1-12 v (aceleaşi rubrici ca în anul 1853).
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In complect

In complect

Asăminia

Asăminia

Dv(ornic) Todiraşcu
a III-a
Di 29 ani
Născut în târg Bacău

Tăutu- şăf

mesii

În şcoli normale

Slug(er) Costachi Dămianu- şăf mesii
a II-a
Di 42 ani
Născut în sat Leţcanii ţinut Bacău
In şcoli opşteşti la Roman, Iaşi şi
Mitropolie

Moldovineşti

Moldovineşti şi greceşti

Asăminea

Asăminea
Căsătoritu

Holteiu

Doi copii, unul parte bărbătească

N-ari

şi

unul

fimeiască

Nimica, nefiind eşit din casa părinţască

Nimica

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Un loc de casă în târg Bacău
La anul 1833, priv(ighetor) la ocolul
Bist(riţei) ţinut Niamţ, la 1837 în
giud(ecătoria) acelui ţinut şi la anull838
cu comisăe catagrafii la ţinut Bacău

Scriitoriu în giud( ecătoria)

ţinut Bacău

Asăminia

Asăminia

Doi ani
După

a sa cerire
Şăf mesii a 3-a
Di la 1842 să află slujind, iar şăf di la
1850
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au primit
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Priv(ighetor) un an, la giud(ecătorie) 8
luni şi cu comisăe 6 luni
După a sa cerire
Şăf mesii a II -a
Oi la 1841 să află slujind la alti madeli
iar şăf di la 1849
In complect
Cunoaşti formili
Osărdnic cu necruţari, îndiletnic
Cu filotimii, săntiment şi bună purtari
Lucrărili sali au fost lăudati
Au fost cu rang de sluger
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

Pi lăngă îndatorirea avută di şăf mesii a
3-a, au disăvârşit cili mai gingaşi
comandiriovci, păstrând şi atestaturili
cuviniti.

Pi lăngă îndatorirea avută di şăf mesii a
doa, lucrările rosăineşti şi oaştirii, au
disăvârşit feliuriti comandiriovci
atingătoari de buna linişte a publicului,
păstrând atestaturili cuviniti.
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In complect

In complect

Asăminia

Asăminia

Ioan Nechiforescu- reghistrator
Oi31ani
Născut în sat Berzunţ ţinut Bacău
In şcoli opşteşti

Ioan Constantiniu- arhivariu
Oi 23 ani
Născut în târg Bacău
In şcoli opşteşti

Moldovineşti şi musăchiia

Moldovineşti
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Asăminea

Asăminea

Holteiu
N-ari
Nimica

Holteiu
N-ari
Nimica, nefiind eşit din casa părintască

Asăminia

Asăminia

Acareturi cu locul lor în târg Bacău
N-au fostu

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Reghistrator
Oi la 1840 să află slujind, iar reghistrator
di la (1)843
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Au fost lăudati lucrărili sali
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Arhivariu
Oi la 1845 să află slujind iar arhivariu di
la 1851
In complect
Cunoaşti formili
Osărdnic cu necrutari, îndiletnic
Cu filotimii, săntiment şi bună purtari
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

Păstră şi atestaturili cuviniti doviditoari
bunii sali purtări.

îndatorirea avută di arhivariu, au
cili mai gingaşi cornandiriovci
atingătoari de buna linişte aopştii,
păstrând atestaturili cuviniti şi pretovlisăe
Oip(artamentului) Lăuntru.

N-au fostu

Pi

lăngă

disăvârşit

In complect

In complect

Asăminia

Asăminia

Ioan Zămescu - reghistrator lucrărilor
de Întrare
Oi 32 ani
Născut în sat Micşuneştii ţinut Niamţ

Dv(ornic) Costachi Anastasiuscriitoriu mesii 1
Oi 20 ani
Născut în târg Bacău
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şcoli opşteşti

In

şcoli

normale

Moldovineşti şi musăchiia

Moldovineşti şi frantuzăşti

Asăminea

Asăminea

Căsători tu
3 copii, unul parte bărbătească

Holteiu
şi

doi

fimeiască

în hotar Micşuneştii
cu locul ei în târg Bacău
Nimica
Scriitoriu în giud(ecătoria) ţinut

N-ari

Răzeşie

Nimica, nefiind eşit din casa părinţască

Casă

Asăminia
Bacău

Nimica
Scriitoriu în

giud(ecătoria) ţinut Bacău

Asăminia

Asăminia

Un an

Un an

După

După

a sa cerire
Reghistrator di întrare
Di la 1845 să află slujind
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Au fost lăudati lucrărili sali
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

a sa cerire
Scriitoriu mesii I
Di la 1851 să află slujind
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

Cverştal

Păstră şi

atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări, disăvârşind cili mai
multi comandiriovci

Păstră şi atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări.

Cverştal

In complect

Dimitrie Ionescu- scriitoriu mesii a III-a Neculai Micu- scriitoriu mesii a Il-a
Di 20 ani
în târg Bacău
In şcoli OQŞteşti

Di 20 ani
în târg Bacău
In şcoli normale

Născut

Născut

Moldovineşti şi musăchiia

Moldovineşti şi frantuzăşti

Asăminea

Asăminea

Holteiu
N-ari
Nimica, nefiind eşit din casa părinţască

Holteiu
N-ari
Nimica, nefiind eşit din casa părinţască

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

N-au fostu

N-au fostu

Asăminia

Asăminia
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Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Scriitoriu mesii a 3-a
Oi la (1 )849 lucrătoriu în canţilerie iar di
la (1 )854 lucrătoriu mesii a 3-a
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi cu dript
Să află în slujbă

Scriitoriu mesii a II -a

In complect
Cunoaşti formili
Indii etnic
Cu filotirnii
Au fost lăudat
N-au fostu
Meriti şi
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

Păstră şi

atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări.

Păstră şi atestaturili cuviniti doviditoari
pentru buna sa purtari.

Cverştal

In complect

Asăminia

Asăminia

Oi la 1848

Dv(ornic) Iancu Talpău- scriitoriu
mes(ei) 1-iu

Ştefănachi Obrija- scriitoriu
(mesei) creminale

Oi 20 ani

Oi 38 ani
Născut în

Născut

în târg

Moineştii

ţinut

lucrări

Tecuciu la sat Rogoazile

moşie Găuriana

In

În şcoli normale

şcoli

n-au

învăţat, rărnăind

părinţi, învăţătură

Moldovineşti

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Holteiu
N-ari

Holteiu
N-ari

Nimica, nefiind eşit din casa părinţască

Nimica

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

au

căpătat

micu di
di la ei

In giud( ecătoria) Bacău di la 1833,
scriitoriu mesii 1-iu, arhivar
şăf mesii încredinţărilor cu
conrespundenţiile şi şăf mesii

pomoşnic

N-au fostu

epitropiceşti

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Pomoşnic 6 ani, scriitoriu mesii 1-iu 4
ani, arhivariu 4 ani, şăf mesii
încredinţărilor doi ani şi şăf mesii
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epitropii 6 luni
După a sa cerire
Scriitoriu lucrărilor creminale
Di la 1854

Asăminia

Scriitoriu mesii 1-iu
Di la 1850 lucrătoriu în canţilerie
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii şi săntiment
Au fost lăudat
N-au fostu
Meriti şi
Să află în slujbă

Cverştal
Cunoaşti

formili

Indii etnic
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Asăminia

Asărninia

Păstră şi

Păstră şi atestaturili cuviniti doviditoari
bunii sali purtări.

atestaturili cuviniti pentru buna
sa purtari.
Cverştal

Cverştal

Asăminia

Asăminia

Slug(erul) Gheorghi TeodorescuT(ârgul) Bacău
Di 30 ani
Născut în târg Botoşănii
In şcoli opşteşti

Dv(ornic) Vasili Dimitriu- pomojnic
mes(ei) arhivii
Di 16 ani
In sat Călugăra Mari ţinut Bacău
In şcoli normale

poliţmaistru

Moldovineşti

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Căsătorit

Holteiu

3 copii, unul parte bărbătească

şi

doi

fimeiască

Nimica
200 # şi
Nimica

casă

cu locul ei în târg Bacău

N-ari
Casă cu locul lor în târg
Nimica

Bacău

Asăminia

Căpitan

de slujitori la ţinut Bacău şi
împlinitoriu datoriilor de priv(ighetor) la
ocol Bist(riţa) di Sus

Asăminia

Asăminia

N-au avut

Câti 6luni
După a sa cerire
Politmaistru T(ârg) Bacău
Di la 1852 octom(brie) 15
In complect
Cunoaşti formili
Indii etnic

Asăminia
Asăminia
Pomoşnic

mes( ei) arhive
Di la 1854
Cverştal

Cunoaşti

formili

Indiletnic
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Cu filotimii
Lucrărili sali au fost lăudati
Au fostu cu rang de sluger
Meriti şi
Să află în slujbă

Cu filotimii
Au fost lăudat
N-au fostu
Meriti şi
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia
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Păstră şi

atestaturili cuviniti doviditoari
bunii sali purtări.

In complect

In complect

Asăminia.

Asăminia

Gheorghi Frunzeti - comisar în cvartal
1-iu ţănut Bacău

Medelni(cer) Vasili Gheorghiupoliţmaistru T(âre;ul) Ocnii

Di31ani
In Băsărabie la oraş
In şcoli domneşti

Di31ani
Născut în T(ărgul) Ocnii
In şcoli opşteşti

Bălţi

Moldovineşti, rusăşti şi leşăşti

Moldovineşti şi greceşti

Asăminea

Asăminea

Căsătorit

Căsătorit

la 1851
Unul parte bărbătească
Nimica
Asăminia

Nimica

N-au fost

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Comisar cvart(al) 1-iu
Di la 1853 să află în slujbă
Cverştal
Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii
Au fost lăudat

Unul parte fimeiască
20 pogoani vii în podgorie Viişoara ţinut
Bacău

600#
300#
Di la 1842 în canţilerie is(prăvniciei)
Bacău păr la 1844, di atunci şi păr la
1850 lucrătoriu în canţilerie poliţii
T(ărgul) Ocnii, comisariu păr la 1853.
Di atunci şi păr acum poliţmaistru în
acel târg.
Asăminia

Doi ani în is(prăvnicie), 6 ani scriitoriu
la poliţie, 3 ani comisariu în acel târg şi
acum poliţmaistru.
Din scriitoriu comisariu, din comisariu
poliţrnaistru.

Politmaistru T(ârgul) Ocnii
Di la 1853
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
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Au primit rang di med(elnicer) de la
1853
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

N-au fostu
Meriti

şi

Să află

cu dript cuvânt înaintiri
în slujbă

Asăminia

Asăminia

atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări.

Pi lăngă îndatorirea avută di comisar şi
acum poliţmaistru au disăvărşit cili mai
gingaşi comandirovci, disvelindu-şi
vrednicia sa precum îl mărturisăsc
atestaturili cuviniti, pristavlisăea
Dipart(amentului) Lăuntru.

Cverştal

In complect

Asăminia

Asăminia

Pitar Panaiti Popoviciu - priv(ighetor)
ocolului Bist(riţa) de Sus
Di 46 ani
Născut în târg Bărladului
In şcoli opşteşti

Dv(ornic) Nicu Ciotia- priv(ighetor)
ocolului Bist(riţa) de Gios
Di 30 ani
Născut în căpitalie Eşii
In şcoli opşteşti

Moldovineşti

Moldovineşti şi greceşti

Asăminea

Asăminea

Păstră şi

Căsătorit

Căsătorit

la 1840
Cinci copii, 3 parte bărbătească

şi

doi

fimeiască

Nimica
70 stânjeni

moşie

Gherăeştii.

în hotar
1.100 #

130 stânjeni

moşii

Gherăeştiicu

di

Mărginenii şi

în hotar Mărginenii şi
acareturi pi ei şi dooă petrii

di la 1848

N-ari
Nimica
Parte de moşie în hotar Borzăştii cu
acareturi pi ea şi vii în hotar Jăvrenii
tinut Bacău
Nimica

moară ţinut Bacău

Comisariu în târg Bacău pără a să înfiinţa
poliţie, căpitan di slujitori şi pri(ighetor)
la ocol Taz(lău) di Gios ţinut Bacău
Asăminia

Un an comisariu,
pri(ighetor) 2 ani

căpitan

6 luni,

şi

Din comisariu s-au Infiinţat poliţie, din
căpitan au tricut pri(ighetor) şi din

La

comisăe catagraficească

la anul 1845,
la divanu apilativ şi
domnesc. Di la 183 7 cverştal păr la
1841.
Ţiind locu de stolnacealnic la secţie a IIa, reghistrator la vistierie, la comisăe,
divan apilativ şi domnescu
6 luni la comisăe, trii ani la divan
apilativ, un an şi 7 luni la divan
domnescu şi doi ani la vistierie.
ţinut Niamţ

După

a sa cerire

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

147

pri(ighetor) după a sa cerire
Pri(ighetor) ocolului Bis(triţa) di Sus
Oi la 1849
In complect
Cunoaşti fonnili
Indii etnic
Cu filotimii
Lucrărili sali au fost lăudati
Au primit rang di pitar
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Pri(ighetor) ocolului Bis(triţa) di Gios
Oi la 1853 iunie 23
In complect
Cunoaşti fonnili
Indiletnic
Cu filotimii
Au fost lăudati lucrărili sali
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

Păstră şi

atestaturili cuviniti pentru buna
sa purtari. Disăvărşăşti cili mai gingaşi
comandirovci.

Păstră şi

atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări.

In complect

In complect

Asăminia

Asăminia

Şetr(ar) Ioniţă Chiriac- priv(ighetor)
ocolului Taz(lău) di Sus
Născut la 1815 april 15
In târg Moineştii tinut Bacău
In şcoli opşteşti

Ştefănachi Găburici - priv(ighetor)
ocolului Taz(lău) di Gios
Oi 30 ani
Născut în sat Bălăniasa tinut Bacău
In şcoli normale şi obicinuite

Moldovineşti

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Căsătorit

Căsătorit

iar acum burlacu

N-ari
Nimica

Doi, parte bărbătească

Asăminia

Moşie

Casă părinţăşti şi moşie

Moşii în hotar Ardioanii, Leontineştii,
acareturi în Moineşti şi 600 #.
Lucrătoriu în canţilerie Cămării di la 1829
păr la 1836, în canţilerie isprăv(niciei)
ţinut Bacău, di la 183 7 păr la 1842 la
reghistrator şi loctinent di samiş, comisar
Moineşti di la ( 1)845 şi păr la ( 1)850 i
loctinent la Taz(lău) di Sus

în hotar

în hotar Poiana

Stroeştii

19.000 lei

În isprăv(nicie) şi alti misii din afară şi
în urmă pri(ighetor)

Asăminia

Asăminia

7 ani la canţilerie Cămării, 5 ani
reghistrator la isprăv(nicie), 4 ani

Oi la 1827

şi păr

isprăv(nicie),
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comisariu la târg Moineştii şi doi ani
pri(ighetor) la ocol Taz(lău) di Sus
După a sa cerire
Pri(ighetor) ocolului Taz(lău) di Sus
Di la 1853 avgust 1
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
Au primit rang di pitar
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

După a sa cerire
Pri(ighetor) ocolului Taz(lău) di Gios
Di la 1852 rnaiu
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii şi săntiment
Au fost lăudati lucrărili sali
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

Pi lăngă îndatoririle avuti di pri(ighetor),
comisariu la Moineşti au săvărşit şi osăbiti
cornandirovci, păstrând atestaturili supt
nr. 12.101 din (1)838, 3227 din (1)840,
13.121 din (1)842, porunca
Dip(artamentului) Lăuntru cu nr. 11.833
din ( 1)846, cu cari s-au rănduit comisariu
tij cu nr. 13.870 cu cari s-au rănduit
pri(ighetor) după alegirea făcută.

Păstră şi atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări.

In complect

In complect

Asăminia

Asăminia

Costachi Gavriliu - suplent
priv(ighetor) ocolului Taz(lău) di Sus
Di 34 ani
Născut în în târg Bacău
In şcoli opşteşti

Cluc(er) Costachi Cristiapriv(ighetor) ocolului Trotuş
Di 36 ani
In târg Bacău
In şcoli opşteşti

Moldovineşti

Moldovineşti, greceşti şi rusăşti

Asăminea

Asăminea

Holteiu
N-ari
Casă cu locul lor în târg Bacău
Nimica
A veri mişcătoari şi becali în Bacău
Di la 1838 isprăv(niciei) scriitoriu mes( ei)
1 şi creminale, di atunci şi păr acum
giud( ecătoria) ţinut Bacău, stolnacealnic
mes( ei) creminale şi arhivariu.
Asăminia

alti misii.

Căsătorit

N-ari
Nimica
Casă cu locul lor în târg
300 lei
Lucrător

amploeat

Bacău

în canţilerie isprăv(niciei),
şi acum pri(ighetor)

Asăminia
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un (an) amploiat

Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotirnii
Au fost lăudat
N-au fostu
Meriti şi
Să află în slujbă

După a sa cerire
Pri(ighetor) ocolului Trotuş
Di la 28 oct(ombrie) (1)852
In complect
Cunoaşti formili
Indii etnic
Cu filotirnii
Au fost lăudati lucrărili sali
Au primit rang di cluc(er)
Meriti şi
Să află în slujbă

Asăminia

Asărninia

Păstră şi

Păstră şi atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări.

Cverştat

atestaturili cuviniti pentru buna
sa purtari

Cverştal

In com_plect

Asăminia

Asăminia

Administraţia

districtului

Bacău

Această condică di calită(ţile) cinovnici(lor) şi privighitorii di ocoali sub
atâmari di statul aceştii administraţii, fiind alcătuită potrivit formulariului trimis
pi lăngă ofiţii Dipartamentului Lăuntru supt nr. 22.260 din an (1)851 aug. 16.
Să încredinţază cu iscălitura şi punerea peceţii postului.
Administrator, indescifrabil

Pecetea Isprăvniciei ţinutului Bacău
Masa arhivii
Ar(hivariu) Ioan Cos(indescifrabil)
Nr. 15.731
1855 dechemvrie 20
Condică

de

calităţi

pentru amploeaţii atârnaţi di statul administraţiei
destrictului Bacău e anul1855 4

Dv(ornic) Nicu Dămianu- şăf mesii I
ilucrărilor criminale
4

Aga Iorg Lipanu - administrator
District Bacău

ldem, d. 111855, f. 1-12 v. (aceleaşi rubrici ca în anul1853).
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Di 30 ani
In sat Litcanii tinut

Di 31 ani
Născut în căpitalie Eşi
In mai multe scoli atât în Prinţipat cât
piste hotară

Bacău

În şcoli opşteşti

şi

Moldovineşti, franţuzăşti, nemţeşti,

Moldovineşti şi greceşti

rusăşti şi puţin greceşte

Asăminea

Asăminea

Holteiu
N-ari
Nimica

N-ari
Nimica

Asăminia

Asăminia

Casă

30.000 #

Căsătoritu

cu locul chiar în târg Bacău
Scriitoriu mesii 1 şi însărcinat în osăbite
comandirofci

iar acuma-i burlacu

În mai multe posturi

Ispravnic şi în altili
Câti doi şi 3 ani
Di la 1840 şi pără acum
După a sa cerire
Să află şi acum
Ispravnic
Şăf mesii 1 şi lucrărilor creminale
Di la 1840 scriitoriu mesii 1 iar şăf mesii 1
Di la 1854 iulie 26
di la (1)854
In complect
In complect
Cunoaşti forrnili
Indiletnic cu necrutari
Cu filotimii, săntiment şi bună purtari
Lucrărili sali au fost lăudati
Au primit rang di agă
N -au primit
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Pi lăngă îndatorirea avută di şăf mesii 1iu, au săvărşit feliuriti comandiriovci în
cili mai gingaşi obiecti. Păstră şi
atestaturili cuviniti şi pristavlisăia
Dip(artamentului) Lăuntru supt nr. 3.526
din (1)855.
In complect

In complect

Asăminia

Asăminia

Dv(ornic) Todiraşcu
III-a
Di 30 ani
Născut în târg Bacău

Tăutu- şăf

mesii a

Slug(er) Costachi Dămianu- şăf mesii
a II-a
Di 43 ani
Născut în sat Leţcanii ţinut Bacău
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În şcoli normale

In şcoli opşteşti la Roman,
Mitropolie

Moldovineşti

Moldovineşti şi greceşti

Asăminea

Asăminea

Holteiu

Căsători tu
Doi copii, unul parte bărbătească

N-ari
Nimica, nefiind

Eşi şi

şi

unul

fimeiască
eşit

din casa părintască

Nimica

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Un loc de casă în târg Bacău
La anul 1833, priv(ighetor) la ocolul
Bist(riţei) ţinut Niamţului, la 1837 în
giud(ecătoria) acelui ţinut şi la anul
1838 cu comisăe catagrafii la ţinut

În giud(ecătoria) ţinut Bacău

Bacău

Asăminia

Scriitoriu
Doi ani di zile
După

a sa cerire
a III-a
Di la 1842 să află slujind, iar şăf di la
1850
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
Au primit rang di sărdariu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă
Şăfmesii

Priv(ighetor) un an, la giud(ecătorie) 8
luni şi cu comisăe catagrafii 6 luni
După a sa cerire
Şăf mesii a II -a şi lucrărilor oştineşti
Di la 1841 să află slujind, iar şăf di la
1849
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necrutari
Cu filotimii, săntiment şi bună purtari
Lucrărili sali au fost lăudati
Au primit rang di slug(er)
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă
Asăminia

Asăminia

Au disăvârşit cili mai gingaşi
comandiriovci în feliuriti obiecti, păstrănd
atestaturili cuviniti doviditoari bunilor sali
purtări.

Pi lăngă îndatorirea avută di şăf mesii a
2-a, lucrările rosăineşti şi oaştirii, au
disăvârşit feliuriti comandiriovci
atingătoari de buna linişti a publicului,
păstrând atestaturili cuviniti.

In complect

In complect

Asăminia

Asăminia

Ioan Nechiforescu - reghistrator
Di 32 ani
Născut în sat Berzunt tinut Bacău
In şcoli opşteşti

Ioan Constandiniu - arhivariu
Di 24 ani
Născut în târg Bacău
In şcoli opşteşti
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Moldovineşti şi musăchiia

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Holteiu
N-ari
Nimica

Holteiu
N-ari
Nimica, nefiind ~şit din casa Q_ărinjască

Asăminia

Asăminia

Acareturi cu locul lor în târg
N-au fostu

Bacău

Asăminia

N-au fostu

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Reghistrator
Di la 1840 să află slujind, iar reghistrator
di la (1)843
In comQlect
Cunoaşti formili
Indi1etnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
Au fostu cu rang de clucer
Meriti şi
Să află în slujbă

Arhivariu
Di la 1845 să află slujind iar arhivariu di
la 1851 oct(ombrie) 1.
In complect
Cunoaşti formili
Osărdnic cu necruţari, îndiletnic
Cu filotimii, săntiment şi bună purtari
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

Păstră şi atestaturili cuviniti pentru buna
sa purtari.

Pi lăngă îndatorirea avută di arhivariu,
mai
gmgaş1
au
disăvârşit
ci li
feliuriti
cazuri,
comandiriovci
în
păstrând atestaturili cuviniti.

In complect

In complect

Asăminia

Asăminia

Dv(ornic) Costachi Anastasiuscriitoriu mesii 1
Di 21 ani

Ioan Zămescu - reghistrator
lucrărilor de Întrare
Di 33 ani
Născut în sat Micşuneştii ţinut

Născut

In

şcoli

în târg

Bacău

Niamţului

normale

In

şcoli opşteşti

Moldovineşti şi frantuzăşti

Moldovineşti şi musăchiia

Asăminea

Asăminea

Holteiu

Căsătoritu

3 copii, unul parte bărbătească

N-ari

fimeiască

Nimica, nefiind eşit din casa părinţască

Răzeşii

în hotar Micşuneştii
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Casă

Asăminia

Asăminia

Scriitoriu în

giud(ecătoria) ţinut Bacău

cu locul ei în târg Bacău
Nimica
Scriitoriu în giud(ecătoria) ţinut
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Asăminia

Asăminia

Un an

Un an

După

După

Bacău

a sa cerire
Scriitoriu mesii I
Di la 1851 să află slujind
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii
Au fost lăudati lucrărili sali
N-au fostu
Meriti şi
Să află în slujbă

formili
Osărdnic cu necrutari, îndiletnic
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

Păstră şi

atestaturili cuviniti pentru buna
sa purtari, pristavlisăea Dip(artamentului)
Lăuntru supt nr. 3.526, (1)853.

Păstră şi atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări, pristavlisăea
Dip(artamentului) Lăuntru.

In complect

Cverştat

Asăminia

Asăminia

Dv(ornic) Iancu
mesii 1

Talpău-

a sa cerire
Reghistrator di întrare
Di la 1845 să află slujind
Cverştat
Cunoaşti

scriitoriu

Di 21 ani
Născut

în târg

Moineştii

Ştefănachi Obrija- scriitoriu lucrărilor
creminale
Di 38 ani (greşit, apare cu aceeaşi vârstă
ca fn 1854)
In ţinutul Tecuciu la sat Rogoazile moşie

Găoriana

In

În şcoli normale

şcoli

n-au învăţat, rămăind micu di
au căpătat di la ei

părinţi, învăţătură

Moldovineşti

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Holteiu
N-ari
Nimica, nefiind eşit din casa părinţască

Holteiu
N-ari
Nimica

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

In
N-au fostu

giud(ecătoria) Bacău

di la 1833,
scriitoriu mesii I, arhivariu, şăf
mesii încredinţărilor cu conrespondenţiile
şi şăf mesii I epitropiceşti.
pomoşnic
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Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Scriitoriu mesii I
Di la 1850 lucrătoriu în cantilerie
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii
Au fost lăudati lucrărili sali
N-au fostu
Meriti şi
Să află în slujbă

Pomoşnic 6 ani, scriitoriu mesii I, 4 ani,
arhivariu 4 ani şi 1/2, şăfmesii
încredinţărilor doi ani şi şăf mesii
epitropiceşti 6 luni
După a sa cerire
Scriitoriu lucrărilor cremenale
Di la 1854
Cverştat

Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă
Asăminia

Asăminia

Păstră şi

atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări.

atestaturili cuviniti pentru bunili
sali purtări şi disăvărşirea a mai multor
comandirovci.

In complect

Cverştat

Asăminia

Asăminia

Păstră şi

Di 20 ani
în târg Bacău
In şcoli opşteşti

Neculai Săndulescu- scriitoriu mesii a
II-a
Di 22 ani
In târg Petrii ţinut Niamţ
In şcoli normale şi Seminariu

Moldovineşti şi musăchiia

Moldovineşti şi frantuzăşti

Dimitrie Ionescu - scriitoriu mesii a 3-a
Născut

Asăminea

Asăminea

Holteiu
N-ari
Nimica

Holteiu
N-ari
Nimica

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

N-au fostu

N-au fostu

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Scriitoriu mesii a III-a
Di la ( 1)849 lucrătoriu în canţilerie
In complect

Scriitoriu mesii II
Di la 1854
In complect
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Cunoaşti

Cunoaşti

Să află

Indiletnic
Cu filotirnii şi săntirnent
Au fost lăudati lucrărili sali
N-au fostu
Meriti şi
Să află în slujbă

fonnili
Indiletnic cu necrutari
Cu filotirnii
Au fost lăudati lucrărili sali
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
în slujbă

Asărninia

155

fonnili

Asărninia

Păstră şi

atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări.
Cverştat

Cverştat

Asărninia

Asărninia

Dv(ornic) Vasili Dimitriu- pomojnic
mesii arhivei
Oi 17 ani
In sat Călugăra Mari ţinut Bacău
In şcoli normale

Dv(ornic) Dimitrie Bârzu- scriitoriu
mesii a II-a
Oi 20 ani
Născut în târg Bacău
Cu dascăli în casă

Moldovineşti

Moldovineşti, franţuzăşti şi nemtăşti

Asăminea

Asăminea

Holteiu
N-ari

Holteiu
N-ari
Nimica, nefiind împărţită averea

Casă

cu locul lor în târg

Bacău

părinţască

Nimica

Asărninia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Asăminia

Pomoşnic

mesii arhive
Oi la 1854
In complect
Cunoaşti fonnili
lndiletnic
Cu filotirnii
Au fost lăudat
N-au fostu
Meriti şi
Să află în slujbă

Scriitoriu mesii a II-a
Oi la 1851 să află în slujbă
In complect
Cunoaşti formili
lndiletnic
Cu filotirnii
Au fost lăudat
N-au fostu
Meriti şi
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia
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Med(elnicer) Vasili GheorghiuT(âr2ul Ocoei)
Di 32 ani
Născut în târg Ocnii
In şcoli opşteşti

Stolnicu Iancu Ciohorianu T(âr2ul) Bacău
Di 32 ani
Născut în căpitalie Eşii
In şcoli opşteşti şi normale

poliţmaistru

poliţmaistru

Moldovineşti şi greceşti

Moldovineşti şi greceşti

Asăminea

Asăminea

Căsătorit

Căsătorit

di la 1853
Un(ul) parte fimeiască
Douăzăci pogoane vie în podgoria
Viişoara ţinut Bacău

600#
300#
Di la 1842 în canţilerie is(prăvniciei)
Bacău păr la 1844, di atunci şi păr la
1850 lucrătoriu în canţilerie poliţii
T(ărgul) Ocnii, comisariu păr la 1853,
din comisariu poliţmaistru păr acum.
Asăminia

N-ari
Nimica
Asăminia

600#
Scriitoriu Sfatului
alte slujbe.

orăşinesc

din Bacău

Asăminia

Doi ani în is(prăvnicie), 6 ani scriitoriu
la poliţie, trii ani comisariu în acel târg.
Din scriitoriu comisariu, din comisariu
politmaistru şi acum.
Politmaistru T(ârgul) Ocnii
Di la 1853
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
Au primit rang di med(elnicer) de la
1853
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

4 ani scriitor, iar celelanti
săvărşirea lor.
După

păr după

a sa cerire

Politmaistru T(ârgul) Bacău
Di la 1855
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii _şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
Au primit rang di stolnicu
Meriti
Să află

şi

cu dript cuvânt înaintiri
în slujbă

Asăminia

Asăminia

Pi lăngă îndatorirea avută di comisar şi
acum poliţmaistru au disăvărşit cili mai
gingaşi comandirovci, pristavlenia
Dipart(amentului) Lăuntru, păstrând
atestaturili cuviniti

Păstră şi atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări şi disăvărşirii a mai
multor comandirovci.
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Slu(ger) Iancu Mancaş - priv(ighetor)
ocolului Bist(riţa) de Gios
Di 35 ani
Născut în târg Petrii ţinut Niamţ
In şcoli opşteşti

Neculai Fagosviciu- priv(ighetor)
ocolului Bist(riţa) de Sus
Di 26 ani
Născut în târg Botoşăni
In şcoli normale
Moldovineşti, nemţăşti şi latineşte

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Căsătorit

Căsătorit

Cinci copii, din care numai unul parti

Unul, parte bărbătească

fimeiască

Casă

Nimica
2.500 #
2.000#
Cu osăbiti

cu loc, un han şi un alt loc în târg

Bacău

Nimica
1.000 #
însărcinări

avuti di la

În diosebiti sljbe

is(prăvnicie ).

Asăminia
Păr după disăvărşirea

Asăminia
Păr după disăvărşirea

lor

lor

Asăminea

Asăminea

Pri(ighetor) ocolului Bis(triţa) di Sus
Di la 1855
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi cu dript cuvânt înaintiri
Să află în slujbă

Pri(ighetor) ocolului Bis(triţa) di Gios
Di la 1852 iunie 19
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
Au primit rang di slug(er)
Meriti şi înaintiri
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări şi pristavlenia
Dipart(amentului) Lăuntru supt nr.---

Pi lăngă îndatorirea avută di pri(ighetor)
au disăvărşit cili mai gingaşi
comandirovci în feliuriti obiecti, păstrând
atestaturili cuviniti

In complect

In complect

Asăminia

Asăminia

Păstră şi

1

157

Şătr(ar) loniţă Chiriac -

1

Dv(ornic) Manolachi Galeriu-
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priv(ighetor) ocolului

Taz(lău)

di Sus

Născut

priv(ighetor) ocolului Taz(lău) di Gios

la 1815 april 15
In târg Moineştii ţinut Bacău
In şcoli opşteşti

Născut

Moldovineşti

Moldovineşti şi nemtăşti

Asăminea

Asăminea

Căsătorit

Di 41 ani
în sat Crosnicu din Bucovina
In şcoli normale

Căsătorit

iar acum burlacu

Cinci copii, unul parte bărbătească şi
patru fimeiască
Nimica
Moşie în hotar Ilieştii şi Hamienii ţinut

N-ari
Nimica
Asăminia

Bacău

Moşii

în hotar Ardioanii, Leontineştii i
acareturi în Moineşti şi 600 #.
Lucrătoriu în canţilerie Cămării di la
(1)829 păr la (1)836, în canţilerie
isprăv(niciei) ţinut Bacău, di la 183 7 păr
la 1842, reghistrator şi locontinent di
samiş, comisariu la Moineşti di la (1 )845
şi păr la (1)850 şi locontinent la Taz(lău)
di Sus.
Asăminia

260

stănj( eni) moşie cumpărătură

Ilieştii şi

o piatră di

în hotar

moară

Cinovnic în isprăv(nicia) ţinut Bacău la
masa finansului şi în alti slujbe cu
poroncile cărmuirii.

În canţilerie 3 ani şi în osăbite slujbe 6 ani
După a sa cerire
Pri(ighetor) ocolului Taz(lău) di Gios
Di la 1855 alesu di pri(ighetor)
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic
Cu filotimii şi săntiment
Au fost lăudati lucrărili sali

N-au fostu
Meriti

în

şi

Asăminia

7 ani la Cămara Ocnii, 5 ani reghistrator
la isprăv(nicie ), 4 ani comisariu la
Moineştii şi doi ani pri(ighetor)
Taz(lău) di Sus
După a sa cerire
Pri(ighetor) ocolului Taz(lău) di Sus
Di la 1853 avgust 1
In complect
Cunoaşti formili
Indiletnic cu necruţari
Cu filotimii şi săntiment
Lucrărili sali au fost lăudati
Au primit rang di şăt(rar) di la 1845
avgust 4
Să află

Hamienii

slujbă

Să află

şi

cu dript cuvânt înaintiri
în slujbă

Asăminia

Asăminia

Pi lăngă îndatorirea avută di
pri(ighetor), au disăvărşit celi mai multi
comandirovci în feliuriti cazuri, păstrând
atestaturili supt nr. 12.101 din (1)838,
3.227 din (1)840, 13.121 din (1)842,

Pi lăngă îndatorirea avută di pri(ighetor),
au disăvărşit celi mai gingaşi
comandirovci în feliuriti obiecti, păstrând
şi atestaturili cuviniti şi pristavlenia
Dip( artamentului) Lăuntru.
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porunca Dip(artamentului) Lăuntru cu
nr. 11.833 din (1)846, cu cari s-au
rănduit comisariu asăminea a
Dip(artamentului) nr. 13.870 din (1)853
cu cari s-au rănduit pri(ighetor) alegirii
urmată.

In complect

In complect

Asăminia

Asăminia

Gheorghi Frunzeti -comisar in
cvartall-iu ţănut Bacău
Oi 32 ani
In Băsărabie la oraş Bălţi
In şcoli domneşti

Iordachi Galinu - priv(ighetor)
ocolului Trotuş
Oi 30 ani
Născut în sat Scurta ţinut Putna
In şcoli opşteşti

Moldovineşti, rusăşti şi leşăşti

Moldovineşti

Asăminea

Asăminea

Căsătorit la 1851
Unul parte bărbătească

Holteiu
N-ari
100 stănj( eni)

Nimica
Asăminia

în hotar Boiştea

Nimica
20(0?) stănj( eni) moşie cumpărătură tot
în acel hotar
Scriitoriu în isprăv(nicia) şi
giud( ecătoria) ţinut Putnii

200#
N-au ocupat
Asăminia

Asăminia

Asăminia
Asăminia

Comisar cvart(al) 1
Oi la 1853 fevr(uarie) 15

să află

slujind

Cverştat

Cunoaşti formili
Indii etnic
Cu filotimii
Lucrărili sali au fost
N-au fostu
Meriti şi
Să află în slujbă

moşie

ţinut Bacău

lăudati

Un an la isprăv(nicie), 2 ani la
giud( ecătorie)
După a sa cerire
Priv(ighetor) ocolului Trotuş
Oi la 1855
In comJ~lect
Cunoaşti formili
Indii etnic
Cu filotimii
Lucrărili sali au fost lăudati
N-au fostu
Meriti şi
Să află în slujbă

Asăminia

Asăminia

Păstră şi atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări.

Păstră şi atestaturili cuviniti doviditoari
bunilor sali purtări.
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In complect

In complect

Asăminia

Asăminia

Costachi Gavriliu- SUJ!lent priv(ighetor) ocolului Taz(lău) di Sus
Di 35 ani
Născut în în târg Bacău
In şcoli opşteşti
Moldovineşti
Asăminea

Holteiu
N-ari
Casă cu locul lor în târg Bacău
Nimica
Averi mişcătoari şi becali în t(ărg) Bacău
Di la 1838 în isprăv(niciei) lucrătoriu la masa 1 şi creminale, di atunci
în giud( ecătorie) stolnacealnic mes( ei) creminale şi arhivariu.

şi păr

acum

Asăminia

4 ani în isprăv(nicie), 3 ani în
atunci suplent.
După a sa cerire
Suplent
Di la 1847

giud(ecătorie),

3 în

lucrările

mes(ei) finansului

şi

di

Cverştat

Cunoaşti

formili

Indiletnic
Administraţia

districtului

Bacău

Această condică di calită(ţile) cinovnici(lor) şi privighitorii di ocoali sub
atâmari di statul aceştii administraţii, fiind alcătuită potrivit formulariului trimis
pi lăngă ofiţii Dipartamentului Lăuntru supt nr. 22.260 din an (1 )851 aug. 16.
Să încredinţază cu iscălitura şi punerea peceţii postului.

Administrator, indescifrabil
Pecetea Isprăvniciei ţinutului Bacău
Masa arhivii
Ar(hivariu) Ioan Cos(indescifrabil)
Nr. 15.731
1855 dechemvrie 2
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FARURILE COMISIEI EUROPENE A DUNĂRII DIN DELTA
1
DUNĂRII ŞI DE PE INSULA ŞERPILOR (1856-1939)
Florin-Alexandru DUŢ Ă 1
The Lighthouses of the European Commission of the Danube,
in the Danube Delta and on the Snake lsland (1856-1939)
Sununary
The study deals with the history of the lighthouses built by the European
Comrnission of the Danube, which was created in compliance with the stipulations of
Art. 16 of the Treaty from Paris, from March 18/30, 1856 and was constituted of the
representatives of the seven great European powers of those times. Of a particular
interest were the lighthouses that ensured the navigation through the mouths of the
Danube, near Sulina and near the Snakes Island, and also the signalizing stations
placed all along the Danube, with the aim of ensuring the safety of navigation.Apart
from this, the study presents the historical context and the attitude adopted by the
countries members in the European Comrnission of the Danube regarding the judicial
statute of the lighthouses and their erection, in the period 1856-1939.
Key Words: lighthouses, European Comrnission of the Danube, Danube Delta, Sulina.

Din anul 279 î.e.n., când Sostratos din Cnidos a terminat construcţia din
Alexandria - considerată una din cele şapte minuni ale antichităţii, şi până
astăzi, farurile au constituit şi constituie încă un mijloc de bază al asigurării
siguranţei navigaţiei şi ghidării marinarilor pe întinsurile mărilor şi oceanelor.
În România, ţară cu ieşire la Marea Neagră, farurile au un istoric şi o
tradiţie, din păcate puţin cercetate şi cunoscute. În a doua jumătate a secolului al
XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea, existenţa unora din farurile
de pe litoralul românesc al Mării Negre a fost strâns legată de activitatea
Comisiei Europene a Dunării (C.E.D.), instituţie internaţională care, între 1856
şi 194 7, a reglementat şi ameliorat condiţiile de navigaţie pe Dunărea de Jos 2 •
Înfiinţată în baza prevederilor art. 16 al Tratatului de la Paris din 18/30 martie
Articolul regretatului Alexandru Duţă ( 1946-2009) a fost identificat în arhiva de cancelarie a
Arhivelor Naţionale Galaţi la stadiul de concept, fiind îngrijit, în vederea editării, de Adrian
Pohrib.
2
Informaţii swnare despre istoricul acestor faruri se găsesc în lucrarea La Commission
Europeenns du Danube et son seuvre de 1856 a 1891 (în continuare La Comision ... ), Paris,
1931, p. 319-323. În legătură cu acelaşi subiect vezi şi Tudose Tatu, Farul bătrân de Sulina, Ed.
Sinteze, Galaţi, 2012, în care autorul valorifică şi alte surse documentare (pentru studiul de faţă
a fost valorificat exclusiv fondul de arhivă al Comisiei Europene a Dunării (în continuare CED).
1
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1856 şi compusă din reprezentanţii celor şapte mari puteri europene ale vremii,
Comisia îşi începe efectiv activitatea la Galaţi la 4 noiembrie 1856 3 .
Primul act normativ intern al Comisiei, respectiv "Regulamentul
destinat să fixeze ordinea lucrărilor C.E.D.", adoptat la 29 noiembrie 1856,
stipula, la art. 35, printre atribuţiile Comitetului Administrativ şi serviciul
farurilor. În articolul 41 al aceluiaşi regulament, se specifica că regulamentele
ce vor fi întocmite de Comitetul însărcinat cu elaborarea regulamentelor se vor
4
aplica şi farurilor •
Este vorba de farurile considerate ca asigurând navigaţia la gurile
Dunării: Sulina, Insula Şerpilor şi Schablar-Saghi, în apropiere de Varna 5 .
Aceste faruri aparţineau Administraţiei Generale a Farurilor din
Imperiul Otoman (A.G.F.I.O.), care concesiona asigurarea funcţionării şi
întreţinerii lor unor societăţi particulare, prelevând un procentaj din încasările
acestora6 , provenite din taxe achitate de nave le care beneficiau de serviciile
acestor faruri.
În legătură cu aceste taxe, denumite "drepturi de far", comisarul otoman
(denumirea oficială a reprezentanţilor statelor membre în Comisie era în acea
epocă comisar, ulterior delegat) îşi informează la 3 martie 1857 colegii despre
hotărârea Comisiei Internaţionale instituită la Constantinopol pentru fixarea
tarifului farurilor de pe tot litoralul Imperiului, care a întocmit un regulament
general, ca urmare a căruia fiecare vas urma să achite, pe far şi pe tonă de
deplasament, suma de 30 parale.
Această dispoziţie urma să se aplice farului de la Sulina, pentru cel din
Insula Şerpilor adoptându-se taxa de 20 parale 7 •
Comisia a replicat că, în virtutea prevederilor art. 16 al Tratatului de la
Paris, C.E.D. este investită cu dreptul de a fixa ea însăşi taxele de far şi că
trebuia menţinut tariful în vigoare la acea dată, până Comisia va fixa altul 8 •
Această ultimă prevedere va fi concretizată în "Tariful provizoriu al
taxelor de navigaţie la gura braţului Sulina", adoptat de Comisie la 25 iulie
1860. Art. 9 al Tarifului menţiona taxele în vigoare pentru întreţinerea farurilor
de la Sulina şi din Insula Şerpilor 9 . Din punct de vedere tehnic, aceste două
faruri sunt puse, de la 3 martie 1857, sub supravegherea Căpităniei Portului
Sulina, instituţie trecută în subordinea Comisiei 10 • În această perioadă de
Arhivele Naţionale Galaţi, fond CED, Protocoale, voi. 111856-1859, f. 16.
Ibidem, f. 25-26.
5
Ibidem, voi. 1211867-1868, f. 37.
6
,,La commission .. .", p. 320.
7
Arhivele Naţionale Galaţi, fond CED, Protocoale, voi. 111856-1859, f. 49.
8
Ibidem, f. 56.
9
Ibidem, voi. 8/1859-1861, f. 119.
10
Ibidem, voi. 111856-1859, f. 47.
3

4
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început a activităţii sale, Comisia se preocupă de instalarea şi construcţia unor
faruri proprii. Prima acţiune în acest sens o constituie decizia din 19 octombrie
1859, prin care, în scopul facilitării circulaţiei vaselor la gura braţului Sulina şi
economisirii timpului acestora, Căpitănia portului este autorizată "să plaseze
câte un felinar portativ la extremitatea fiecăruia din cele două diguri a căror

1930. Palatul Comisiei Europene a Dunării situat în Galaţi - str. Mihai Bravu, în
prezent este sediul Bibliotecii "V.A. Urechia", Farul de la Sulina şi Farul amplasat
pe braţul Sf. Gheorghe al Dunării (La Commission ... , pp. 56, 332, 324).
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11

construcţie a început la gură" • La digul de Nord această instalaţie devine
permanentă,

bugetul Comisiei pe anul 1863 menţionând, pentru prima dată, o
cheltuială legată direct de faruri şi anume suma de 182 ducaţi ca salariu al
guardianului "felinarului de la digul Nord" 12 .
Un far în adevăratul sens al cuvântului a fost construit de Comisie în
aceşti ani la gura braţului Sf. Gheorghe al Dunării. Iniţiativa a aparţinut
comisarului Prusiei, Bitter, care în şedinţa din 29 august 1859, în cadrul
dezbaterilor referitoare la îmbunătăţirea pentru navigaţia gurilor Dunării, în
special a braţului Sf. Gheorghe preciza: "Observ că vasele care se îndreaptă de
la Bosfor spre gurile Dunării întâlnesc în calea lor, înainte de a atinge înălţimea
gurilor braţului Sf. Gheorghe, o puternică proeminenţă formată de coasta
occidentală a Mării Negre în direcţia est-nord-est şi că există un pericol pentru
navigaţie, cu atât mai dificil de evitat cu cât puţina înălţime a malului nu
permite de a o recunoaşte de la o distanţă suficientă; că este necesar, în
consecinţă, să se stabilească în acest punct un far provizoriu, în aşteptarea
executării lucrărilor propuse pentru ameliorarea gurii braţului Sf. Gheorghe ...
Farul în discuţie, servind la semnarea punctului periculos al coastei, ar permite,
în plus, navelor să ajungă la gura Sulina de-a lungul litoralului, fără să fie
obligate să se îndepărteze din drumul lor pentru a recunoaşte Insula Şerpilor" 13 •
În închidere, Bitter propune ca farul să fie plasat în punctul cel mai proeminent
al coastei (extremitatea meridională a insulei Olinka) şi ca, înainte de a se
întreprinde lucrările, să fie consultat guvernul otoman dacă e dispus să le ia în
sarcina sa 14 • După tratative cu Guvernul otoman şi Societatea "Collas et
Michel" (concesionara farurilor otomane) şi discutarea mai multor soluţii
constructive (spre exemplu, propunerea comisarului Franţei, Engelhardt, de
utilizare a unui far plutitor) şi financiare (ca cea formulată în memoriul din 18
iunie 1863 al comisarului Austriei, Kremer, de utilizare în acest scop a sumei
destinate tăierii curbei în formă de "M" de pe braţul Sulina, deoarece
"construcţia farului este mai urgentă decât executarea tăierii proiectate. Curba
de la Sulina, desemnată prin litera "M", nu reprezintă un obstacol absolut
pentru navigaţie, în timp ce absenţa unui far compromite siguranţa multor
nave"), s-a ajuns la soluţia construirii farului de către C.E.D. 15 • La 14 iulie 1864
s-a hotărât " ... ca un far provizoriu, purtând un foc turnant din 2 în 2 minute (în
scopul de a-1 distinge de focul de pe Insula Şerpilor, turnant din 20 în 20 de
secunde) şi vizibil de la cel puţin 10 mile, să fie stabilit pe punctul coastei care
va fi recunoscut drept cel mai favorabil pentru a semnala capătul sud-est al
11

Ibidem,
Ibidem,
13
Ibidem,
14
Ibidem.
15
Ibidem,
12

voi. 8/1859-1861, f. 73.
voi. 3/1859-1887, f. 16.
voi. 8/1859-1861, f. 59.
voi. 8/1858-1861, f. 69, 106, 184, 197,208 şi vol.I0/1861- 1864, f. 134, 184.
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bancului care se întinde la sud de gura braţului Sf. Gheorghe şi că aparatul va fi
plasat pe un eşafod~ din lemn de stejar, la o înălţime suficientă pentru a obţine
bătaia de 10 mile" 1 • Finanţarea construcţiei s-a făcut din împrumutul efectuat
de C.E.D. la Banca Germaniei de Nord. La 21 noiembrie 1864, Comisia
comandă în Franţa, pentru acest far, un aparat lenticular de ordinul al patrulea,
turnant din minut în minut, cu sclipiri alternative roşii şi albe, cu eclipse totale.
La propunerea inginerului şef, s-a aprobat şi instalarea a două balize noi la gura
braţului Sf. Gheorghe, la circa 1,5 mile de turnul noului far, ca o măsură
17
suplimentară de semnalare a bancului • Peste câteva luni, la 24 aprilie 1865,
construcţia farului fusese terminată, se emisese un aviz către navigatori, difuzat
în porturile da la Dunărea de Jos, litoralul occidental al Mării Negre şi la
Constantinopol, informând despre punerea în funcţiune în seara de 4 mai;
fuseseră deja numiţi doi, din cei trei paznici de far. Funcţionarea farului urma să
fie supravegheată din punct de vedere tehnic de inginerul şef al Comisiei şi
administrativ de căpitanul portului Sulina, prin inspecţii lunare 18 • La 28 aprilie,
farul a fost vizitat de comisarii Franţei, Marii Britanii, Imperiului Otoman,
Italiei şi Prusiei, care "au găsit totul în cele mai bune condiţii". Totalul
cheltuielilor de construcţie, de cumpărare a aparatajului şi pieselor de schimb
necesare se cifrase la 4.000 ducaţi 19 • În consecinţă, în bugetul Comisiei pe 1865
este înscrisă pentru faruri suma totală de 1182 ducaţi, din care 614 ducaţi pentru
salariile celor patru paznici de far şi 568 ducaţi cheltuieli de întreţinere şi
iluminat 20 •
O altă etapă a existenţei C.E.D. este marcată de tratatul internaţional
intitulat "Actul Public relativ la navigaţia la gurile Dunării", semnat la 2
noiembrie 1865 de reprezentanţii celor şapte state membre ale C.E.D., tratat
care prelungeşte existenţa Comisiei şi îi precizează atribuţiile. Referitor la
subiectul care ne interesează, art. 17 stipula că: "Administraţia Generală a
Farurilor din Imperiul Otoman, fiind însărcinată cu cheltuielile de iluminat,
administrarea şi întreţinerea farurilor compunând sistemul de iluminat al gurilor
Dunării, cota-parte reprezentând drepturile de far din totalul taxelor percepute la
Sulina va fi vărsată în mâinile numitei Administraţii, dar este stabilit că aceste
drepturi nu vor putea avea ca obiect decât de a acoperi cheltuielile reale" 21 • Se
făcea precizarea că această clauză nu priveşte farul de la Sf. Gheorghe, construit
22
şi întreţinut de Comisie • În directă legătură cu conţinutul art. 17 din Actul
16
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Ibidem, f. 184.
18
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Public se află, în anii 1867-1868, problema sumelor plătite, prin intermediul
Comisiei, de vasele care navigau pe Dunărea de Jos Administraţiei Generale a
Farurilor otomane, ca "drepturi de far". Problema avea implicaţii în primul rând
financiare, dar şi tehnice şi de drept internaţional. Discuţia este deschisă, în
şedinţa plenară a C.E.D. din 30 aprilie 1867, de comisarul britanic, maiorul
John Stokes, care atrage atenţia asupra necesităţii de a se asigura mai bine
aplicarea art. 17 al Actului Public. Concret, Stokes arată că, chiar după datele
Administraţiei Generale a Farurilor Otomane (de fapt, ale societăţii
concesionare "Collas et Michael") cheltuielile anuale pentru cele trei faruri
(Sulina, Insula Şerpilor şi Schablar-Saghi) se ridicau la 42.142 franci/an,
totalizând 252.876 franci în intervalul 1861-1866, de când menţionata societate
preluase concesiunea, iar suma vărsată de C.E.D. se ridica la 303.022 franci,
rezultând o diferenţă de peste 50.000 franci. De fapt - continuă Stokes cheltuielile sunt mult inferioare cifrelor indicate de societate; la Insula Şerpilor,
acesta le evaluează la 15.61 O franci/an, pe când, după informaţiile culese, la
Sulina ele se ridică la maximum 9.835 franci/an. La fel se prezintă situaţia şi la
celelalte două faruri. "Este astfel constatat -conchide reprezentantul britanic că navigaţia de pe Dunăre varsă în mâinile Administraţiei Farurilor o sumă care
depăşeşte considerabil cheltuielile, contrar unei prevederi exprese a Actului
Public" 23 . Stokes opinează, în continuare, că nu este deloc echitabil ca navigaţia
de pe Dunăre să suporte singură toate cheltuielile farurilor care sunt cuprinse în
ceea ce societatea concesionară numeşte sistemul gurilor Dunării şi îşi
motivează opinia prin faptul că farul de la Schablar-Saghi, situat aproape de
Vama, nu este util decât foarte indirect navigaţiei dunărene, dar foarte necesar
navelor care vin din Bosfor la Varna şi Constanţa, nave care nu contribuiau de
loc la întreţinerea lui, şi, în consecinţă, propune:
1. Să fie luate măsurile necesare ca navigaţia de pe Dunăre să nu
suporte, pentru întreţinerea farurilor de care profită, o sarcină mai mare decât
cheltuielile reale şi ca art. 17 al Actului Public să fie astfel respectat.
2. Să se constate, cu avizul persoanelor competente, care sunt farurile
care trebuie cuprinse în sistemul de iluminat al gurilor Dunării şi în ce măsură
navigaţia de pe fluviu să contribuie la întreţinerea lor.
Comisia aprobă propunerile şi însărcinează Comitetul Executiv cu
24
soluţionarea problemei • Ca urmare, la 7 noiembrie 1867, Comitetul Executiv
raporta şedinţei plenare a comisarilor că:
1. S-au încheiat două procese-verbale, unul cuprinzând opiniile a opt
căpitani de nave comerciale sub pavilion britanic, italian, francez, austriac, şi
altul avizul comandanţilor navelor militare ale unor state membre ale C.E.D.

23
24
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(Marea Britanie, Rusia, Franţa, Austria) asupra utilităţii fiecăruia din farurile în
pentru navigaţia la gurile Dunării.
2. Comitetul Executiv a întocmit o notă comparativă a sumelor vărsate
anual de C.E.D. pentru faruri societăţii concesionare şi a cheltuielilor reale.
3. Copii ale acestor documente au fost înmânate comisarului otoman,
spre a le supune atenţiei guvernului său 25 .
Dintre aceste documente, un interes deosebit îl prezintă procesul-verbal
încheiat la 23 mai 1867 de comandanţii navelor militare, care conchidea
discuţie

tranşant că:

1. Farul din Insula Şerpilor este indispensabil pentru navigaţia în partea
a Mării Negre în general şi trebuie să funcţioneze, chiar dacă se
face complet abstracţie de navigaţia dunăreană. Nu este echitabil ca aceasta din
urmă să suporte toate cheltuielile.
2. Farurile de la gura braţului Sulina sunt necesare exclusiv navelor care
se îndreaptă spre Dunăre şi care trebuie, în consecinţă, să suporte singure
cheltuielile.
3. Farul de la S( Gheorghe este de o importanţă specială şi foarte mare
pentru navigaţia dunăreană, dar, în acelaşi timp, de o importanţă notabilă pentru
navigaţie în general. Este echitabil ca navigaţia dunăreană să acopere 3/5 din
cheltuielile farului.
4. Farul de la Scabler-Saghi şi-a pierdut din importanţă de când un far
de mare putere a intrat în funcţiune la capul Caliacra. Aceste două faruri nu au
decât o importanţă generală şi secundară pentru navigaţia pe Dunăre care nu
trebuie, în consecinţă, să participe la acoperirea cheltuielilor lor 26 .
În această situaţie, la propunerea lui Stokes, sprijinită de voturile
comisarilor Austriei, Italiei şi Rusiei (cel al Imperiului Otoman se abţine de la
vot), Comisia hotărăşte că:
1. De la 1 ianuarie 1868 C.E.D. va rambursa cheltuielile farurilor pe
baza cifrelor reale constatate de comisie, dacă A.G.F.I.O. nu-şi probează ea
cheltuielile reale;
2. De la 1 iunie 1868, dacă nu se ajunge la un aranjament definitiv,
Comisia va reduce rambursarea, conform propunerilor formulate în procesulverbal al comandanţilor militari 27 •
Problema este definitiv rezolvată în aprilie 1868, când Comisia
stabileşte ca navigaţia dunăreană să suporte jumătate din cheltuielile de
întreţinere ale farului de pe Insula Şerpilor, totalitatea celor pentru farurile de la
Sulina şi 3/5 din cele ale farului de la Sf. Gheorghe. Pentru societatea
occidentală

25
26
27
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concesionară se fixează suma de 32.000 francilan

. În această perioadă, ca
de construcţie mai importante executate de C.E.D., se pot semnala, în
1870, înlocuirea farului provizoriu din lemn de pe digul Nord de la Sulina,
înzestrat cu un aparat de iluminat de ordinul 5, cu un far definitiv din fier, dotat
cu un aparat de ordinul 4, lucrare care a costat 50.000 franci, şi construcţia de
locuinţe pentru cei patru paznici ai farului Sf. Gheorghe, care locuiseră până
atunci în barăci de lemn, cheltuindu-se pentru aceasta 12.500 franci 29 .
Tratatul de la Berlin, din 1113 iulie 1878, întăreşte considerabil poziţia
C.E.D. în calitate de organism internaţional. În acest sens, art. 53 al Tratatului
stipula: "Comisia Europeană a Dunării, în care România va fi reprezentată, este
menţinută în funcţiile sale şi le va exercita de acum înainte până la Galaţi, într-o
completă independenţă faţă de autoritatea teritorială. Toate tratatele,
angajamentele, actele şi deciziile relative la drepturile, privilegiile,
prerogativele şi obligaţiile sale sunt confirmate", iar art. 56 menţiona că C.E.D.
se va înţelege cu cei în drept pentru a asigura întreţinerea farului de pe Insula
Şerpilor" 30 . C.E.D. trece la aplicarea în practică a acestor prevederi, stabilind în
privinţa farurilor, la 16 noiembrie 1878, că "în virtutea principiului completei
sale independenţe faţă de Autoritatea teritorială, Comisia revendică
administrarea şi întreţinerea farurilor constituind sistemul de iluminare al
gurilor Dunării". Ea invită, în consecinţă, Comitetul Executiv să se pună în
legătură cu cei în drept pentru luarea în posesiune în scurt timp a farurilor din
Insula Şerpilor şi de la Sulina, exprimând părerea ca problema să fie rezolvată
pentru data de 1 ianuarie 1879 31 . În consecinţă, A.G.F.I.O. predă Serviciului
Tehnic al C.E.D farul de la Sulina la 1 aprilie 1879, iar cel din Insula Şerpilor la
3 aprilie 32 • Rămânea de reglementat mărimea sumei de acordat ca despăgubire
societăţii "Collas et Michael", a cărei concesiune expira abia la 4 septembrie
1884. Faţă de pretenţiile societăţii, care cerea 200.816 franci, Comisia,
constatând că aceasta introduce în calcul şi farul de la Schablar-Saghi, care nu
mai aparţinea sistemului, că nu scade, cum ar fi fost normal, procentajul de 22
% care se plătea guvernului otoman şi că socotea media încasărilor sale pentru
viitor fără a ţine cont de dreptul C.E.D. de a reduce taxele, decide să fixeze
indemnizaţia de oferit la suma de 40.965 franci 33 . La 14 mai 1880, chestiunea
era închisă, societatea primind indemnizaţia de deposedare de 40.965 franci şi
5.725 franci contravaloarea stabilită, de comun acord, a materialelor existente la
28

lucrări

28

Ibidem, f. 106-107.
1bidem, voi. 1411869-1870, f. 78.
30
La Commission. .. , p. 427.
31
Arhivele Naţionale Galaţi, fond CED. Protocoale, voi. 20/1876-1878, f. 35.
32
1bidem, voi. 2111879-1880, f. 42.
33
lbidem, f. 127-129.
29

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/2014

169

cele două faruri în momentul remiterii lor Comisiei 34 . Noua stare de lucruri a
fost statuată prin Actul Adiţional din 28 mai 1881 la Actul Public, care, în art.
5, stabilea: "Comisia Europeană a Dunării este însărcinată cu întreţinerea şi
repararea tuturor farurilor compunând sistemul de iluminat al gurilor Dunării,
ca urmare cota-parte reprezentând drepturile de far din totalul taxelor percepute
la Sulina va fi integral achitată Casei de Navigaţie a C.E.D. 35 • În practică, prin
Instrucţiunile din 19 mai 18 81, farurile şi personalul acestora sunt puse, din
punct de vedere administrativ şi disciplinar, sub autoritatea căpitanului portului
Sulina, iar din punct de vedere tehnic, supuse supravegherii inginerului şef al
Serviciului Tehnic 36 •
Ca urmare a preluării farurilor de la Sulina şi din Insula Şerpilor, cresc
nu numai încasările Comisiei din "drepturile de far", ci şi cheltuielile pentru
întreţinere şi personal.
Astfel, dacă în bugetul pe 1873 se prevedea în total pentru faruri suma
de 14.210 franci, acesta creşte la 33.070 franci în 1879 şi la 35.784 franci în
1887 37 .
Modul de organizare şi funcţionare a farurilor C.E.D. nu mai suportă
modificări până la primul război mondial. Trebuiesc însă semnalate o serie de
lucrări cu caracter tehnic, de completare şi modernizare. Dintre acestea, cea mai
importantă este introducerea iluminatului electric. Promotorul acestei idei a fost
delegatul Italiei, Corte, care, în şedinţa din 22-25 mai 1889, propune
introducerea iluminatului electric la faruri şi geamanduri. Se opun inginerii
Comisiei, apreciind că sistemul existent (iluminat cu felinare cu ulei) "pare
suficient". Iluminatul electric, susţin ei, ar produce mai mult rău decât bine, în
special la geamanduri. Delegatul italian insistă, argumentând că "acest sistem
(ilurninatul electric) este aproape universal adoptat, mai ales în America" 38 .
La 5 noiembrie 1889, Corte revine, atacând problema din alt punct de
vedere. El cere căpitanului portului Sulina, Pavlovich, informaţii asupra farului
de la Sf. Gheorghe. Acesta răspunde că, pe timp obişnuit, este de 10 mile, când
atmosfera este foarte senină se vede la Sulina, deci la 18 mile, iar pe timp de
ceaţă, până la numai 3 mile, şi adaugă că: ,,Printre căpitanii navelor care se
îndreaptă spre Sulina, cei mai prudenţi continuă să se ghideze după farul din
Insula Şerpilor, dar, de câtva timp, cei mai îndrăzneţi, şi mai ales cei ai navelor
poştale, au luat obiceiul de a se ghida după farul de la Sf. Gheorghe" 39 . Câteva
zile mai târziu, la 21-22 noiembrie, are loc în plenul Comisiei o ascuţită
34
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1930. Oraşul Sulina, Moscheea şi Farul. 1928. Staţiunea de semnalizare pe timp
de ceaţă de la Sulina în iarna anilor 1928-1929.(Arhivele Naţionale Galaţi, fond CED.
Secretariatul General, d. 445/1931, foto 120, 127). 1930. Staţia de semnalizare a
navigaţiei pe timp de ceaţă. La Commission ... , p. 324.

confruntare de idei între Corte şi inginerul consultant al Comisiei, Charles
Hartley, pe tema iluminatului electric. Primul prezintă un memoriu în care îşi
susţine părerile . În plus, atrăgând atenţia că "lumina farului de la Sf Gheorghe,
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Act a Bacoviensia IX/20 14

171

în timp de ceaţă, nu ajunge la două mile şi, în consecinţă, din cauza curenţilor
puternici determinaţi de diferite guri ale Dunării, care se modifică în fiecare
moment din cauza vânturilor, nu poate servi la prevenirea posibilelor
dezastre"40 , cere înlocuirea acestui far cu unul nou, iluminat, bineînţeles,
electric. Hartley apără teza inginerului şef al Serviciului Tehnic, Kiihl, conform
căreia "lumina electrică prezintă inconvenientul de a orbi cu razele sale la
41
distanţe mici pe navigator şi de a produce umbre foarte incomode" •
Pornind de la afirmaţia aceluiaşi Kiihl, care, constatând că sistemul de
faruri Sulina- Insula Şerpilor- Sf. Gheorghe domină o întindere de 52 mile pe
direcţia N-S şi 64 mile pe direcţia SV-NE, îl caracterizează ca fiind de "o
42
perfecţiune, graţie întâmplării existenţei Insulei Şerpilor, foarte rar atinsă" ,
Hartley se pronunţă şi împotriva înlocuirii farului de la Sf Gheorghe şi
concluzionează că "singurul lucru de făcut pentru a ameliora iluminatul actual
al gurilor Dunării ar fi ancorarea pe mare, la 3-4 mile de intrarea pe braţul
Sulina, a unei nave-far, dar cheltuiala ar fi considerabilă" 43 . Carte obţine totuşi
cumpărarea unui proiector electric (care urma să fie instalat pe noul vas de
inspecţie al Comisiei) pentru efectuarea de experimente şi studierea în
continuare a problemei farului de la Sf. Gheorghe 44 .
În şedinţa din 24 mai 1890, pe baza unui amplu studiu semnat de
Hartley, Comisia decide că "nu este cazul să transforme farul Sf Gheorghe în
far de prim ordin şi să-i aplice electricitatea, dar, din raţiunea necesităţii de a
semnala navigaţiei coasta pe timp de ceaţă, când lumina electrică este la fel de
ineficientă ca şi alte moduri de iluminat, Comisia adoptă, în principiu, la
propunerea lui Hatley, instalarea unui sistem de semnale explozive şi a unei
balize adiţionale 45 • Introducerea iluminatului electric la farurile Comisiei era
astfel întârziată cu 20 de ani. Ca instalaţie ajutătoare pentru faruri, încă din
1886, se plasase o geamandură cu sirenă, sistem Courtney, ancorată la 800 m.
de semnalul de intrare pe braţul Sulina, semnalând locul unde navele trebuiau să
aştepte pilotul46 • La aceasta se adaugă, la Sulina şi Sf Gheorghe, instalarea de
semnale de ceaţă cu explozivi şi o nouă baliză la Sf Gheorghe, în 1890,
cheltuindu-se în total 11.651 franci 47 • Conform raportului Serviciului Tehnic
din 16 mai 1892, aceste semnale prezentau "un mare avantaj pentru navigaţie"
40
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cont că, în perioada 1 martie 1891 - 1 martie 1892, s-au înregistrat 373
ore cu ceaţă la Sulina (din care maximullunar de 113 ore în martie 1891) 48 . În
1891 se efectuează şi reconstrucţia fundamentului farului de la Sf. Gheorghe 49 •
În sfărşit, în anii 191 0-1911 se introduce iluminatul electric la farurile de la
Sulina şi de la Insula Şerpilor, operaţiune care a costat 21.474 franci 50 , iar în
1913 un semnal de ceaţă cu exploziv este instalat şi pe Insula Şerpilor 51 .
În 1914, sistemul de faruri al C.E.D cuprindea farurile de la Sulina (de
pe digul Nord), cele de la Sf. Gheorghe şi de pe Insula Şerpilor şi două focuri
Lindberg la gura braţului Sulina, având în total 13 paznici. Totalul cheltuielilor
se ridicau, conform bugetului pe acest an, la 50.631 franci, din care 23.808
pentru salariile personalului, 8.635 pentru iluminat, 2.188 pentru încălzire,
5.000 pentru întreţinere, 1.000 alte cheltuieli şi 10.000 pentru semnalele pe timp
de ceaţă52 .
Izbucnirea Primului Război Mondial a avut grave consecinţe şi asupra
navigaţiei pe Dunăre, în general, şi situaţiei şi activităţii C.E.D., în special.
Astfel, dacă în 1913 - ultimul an de pace - au ieşit de pe Dunăre 936 nave
comerciale, cu un tonaj total de 1.742.907 t, în 1915 numărul lor s-a redus la 96,
cu un tonaj de 102.627 t, pentru ca, în 1917, circulaţia comercială să fie total
întreruptă, cele 142 nave cu tonajul de 146.373 t reprezentând exclusiv
transporturi militare ruseşti. Abia în 1920 navigaţia comercială pe Dunăre dă
semne de redresare, numărul navelor atingând 648, cu un tonaj situat totuşi la
numai circa jumătate din cel al anului 1913, respectiv 958.563 t. 53
În privinţa farurilor C.E.D., evenimentul cel mai dramatic provocat de
război l-a constituit distrugerea aproape completă a celui din Insula Şerpilor, de
către bombardamentul efectuat la 25 iunie 1917 de crucişătorul german
"Breslaut", trecut de circumstanţă, în august 1914, sub pavilion otoman. Din
întregul far nu au mai rămas în picioare decât o parte din zidul de incintă, o
54
cameră a locuinţei paznicilor şi aparatul de semnalizare acustică pentru ceaţă .
Totalul pagubelor provocate era estimat la suma de 491.000 franci-aur 55 .
Modificările majore produse pe harta politică şi în raportul de forţe în
Europa de primul război mondial s-au răsfrânt şi asupra statului şi componenţei
C.E.D. Ca urmare a unei conferinţe internaţionale care a avut loc la Paris, la 23
iulie 1921 s-a semnat de către reprezentanţii guvernelor Belgiei, Franţei, Marii
48
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Ibidem, fond CED. Secretariatul General, d. 8211919-1923, f. 32-33.
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Britanii, Greciei, României, Regatul Sârbilor Croaţilor şi Slovenilor şi
Cehoslovaciei "Convenţia stabilind regimul definitiv al Dunării". Conform art.
4, numărul statelor membre ale Comisiei se reduce de la 8 la 4, respectiv
România (statul riveran gurile Dunării) şi marile puteri europene învingătoare
din război- Franţa, Marea Britanie şi Italia. Important este şi faptul că, prin art.
5, se stabilea: "Comisia Europeană exercită puterile pe care le avea înainte de
război. Nu este nimic schimbat în drepturile, atribuţiile şi imunităţile pe care le
deţine prin Tratatele, Convenţiile, Actele şi Aranjamentele internaţionale
relative la Dunăre şi la gurile sale" 56 . Rezultă, frreşte, că şi în privinţa regimului
farurilor, nimic nu era schimbat. Din punct de vedere practic, prima urgenţă o
constituia reconstrucţia farului din Insula Şerpilor. Este adevărat că, în 1918,
ruşii instalaseră un far provizoriu pe un turn de lemn, dar bătaia acestuia era
slabă, abia 4-5 mile, în raport cu 18 mile a celui distrus. Problema s-a discutat
în şedinţele plenare ale C.E.D. din 26 mai şi 29 noiembrie 1920, estimându-se
că preţul noului far s-ar ridica la circa 1.000.000 franci francezi 57 • La 26
noiembrie, delegatul britanic insistă în mod deosebit asupra problemei,
legând-o şi de achiziţionarea unei pilotine şi a unei drăgi. ,,Dacă s-ar produce o
catastrofă - declară el - din lipsa farului din Insula Şerpilor sau a pilotinei
(necesară pentru transportul piloţilor la nave), sau dacă oprirea singurei drăgi
care funcţionează ar face să se suspende navigaţia, responsabilitatea Comisiei ar
fi foarte grea. Ce contează cheltuială de câteva milioane de franci faţă de
pierderea unui singur vas, care valorează de la 20 la 40 milioane, fără a mai
socoti pierderile de vieţi omeneşti?" 58 În ciuda unor rezerve formulate de
delegatul României, care cere o ordine a priorităţilor, în care ameliorarea
trecerii barei şi intrării pe Dunăre (deci pilotina şi draga) primează faţă de far,
se hotărăşte reconstrucţia acestuia 59 .
Tot în 1920-1921, o altă problemă aflată în atenţia Comisiei a
constituit-o modul de iluminare, datorită faptului că cel utilizat în acel moment
(cu petrol lampant) era nesatisfăcător din punct de vedere al exploatării,
deficitar calitativ şi ridica probleme de aprovizionare. S-au discutat soluţiile
iluminatului şi cu electricitate şi cu acetilenă 60 .
Între anii 1921-1923 s-a efectuat reconstrucţia farului din Insula Şerpilor
(intrat oficial în funcţiune la 1 decembrie 1922, dar la care au continuat şi după
acea dată o serie de lucrări) la un cost total de 450.000 franci francezi, dotat cu
un sistem de triplă strălucire, care îl făcea foarte diferit, şi deci uşor de
56
57

58
59
60

Idem, Protocoale, voi. 55/1921, f. 399.
Ibidem, voi. 52/1920, f. 116, 61.
Ibidem.
Ibidem, f. 62.
Ibidem, voi. 53/1920, f. 14, 85.
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faţă de celelalte faruri din zonă, ca şi unele lucrări de reparaţii şi
la celelalte trei faruri (Sf. Gheorghe, Sulina şi cel de pe digul Nord

Sulina) 61 .
O problemă calitativ nouă pentru evoluţia tehnică a farurilor, discutată
ani de zile de Comisie, dar nefinalizată, a constituit-o aceea a instalării unor
radiofaruri, care să dubleze farurile clasice existente. Propunerea iniţială a fost
formulată într-o adresă către C.E.D din 7 septembrie 1925 a Uniunii Generale a
Marinarilor Români. Se cerea, după exemplul ţărilor occidentale, instalarea de
radiofaruri la Sf. Gheorghe şi pe Insula Şerpilor", ... întrucât aceste regiuni sunt
periculoase navigaţiei din cauza curenţilor, bancurilor şi ceţurilor mai cu seamă
iarna, când vasele sunt continuu expuse pericolelor şi accidentelor, aspectul
coastei fiind uniform şi chiar invizibil de la distanţe mai mari 62 . Câteva zile mai
târziu, la 12 septembrie, ziarul "Argus" publica un articol în sprijinul
propunerii 63 . Abia peste cinci ani, la propunerea delegatului Italiei, problema
intră în discuţia şedinţei plenare la C.E.D. din 17 mai 1930, subliniindu-se
necesitatea instalării la Sf. Gheorghe a unui radiofar, care să completeze pe cel
deja instalat de România la Caliacra şi cel proiectat la Constanţa. Totodată, se
discută şi necesitatea reconstrucţiei în întregime a farului clasic de la Sf.
64
Gheorghe "care se află într-o stare de conservare mediocră" . Ca urmare a
întrebării delegatului britanic, dacă în acelaşi loc este util un far clasic şi un
radiofar, inginerul Ion Vardala, expert din partea guvernului român, sintetizează
esenţa problemei, afirmând că: "Ambele sunt necesare. Cele radiogoniometrice
sunt de o funcţionare prea delicată să se poată conta în mod absolut pe ele şi nu
servesc decât vasele care radiotelegrafist. Este deci mai prudent de a păstra şi
farulluminos" 65 .
În 1934, proiectul suferă modificări, în sensul refacerii farului Sf.
Gheorghe şi alimentării lui cu electricitate şi instalării radiofarului la Sulina 66 .
În anii următori, în ciuda prezenţei continue a acestor probleme pe ordinea de zi
a C.E.D., nu s-a realizat nimic concret, mai ales datorită costului ridicat al
radiofarului, estimat de la 30.200 la 42.200 franci aur 67 , în condiţiile în care
finanţele Comisiei se aflau într-o situaţie deloc strălucită. În anul 1934, paznicii

61

Ibidem, voi. 6611921, f. 46, 53; voi. 59/1922, f.161; voi. 6111923, f. 46, 61.
ldem, Secretariatul General, d. 227/1925-1928, f. 5.
63
Ibidem, f. 6.
64
ldem, Protocoale, voi. 8111930, f. 45, 6, 69.
65
Ibidem, f. 69.
66
Ibidem, voi. 95/1934, f. 89.
67
1bidem, voi. 98/1935, f. 37-38; 99/1935, f. 16; voi. 100/1936, f. 97-99; vol.lOl/1936, f. 63;
voi. 103/1937, f. 4; vol.l0411937, f. 19-20, 51.
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1930. Insula Şerpilor cu farul reconstruit în anul1922 de CED (La Commission ... p.
332). 1930. Farul CED de pe Insula Şerpilor. 1912. Vaporul englez "Conischiffe",
naufragiat la ţărmul Insulei Şerpilor la 21 martie 1912. Arhivele Naţionale Galaţi, fond
CED, Secretariatul General, d. 445/1931 , foto 131-132

farului din Insula Şerpilor au fost în două rânduri implicaţi în evenimente
dramatice. La 16 iunie şi 16 septembrie, pe insulă au debarcat două grupuri de
comunişti bulgari, fugiţi cu bărci de la Vama cu destinaţia Odesa. Deşi pe
insulă se afla o mică garnizoană, formată din soldaţi din marina militară
înarmaţi, primul grup, format din 12 persoane, după o şedere de 3 zile pe insulă,
sub ameninţarea revolverelor, şi-a continuat drumul spre Odesa. Căpitănia
portului a fost informată despre eveniment abia pe 18 iulie, când unul din
paznici a revenit la Sulina. Al doilea grup format din 13 indivizi, printre care şi
o femeie, a fost silit să debarce de marinari, care au deschis focul asupra bărcii.
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S-a semnalat optic spre Sulina, dar fără rezultat, datorită furtunii şi ceţii.
Temându-se să nu fie arestaţi, bulgarii au plănuit uciderea celor 6 marinari şi 3
paznici de far, dar planul lor a fost divulgat de femeie. În această situaţie, ei au
fost dezarrnaţi şi legaţi, iar paznicul şef Ioan Vasile a plecat cu o barcă la
Sulina, împreună cu şeful comuniştilor bulgari 68 . Documentele din arhiva
Comisiei nu furnizează informaţii despre soarta ulterioară a celui de-al doilea
grup. În orice caz, în cadrul C.E.D. s-a discutat despre posibilitatea înarmării
paznicilor acestui far, spre a se evita repetarea unor asemenea incidente, dar,
până la urmă, nu s-a luat nicio măsură efectivă 69 .
În legătură cu Insula Şerpilor, s-a mai vehiculat un plan, din fericire
nepus în aplicare. Abia instalată, dictatura regală a lui Carol al II-lea proiectase
instalarea pe insulă a unui penitenciar pentru 1.500 de deţinuţi politici. O serie
de ziare româneşti ("Curentul", "Informaţia", "Acţiunea") au publicat, la
sfârşitul lunii martie 1938, informaţii referitoare la acest proiect şi reportaje
despre insulă şi far. Termenul "gulag" neavând notorietatea de astăzi, expresia
70
utilizată de presă a fost aceea de "Guyană românească" .
În contextul politic din anii 1938-1939, marcat de puternica expansiune
a Germaniei hitleriste în direcţia bazinului dunărean şi a Peninsulei Balcanice,
şi ca urmare a eforturilor diplomatice desfăşurate timp de mai mulţi ani de
România pentru a dobândi suveranitatea efectivă asupra gurilor Dunării, la 20
august 1939 şi 1 martie 1938, se încheie două tratate importante: este vorba
despre de Aranjamentul de la Sinaia prin care România preia, prin Direcţia
Dunării Maritime, toate atribuţiile efective ale C.E.D., care rămâne cu un
caracter consultativ, şi Tratatul de la Bucureşti, prin care Germania devine
membră a Comisiei. Articolul 1 şi 2 ale Aranjamentului de la Sinaia stipulau
clar că C.E.D. şi agenţii săi încetează să-şi exercite puterile care le-au fost
conferite în ceea ce priveşte navigaţia şi de asemenea, că "încetează să-şi
exercite în portul şi rada Sulina puterile speciale care le-au fost conferite" 71 . În
conformitate cu rezoluţia sesiunii extraordinare de la Nisa a C.E.D. din 20
martie 1939, întreg patrimoniul (deci şi farurile) şi personalul tehnic ale
Comisiei trec, începând cu data de 13 mai 1939, în posesia şi subordinea
statului român 72 •

*
* *

Acesta este punctul final al istoricului, de peste 8 decenii, al farurilor din
Delta Dunării şi Insula Şerpilor, aflate în subordinea C.E.D.

68

69
70

71
72

ldem, Secretariatul General, d. 597/1934-1937, f. 7,10,12-13.
Ibidem, f. 15-19.
Ibidem, d. 693/1937-1938, f. 60-66.
ldem, Protocoale, voi. 110/1938-1939, f. 4.
ldem, Secretariatul General, d. 795/1939-1940, f. 48.
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UN PREŢUITOR AL ARHIVELOR.
EPISCOPUL NICOLAE IOSIF CAMILLI
Dr. Anton

COŞA

Un appreciateur d'archives. L'Eveque Nicolae IosifCamilli
Resume
L'auteur presente dans cet article un document particulier sur les archives de la
paroisse catholiques du Diocese de Iasi. Il s'agit d'un decret episcopale sur la
correspondance officielle et les archi ves de l' eglise. Il souligne 1' importance accordee
par l'eveque Nicolae Iosif Carnilli concernant les soins a la tenue de registres de la
paroisse catholique. Le document proviennent des Archives Nationales Bacău.
Mots ele: Diocese Catholique de Iasi, archi ves de 1' eglise, decret episcopale,
document, Moldavie, catholiques, eveque Carnilli.

Prin intermediul acestui articol, autorul introduce în circuitul ştiinţific un
document deosebit de important privitor la organizarea arhivelor eclesiastice
din cadrul Episcopiei Catolice de Iaşi în timpul episcopului Nicolae Iosif
Camilli. Documentul, având un titlu sugestiv ,,Decret pentru corespondenţele
oficiale şi arhivele bisericeşti", a fost descoperit în urma cercetărilor întreprinse
la Arhivele Naţionale Bacău. Decretul episcopal are nr. 356 şi a fost emis la
reşedinţa episcopală de la laşi în ziua de 4 noiembrie 1905. El evidenţiază,
printre altele, importanţa pe care episcopul Camilli o acorda unei bune
organizări (de către preoţii catolici) a arhivelor parohiale catolice din cadrul
Diecezei de Iaşi şi, implicit, păstrării cu grijă a documentelor parohiale.
Câteva informaţii despre acest preţuitor al arhivelor se impun. Nicolae
Iosif Camilli 1 (Mons. Nicola Giuseppe Camilli) a fost primul episcop numit 2 în
fruntea Episcopiei Catolice de Iaşi 3 întemeiate de Papa Leon al XIII-lea4 prin

Anton Coşa, Heraldică eclesiastică. Steme episcopale catolice în Dieceza de laşi, în volumul:
Ca toţi să fie una. Studii şi articole în onoarea PS Petru Gherghef cu ocazia aniversării a 20 de
ani de episcopat şi 70 de ani de viaţă (coordonator: PS Aurel Percă) laşi, 2010, p. 389.
2
ldem, Relaţiile diplomatice dintre Sfântul Scaun şi România (1866-1884), în volumul:
Corneliu Mihail Lungu, arhivist, istoric, profesor la 70 de ani, ediţie îngrijită de Vilică
Munteanu şi Ioan Lăcătuşu, Sfăntu Gheorghe, 2013, p. 362.
3
Cf. Organizarea Diecezei de laşi. Scurt istoric, în ,,Almanahul Presa Bună", Iaşi, 2013, p.
243.
4
August Franzen, Remigius Băumer, Istoria papilor, Bucureşti, 1996, p. 388.
1
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Scrisoarea Apostolică Quae in christiani nominis incrementum 5 din 27 iunie
18846 .
Nicola Giuseppe Camilli s-a născut la 23 aprilie 1840 în localitatea
Monte Rubbiano-Marche 7 din Italia. După absolvirea şcolii elementare şi a celei
complementare intră în mănăstirea franciscanilor conventuali din localitatea
natală, iar apoi în cea din Osimo. Aici va depune (la 3 aprilie 1857) profesiunea
religioasă solemnă. Îşi continuă studiile în mănăstirea din Recanati şi la
Ascoli-Piceno unde, la 4 decembrie 1863, este hirotonit preot.
În anul 1873 a venit în Moldova ca misionar, activând ca duhovnic şi
capelan al călugăriţelor de la "Notre Dame de Sion", ocupându-se şi de
catehizarea elevilor de la şcoala călugăriţelor. La 16 septembrie 1881 papa
Leon al XIII-lea îl numeşte episcop titular de Mosynopolis şi vizitator apostolic
al Moldovei, iar la 27 iunie 1884 (prin înfiinţarea Episcopiei Catolice de Iaşi)
este numit episcop titular de Iaşi.
La 1O mai 1894 demisionează de la conducerea Diecezei de Iaşi şi
merge la Roma, fiind la dispoziţia Sfăntului Scaun. A fost numit episcop in
partibus de Gadara (la 25 decembrie 1895), papa Leon al XIII-lea acordându-i
(la 25 februarie 1901) şi titlul onorific de "arhiepiscop de Tomis". La 30 august
1904 i se încredinţează din nou conducerea Episcopiei de Iaşi (de către papa
Pius al X-lea), venind în reşedinţa episcopală la 16 decembrie 1904.
Episcopul Nicolae Iosif Camilli părăseşte această lume la 30 decembrie
1915, fiind înmormântat (la 2 ianuarie 1915 8 ) în Catedrala "Adormirea Maicii
Domnului" din Iaşi.

5

1. Dumitriu-Snagov, Le Saint-Siege et la Roumanie Moderne. 1866-1914, voi. 57, Roma,
Editrice Pontificia Universita Gregoriana, 1989, p. 551-552.
6
Anton Coşa, Catolicii din Moldova În izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII), cu un
Cuvânt Înainte de Ştefan S. Gorovei, Iaşi, 2007, p. 111.
7
Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon, Necrolog (1600-2000), laşi, 2001, p. 255.
8
Ibidem, p. 256.
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DECRET
PENTRU
ŞI

CORESPONDENŢELE

ARHIVELE

OFICIALE

BISERICEŞTI

No . 356

NICOLAE IOSIF CAMILLI
COMANDOR AL COROANEI ROMÂNIEI
PRIN GRAŢIA LUI DUMNEZEU ŞI A SFÂNTULUI SCAUN APOSTOLIC
ARHIEPISCOP - EPISCOP CATOLIC DE IAŞI
ACELUIAŞ SCAUN APOSTOLIC NEMIJLOCIT SUPUS
CELOR DE FAŢĂ ŞI VIITORI PACE, BINECUVÂNTARE
ŞI MÂNTUIRE ÎNTRU DOMNUL NOSTRU ISUS HRISTOS
Este lucru recunoscut şi admis de toţi, că arhivele, ţinute în regulă şi
păstrate cu sfmţenie, sunt nu numai nişte izvoare istorice, scumpe pentru
posteritate, dar sunt şi martori elocvenţi pentru cei în viaţă. Însă e de asemenea
recunoscut şi admis de toţi, că arhivele vor fi de puţin folos şi vor face multă
încurcală şi supărare atât celor de faţă cât şi celor viitori, dacă ele nu vor fi
ţinute bine, şi dacă actele încredinţate lor nu vor fi scrise cum se cuvine.
Dacă aceasta se adevereşte despre toate arhivele, apoi se adevereşte mai
ales despre arhivele parohiale; fiindcă în aceste arhive trebuie să se păstreze
cărţile şi toate documentele şi corespondenţele, care privesc parohia atât în cele
spirituale cât şi în cele timpurale.
O asemenea arhivă serveşte necontenit fiecărui paroh spre a se informa
ce s-au făcut în trecut în parohia lui, ce ordine s-au dat de la Episcopie etc., şi
aşa se orientează într-un mod sigur în administraţia parohiei sale, fără a fi
nevoit, mai ales la început, a lua informaţiuni de la persoane laice.
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Trebuie însă să zicem cu mare părere de rău, că nu toate arhivele noastre
sunt bine ţinute, şi că în corespondenţele oficiale, fie ale Cucernicilor
Administratori ai Parohiilor Noastre, fie ale celorlalţi Preoţi, cu această Sfăntă
Episcopie, am observat mai multe defecte, ce trebuie înlăturate, pentru a putea
ţine o mai mare rânduială în Arhiva Episcopiei.
Mai întâi de toate, formatul hârtiei de corespondenţă lasă mult de dorit.
Acest format variază nu numai de la Parohie la Parohie, dar se întâmplă, că
acelaşi paroh întrebuinţează pentru fiecare scrisoare un format deosebit, şi care,
uneori, nu corespunde cu respectul datorat autorităţii, căreia se scrie.
Se întâmplă de asemenea, că scrierea este aşa de rea, încât este aproape
cu neputinţă, sau cel puţin foarte greu, chiar persoanelor experimentate, a o ceti.
Unii întrebuinţează o cerneală foarte proastă, care sau se şterge uşor, sau
nu rezistă timpului, sau o cerneală aşa de palidă încât de abia se pot vedea cele
scrise.
Se mai întâmplă, că pe una şi aceeaşi coală se scrie despre afaceri cu
totul disparate, d.e.: Petiţiune pentru dispensă de căsătorie; Raport asupra
introducerei cântului gregorian şi latinesc; Lista liturghiilor săvârşite pentru
Eparhie; sau lucruri oficiale, care trebuie puse în Arhiva Episcopiei, cu lucruri
de tot personale, ce n-ar trebui păstrate. Aceasta produce la Episcopie o
confuziune mare pentru înregistrarea şi clasarea hârtiilor primite.
Dorind a înlătura toate aceste inconveniente, şi voind ca în toate
Parohiile Eparhiei Noastre să se ţie Arhiva după o regulă comună,
Ordonăm şi

prescriem

următoarele,

ce trebuie numaidecât observate de Cancelaria Episcopiei, de toţi
Cucernicii Vicari Forani, de toţi Administratorii Parohiilor şi de toţi ceilalţi
Preoţi ai Eparhiei Noastre.
Art. 1. Hârtia întrebuinţată pentru corespondenţa oficială cu Episcopia,
cu Vicarii Forani şi cu Administratorii Parohiilor va fi de culoare albă şi de
calitate bună, aşa ca cerneala să nu străbată printr-însa. - Nu se admite hârtia
comercială cu linii verticale.
Art. 2. Formatul hârtiei va fi numaidecât formatul introdus la Episcopie,
adecă de 27 centimetri înălţime şi de 20 centimetri lărgime.
Art. 3. Această hârtie va purta, în colţul stâng de sus al paginei întâi,
inscripţiunea tipărită, sau cel puţin scrisă în limba latină:
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DIOECESIS IASSIENSIS
PAROCHIAN.
No ..... .
ori în limba română
EPARHIA CATOLICĂ
DE IAŞI
PAROHIA N.
No ..... .
Vicarii Forani, în loc de Parochia N. vor pune: Vicariatus Foraneus N.,
sau Vicariatul Foran de N.
Data se va scrie sus, în colţul din dreapta al paginei întâi, totdeauna
după stilul vechiu la noi în vigoare.
În josul paginei întâi se va pune adresa cui se scrie.
La iscălitură se va adăoga întotdeauna şi titlul oficial al persoanei care
scrie.
Art. 4. În corespondenţele oficiale se va întrebuinţa sau limba latină sau
cea română.
Art. 5. Cerneala întrebuinţată pentru actele şi corespondenţele oficiale,
trebuie să fie numai de culoare neagră şi de calitate bună.
Art. 6. Ordinea paginilor unei scrisori va fi aceea întrebuinţată la cărţile
de cetit; nefiind permis a scrie pe o pagină iar pe alta nu.
Art. 7. Se va scrie cât se poate mai frumos şi lămurit, mai ales când e
vorba de numele persoanelor şi allocalităţilor.
Art. 8. Pentru fiecare afacere se va scrie pe o coală deosebită.
Art. 9. Fiecare scrisoare ernanată de la Cancelaria Episcopiei, de la
Vicariatele Forane şi de la Parohii va avea un număr, care va corespunde cu
numărul din Registrul de ieşire, unde trebuie înscrise toate actele emanate de la
oficiile susnumite.
Seria numerelor nu se va începe din nou în fiecare an, dar se va reînnoi
la fiecare zece ani, cu începere de la 1 ianuarie 1906.
Art. 1O. În răspunsurile ce se vor da Episcopiei, precum şi ori de câte ori
se face aluziune la vreun act al Episcopiei, se va cita întotdeauna Numărul
acelei scrisori sau acelui act.
Art. 11. Cine face o cerere Episcopiei, sau vreunui Vicariat Foran, dacă
vrea să primească răspuns plătit, trebuie să trimeată taxa în mărci poştale,
pentru scrisoare simplă sau recomandată.
Art. 12. Petiţiunile telegrafice sunt oprite.
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din extremă necesitate s-ar face o cerere telegrafică, trebuie
imediat şi petiţiunea în regulă.
Art. 13. Pentru o mai mare rânduială a corespondenţelor oficiale, fiecare
Vicariat Foran va avea câte două registre: în unul se vor înregistra pe rând toate
actele şi scrisorile oficiale ieşite, iar în altul se vor înregistra pe rând toate actele
şi scrisorile oficiale primite, precum şi cele neoficiale, însă care privesc
interesele bisericeşti fie spirituale fie timpurale.
Art. 14. În fiecare Parohie va fi câte un dulap cu broască bună, bine
încuiat, destinat pentru Arhivă.
Dacă acest dulap ar fi în zid, el va fi îmbrăcat pe din lăuntru cu scânduri,
spre a-1 feri de umezeală.
De asemenea fiecare Vicariat Foran va avea Arhiva sa, conform celor
prescrise în Decretul No. 94, art. 14.
Art. 15. În partea din afară a acestui dulap se va pune inscripţiunea,
vizibilă tuturora: Arhiva Parohiei.
Art. 16. În Arhiva Parohiei se vor păstra în despărţiri sau în cartoane
deosebite, după ordinea următoare:
a. Registrele Botezaţilor.
b. Registrele Confirmaţilor.
c. Registrele Căsătoriţilor.
d. Statistica Parohiei (Status animarum).
e. Registrele Răposaţilor.
f. Registrele Logodnelor făcute înaintea Administratorului Parohiei.
g. Registrul Convertiţilor cu actele relative.
h. Lista sau adnotaţiuni privitoare la Împărtăşaniile de Paşti.
1.
Lista copiilor care au fost admişi în fiecare an la întâia sfăntă
trimeasă

Împărtăşanie.

J.

k.
l.

m.

n.
o.

Condicile Administraţiunii timpurale ale Bisericilor Şl ale Casei
parohiale.
Inventarele distincte ale Bisericilor şi Casei parohiale.
Cartea în care este însemnată cu de amănuntul rânduiala tuturor
slujbelor bisericeşti, care, fie din lege, fie din obiceiu legitim, se fac
în toate zilele, săptămânile, lunile şi în fiecare an, şi în care chip se
fac, atât în biserica rezidenţială a Parohiei, cât şi în toate bisericile
filiale.
Tabela simbriei (decimelor) şi a tuturor taxelor parohiale pentru
orice slujbă religioasă, atât pentru partea bisericei, cât şi pentru
partea preotului, dascălului şi clopotarului.
Lista credincioşilor care au plătit simbria.
Lista copiilor, care urmează şcoalele publice, Şl acelora care
urmează la biserică cursul catechismului.
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p. Cartea în care sun înserrmate scandalurile întâmplate în Parohie, fie
în contra credinţei fie în contra bunurilor moravuri, mai ales
căsătoriile mixte contractate fără dispensă, cele contractate cu
dispensă dar nu s-au ţinut făgăduinţele, şi botezurile eterodoxe ale
copiilor născuţi din părinţi catolici. - În toate cazurile aici pomenite
se vor indica lămurit numele şi prenumele persoanelor, precum şi
data faptului.
q. Diarul Parohiei, în care se vor înserrma faptele vrednice de amintit,
fie în ordinea spirituală, fie în ordinea timpurală. În acest Diar se vor
înscrie şi toate câte se cunosc prin tradiţiune sigură din istoria
Parohiei.
r. Documentele privitoare la întemeierea Parohiei, la averea Bisericii şi
a casei parohiale, la legatele pioase, fundaţiunile de liturghii,
instalarea Căii Sfintei Cruci etc.
s. Epistolele pastorale, Circularele şi Decretele Episcopale atât tipărite
cât şi scrise, şi toate scrisorile primite de la Episcopie sau de la
Vicarul Foran.
t. Lista legilor şi decretelor Episcopiei, arătându-se în câteva cuvinte
cuprinsul lor, în formă de indice.
u. Dispensele de căsătorii.
v. Scrisorile primite de la Oficiile parohiale pentru afaceri bisericeşti.
w. Scrisorile primite de la autorităţile Ţării.
x. Formularele actelor parohiale şi hârtia pentru corespondenţele
oficiale.
y. Registrele de primire şi ieşire.
z. Sigiliul oficial.
Art. 17. Toate hârtii le din timpurile trecute, ce se află în Cancelaria
parohială, fie ele Condici de tot felul, Pastorale, Decrete, scrisori sau altele, se
vor strânge şi se vor pune în Arhiva Parohiei, după ordinea arătată la articolul
precedent.
Art. 18. Este oprit a da sau numai a împrumuta din arhivă, fără
permisiunea scrisă din partea Episcopiei, vreun Registru, document, scrisoare
sau altele, ce trebuie păstrate în Arhivă conform Decretului de faţă.
Art. 19. Cucemicii Vicari Forani sunt însărcinaţi cu aducerea la
îndeplinire a acestui Decret în parohiile Districtului lor, şi vor informa
Episcopia despre observarea lui în Raportul anual, ce sunt datori a-l face
conform Decretului Nostru No. 94 din 24 februarie st. v. 1905.
Iaşi, din Reşedinţa Noastră Episcopală, în ziua de 4 Noiembrie 1905.

t NICOLAE IOSIF
ARHIEPISCOP- EPISCOP
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Notă. Cine nu află hârtia de formatul prescris la Art. 2, o poate obţine
adresându-se unui legător de cărţi.
Pentru a avea uniformitate în privinţa Registrelor de primire şi ieşire,
despre care se vorbeşte la Art. 13 al acestui Decret, fiecare Administrator de
Parohie va trimite Episcopiei pe adresa Vicarului Nostru General suma de 6 lei
50 b., pentru carei se vor expedia cele două registre, tipărite şi legate.
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MITROPOLITUL PRIMAT CALINIC MICLESCU ŞI
RAPORTURILE SALE CU BISERICA CATOLICĂ
Dr. Alexandrina CUŢUI
The head of the Romani an Orthodox Church
and his relationship with the Catholic Church
Sumrnary
Metropolitan Calinic Miclescu was bom in Botoşani County, into a wealthy
farnily. As a young man, he joined the monastic community that his unele, Abbot
Sofronie Miclescu, governed. During his lifetime, Calinic Miclescu was granted
severa! titles and offices, such as: manciple at Slatina Monastery, Lieutenant to the
Bishop at Huşi, Lieutenant to the Metropolitan at Iaşi, Metropolitan of Moldavia, and,
since, 1875, Primate Metropolitan of the Rornanian Orthodox Church.
At the beginning of his career as Prirnate Metropolitan, Miclescu clashed with
representatives of the Catholic Church, only to become one of their closed allies later
on. Moreover, Monsignor Palma clairns that in the final years of his life, Metropolitan
Calinic Miclescu wanted to unite the two churches (The Rornanian Orthodox Church
and the Catholic Church) and even join the Catholic Church hirnself.
Key Words: Metropolitan Calinic Miclescu, Romanian Orthodox Church, Moldavia,
relationship, Catholic Church

Calinic Miclescu s-a născut la 16 aprilie 1822, în localitatea Călineşti
din judeţul Botoşani, fiind fiul logofătului Scarlat Miclescu şi al Mariei, născută
Beldiman 1• Ambii părinţi erau descendenţi din vechile familii aristocratice din
Moldova.
Încă de la o vârstă fragedă, Constantin Miclescu s-a devotat vieţii
monahale 2 . A fost luat de către unchiul său Sofronie Miclescu la Episcopia din
Huşi, unde, era foarte apreciat de cei din jur pentru verticalitatea şi isteţimea de
care a dat dovadă. La vârsta de 20 de ani, la 18 iunie 1842, tânărul Constantin a
fost călugărit primind numele de Ca1inic, după uzul monahal. Pentru meritele
sale, tânărul monah Calinic a fost hirotonit, la 23 aprilie 1843 ca diacon, iar
peste cinci ani, la 31 noiembrie 1848 este hirotonit preot. Văzând unchiul său,
care între timp devenise Mitropolit al Moldovei, că acesta "călca pe o cale
3
sănătoasă, menită să ajungă un bun membru al clerului" , în scurt timp, 1-a
încurajat să parcurgă toate treptele ierarhiei bisericeşti.
Originea neamului Beldiman se leagă de vechea familie maghiară Beldi, de care s-a despărţit,
stabilindu-se în Moldova prin secolul al XIV-lea Evocări, în "BOR", anul LXXVII, nr. 7-10,
iunie-octombrie, Bucureşti, 1959, p. 816.
2
Mitropolitul Calinic Mic/eseu, în "Candela. Foaie bisericească-literară" (în continuare
Mitropolitul Calinic Mic/eseu ... ), an V, nr. 9, Tipografia Arhiepiscopală, Cernăuţi, 1886, p. 588.
3
Ibidem.
1
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La 2 februarie 1855, Calinic Miclescu a ajuns la înalta treaptă de
Arhiereu cu titlul de Hariopolios, un rang onorific dat ad-personam4 . Ajuns la
această treaptă, fiind însă fără eparhie, doar cu administrare harică, (adică cu
rangul de Episcop, însă fără a conduce o Episcopie) rămâne, în continuare, ca
Stareţ al Mănăstirii Slatina.
În anul 1858 este numit de către guvernul de la Iaşi (numit căimăcămie)
Locotenent sau Locţiitor de Episcop în Eparhia Huşilor, funcţie care devenise
vacantă prin încetarea din viaţă a titularului, Episcopul Meletie Istrate5 . A
ocupat această funcţie până în decembrie 1860, când şi-a dat demisia, în urma
exilării unchiului său, Mitropolitul Sofronie Miclescu, şi a îndepărtării acestuia
din fruntea Bisericii Moldovei, cu acordul lui Alexandru Ioan Cuza şi prin
ordinul prim-ministrului Mihail Kogălniceanu. Mitropolitul Sofronie a fost
demis, deoarece s-a opus secularizării averilor mănăstireşti, cerând
Domnitorului garanţii pentru susţinerea financiară a Bisericii.
La Slatina C~alinic Miclescu avea să redevină egumen, funcţie pe care o
deţinuse în 1851 6. In locul lui, în ianuarie 1861, guvernul 1-a însărcinat pe
Arhimandritul Melchisedec Ştefănescu să preia cu titlul provizoriu conducerea
Eparhiei Huşilor 7 •
La 5 mai 1863, după moartea unchiului său Sofronie, Calinic Miclescu
aflându-se în graţiile guvernului Principelui Cuza 8 , i-a fost încredinţată
demnitatea de Locotenent de Mitropolit al Moldovei, sarcină pe care a
îndeplinit-o timp de doi ani.
La 18 mai 1865, domnul şi guvernul 9 , I-au numit pe Calinic Miclescu în
baza unui decret domnesc, în funcţia definitivă de Mitropolit al Moldovei şi
Sucevei 10 . La 4 iunie 1865, a avut loc înscăunarea Înaltului Ierarh ca Mitropolit
al Moldovei si Sucevei 11 •
În anul următor, 1866, Mitropolitul Calinic Miclescu a fost amestecat în
mişcarea antiunionistă la Iaşi. S-a luat măsura împotriva sa prin suspendarea
pentru două luni din scaunul mitropolitan 12 . Înaltul Ierarh împreună cu alţi
acuzaţi de conspiraţie au fost judecaţi şi închişi la Mănăstirea Sfăntul Spiridon,
iar apartamentele sale de la Mitropolie au fost sigilate. După venirea în scaunul
României a Principelui Carol de Hohenzollern, primul act semnat de acesta, la

4

5

Nuţu Emanuel-Stefan, Mănăstirea Slatina- Monografie, Suceava, 2004, p. 96.
Pr. Prof. C. Cojocaru, Meletie Istrati, Episcop de Huşi, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei",

an LX, nr. 10-12, octombrie-decembrie, Iaşi, 1984, p. 767.
Mitropolitul Calinic Mic/eseu ... , p. 589.
7
Mircea Păcurariu, Mitropolia Moldovei şi Epsicopiile ei (până în 1918), Bucureşti, 1981, p.
168.
8
Mitropolitul Calinic Mic/eseu ... , p. 589.
9
Ibidem, p. 590.
10
Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Dosar nr., A 43/1865, f. 1.
11
Ibidem, f. 20.
12
Mircea Păcurariu, op.cit., p. 164.
6
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10 mai 1866, a fost Decretul nr. 994, prin care se stabilea reintegrarea lui
Calinic Miclescu în Scaunul Mitropoliei de Iaşi şi Suceava 13 •
Revenind în fruntea Bisericii sale, Mitropolitul Calinic continuă
activitatea pentru înălţarea Sfintei Biserici, susţinând cu demnitate şi tărie
drepturile Mitropoliei Moldovei în contextul procesului de laicizare a societăţii
româneşti.

In anul 1875, a încetat din viaţă mitropolitul Ţării Româneşti, Nifon. Pe
rămas vacant, la 31 mai 1875, Colegiul electoral - format din membrii
Sfăntului Sinod, din deputaţii şi senatorii ortodocşi - 1-a ales în scaunul de

locul

Primat al Bisericii Ortodoxe Române pe Mitropolitul Calinic Miclescu 14 • A
15
rămas în această înaltă demnitate până la sfărşitul vieţii , timp în care, nu a
încetat să lucreze din tot sufletul şi cu cel mai mare devotament pentru ridicarea
prestigiului Sfintei Biserici.
Mitropolitul Primat Calinic a luptat pentru obţinerea independenţei
Bisericii Ortodoxe Române. A hotărât ca sfinţirea Sfăntului Mir să se facă în
ţară de către membrii Bisericii Ortodoxe din România. La Il aprilie 1876,
Calinic Miclescu, fiind senator de drept, este ales Preşedinte al Senatului, la
propunerea lui I.C. Brătianu, cu 47 de voturi din 53 de votanţi 16 . La 14 martie
1881, Senatul votează Legea prin care Romania devine Regat, Carol I fiind
proclamat Rege, ocazie cu care Mitropolitul Calinic Miclescu a rostit o
prelegere în numele Bisericii şi a clerului român.
În primii ani de când se afla în fruntea Bisericii ca Mitropolit Primat
(1875-1876), a început o dispută teologică cu Papa Leon al XIII -lea. Ulterior, a
făcut o vizită la Vatican, unde s-a întâlnit cu înalţi prelaţi catolici, inclusiv cu
Papa şi a stabilit o cale de comunicare directă. Acest fapt avea să fie folosit de
câţiva reprezentanţi catolici ca fiind argumentul lor potrivit căruia Mitropolitul
Calinic Miclescu s-ar fi convertit la catolicism şi că ar fi urmat să unească cele
două Biserici.
De necontestat este faptul că Mitropolitul Ungro-Vlahiei şi Primat al
României Calinic, a avut relaţii cordiale atât cu Biserica Romei, cât şi cu
celelalte Bisericile surori, dovedind astfel o mare capacitate diplomatică pe
tărâmul spiritual. Acest fapt nu-l oprea să spună tranşant care este punctul său
de vedere şi al Bisericii Răsăritului, faţă de disputele teologice, ceea ce ne
îndreptăţeşte să credem că aşa-zisa trecere la catolicism era doar o presupunere
neîntemeiată şi denigratoare la adresa Înaltului Ierarh ortodox.
În anul 1886, Monseniorul Joseph Palma Arhiepiscopul latin din
Bucureşti, cu ocazia postului Sfintelor Paşti, a adresat o epistolă duhovnicească
"Una gens, unus amor" credincioşilor catolici, pentru a le da poveţe şi a le întări
credinţa. În luna iunie Calinic îi răspunde monseniorului, apreciind mesajul,
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Mitropolia Moldovei şi Sucevei, d. A 43, f. 48.
***, 1866-1896, Trei-t;leci de ani de domnie ai Regelui Carol!, - Cuvântări şi acte, voi. I
( 1866-1880), Bucureşti, 1897, p. 339.
15
Mircea Păcurariu, istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981, p. 132.
16
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Mitropolia Moldovei şi Sucevei, d. 46/1865, f. 295-298.
13

14
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astfel: "mmtc mai lăudabil, de cât faptul unui îndreptător al cuvântului
adevărului, care caută să propage principiile salutare ale creştinismului şi să
convingă pe credincioşii săi, că mântuirea stă în tăria credinţei. Noi n-aveam
nimic de zis în această privinţă, căci nu este dat a ne amesteca în conducerea
turmei încredinţată păstoriei Monseniorului Palma. Dar nu putem trece cu
vederea acele puncte ale epistolei menţionate, în care se ating interese de ale
Bisericii Ortodoxe Române" 17 •
"[ ... ] Monseniorul Palma a crezut de cuviinţă, nu numai a lăuda în mod
excesiv Biserica latină, ci a o arăta creştinilor ca singura Biserică adevărată, ca
singura Biserică, care poate da mântuire, ca singura Biserică întemeiată pe baze
solide, fiindcă ar fi întemeiată de Apostolul Petru; de unde se deduce, că toate
celelalte Biserici, care nu recunosc această supremaţie şi dominaţie, s-ar fi aflat
în rătăcire, ar fi departe de adevărata credinţă, şi prin urmare n-ar putea da
mântuire credincioşilor lor" 18 .
Din răspunsul Mitropolitului Primat Calinic Miclescu, argumentat cu
lucrările reprezentanţilor, rezultă că "alţi doctori din cei mai luminaţi ai
Bisericii Romei, care combat întâietatea şi supremaţia Papală şi astfel ea are ca
adversari chiar în sânul Bisericii latine până în prezent".
Menţionăm un fragment pentru a ilustra calitatea spirituală şi
diplomatică a Primatului României: ,,Poate Biserica latină crede în sânul ei de
puterea Papală, ce va voi; dar credem, că nu este o faptă creştinească, când
conducătorii acestei Biserici atinge celelalte Biserici, care şi ele şi poate într-un
grad mai mare se sprijină pe Evanghelie 19 , fiindcă recunosc <<este un Domn, o
credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, care este peste toate şi prin
toate şi întru noi toţi>> (Efeseni 4; 5-6) 20 •
Dar adevărurile şi faptele se zdruncină încă [şi, n.n.] mai tare, când
Monseniorul Palma, pentru a întări în credinţă turma sa cea duhovnicească,
susţine, că cultura şi deşteptarea simţămintelor naţionale în România a venit de
la Biserica Catolică prin Uniţii din Transilvania.
Aserţiunea aceasta este o dovadă, că Monseniorul Palma nu cunoaşte
istoria românească, şi numai de aceea a putut înainta lucruri care nu corespund
cu faptele istoriei.
Adevărul netăgăduit şi care luceşte cu tărie, este că, Biserica Ortodoxă a
fost totdeauna pentru Români scutul cel mai puternic al naţionalităţii, că
românii ortodocşi au stat ei întâi piept cotropirii Europei de către musulmani,
apărându-şi cu vitejie credinţa creştinească, moşia şi naţionalitatea; că limba
românească în Biserica Ortodoxă şi prin această Biserică s-a ridicat, că în
secolul actual Biserica Ortodoxă a fost şi este în România în fruntea tuturor
mişcărilor naţionale. De aceea şi Românii au ţinut şi ţin la neatâmarea Bisericii
lor Ortodoxe, strâns legată de existenţa şi neatâmarea naţională, de aceea
17

Mitropolitul Ca linie Mic/eseu ... , 492-493.
Ibidem, p. 493.
19
Protos. Agatanghel Guţu, Alegeri din scrierile mai multor predicatori, Craiova, 1880, p. 43.
20
Biblia sau Sfânta Scriptură, Bucureşti, 1991, p. 1330.
18
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acestei neatâmări de toate Bisericile Ortodoxe a fost aclamată de
la o margine la cealaltă cu vie bucurie. De aceea acest mare act s-a legat de
Biserica Ortodoxă Română ca una din faptele cele mai de căpetenie a Domniei
glorioase a Prea iubitului nostru rege Carol 1"21 •
Un alt subiect analizat în epistola Monseniorului Palma a fost referitor
la articolul 21 din Constituţia României, care stipulează: "că Relegiunea
Ortodoxă a Răsăritului este Relegiunea dominantă a Statului Român, şi că
libertatea tuturor cultelor este garantată, încât celebrarea lor nu aduce atingere
ordinii publice sau bunelor moravuri". Primatul Calinic Miclescu spunea în
fmalul cuvântul său, că: "[ ... ] Monseniorul Palma ar face bine, să-şi amintească,
că Biserica latină a trăit şi trăieşte în România nesupărată de nimeni, numai
22
graţie seiritului de toleranţă adevărat creştinească a creştinilor ortodocşi" •
Insă lucrurile nu au rămas aşa. Monseniorul Palma a publicat în Elveţia
în anul 1938 (după 52 de ani de când Mitropolitul Calinic Miclescu se stinsese
din viaţă), o broşură în care reda amiciţia dintre ei, precum descria şi ultima lor
întâlnire. El a afirmat că s-a întâlnit cu Calinic Miclescu atât în locuinţa a
Monseniorului Palma dar şi la Palatul Mitropolitan. Mitropolitul Calinic fiind
grav bolnav, l-a rugat pe secretarul său să-1 invite pe Monseniorul Palma la
reşedinţa sa. Cu această ocazie, Monseniorul Palma relatează întâlnirea. "Încă
de la sosirea la baza scării, toate porţile se deschiseră şi 12 slugi îmbrăcate în
uniforme bogate s-au aranjat de o parte şi de alta; în anticameră, am văzut tot
astfel, angajaţi cufundaţi în reverenţe, 12 preoţi cu părul şi barba albe ce le
dădea un aer venerabil.
Colonelul Bibescu, vicepreşedintele Senatului, veni să mă
întâmpine.[ ... ] Puţin mai târziu m-am aflat în prezenţa bătrânului prelat. Nu mai
era decât umbra lui, mi se părea că văd un cadavru. Vru să se ridice, dar l-am
împiedicat şi la invitaţia lui, m-am aşezat lângă el. [ ... ] Începurăm să vorbim.
Mai întâi îmi ceru iertare, plângând, pentru că răspunsese la ultima mea
scrisoare pastorală, prin care dovedisem într-un mod irefutabil că Biserica
noastră este adevărata Biserică a lui Iisus Cristos. El mă asigură că aşa zisul
răspuns nu era opera sa, ci a unui preot şi a unui laic pe care mi-i numi. Imi mai
spuse apoi că în Sinod, unii din episcopii săi i-au arătat pumnul jurând să-1
maltrateze dacă nu consimţea să-şi pună semnătura pe răspuns.
El adăugă pe deasupra că nu este foarte versat în ştiinţă, dar că prin
intermediul scrisorii mele pastorale, Dumnezeu i-a dat atâta lumină că i-a fost
uşor şi posibil să se convingă că adevărul era de partea mea şi că, dacă se va
întoarce viu de la băi, voia să devină catolic, dar în secret fără ca nimeni să se
îndoiască de asta. [ ... ] l-am adăugat că în acest moment trebuie să se lepede de
schismă ceea ce va face imediat repetând formula pe care i-o indicasem. L-am
rugat să spună în fiecare zi aceste cuvinte, să le scrie, pentru că dacă se va
întâmpla să moară, ele să îmi fie aduse în secret printr-unul din prietenii săi, în
care putea avea încredere. El mi-a promis tot ce i-am cerut şi vru să mă
21
22

Mitropolitul Calinic Mic/eseu ... , pp. 495-496.
Ibidem, p. 496.
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îmbrăţişeze

de mai multe ori, plângând din nou şi cerându-ne rugăciunile
noastre[ ... ]"23 • Monseniorul Palma nu a întărit, cele spuse, cu mărturia vreo
unei persoane menţionate în textul publicat.
Calinic Miclescu a plecat la băi, dar s-a întors după 12 zile fiind într-o
stare gravă. Monseniorul Palma l-a mai căutat, dar medicii nu I-au lăsat să intre
la Calinic Miclescu. În scurt timp acesta s-a stins din viaţă. Reprezentanţii
catolicii au susţinut că Mitropolitul Primat al Bisericii Ortodoxe Române ar fi
trecut la catolicism înainte de moarte, lăsând scris acest lucru. Nimeni nu a
văzut acel document invocat de catolici. Au existat presupuneri din partea
catolicilor că mesajul scris de mitropolit I-ar fi avut în mână un arhiepiscop latin
pe nume Band, dar care sub presiunea preoţilor ortodocşi şi a lui Ion Brătianu a
fost nevoit să-I distrugă.
După o lungă şi grea suferinţă Înalt Prea Sfăntul Mitropolit al UngroVlahiei şi primat al României, D. Calinic Miclescu a încetat din viaţă la 14
august 1886. Trupul neînsufleţit a fost depus în Catedrala de la Bucureşti două
zile. La 16 august, după ceremonia religioasă de la Mitropolia din Bucureşti, la
care a luat parte şi regele Carol I, sicriu] cu trupul Mitropolitul Calinic a fost
transportat pe calea ferată la Paşcani şi de acolo la Mănăstirea Neamţ. Cortegiul
funerar a fost însoţit de către Arhiereii Silvestru Pitişcean, Calistrat Bârlădean şi
Parteniu Băcăuanul. La serviciul funebru la Sfânta Mănăstire Neamţ a fost de
faţă din Iaşi şi Înalt Prea Sfăntul Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, Iosif, însoţit
de clerul Sfintei Mitropolii. A fost înmormântat alături de unchiul său
venerabilul mitropolit Sofronie Miclescu, în pridvorul Mănăstirii Neamţ 24 .
În concluzie afirmatiile Monseniorului de Palma nu au consistenta
dovezilor scrise. Rezultă ur'mătoarele întrebări: dacă ar fi trecut Mitropolit~}
Calinic Miclescu la catolicism, ce 1-ar fi împiedicat să scrie documentul când
încă mai era în putere, atunci când Monseniorul Palma a venit la el; dacă ar fi
avut catolicii acel document scris de Mitropolitul Calinic Miclescu (care era
într-o stare avansată a bolii), de ce la întoarcerea acestuia de la băi, Monseniorul
Palma insista să-I vadă pe Înaltul Prelat? La aceste întrebări nu putem să
aducem un răspuns fără a avea documente. Cert este faptul că, Înalt Prea
Sfinţitul Calinic a lăsat un testament sufletesc scris de mâna lui,
care se
păstrează la Arhivele Statului Bucureşti, în care nu se menţionează nimic despre
vreo intenţie sau chiar de trecerea sa la catolicism 25 • În lipsa acelor documente
menţionate de partea catolică, se poate considera că a fost vorba de o acţiune de
slăbire a credibilităţii a Bisericii Ortodoxe Române.

23

Raymond Netzhammer Archevque, Le cas du Metropolite Miclesco - Un document
longtemps attend, Typ Eberhard Kalt-Zehnader. Zoug, Eschenz (Suise), 1938, pp. 4-5.
24
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Mitropolia Moldovei şi Sucevei, d. 12411861, f. 1-5.
25
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Casa Regală, d. 211886, f. 1-12;
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LOJA MASONICĂ "DISCIPOLII LUI PYTHAGORA" DIN
GALAŢI (1865-1935). SCURT ISTORIC
Dr. Adrian POHRIB
The Masonic Lodge "The Disciples of Pythagora"
from Galati (1865-1935). BriefHistorical Account
Summary

The study could have been completed thanks to the open and kind attitude of
the National Archives which, starting with January 2012, macte available to the
Romanian and foreign researchers the archive fund, The Romanian Freemasonry
(1 9 21-1945). The study takes as landmarks of its historical approach the following
events: The Masonic Lodge "The Disciples of Pythagora", from Galati, at its 20-th
anniversary (1885), a judicial action initiated by the Masonic Lodge from Galati - the
establishment of the Philanthropic Comrnittee (1927) and the Jubilee marking the
anniversary of 200 years from the first Masonic establishments in Romania (1932).
Moreover, in order to avoid a highly subjective approach of the available data and also
in order to convey more scientific information, the documents that we deemed as very
important for this topic were enclosed at fulllength within the paper.
Without clairning to be a thorough study and without attempting an
interdisciplinary approach, the study still can conclude that the Lodge "The Disciples
of Pythagora" from Galati played a very important role in the history of Romanian
Masonry, both at its beginnings and during its further development, maintaining its
activity even during the harsh times, when other lodges fell into lethargy. It also played
an important role in the process of unification of the lodges and of the workshops in
one single institution: The Great Orient of Romania.
Key Words: Masonic Lodge, Disciples of Pythagora, Romanian Masonry.

Apreciind deschiderea instituţională manifestată de Arhivele Naţionale,
care începând cu luna ianuarie 2012 a avut amabilitatea să pună la dispoziţia
cercetătorilor români şi străini fondul arhivistic Francmasoneria română (19 211945) 1, am realizat prezentul studiu, dezvoltat pe coordonatele generate de
următoarele evenimente: Loja Masonică ,,Discipolii lui Pitagora" din Galaţi la
aniversarea a două decenii de activitate (1885); Un demers juridic iniţiat de
Masoneria gălăţeană - Statuarea Comitetului Filantropic (1927) şi Jubileul
prilejuit de aniversarea a 200 de ani de la înfiinţarea Masoneriei în România
(1932). Totodată, pentru a evita subiectivismul în interpretarea datelor şi
1

Inventarul poate fi consultat şi on-line pe site-ul instituţiei, www.arhivelenationale.ro.
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informaţiilor,

dar şi pentru a veni în sprijinul cercetătorilor, am considerat
publicarea integrală a unor documente pe care le-am considerat
relevante. De la bun început se impune şi precizarea că articolul nu şi-a propus
să realizeze un istoric al masoneriei gălăţene, ci doar să readucă în atenţia
cercetătorilor şi a pasionaţilor de istorie unele momente din istoria acestei
oportună

instituţii.

Auguste Carence, francez de origine stabilit în Ţara Românească,
constituie, fără doar şi poate, unul dintre personajele cele mai controversate ale
începuturilor Francmasoneriei moderne în România. După ce în anul 1828 a
fost iniţiat în gradul de ucenic, la 24 septembrie/6 octombrie 1854 fondează la
Bucureşti Loja "Steaua Dunării" (Etoile Danubienne), aflată sub obedienta
Marelui Orient al Franţei. Nu vom insista asupra biografiei acestuia, ne vom
limita în a aminti faptul că, la data de 26 august 1865, a fost delegat din partea
Marelui Orient al Franţei la instalarea Lojii "Discipolii lui Pitagora" din Galaţi,
ocazie cu care lojii i-a fost acordată patenta nr. 6289/35359. La eveniment au
luat parte 16 membri fondatori conduşi de Demetrius S. Rodocanachi, negustor,
gradul 18, venerabil, P. Scaramanga, gradul 32, prim supraveghetor, G.
Răşcanu, păstrător al timbrului şi A Morand, secretar2 .
Într-un volum omagiat alcătuit de colonelul I.T. Ulic, intitulat
Evoluţiunea Istorică in Masoneria din România ( 1932), regăsim următoarea
menţiune: "După toate datele găsite, atât în scrierile autorilor străini, cât şi în
documentele ce sunt păstrate la Academia Română, precum şi la arhivele
diferitelor Loji de la noi şi din diferite reviste şi buletine masonice publicate atât
la noi, cât şi în străinătate, precum şi din cele care le am în păstrare în calitate
de Depozitar al Sacrei Tradiţii, luate în primire de la 111. ·. Fr. ·. defunctul
Constanatin Moroiu, fondatorul Marei Loji Naţionale Române, rezultă că
pentru întâia oară Masoneria a pătruns în Ţările Române prin oraşul Galaţi, în
timpul domniei lui Constantin Mavrocordat" 3 . În continuare este menţionat ca
an al Genezei Masoneriei anul 1732, urmat de nominalizarea primilor membri
ai lojilor din Ţările Române (Galaţi şi Iaşi), pe baza informaţiilor şi datelor
găsite în anul 1884 de Constantin Moroiu în arhiva Lojii "Concordia" din oraşul
Florenţa. Astfel, în cazul Galaţiului apar nominalizaţi: Del Chiarro (Carra),
Paul Ştefănescu, Istoria Francmasoneriei Române, Bucureşti, 2009, pp. 64-65, 105. În
cu simbolurile utilizate de Masonerie, vezi Medalii şi Însemne masonice - istorie şi
simbol. Catalog de expoziţie, Bucureşti, 2006, expoziţie organizată sub patronajul Muzeului
Naţional de Istorie a României. În Medalii şi Însemne masonice ... se face referire la faptul că:
"În anul 1867 se crease Capitlul "Discipolii lui Pitagora", care a primit rapid autorizaţia din
partea Marelui Orient al Franţei. Această lojă din Galaţi a contribuit mult la ameliorarea
urmărilor "teribilei inundaţii" din zonă, prin ajutoare în hrană, îmbrăcăminte şi locuinţe pentru
populaţia oraşului (vezi p. 40).
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Masoneria română, Albumul nr. 21, f. 3.
2

legătură
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Georgio Lanciani, Pietro Anassagara, Giovani Marteli, în calitate de fondatori,
Scarlat Ghica, venerabil, iar Alecu Codreanu, Costache Racliş, Gheorghe
Cârtan, Antioch Jara, Sandu Sturza, Costache Razu şi Dumitru Popovici,
membri4 . În acelaşi document, se afirmă că "la 1871 Loja "Discipolii lui
Pythagora" Or. ·. Galaţi, cu ocazia teribilei inundaţi întâmplate, a salvat o
mulţime de familii de grozava nenorocire ce le lovise, asigurându-le hrană,
îmbrăcăminte şi local. .. " 5 .
Pe baza documentelor existente
r '" ·~··'. "Jer
în arhiva Ordinului Martinist din
12 ţ:d.
Franţa este consemnată prezenţa la
Galaţi, în anul 1893, a primilor
martinişti:
doctor Nebuneli;
A
Băjescu,
căpitan;
A
Dal'Orso,
bancher; C. Ialovitski, locotenent; D.
Pastia, proprietar; I.T. Ulic, locotenent;
Jean Miclescu-Pochişani 6 . Şapte ani
mai târziu, la 1900, apare nominalizată,
în cadrul aceluiaşi Ordin Martinist,
Loja "Papus" - Or. ·. Galaţi, lojă
înfiinţată la 3 mai 1897, în următoarea
componenţă: 1. T. Ulic, delegat Supr. ·.
Cons. ·.;
Cincinat
Pavelescu,
inspectorul lojilor; Dimitrie Pastia;
Adolf Erfling, mareşal; G. Grigorescu,
mareşal;
locotenent
Ialowitski,
J/m

..;

'l

Ibidem. Informaţiile sunt preluate şi în volumul 24, întocmit de coloneluli.T. Ulic cu ocazia
împlinirii jubileului de 200 de ani (1732-1932) -Evoluţia Istorică în Masoneria din România.
Astfel, în Prolegomen, se afirmă: "Se împlinesc două sute de ani de când Francmasoneria.·.
pentru prima oară a intrat în ţările române prin oraşul Galaţi, în timpul domniei lui Constantin
Mavrocordat, Domnul Moldovei. În anul 1732 italianul Del Chiarro (Carra), secretarul lui
Constantin Mavrocordat, în unire cu trei marinari italieni care veniseră cu corăbiile lor în apele
româneşti, înfiinţă o Lojă.·. la Galaţi şi o alta la Iaşi având ca Venerabil.·. chiar pe Principele
Constantin Mavrocordat. · ., fiind secondat de italianul De! Chiaro (Carra)", vezi Arhivele
Naţionale Bucureşti, fond Masoneria română, Albumul m. 24, f. 4. Albumul m. 24 (f. 24) mai
cuprinde o referinţă importantă: "1865. În noaptea de 7-8 octombrie, din ordinul domnitorului
Alexandru Cuza, care era atunci supărat pe C.A. Rosetti şi ştiindu-1 pe acesta francmason şi
închipuindu-şi că în Loja "Steaua Dunării" s-ar complota pentru detronarea sa, Poliţia a pus foc
asupra localului care era situat uiapoia Teatrului Naţional arzând întreaga clădire, împreună şi
cu toată arhiva acestei Loji".
5
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Masoneria română, Albumul m . 21, f. 27.
6
Ibidem, f. 46v. Informaţia este preluată şi în Albumul 24, cu menţiunea că apare nominalizat
ca fondator şi preotul Vasile Gheorghiu (vezi f. 122 v.).
4
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secretar; medic colonel Dima Georgescu; orator, doctor Nebuneli; trezorier,
maior Alexandru Cerkez; expert, colonel !arca; maestru de ceremonii, 1.
Constantinescu; A. Macri, P. Malaxa, Spiru Rozolimas, P. Pestemangioglu, S.
Dumitrescu, D. Boteanu, P. Zaharia, C. Cozlovschi, membri 7 .
Moise Pacu, în Cartea Judeţului Covurlui (1891), abordează, printre
altele, şi problematica diferitelor societăţi private existente la Galaţi la sfărşitul
secolului al XIX-lea, înfiinţate în scopuri economice, de binefacere, artistice,
literare, ştiinţifice 8 • Cu ocazia studiului efectuat, autorul nominalizează Loja
Masonică, "înfiinţată în 1865, cu 75 participanţi", menţionând la notele de
subsol că aceasta "posedă localul său propriu, construit, nu demult, în str.
Foti"9 .
Actul de vânzare-cumpărare autentificat de către Tribunalul judeţului
Covurlui - Secţia 1 Acte Autentice la nr. 5494 din 29 noiembrie 1926 face
referire la tranzacţionarea imobilului situat în Galaţi, str. Foti nr. 12, între Carol
Rohrilich, vânzător, şi Herman Zencker, cumpărător, document în care regăsim
următoarea menţiune referitoare la imobil: "un corp de case construcţie veche,
în interiorul căreia se află o sală mare, ce serveşte pentru întruniri pentru
şedinţele Curţii cu Juraţi şi unde mai înainte se afla Loja Masonică" 10 .
La 11 iunie 1928, Herman Zencker vinde imobilul în părţi indivize către
Banca de Credit Mărunt - Societate Anonimă Cooperativă din Galaţi, respectiv
către Societatea Anonimă Cooperativă de Asigurare Mutuală "Sprijinul
Căminului" Galaţi 11 , pentru ca doi ani mai târziu, la 1 februarie 1930,
proprietarii în indiviziune să hotărască, datorită dificultăţilor de ordin fmanciar
cu care se confruntau, înstrăinarea către Neculai A. Melisaratos, de profesie
comerciant 12 • În actul de vânzare sunt invocate precedentele acte de proprietate,
dar este făcută şi o menţiune suplimentară la imobilul din str. Foti nr. 12, şi
anume faptul că "imobilul este cunoscut în oraş sub denumirea Sala
Orpheus" 1"3.
Ibidem, f. 58v. Lista membrilor Lojii "Papus" este reluată în Albumul nr. 24, f. 123v.
Moise N. Pacu, Cartea Judeţului Covrului. Note geografice, istorice şi îndeosebi statistice,
Bucureşti, 1891, pp. 293-294.
9
Ibidem, p. 294.
10
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul judeţului Covurlui Secţia I-a, d. 22/1926, f. 516.
În precedentul act, autentificat la nr. 4392 din 6 noiembrie 1919, se menţionează faptul că
imobilul a fost cumpărat de Carol Rohrilich, de profesie farmacist, de la George P. Malaxa, de
profesie avocat, fond Tribunalul judeţului Covurlui Secţia 1-a, d. 20/1919, f. 141.
11
Actul autentificat de Tribunalul judeţului Covurlui Secţia l~a la nr. 2144 din Il iunie 1928.
12
Actul autentificat de Tribunalul judeţului Covurlui Secţia 1-a la nr. 449 din 1 februarie 1930.
13
În anul 1925 sunt consemnate în oraşul Galaţi şase săli de spectacole, printre care şi Sala
Orfeus, cu sediul în str. Maior Fotea, vezi N. C. Nanu, Călăuza oraşului Galaţi, Galaţi, 1925, p.
14. Ulterior anului 1926, destinaţia imobilului este schimbată, fapt confirmat şi de faptul că Gh.
7

8
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Pentru a reveni în actualitate, se impun următoarele referinţe la imobil:
în anul 1932 14 imobilul este constituit ca dotă la căsătoria fiicei lui Neculai A.
Melisaratos, Eufrosina, cu Atanasie Lişcu, urmând ca în anul 1950 imobilul să
fie naţionalizat prin Decretul nr. 92 din 19 aprilie 1950 15 .
După venirea comuniştilor strada îşi schimbă denumirea succesiv în str.
Pavel Tcacenco, devenită apoi str. Avântului, pentru ca după anul 1989 să se
revină la vechea denumire. Modificările au vizat nu numai denumirea străzii, ci
şi evoluţia nr. poştal, astfel încât imobilul se regăseşte astăzi pe str. Mr. Iancu
Fotea la nr. 38.

Imobilul în care a funcţionat Loja Masonică din Galaţi, amplasat în prezent pe str. Mr.
Iancu Fotea nr. 38. Construcţia datează imediat anterior anului 1890, fiind cunoscută în
oraş şi sub denumirea de "Sala Orpheus" şi a servit ca loc de întrunire a masonilor,
probabil până în anul 1926, când a fost înstrăinată.

Revenind la subiect, Loja "Discipolii lui Pitagora" a condus în anii
1882-1883 16 acţiunea de unificare a lojilor din afara Marei Loji Masonice într-o
"Confederaţie Masonică Română", demers care a eşuat, în ciuda faptului că
Marele Orient de Franţa era partizan al acestei idei. Încercarea este repetată în
N. Munteanu Bârlad, în lucrarea Galaţii (1927), respectiv Radu Volbură, în Anuarul oraşului
Galaţi şi Judeţului Covrului 1936-1938 (1938), nu fac referiri la această sală de spectacole.
14
Actul autentificat de Tribunalul judeţului Covurlui Secţia 1-a la nr. 1452 din 12 mai 1932.
15
,,Monitorul Oficial", nr. 36 din 20 aprilie 1950.
16
Cu un an înainte, la 17 septembrie 1881, Ordinul Marele Orient al Franţei, prin Consiliul
Suprem, la propunerea Comisiei de acordare a recompenselor (adoptată prin Consiliul
Ordinului), conferă Lojii ,,Discipolii lui Pitagora" din Galaţi o medalie în semn de recunoştină a
ataşamentului faţă de Ordin şi a devotamentului manifestat în scop umanitar, vezi Cartea de
Aur a Lojii Discipolii lui Pitagora - oraşul Galaţi, de la fondarea ei anul 5865 şi până la finele
anului prezent, Tipo-lithografia J. Schenk, Galaţi, 1886, p. 37.
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anul 1890 cu aceeaşi finalitate. În timpul Primului Război Mondial aproape
toate lojile din România şi-au întrerupt activitatea, cu excepţia lojii "Discipolii
lui Pitagora" din Galaţi, care a continuat să desfăşoare, în ciuda vremurilor
vitrege, o intensă activitate pe teren social şi caritabil 17 .
Actul constitutiv şi Statutele Comitetului Filantropic "Discipolii lui
Pitagora" (1 92 7) au fost identificate cu ocazia cercetării la Serviciul Judeţean
Galaţi al Arhivelor Naţionale a unui dosar din cadrul fondului arhivistic
Tribunalul Judeţului Covurlui 18 , care cuprinde documentaţia care a stat la baza
înscrierii Comitetului Filantropic din Galaţi ca persoană juridică, în
conformitate cu prevederile Legii pentru persoanele juridice (Asociaţiuni şi
19
Fundaţiuni) din anul 1924 . Conform articolului 2 din legea menţionată,
persoanele juridice de drept privat existente la data promulgării actului
normativ aveau obligativitatea ca în termen de 6 luni să comunice grefei
tribunalului, în circumscripţia pe raza căreia funcţiona, titlurile în temeiul
cărora au dobândit personalitatea juridică, statutele sau actele constitutive,
urmând ca organizaţia să fie înscrisă în registrul persoanelor juridice. Acesta
este contextul legislativ şi istoric care a dus la autentificarea Actului constitutiv
şi Statutelor Comitetului Filantropic "Discipolii lui Pitagora" (1927) din
Galaţi.

La data de 27 septembrie 1927, colonelul Christodulo Georgescu, în
calitate de preşedinte al Comitetului Filantropic "Discipolii lui Pitagora",
adresează prim-preşedintelui Tribunalului judeţului Covurlui o cerere prin care
20
solicită recunoaşterea comitetului ca persoanăjuridică •
La data de 1 decembrie 1927 este depus în vederea legalizării un
supliment la Statut, prin care, la articolul 9 din statutul iniţial, era adăugat
aliniatul e: "Patrimoniul social de fondare de la 31 iulie 1927, când Comitetul
reîncepe să funcţioneze, este de 11.275 lei". Articolul 21 era, de asemenea,
completat cu următorul aliniat: "art. 45-52 din regulamentul aplicării
dispoziţiunilor legii pentru persoanele juridice fac parte integrantă din prezentul
Statut. Unde acest statut nu prevede, se aplică legea şi regulamentul pentru
persoanele juridice" 21 • După mai multe termene de judecată amânate şt mat
Paul Ştefănescu, Istoria Francmasoneriei Române, Bucureşti, 2009, p. 128-129.
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul judeţului Covrului. Acte autentice, d. 1811927, f.
248-250, 278-279, actele autentificate prin procesele-verbale nr. 3281 şi 3282 din 22 sept. 1927.
19
"Monitorul Oficial", nr. 27 din 6 februarie 1924, sau C. Hamangiu, Legi noui de unificare
1922-1926, voi. XI-XII, p. 244. În legătură cu Regulamentul pentru aplicarea legii persoanelor
juridice, vezi "Monitorul Oficial", nr. 87 din 18 aprilie 1924, sau C. Hamangiu, Legi noui de
unificare 1922-1926, voi. XI-XII, p. 261.
20
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul judeţului Covrului. Dosare judecătoreşti, d.
36/1927' f. 1.
21
Idem, Acte autentice, d. 2311927, f. 9, actul autentificat la nr. 4284 din 1 decembrie 1927.
17
18
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multe demersuri ale Tribunalului Covurlui pe lângă Ministerul Muncii,
Cooperaţiunii şi Asigurărilor Sociale (care şi-a declinat competenţa) şi
Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale în vederea abţinerii avizelor de
funcţionare , la data de 20 ianuarie 1928, sub preşedinţia judecătorului de
şedinţă Aurel Vidraşcu instanţa gălăţeană consideră ca fiind îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege, în consecinţă recunoaşte personalitatea juridică a
Comitetului Filantropic "Discipolii lui Pitagora" din Galaţi şi solicită Grefei
Tribunalului înscrierea acestuia în ~egistrul .special in~tituit în ~cest sens 22 •

--m'--•"''"" ...' ...,_._..

-----·;----

.... .,.:.:...-.....,lr ..._..:._ ..
~-::::.: ::;.:..;'":'

m

f!l

4oi~u- ••

.E€-~5·~:::;-~ ~

Diplomă

de mason

La 21 septembrie 1929, Loja "Discipolii lui Pythagora" se consultă cu
Marele Orient dacă se impune o dispensă în vederea organizării de alegeri mai
curând decât prevedea Constituţia Masonică, în condiţiile în care col. Chr.
Georgescu, fostul venerabil, decedase (a trecut la Or.'. Et.'. - Orientul Etern).
De asemenea, se mai ridica o problemă, în sensul că era agreat pentru
demnitatea de venerabil LE. Vasiliu, însă acesta nu întrunea condiţiile prevăzute
de vechime în grad 23 . La data de 9 octombrie, I.E. Vasiliu, născut în anul 1874,
de profesie avocat, având gradul de maestru dobândit la 20 iunie 1928, a fost
ales în demnitatea de venerabil allojii 24 .
Idem, Dosare judecătoreşti, d. 36/1927, f. 3-4, 13-14.
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Masoneria română, d. 2/1928, f. 337 .
24
Ibidem, f. 315-316. Cu aceeaşi ocazie au fost aleşi ca demnitari: venerabil, I. E. Vasiliu 3 ...;
l-ui supraveghetor, 1. Hiller 30. ·., director de moară; al il-lea supraveghetor C. Dumitrescu 3. ·.,
comerciant; orator, N.X. Lenguceanu 30. ·., avocat; secretar Cyril Mendl 3." ., comerciant;
maestru expert G. Simionescu 3. · ., avocat; tezaurar, M. Gherasachi 3. ·., comerciant; Ospitalier
A. Hart 3. ·., comerciant. Delegaţi judiciari: LE. Vasiliu 3. ·., C.Z. Buzdugan 3. · ., G. Sirnionescu
22
23
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În anul 1929, cu ocazia ţinerii Conventului Marelui Orient Român, s-a
ca planşele (documentele, adresele, materialele) mai importante să fie
comunicate forului superior, urmând ca acesta să le retransmită spre cunoştinţă
generală tuturor atelierelor şi lojilor. Astfel, la 14 februarie 1930, Loja
,,Discipolii lui Pyt:hagora" înainta Marelui Orient un material foarte interesant
referitor la perspectivele industriei morăritului în România, autorul, Josef
Hiller, directorul morii "Steaua S.A." din Galaţi, raportându-se la criza
mondială a producţiei agricole în general şi a celei de grâu în special 25 .
Cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la înfiinţare, în zilele de 28 şi 29
iunie 1930, Loja "Discipolii lui Pyt:hagora" din Galaţi a organizat o serie de
activităţi festive. Astfel, în prima zi, la orele 9,30 p.m., a avut loc deschiderea
şedinţei conform ritualului, introducerea fraţilor vizitatori şi a delegaţilor
Consiliului Orientului, urmate de salutul de bun venit din partea venerabilului
lojii, I.E. Vasiliu. Cuvântul acestuia a fost urmat de prezentarea unui scurt
istoric al Lojii. După închiderea lucrărilor, conform ritualurilor masonice, a avut
loc o agapă colegială la masa albă. A doua zi, duminică, a fost organizată o
excursie pe Dunăre, ocazie cu care au fost vizitate Canalul Măcinului şi
Pescăriile Statului de la Filipoi, cu servirea mesei pe vapor, la care au participat
26
toţi invitaţii . George E. Papadachis, secretarul împuternicit al Lojii "Discipolii
lui Pyt:hagora" în locul lui Cyril Mendl, într-o planşă (adresă) datată 14 mai
1931, îşi i-a angajamentul realizării unui istoric al Lojii: "Chiar astăzi m-am dus
la Fr. ·. Mincu şi l-am rugat să-mi caute toate arhivele lui şi voi începe de după
masă să-ţi prepar un istoric detaliat al Lojii din Galaţi, precum şi toate noutăţile
pe care le voi găsi în arhiva Mosului, ca să facem o lucrare cel puţin să ne
pomenească, dacă nu putem cu altceva să-i ajutăm. Fii pe pace că vei avea un
dosar unic în felul său din partea mea, numai dă-mi răgaz să ţi-llucrez în linişte
şi pace'm. George E. Papadachis a avut o activitate masonică foarte intensă şi
prin prisma încasării taxelor, fiind numit de ceilalţi membri ai Lojii
"28
" Cerb eru 1 .
La data de 18 noiembrie 1931 are loc realegerea lui I.E. Vasiliu 18.'. în
funcţia de venerabil al Lojii. Conform procesului-verbal încheiat cu această
hotărât

3. ·.,de profesie avocaţi. Cu titlu informativ, la data 1 ianuarie 1929 numărul membrilor activi ai
Atei.·. era de 59.
25
Ibidem, f. 263-292.
26
Ibidem, f. 208.
27
Ibidem, f. 151. Adresa oficială a Lojii era Galaţi, str. Brăilei nr. 1O, iar întrunirile aveau loc în
fiecare zi de miercuri seara la orele 9,30 (Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Masoneria
română, d. 211928, f. 98v.).
28
Ibidem, f. 109. În luna martie 1932, G. Papadachis şi dă demisia din funcţia de secretar,
datorită unor probleme personale (găsirea unui serviciu flotant la o societate de asigurări), în
locul său fiind delegat Constantin Dumitrescu (Ibidem, f. 66, 69).
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/2014

201

ocazie, au fost investiţi ca demnitari după cum urmează: 1 veghetor, Josefh
Hiller 30. · ., rentier; II veghetor C. Dumitrescu 18. · ., remizier; orator Grigore
Mihăilescu 3. · ., avocat; secretar Georges E. Papadachi 3. · ., rentier; trezorier
Menelaos Gherassakis 18." ., agent maritim; ospitalier dr. E. Strompf 18." .;
maestru de ceremonii Achille Wechler; custode Alecu Guiler; delegaţi judiciari:
I.E. Vasiliu 18." ., Gr. Mihăilescu 3." ., M. Sachter 3." ., avocaţi; Alecu Guillier
18."., vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi C. Dumitrescu 18."., remizier 29 .
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- Diplome masonice.

Sfârşitul anului 1931 găseşte Loja într-o situaţie nu tocmai fericită. Din
cauza recrutării masive de noi membri s-a făcut dispensă în ceea ce priveşte
calitatea, astfel încât venerabilul şi secretarul Lojii cad de acord asupra faptului
că se impune: "o adevărată muncă masonică ca să triem fără cruţare multe
elemente care s-au strecurat sub diferite forme şi care în ultimul timp au făcut
un curent destul de puternic ca să facă în aşa fel încât să pună Loja sub
adormire motivând multe absurdităţi, dar col. Mincu şi cu mine (n.n. Georges
E. Papadachi, secretar) care suntem gălăţeni şi cunoaştem puterea Lojii noastre

29

Ibidem, f. 98-99.
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în străinătate şi activitatea pe care au depus-o predecesorii noştri, spunem că nu
vor putea izbuti, căci la un anumit moment dat chiar 20 de fraţi să mai rămânem
şi vom merge înainte ( ... ). Într-adevăr, sunt câteva lucruri foarte delicate, dar
răul trebuie luat repede şi distrus de la rădăcină. Plus la sfârşit câţi vom rămâne,
vom lua câteva deciziuni vitale atât pentru Lojă, cât şi pentru interesul tuturor.
Acestea sunt câteva lucruri importante cu începutul în campania 1931-1932, dar
care azi le vom face la începutul lunii noiembrie, ca să putem alege un comitet
mai muncitor şi mai harnic, căci mulţi din oficialii masoni lasă mult de dorit,
căci toţi se ocupă de politică şi neglijează îngrijorător Loja, acesta este purul
adevăr" 30 . În zilele de 23 şi 24 aprilie 1932, marele venerabil al Marelui Orient
Român, Emil 1. Papiniu, împreună cu o delegaţie numeroasă de la Bucureşti, la
care s-au adăugat delegaţii din Cernăuţi şi Bârlad, au făcut o vizită Lojii din
Galaţi. Ordinea de zi pentru şedinţa solemnă din data de 23 aprilie, ţinută la ora
9 seara, a fost următoarea: deschiderea şedinţei conform Ritualului; citirea
planşei de arhitect; introducerea vizitatorilor; planşa de salut a venerabilului
Lojii din Galaţi, E.I.Vasiliu; planşa de salut a oratorului Lojii; planşa marelui
venerabil, Emil 1. Papiniu; discutarea diverselor chestiuni referitoare la
Masonerie; discutarea înfiinţării unei loji la Brăila; închiderea şedinţei conform
Ritualului. După şedinţa festivă a avut loc un banchet în saloanele de la etaj ale
restaurantului Oppler 31 . Consiliul Ordinului de la Bucureşti transmitea
săptămâna următoare Lojii din Galaţi o scrisoare de mulţumire: "Consiliul
Ordinului, luând cunoştinţă din relatările fraţilor ce au fost oaspeţii
Dumneavoastră, de modul cu deosebire cordial în care au fost primiţi şi de
înălţătoarea atmosferă ce a domnit, atât la şedinţa solemnă, cât şi la banchetul
din ziua de 23 crt., îşi face plăcuta datorie să vă adreseze mulţumirile sale
frăţeşti şi să exprime odată mai mult dorinţa ca Atelierul vostru să fie mereu o
sursă vie de Înfrăţire Masonică şi de lucru fecund. Sărbători de felul acelora la
care ne-aţi invitat sunt, totdeauna, sursa unor înfăptuiri de cea mai mare
importanţă şi nu ne îndoim că şi aceasta va contribui la cimentarea solidarităţii
masonice şi propăşirea ţelurilor instituţiei noastre. Semnează Marea Maestru,
Mare Secretar şi Mare Orator" 32 .
La 19 noiembrie 1932, Loja "Discipolii lui Pythagora" era informată că
în şedinţa Marelui Orient Român (M. ·. O.·. R. ·. ), ţinută la data de 13 noiembrie
1932, Consiliul Ordinului, la propunerea lui Emil Papiniu, a dispus amnistierea
tuturor obligaţiilor pecuniare ale membrilor lojii către Trezoreria M. · .0. ·. până
la 31 decembrie 1932. În continuarea documentului se sublinia că această
atitudine a fost luată pentru degrevarea şi ajutorarea Lojii, însă Consiliul
30

Ibidem, f. 95.
Ibidem, f. 49.
32
Ibidem, f. 45.
31
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Ordinului era convins că până la termenul stabilit solicitarea avea să fie onorată,
astfel încât acea dată să găsească Loja "în bună regulă". De fapt această
amnistiere poate fi interpretată ca un ultimatum, termenul limită fiind destul de
strâns 33 .
Conform unui document datat 22 octombrie 1935, Loja masonică
"Discipolii lui Pythagora" din oraşul Galaţi avea următoarea conducere:
venerabil, Jean E. Alexiu, fost decan al Baroului avocaţilor judeţului Covrului;
prim veghetor Al. Guiller, inginer; secund veghetor I. Feinberg, inginer;
secretar Constantin Durnitrescu, funcţionar; orator Gr. Mihăilescu, avocat,
membru în Parlament; ospitalier M. Tennenbaum, medic; tezaurar Vladimir
Brozovsky, comerciant; maestru de ceremonii G. Papadakis, funcţionar 3 4 .
Fără a avea pretenţia unui studiu aprofundat şi a unor relaţionări
interdisciplinare, considerăm că se impune în mod evident concluzia că Loja
"Discipolii lui Pitagora" din Galaţi a jucat un rol important în istoria Masoneriei
din România, atât în ceea ce priveşte începuturile, cât şi în evoluţia istorică
ulterioară, activând şi în vremuri de restrişte, în condiţiile în care alte loji erau
intrate în adormire. De asemenea, a jucat un ro 1 important şi în procesul de
unificare a lojilor şi atelierelor într-o singură instituţie -;- Marele Orient Român.
1., lr
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Actul constitutiv şi Statutele Comitetului Filantropic "Discipolii lui Pitagora" din
Galaţi (1927); Sigiliul Respectabilei Loje "Discipolii lui Pitagora" din Galaţi
33
34

Ibidem, f. 28.
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Masoneria română, d. 611935, f. 21, copie.
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Doctorul Aristide Serfioti ( 1828-1905), medic reputat al oraşului Galaţi, cel care a
pus bazele Spitalului "Elisabeta Doamna- Caritatea Gălăţeană", se regăseşte în anul
1865 pe lista membrilor fondatori ai Lojii Masonice "Discipolii lui Pytagora".
1865 (5865) martie 11, Galaţi. Diplomă emisă de Marele Maestru, A. Carence
(Patriarh 95), reprezentant al Ordinului Masonic Marele Orient, Ritul de Memphis, prin
care doctorul în medicină Aristide Serfioti a fost ridicat la rangul de Maestru, Gradul 3.
Cavoul doctorului Aristide Serfioti amplasat în incinta Bisericii cu hramul "Sfânta
Treime" din cartierul Fileşti . Calitate de membru al Lojii o regăsim la monumentul
funerar printr-o serie de simboluri masonice.
https://biblioteca-digitala.ro
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GEORGE BACOVIA ÎN ARHIVELE NAŢIONALE IAŞI
Ina CHIRILĂ
George Bacovia at the National Archives of lasi
Sumrnary
The National Archives of Iasi possess several dozens of personal and family
funds and collections - and amongst these, there is one belonging to the Bacovia
family.
The documents gave been bought from their son, Gabriel Bacovia.
Most of them are reproductions of some already published documents.
However, there are a few of them, like certain drawings, photos and the letters from
Radu Gyr, which the general public are much less acquainted with.
All these and other similar other resources represent the full collection of information
regarding the life and personality of the famous poet.
Key Words: Bacovia, Radu Gyr, drawings, documents, the National Archives oflasi
Printre cele câteva zeci de fonduri şi colecţii personale şi familiale
deţinute de Arhivele Naţionale Iaşi se numără şi cel al familiei Bacovia. Despre
viaţa şi activitatea poetului George Bacovia s-a scris foarte mult, mai puţin însă
despre documentele sale şi ale familiei. Cea mai mare parte a arhivei se află la
Muzeul "George şi Agatha Bacovia" din Bucureşti şi la Casa Memorială
"George Bacovia" din Bacău 1• Câteva piese au fost oferite Direcţiei Arhivelor
Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti 2 • Fiul său, Gabriel Bacovia, care a fost
unul dintre fondatorii şi directorul Muzeului din Bucureşti, a dorit ca şi la Iaşi
să existe un fond cu documente rămase de la tatăl său, oferind spre păstrare o
serie de acte în copii sau în original. În anul 1988, Arhivele Naţionale din Iaşi
au achiziţionat de la acesta tot ceea ce se păstrează astăzi în fondul familial
"Bacovia" 3 . Trebuie menţionat faptul că fotografiile sunt prezentate şi în
inventarul fondului, fiind, de fapt, aşezate, potrivit normelor în vigoare, în
cadrul colecţiei "Stampe şi fotografii". Majoritatea sunt fotocopii ale unor
caricaturi de tip portret (grafică), realizate de poet, reprezentându-i pe membrii
familiei şi anumite personalităţi literare, istorice etc. Majoritatea desenelor au
fost făcute publice încă din anii de liceu, când poetul îşi desăvârşise şi acest
Ioana-Maria Băitanu, Cele patrn case ale lui Bacovia, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită,
2012, p. 8, 16.
2
Filofteia Rînziş, Arhive personale şi familiale, vol. 1, Bucureşti, 2001, p. 36.
3
Arhivele Naţionale Iaşi, fond familial "Bacovia", inventar 2358, 16 pagini.
1

Bacău,
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talent. Câteva caricaturi executate de poet la maturitate 4 dezvăluie un subtil
simţ al umorului, uneori sarcastic, latură a personalităţii sale mai puţin
cunoscută publicului larg. Printre cele aproape o sută de fotografii se întâlnesc
şi câteva de familie care, se pare, sunt inedite. Nu ne propunem să realizăm o
prezentare arhivistică a fondului familial, mai sus menţionat, în sensul clasic,
deoarece acest lucru a fost făcut de către arhivista Rodica Iftimi în prefaţa
respectivului inventar, domnia sa fiind cea care a prelucrat fondul în totalitate.
În cercetările noastre, am descoperit câteva documente prin alte fonduri
de arhivă, care, alături de cele aflate în fondul familial, vor repune în valoare
personalitatea şi viaţa poetului. Chiar dacă unele dintre aceste date sunt
cunoscute, considerăm că demersul nostru ar întregi sursele documentare despre
poet şi familia sa.
Este cunoscut faptul că George Bacovia, sub numele său adevărat
Gheorghe D. Vasiliu, s-a născut la Bacău, la 4 septembrie 1881 5 .
Incertitudinea6 asupra datei de naştere a fost generată de faptul că înregistrarea
s-a făcut a doua zi, pe 5 septembrie. Confuzia a fost perpetuată chiar de poet,
care, întrebat fiind despre data naşterii, ar fi răspuns că "prin 5 sau 6 septembrie
1881 " 7 . Gheorghe sau Iorguţ, cum mai era alintat uneori, a fost cel de-al
patrulea copil din cei opt urmaşi supravieţuitori ai familiei Vasiliu. Tatăl său,
născut în comuna Galbeni, judeţul Roman, a fost ofiţer în garda civică din
Bacău. La câţiva ani de la căsătorie (1873), acesta a deschis un magazin de
coloniale şi băuturi spirtoase în strada Bacău - Piatra8 • A decedat la vârsta de 80
de ani, în ziua de 14 iulie 1924 9 . Mama sa, Zoia, născută în anul1855 10 , în satul
Pănceşti, judeţul Roman, era fiica lui Gheorghe Iancu Langa, pârcălab de Iaşi.
A murit la 17 februarie 1931, nea vând ocazia să-şi cunoască nepotul Gabriel,
11
născut câteva luni mai târziu, la 1 noiembrie •
La vârsta de şase ani, viitorul poet a mers la grădiniţa de copii înfiinţată
Ibidem, George Bacovia, D/8. Din cele 13 desene am ales să reproducem în anexă şase dintre
ele, din care se pare că doar unul a fost publicat după moartea poetului.
5
Conform Extractului din registrul de naşteri, pe anul 1881, copie legalizată în 1946 şi
reprodusă de Agatha Grigorescu-Bacovia, Bacovia, (ediţia a 11-a, revăzută), Bucureşti, 1972, p.
6.
6
Mihail Petrovanu, George Bacovia, Bucureşti, 1969, p. 7.
7
Vasile Netea, în "Vremea", nr. 701, anul XV, 1943.
8
Agatha Grigorescu-Bacovia, op.cit., p. 7.
9
Arhivele Naţionale Iaşi, fond familial "Bacovia", George Bacovia, A/4.
10
Agatha Grigorescu-Bacovia, op.cit., p. 6. Ca loc al naşterii nora sa arată Iaşul. În Arhivele
Naţionale laşi, Alfabetarul Mitricilor bisericilor din oraşul laşi 1832-1865, (nr. 614-Născuţi),
numele Zoiei Langa nu figurează, fapt ce ne face să credem că aceasta s-a născut în judeţul
Roman, aşa cum se arată în Extrasul din Registrul Stării Civile pentru morţi (Arhivele
Naţionale Iaşi, fond familial Bacovia, George Bacovia, A/6).
11
Arhivele Naţionale Iaşi, fond familial "Bacovia", George Bacovia, A/5.
4

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

207

în Bacău de soţii Schmidt, foşti guvernari ai unuia dintre prinţii Sturdzeşti 12 . Un
an mai târziu, din cauza îmbolnăvirii de febră palustră a fost înscris la un
pension şi nu la o şcoală de stat 13 . Abia în 1889 a urmat cursurile Şcolii
Domneşti nr. 1, din spatele catedralei Sfăntul Nicolae din Bacău, în clasa
14
dascălului Nicolae Biberi .
În 1894 a absolvit ciclul primar cu media de 7,77 15 , fiind admis în clasa
1 a Gimnaziului din Bacău 16 . După promovarea examenului de capacitate 17 , se
hotărî, împreună cu părinţii, să se facă ofiţer, fapt pentru care în 1899 a dat
examen de admitere la Şcoala Militară din Iaşi, unde fusese admis printre
primii 18 • Dar, pentru că nu s-a putut adapta disciplinei severe, s-a retras după
primul trimestru, spre uimirea părinţilor.
În toamna care a urmat, Gimnaziul la care a învăţat viitorul poet s-a
transformat în liceu, cunoscut sub numele de "Principele Ferdinand", prin
înfiinţarea cursului superior cu trei clase organizate pe trei secţii: clasică,
modernă şi reală. George Bacovia a ales secţia clasică, înscriindu-se în clasa a
V- a, pe care a repetat-o, iar clasa a VI-a a trecut-o în particular 19 . Cel din urmă
an de curs a fost promovat în 1903, după proba examenului de corigenţă la
limba elină, absolvind liceul cu media generală 6,43 20 .
În toamna aceluiaşi an s-a înscris la Facultatea de Drept din Bucureşti 21 ,
fiind scutit de obligaţia de a se recruta în primăvara anului următor 22 . A urmat
doar primul an, promovând cu mare dificultate examenul din octombrie 1904
doar cu două bile roşii şi una neagră 23 • După cum singur a mărturisit, nu a putut
să promoveze anul doi de facultate "fiind respins şi exmatriculat, în urma
24
nereuşitei la examen, la care n-am preparat destul, din cauza unei boli grave" •
A încercat de trei ori să treacă examenele în sesiunile din iunie, octombrie 1906

12

Agatha Grigorescu-Bacovia, op.cit., p. 13.
Ibidem, p. 15.
14
Ibidem, p. 17-18.
15
Ibidem, p. 18.
16
Ibidem, p. 22.
17
Ibidem, p. 31.
18
Ibidem, f. 32. Din păcate această informaţie nu poate fi susţinută de cele câteva documente
păstrate în fondul Liceului Militar "Gh. Macarovici", deţinut de Arhivele Naţionale Iaşi.
19
Ibidem, p. 32.
2
° Foaia matricolă de absolvire a clasei a VII-a de liceu (Arhivele Naţionale Iaşi, fond familial
"Bacovia", George Bacovia, N3).
21
A se vedea cererea de înscriere în anul 1 a studentului Vasiliu D. Gheorghe, din 7 octombrie
1903 (Arhivele Naţionale Iaşi, Facultatea de Drept, dosare studenţi, d. 28/1903, f. 18).
22
Ibidem, f. 19.
23
Ibidem, f. 17.
24
Ibidem, f. 18.
13
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ŞI mnie 1907, dar de fiecare dată a fost respins . La 1 decembrie 1907, era
admis la Facultatea de Drept din Iaşi 26 , începând "cu anul al II-lea de onor
consiliu cu condiţia de a urma cursurile la care n-a trecut examenul" 27 •
25

Studentul Vasiliu Gheorghe s-a conformat, şi, după câteva încercări ratate în
sesiunile din iunie 1908 28 , octombrie 1909 29 şi februarie 1910 30 , reuşeşte să
îndeplinească condiţia impusă, promovând examenul la cursurile anului doi în
sesiunea din iunie 1910 31 • Examenul dat pentru cursurile anului trei de licenţă a
urmat acelaşi traseu repetitiv. După ce fusese respins în două rânduri, odată în
sesiunea din februarie 1911 32 , apoi cea din iunie acelaşi an 33 , abia în noiembrie
1911 a promovat examenul de licenţă, cu patru bile roşii, avându-i în comisie pe
renumiţii profesori de drept civil, comercial, privat şi internaţional V. Gr.
Iamandi, A. P. Zeuleanu, D. Alexandrescu şi, respectiv, A. C. Cuza 34 . Cu toate
acestea, George Bacovia nu a profesat niciodată ca avocat, deşi s-a înscris în
barou} din Bacău, cotizând ani la rândul. O vreme a fost suplinitor la Şcoala
Primară din Bacău şi la Călugara, suburbie a Bacăului, apoi copist la Prefectura
din Bacău. Din 1913 devine ajutor contabil la aceeaşi Prefectură, dar se
îmbolnăveşte şi demisionează. În 1916 a fost copist la Direcţia învăţământului
secundar şi superior din Ministerul Instrucţiunii, iar în perioada 1917-1919 este
funcţionar în Bucureşti. În 1920 devine şef de birou clasa a III-a în Ministerul
Muncii. În 1921 este avansat şef de birou clasa a I-a în acelaşi minister. Se
îmbolnăveşte de plămâni şi demisionează. Un an mai târziu se reintoarce la
Bacău. Între 1926-1928 funcţionează ca profesor suplinitor de desen şi
caligrafie la Şcoala comercială de băieţi din oraş. După căsătorie se stabileşte în
Bucureşti, unde, în 1930 este numit referent la Direcţia Educaţiei Poporului.
Pentru a-şi întreţine familia a ocupat, din 1945, pentru o perioadă scurtă, postul
de prim-bibliotecar în Administraţia Centrală a Ministerului Minelor şi
Petrolului 35 •
S-a căsătorit cu poeta Agatha Grigorescu, cununia religioasă fiind
oficiată la Biserica Cotroceni din Bucureşte 6 • Soţia poetulue 7 a urmat cursurile
25

Ibidem, f. 17.
Ibidem, f. 16.
27
Ibidem.
28
Ibidem, f. 14-15.
29
Ibidem, 11-13.
30
Ibidem, f. 1O.
31
Ibidem, f. 8.
32
Ibidem, f. 6.
33
Ibidem, f. 4.
34
Ibidem, f. 2.
35
ldem, fond familial "Bacovia", George Bacovia, A/11.
36
Ibidem, A/10; ldem, colecţia Stampe şi fotografii, nr. 5.832.
37
Născută Ia 8 martie 1895, la Mizil (Ibidem, Agata Bacovia, D/4).
26
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Facultăţii

de Filozofie din Bucureşti şi a predat ca profesoară de limbă română
la Şcoala Normală de Fete din Bacău, între anii 1930-193338 , şi apoi la diferite
şcoli din Bucureşti 39 • A fost candidată la alegerile pentru Senat, din 2 iunie
1939, la categoria "ocupaţiuni intelectuale"40 •
Am ales să publicăm integral în anexă o scrisoare inedită primită de
41
42
43
"Ghiţă" de la Radu Gyr , la 30 ianuarie 1940 , deoarece surprinde un
moment mai puţin plăcut din viaţa lui George Bacovia şi anume pensionarea sa
în 1939. Întâmplările sunt relatate pe larg de către soţia sa44 , având ca suport
propriile amintiri şi documentele ce se păstrează azi la Muzeul Memorial din
Bucureşti. În 1932, Societatea Scriitorilor Români luase iniţiativa de a acorda
poetului o pensie lunară în valoare de 1.000 lei, care în 1935 se dublase. Aceste
remuneraţii se datoraseră şi celor două decoraţii acordate lui George Bacovia:
Medalia clasa a II-a pentru ,,Meritul Cultural pentru litere şi opere literare", în
martie 193 2, şi "Meritul cultural", cavaler clasa a II -a, în anul 1935.
Categorisirea pe clase şi punerea în urma altor confraţi ce primeau decoraţii
clasa 1 I-au jignit pe poet, care aflase că propunerea iniţială de la Societatea
Scriitorilor Români fusese, totuşi, pentru clasa 1, dar că la minister s-au
definitivat ad-hoc aceste distincţii, el fiind trecut la clasa a II-a.
În anii 1939-1940, din iniţiativa lui Corneliu Moldovanu 45 , susţinut de
Mihai Ralea, ministrul Muncii pe atunci, începuse campania de înfiinţare a unei
case de pensii a scriitorilor, pe lângă Asigurările Sociale din Ministerul Muncii
şi Ocrotirilor Sociale. S-a elaborat şi votat o lege specială de pensionare a
scriitorilor, prevăzându-se cinci categorii, după notorietatea operelor scriitorilor
respectivi. A fost o întreagă campanie de presă. Astfel, Bacovia a trecut cu
pensia de la Societatea Scriitorilor Români la Casa Scriitorilor, înfiinţată în
1940, fiind încadrat la clasa a treia şi urmând a primi, din 1 ianuarie 1940, suma
38

Ibidem, N17.
Ibidem.
40
Ibidem, N13.
41
Nu ştim cine este persoana.
42
Radu Demetrescu, cunoscut sub pseudonimu11iterar Radu Gyr, s-a născut la 2 martie 1905, la
Câmpulung-Muscel. Licentiat în Litere, a debutat în anul 1924, odată cu aparitia volumului
Linişti de schituri, apreciat de critică cât şi de publicul cititor. În calitate de membru de seamă al
Mişcării Legionare a fost nwnit în anul 1940 director general al Teatrelor. În această calitate a
luat iniţiativa înfiinţării Teatrului Evreiesc. A fost laureat al mai multor premii ale Societăţii
Scriitorilor Români şi ale Academiei Române. Arestat după rebeliunea legionară, este eliberat şi
condamnat din nou în anul 1945. Pus în libertate în anul 1956, după doi ani este condamnat la
12 ani de închisoare pentru poezia Ridica-te Gheorghe, ridica-te Ioane! Moare la 28 aprile
1975.
43
ldem, George Bacovia, El2.
44
Agatha Grigorescu-Bacovia, op.cit., p. 268-272.
45
Preşedintele S.S.R.
39
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de 15.000 lei. Aşa a rămas ca Bacovia "să fie cotat, din bunăvoinţa confraţilor
lui, la categoria a treia până în 1945, când, reluând chestiunea, i s-a reparat în
parte nedreptatea şi a fost trecut la categoria a patra'.46 . Cine anume a stat în
spatele acestei încadrări şi care au fost criteriile reale de departajare a
candidaţilor sunt aspecte neelucidate, deocamdată. Interesant însă este de
menţionat că printre acei aşa-zişi "confraţi" ai poetului se numărau Mihail
Sadoveanu, preşedintele Consiliului de Administraţie a Casei Scriitorilor,
Argeşeanu, administratorul Casei, şi M. Enescu, Al. Philippide, Liviu
Rebreanu, 1. Teodoreanu, C. Moldovanu, Rosetti, N. 1 Herescu, Vişoianu,
membri ai Consiliului, toţi semnatari ai deciziei prin care s-a hotărât
pensionarea şi încadrarea poetului 47 • În acest context s-a întocmit un protest
prin care se încerca trecerea poetului în categoria de frunte a pensionarilor.
Documentul a fost primit şi de Radu Gyr, care însă, deşi îşi declara stima şi
preţuirea faţă de poetul şi omul George Bacovia, a refuzat să semneze acest
protest, exprimându-şi temerea că gestul său ar fi putut să-i jignească pe bunii şi
mai vechii prieteni N. 1. Herescu şi Corneliu Moldovanu, doi dintre semnatarii
deciziei invocate mai sus, insistând că nu vrea să ia nicio atitudine împotriva
Societăţii Scriitorilor Români.
Anexă

,,Dragă Ghiţă,

De dragostea şi prietenia mea pentru tine nu mai vorbesc. În ce-l
priveşte pe maestrul Bacovia îi port o profundă stimă şi o aleasă preţuire.
Desigur că merită şi prea merită a fi trecut în categoria de frunte a pensiilor. Mă
doare faptul că n-a fost trecut...
Îţi spun, însă, cu frăţească sinceritate că nu pot semna acest protest, din
cauze care privesc adânc persoana mea şi strictele mele interese. Poate că acest
protest - deşi just în fond - ar putea jigni, cât de cât, pe foarte bunul şi
preţuitorul meu prieten, N.l. Herescu, preşedintele nostru. Şi aceste nu vreau să
se întâmple.
Pentru d[omnul] C. Moldovanu am iarăşi o veche afecţiune şi o caldă
recunoştinţă din vremuri grele pentru mine. Cum l-aş putea, oare, jigni?
Iubite Ghiţă, îţi spun acestea direct, cinstit, pe faţă, fără a căuta ocoluri
sau scuze mincinoase.
Încă o dată: mi-e drag, f( o arte) drag, maestrul Bacovia şi ca om şi ca
poet, îl stimez mult - dar nu pot semna hârtia trimeasă.
Nu vreau să iau nicio atitudine cât de mică, cât de slabă, împotriva

46
47

Agatha Grigorescu-Bacovia, op.cit., p. 272.
Ibidem.
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S.S.R.-ului 48.
Tu, care eşti atât de drăguţ, vei înţelege acest lucru.
Mâine, la 2 d. a. îţi voi da un telefon.
Cu frăţească dragoste, Radu Gyr.
30. I. 1940".
Pe o hârtie alăturată, o însemnare făcută se pare de Gabriel Bacovia: "0
scrisoare fl:oarte] jignitoare! (de Radu Gyr, 1940)".

48

Societatea Scriitorilor Români.
https://biblioteca-digitala.ro
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COMEMORAREA A 400 DE ANI DE LA MOARTEA LUI
ŞTEFAN CEL MARE ÎN JUDEŢUL BACĂU
Comelia CUCU
The commemoration of Stefan cel Mare in Bacau County in 1904
Summary

In 1904, when 400 have passed since Stefan cel Mare died, Spiru Haret,
Minister and Public Instruction, initiated the commemoration of the great ruler by
organizing celebrations in the whole country. These commemorative celebrations took
place on the 2nd and the 4th of July, having this structure: celebration of a requiem in
the memory of Stefan cel Mare, artistic programme dedicated to the great lord and
aword ceremony for the students that had good results in school year 1903-1904.
This study presents the way schools from Bacau County, supported by the
local authorities, were involved in organizing and conducting these commemorative
celebrations.The existing documents auest that these kind of celebrations took place
both in Bacau and in the County's villages. The most impressive celebration took place
in Borzesti, in the presence of the Minister Spiru Haret, producing "a beautiful and
moving impression on residents".
Key Words: Stefan cel Mare, 1904, commemorating 400 years since the death, Spiru
Haret, schools, Bacau County, Borzesti.
După

o domnie glorioasă de 47 qe ani, Ştefan cel Mare moare la 2 iulie
1504. Calităţile umane, cele de om politic, strateg şi diplomat, acţiunile sale
fără precedent pentru apărarea integrităţii ţării, iniţiativele pentru dezvoltarea
culturii au determinat admiraţia unor iluştri contemporani, iar, graţie tradiţiei
populare, a fost transformat într-un erou legendar. Referindu-se la faptele
marelui voievod şi la trecerea lui în eternitate, cronicarul Grigore Ureche, plin
de evlavie, scria: ,,Iară pre Ştefan Vodă I-au îngropat ţara cu multă jale şi
plângere în mănăstire în Putna, care era de dânsul zidită. Atâta jale era, de
plângea toţi ca după un părinte al său, că cunoştea toţi că s-au scăpat de mult
bine şi de multă apărătură. Ce după moartea lui până astăzi îi zic Sfăntul Ştefan
Vodă, nu pentru suflet, ce este în mâna lui Dumnezeu, că el încă au fost om cu
păcate, ci pentru lucrurile lui cele vitejeşti, carele nime din domni, nici mai
nainte nici după aceia, I-au ajuns" 1•

Letopiseful Ţării Moldovei până la Aron Vodă (1359- 1595), întocmit de Grigore Ureche
Vomicul şi Simion Dascălul, ediţia a 11-a, Craiova, 1939, p. 61.
1
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În 1904, când s-au împlinit 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare,
Spiru Haret, ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice, a iniţiat comemorarea
personalităţii viteazului domnitor prin organizarea de serbări comemorative
"menite să înflăcăreze pe toţi românii, să aducă fiori de patriotism în toate
inimile, să pomenească şi să venereze, cu adâncă evlavie, amintirea marelui
erou şi a căpitanilor săi, care s-au jertfit pentru apărarea gliei strămoşeşti" 2 .
Pe 25 februarie 1904 este adoptată Deciziunea nr. 10459 cu privire la
Serbarea zilei de 2 Iulie 1904, când se împlinesc 400 ani de la moartea lui
Ştefan cel Mare, publicată în "Buletinul Oficial al Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice" nr. 22311 martie 1904 şi "Monitorul Oficial" nr. 273/3
martie 1904, care hotăra ca memoria marelui domn să fie "sărbătorită de toate
şcoalele din ţară, cu toată pompa cuvenită". Festivităţile urmau să aibă loc în
zilele de 2 şi 4 iulie 1904: 2 iulie pentru şcolile din oraşe şi cele rurale din
apropierea oraşelor ("la o depărtare nu mai mare de 4 kilometri") şi 4 iulie
pentru restul şcolilor rurale. Cu acest prilej, pe 2 iulie, "în fiecare oraş, la ora 9
dimineaţa se va oficia o panachidă în care se va face pomenirea lui Ştefan
Vodă, a căpitanilor şi ostaşilor lui, căzuţi în lupte pentru apărarea şi întregirea
pământului românesc". La panahida care trebuia să aibă loc "pe una din pieţele
sau în una din grădinile oraşului, cari să prezinte destul spaţiu" urmau să asiste
"toate şcoalile din oraş, cu profesorii şi şcolarii lor şi cu drapelele lor". După
terminarea panahidei "se vor ţine cuvântări de către profesori, şcolari şi alte
persoane, iar corurile şcolilor vor executa bucăţi patriotice". Pe 4 iulie, şcolile
rurale "vor asista la serviciul religios din biserica satului, în care se va face
pomenirea marelui Ştefan", după care "şcolarii cu învăţătorii vor merge la
şcoală, unde unul din învăţători va ţine o cuvântare de ocazie, iar corul şcoalei
va executa bucăţi patriotice". Acolo unde "împrejurările vor permite, mai multe
şcoli rurale vor puteau organiza serbarea în comun". Prin aceeaşi decizie, Spiru
Haret hotăra ca "pentru anul acesta, prin excepţiune", împărţirea premiilor să
aibă loc în cadrul serbărilor de comemorare a voievodului moldovean.
Programul acestor serbări ("amănuntele ceremoniei, cuvântările ce se vor ţine şi
bucăţile ce se vor executa") era stabilit "de către comitete formate din directorii
tuturor şcolilor primare şi secundare precum şi alte persoane al căror concurs ar
fi util pentru lucrarea lor". Participarea profesorilor, institutorilor, învăţătorilor
şi şco tarilor "la ceremonia acestor zile era obligatorie" 3 .
Circulara Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice nr. 4383 din 15
martie 1904, adresată şcolilor secundare şi profesionale, cerea directorilor să se
îngrijească de "această comemorativă" şi să se întrunească "în ziua de 18 curent
N. Adăniloaie, Comemorarea lui Ştefan cel Mare în 1904, în "Studii şi articole de istorie",
LXIX, Bucureşti, 2004, p. 31.
3
,,Buletinul Oficial al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice", anul VIII, voi. X, nr.
223/1 martie 1904, Bucureşti, p. 3975; ,,Monitorul Oficial" nr. 273/3 martie 1904, p. 9946.
2
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la orele 2 p.m. în localul şcoalei secundare celei mai vechi din oraş, împreună
cu maeştrii de muzică şi de gimnastică pentru a fixa programa serbării". La
această întrunire urma să participe şi revisorul şcolar "căci această zi va fi
sărbătorită de toate şcolile şi prin urmare trebuie să ia şi revisorul cunoştinţă de
4

programă" .

Pentru reuşita serbărilor din 2 şi 4 iulie 1904, Spiru Haret a făcut apel şi
la ministrul de război, D.A. Sturdza [n.n. era şi prim-ministru], propunându-i
"ca şi armata să serbeze această zi şi ca cele două serbări să se pună în legătură
una cu alta", cele două ministere colaborând la organizarea ceremoniilor, atât pe
plan central cât şi local5 . Adresa Ministerului de Război nr. 128 din aprilie
1904, trimisă Ministerului de Interne, cerea funcţionarilor publici să considere
participarea la aceste serbări şi solemnităţi naţionale nu "ca o sarcină, ci ca o
datorie de cel mai înalt ordin, din punctul de vedere al sentimentului patriotic pe
care trebue să-1 manifesteze în asemenea ocaziuni", pentru a arăta "lumei
străine gradul de simţământ patriotic ce posedăm" şi a da ,,restului populaţiunei
şi tinerelor generaţiuni un frumos exemplu" 6 .
Din iniţiativa lui Spiru Haret, în primăvara anului 1904, a fost tipărită,
pe cheltuiala Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, lucrarea lui N. Iorga,
Istoria lui Ştefan cel Mare. Tot atunci, prin intermediul Societăţii Numismatice
Române, tot pe cheltuială ministerului, au fost bătute în străinătate 2700 medalii
din bronz cu chipul lui Ştefan cel Mare (900 din bronz patinat, 900 aurite şi 900
argintate), acestea fiind distribuite "ca premii la şco li" 7 • Medalia destinată
elevilor din şcolile secundare era realizată de profesorul Celesti-Fabio de la
Şcoala de Arte şi Meserii din Iaşi şi avea pe revers inscripţia "Marelui strămoş
Ştefan Vodă la împlinirea de patru sute de ani dela săvârşirea lui din viaţă ca
semn al recunoştinţei neamului său 1504-1904" iar cea destinată elevilor din
şcolile primare era realizată de gravorii Radivon şi Camiol având inscripţia ,,În
amintirea măreţelor fapte ale înţeleptului şi pururea biruitorului domn
apărătorul neamului şi al creştinătăţii România recunoscătoare". Medaliile au
fost realizate de firma "Wilhelm Mayer şi Franz Wilhelm" din Stuttgart 8 .
Comemorarea lui Ştefan cel Mare determină schimbarea structurii
anului şcolar şi data examenelor. Prin circulara nr. 24815 din 8 mai 1904,
ministerul stabilea că "în vederea serbărei şcolare ce s-a hotărât a se face la 2
iulie a.c. în memoria marelui Domn Ştefan cel Mare", cursurile şcolilor se
încheiau pe 5 iunie, iar examenele "se vor face de la 11 până la 28 iunie afară
de clasele IV şi VIII de liceu şi gimnaziu şi a V -a de şcoală secundară de fete,
Arhivele Naţionale Bacău, fond Liceul"George Bacovia" Bacău, d. 6/1904, f. 21.
N. Adăniloaie, op.cit., p. 32.
6
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 1/1903, f. 221.
7
N. Adăniloaie, op.cit., p. 37.
8
www. colectionarul-roman. ro
4

5
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cari se vor face tot la epoca din regulament" 9 . Conformându-se acestei decizii,
pe 8 iunie 1904, învăţătorul Gheorghe Costică, dirigintele Şcolii Tescani,
trimitea primăriei "încunoştiinţarea sub nr. 176" pentru a face cunoscut "tuturor
persoanelor precum şi părinţilor de copii din şcoală că examenul anul acesta va
avea loc în zilele de 17, 18 şi 19 iunie a.c., orele 8-12 a.m., iar împărţirea
premiilor odată cu serbarea pentru aniversarea morţii lui Ştefan cel Mare, la
care serbare vor lua parte încă trei şcoli din comunele învecinate Ardeoani,
Leontineşti şi Bereşti" 10 .
Pentru coordonarea festivităţilor prilejuite de comemorarea a 400 de ani
de la moartea lui Ştefan cel Mare, la nivelul judeţului Bacău, s-a constituit un
"Comitet de acţiune" format din prefectul judeţului, Dimitrie Lecca, revizorul
11
şcolar P. Eugen Stoica, Radu Porumbaru şi N.N. Donici, delegatul comitetului
pentru organizarea serbării de la Borzeşti 12 .
La solicitarea unor "buni români din Bacău", care s-au înţeles "a
strămuta în acest sat, serbarea şcolilor oraşului pentru a o înconjura de cât mai
mare strălucire" 13 , Ministerul Instrucţiunii Publice "a aprobat ca la Borzeşti,
locul natal al Marelui Voevod al neamului, Ştefan cel Mare, să aibă loc marea
serbare la 4 iulie" 14 , pentru ca "bucureştenii, ieşenii şi cei ce plecaseră la Putna
pe 2 iulie să se poată întâlni deopotrivă la Borzeşti" 15 . Prin adresa nr. 2108 din
2 aprilie 1904, revizorul şcolar P. Eugen Stoica comunica directorilor că la
această solemnitate, prilejuită "de împlinirea a patru sute de ani de la moartea
marelui Voevod şi înjghebată după un anumit program făcut de un comitet de
acţiune", urmau a asista înalte oficialităţi ale statului român: ,,reprezentantul
Majestăţii Sale Regelui, Dl. Prim Ministru D. Sturdza, Dl. Ministru al Şcoalelor
Spiru Haret, Episcopul Eparhiei de Roman şi Comandantul Corpului al IV -lea
de armată". De asemenea, Revizorul anunţa că "tot în acea zi se va oficia şi o
sfeştanie pentru începerea reparării bisericii zidită de Marele Ştefan" 16 •
Având în vedere faptul că întreg corpul didactic din judeţ urma a lua
parte la marea serbare de la Borzeşti, din 4 iulie, serbările comemorative în
restul şcolilor din judeţ vor avea loc pe 2 iulie. Pentru a asigura caracterul festiv
al acestor manifestări, şcolile rurale au fost grupate mai multe la un loc, în
cercuri ad-hoc, organizând serbarea în comun, la solemnitatea desfăşurată în

Arhivele Naţionale Bacău, fond Liceul "George Bacovia" Bacău, d. 6/1904, f. 65; în mod
normal, anul şcolar se încheia pe 31 mai, iar examenele se desfăşurau în perioada 5 - 21 iunie.
10
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 1/1903, f. 99.
11
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 6 Moineşti, d. 1/1903, f. 131.
12
Idem, fond Prefectura Bacău, d. 1/1904, roia 15, f. 37.
13
N. Iorga, Pomenirea lui Ştefan cel Mare, Sfănta Mănăstire Putna, Suceava, 2007, p. 17.
14
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 6 Moineşti, d. 1/1903, f. 131.
15
N. Iorga, op.cit., p. 65.
16
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 6 Moineşti, d. 1/1903, f. 131.
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Pe 26 mai 1904, revizoratul îi comunica lui C. Simionescu, dirigintele
Şcolii Solonţ, că împărţirea premiilor şi comemorarea lui Ştefan cel Mare "o
veţi face în ziua de 2 iulie la şcoala din Solonţ împreună cu şcolile din Cucuieţi
şi Schitu Frumoasa", preotul!. Nalboc, învăţător la şcoala din Schitu Frumoasa,
având datoria de a ţine cuvântarea, iar "programul producţiunelor serbării
trebuie stabilit în comun acord de toţi d-nii învăţători din cerc" 18 . La Şcoala
Tescani, solemnitatea era realizată împreună cu "şcoalele din Ardeoani,
Leontineşti şi Bereşti", cuvântarea urmând a fi ţinută de Gheorghe Costică,
dirigintele Şcolii Tescani, care, pe 5 iunie 1904, invita colegii de la şcolile
implicate "să se prezinte la 1O curent pentru a stabili programul
producţiunilor" 19 . Şcolile din Lucăceşti, Tazlău şi Măgireşti, organizau
comemorarea lui Ştefan cel Mare la şcoala din Moineşti, "cuvântarea de ocazie"
fiind ţinută de învăţătorul Gr. Belcescu 20 .
Serbarea de la Coţofăneşti, organizată împreună cu şcolile din Bâlca,
Borşani, Comăţel şi Urecheşti, s-a desfăşurat după "un program amănunţit ale
cărui puncte au fost executate de fiecare şcoală", reuşind să "infiltreze în inimile
sătenilor şi copiilor cel mai adânc sentiment naţional", aceştia rărnânând cu
"impresiuni frumoase". Potrivit acestui program, învăţătorii "împreună cu elevii
şi drapelul şcoalei, autoritatea comunală şi sătenii", s-au adunat la ora 9
dimineaţa, la biserică, "pentru a lua parte la oficierea unei panahide întru
pomenirea lui Ştefan Vodă", după care au mers "in corpore la şcoală", unde
Gheorghe Dumitrescu, dirigintele şcolii din Coţofăneşti, a ţinut "o cuvântare de
ocazie arătându-se măreţia serbării şi a faptelor Marelui voievod al neamului",
după care a unnat serbarea la care corurile şcolilor participante au executat
"diferite bucăţi patriotice", urmate de o ,,reprezentaţie de teatru sătesc" 21 .
Cercurile culturale se vor implica activ în organizarea acestor festivită!i.
Astfel, pe 2 mai 1904, în şedinţa intimă a Cercului cultural ,,Pereschivul" 2 ,
alcătuit din şcolile Căbeşti, Stănueşti, Praja, Iveşti, Pogoneşti, Coroeşti,
Prisecani "s-a regulat programul amănunţit al serbărei în memoria marelui

Idem, fond Prefectura Bacău, d. 111904, rola 15, f. 37.
Idem, fond Şcoala Generală Solonţ, d. 1/1903, f. 37.
19
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111903, f. 98.
20
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Moineşti, d. 211903, f. 95.
21
Idem, fond Şcoala Generală Coţotăneşti, d. 111902, f. 80.
22
www. wikipedia. ro, La începutul secolului al XX-lea comunele Căbeşti, Stănueşti, Praja,
!veşti, Pogoneşti, Coroeşti şi Prisecani tăceau parte din plasa Pereschivul a judeţului Tutova.
Astăzi Căbeşti, Stănueşti şi Praja se află în judeţul Bacău (Căbeşti în comuna Podu Turcului,
Stănueşti şi Praja în comuna Motoşeni), !veşti, Pogoneşti şi Coroeşti în judeţul Vaslui, Prisecani
în judeţul Vrancea.
17

18
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domn Ştefan cel Mare'm. Pe 20 iunie 1904, Constantin Voicu, dirigintele Şcolii
Căbeşti şi preşedintele Cercului cultural ,,Pereschivul", adoptă o Publicafiune
"spre generală cunoştinţă, invitând Onor public de a participa în localul şcoalei
unde se va face sărbătorirea pentru pomenirea Marelui Domn Ştefan cel Mare,
la 400 ani de la moartea sa", precum şi "împărţirea premiilor elevilor cari s-au
distins la învăţătură şi bună purtare"24 •
După terminarea festivităţilor, preşedinţii cercurilor culturale aveau
obligaţia "să facă revizoratului o amănunţită dare de seamă" 25 • Din raportul
întocmit de Constantin Voicu, dirigintele Şcolii Căbeşti, aflăm că serviciul
divin, "la care au asistat d-nii învăţători cu elevii şcoalelor, autorităţile, dl.
perceptor fiscal cu agenţii d-sale, un numeros public de nu mai încăpea în
biserică ci mai stătea şi afară", s-a ţinut "la biserica parohială din Căbeşti de
parohul respectiv", iar panahida a fost oficiată de preoţii Gh. Popescu, En.
Vasiliu, I.C. Dragu, "în timpulliturghiei şi panahidei cântând corurile şcoalelor
sub conducerea d-nilor învăţători I.S. Burghelea şi V. Popescu". De la biserică,
"elevii şi toţi cei mai sus arătaţi", însoţiţi de "câţiva muzicanţi cântând marşul",
au mers la şcoală, unde se afla pregătită "tribuna a cărei faţadă ca şi a şcoalei
erau frumos împodobite cu tablouri şi frunzări de stejar". Serbarea a început cu
Imnul Regal după care a urmat învăţătorul Constantin Voicu, dirigintele şcolii,
care a rostit "o cuvântare arătând măreţia serbărei şi a faptelor Marelui Domn
începând cu părinţii, data şi locul naşterei, creşterea, calităţile moştenite de la
bunul lui Alexandru cel Bun şi de la tatăl său, modul urcărei sale pe tron,
hotarele, împărţirea ţărei, poporul şi oştirea ţărei, luptele ce a avut, strategia
întrebuinţată, răsplătirea oştenilor viteji, bisericile zidite şi înzestrarea lor,
testamentul politic lăsat fiului său Bogdan urmaş la tronul ţărei, moartea lui, ce
s-a făcut până acum pentru amintirea lui în timpul acelor patru veacuri trecute
cu vremuri atât de grele pentru poporul românesc şi datoria ce avem de-a
cultiva sentimentul pentru amintirea oamenilor noştri Mari". După "cuvântarea
de ocazie", a urmat serbarea cuprinzând: coruri- Arcaşullui Ştefan cel Mare
(Şcoala Prisecani), Muma lui Ştefan cel Mare (Şcoala Căbeşti), Tatarul (Şcoala
Prisecani), Coroana Moldovei, (Şcoala Căbeşti); poezii- Închinare şi Imnul/a
pomenirea adormirei de patru veacuri a lui Ştefan Vodă, de T. Duţescu-Duţu
(Şcoala Căbeşti), La sărbătoarea de 400 ani a lui Ştefan Vodă cel Mare şi Sfânt
de N. Rădulescu-Niger (Şcoala Căbeşti), Altarul mănăstirii Putna de V.
Alecsandri (Şcoala Stănueşti); reprezentaţie de teatru sătesc Dumbrava Roşie
(Şcoala Praja). La sfărşitul serbării s-au împărţit "premiile la elevi, după listele
ce fiecare învăţător a citit", coroanele premianţilor fiind date de părintele Gh.
Popescu, paroh în localitate, premiile înrnânate de Constantin Pleş, primarul
23
24
25

Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Căbeşti, d. 211903, f. 216.
Ibidem, f. 136.
Ibidem, f. 214.
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comunei Căbeşti, iar "premianţilor 1 muzica le-a cântat marşul". Serbarea s-a
26
terminat "după orele 4 p.m" •
Pentru organizarea serbării de comemorare a lui Ştefan cel Mare, în
oraşul Bacău, s-a constituit un comitet format din Dimitrie Lecca, prefectul
judeţului, Leon Sakelarie, primarul oraşului, P. Eugen Stoica, revizor şcolar,
institutorii N. Bibiri (directorul Şcolii de Băieţi Nr. 1), Sava Ariton (directorul
Şcolii de Băieţi Nr. 2), C. Nădejde (dirigintele Şcolii Letea Veche), profesorii
Lascăr Veniamin (directorul Liceului ,,Principele F erdinand) şi Hortensia
Morţun (directoarea Şcolii Profesionale de Fete ,,Principesa Maria") 27 .
Conform programului stabilit de comitetul organizator (tipărit pe foi
volante), serbarea a început în ziua de 2 iulie, la ora 8,30 dimineaţa, când
"armata şi toate şcoalele primare şi secundare de ambele sexe din oraş, corpul
didactic, elevii şi drapelele şcoalelor, precum şi şcoalele rurale din Letea,
Domniţa Maria şi Luizi Călugăra" s-au adunat "în faţa bisericii catedrale Sf.
Neculai, în locurile ce de obiceiu le ocupă la parăzi", şi unde se afla adunată "o
mare mulţime de băcăuani". Pe o estradă specială făcută în faţa bisericii, la ora
9, "protoereul judeţului asistat de cler a oficiat o panachidă", prezente fiind
autorităţile civile şi militare. După terminarea panahidei, corul Liceului
,,Principele Ferdinand", condus de maestrul de muzică C.M. Borş, a cântat
Imnul Regal. Au urmat apoi o serie de "cuvântări de ocazie" rostite de Dimitrie
Lecca, Leon Sakelarie, N.N. Donici (delegatul comitetului pentru organizarea
29
serbării de la Borzeşti) 28 şi Sava Ariton care au reuşit "să scoată bine în relief
măreţele fapte ale marelui Voevod Ştefan cel Mare" având în vedere
următoarele aspecte: "starea economică, politică şi morală a poporului pe
timpul lui Ştefan; nesiguranţa traiului în societate; pericolul creştinătăţii din
partea Semilunei; marile merite ale lui Ştefan care a ştiut să se strecoare prin
toate greutăţile; calităţile lui de om politic şi cu prevedere", întreaga epocă fiind
0
comparată cu prezentue . După cuvântări, corul liceului a cântat un imn de
ocazie, festivitatea de comemorare încheindu-se cu "defilarea şcoalelor primare
de băieţi, liceului şi a armatei în faţa Palatului Administrativ" 31 •
După-amiază, începând "de la ora 4 p.m., în grădina publică, a avut loc
serbarea împărţirii premiilor". În faţa unui numeros public, corul Liceului
,,Principele Ferdinand" a cântat Imnul Regal. Au urmat o serie de cuvântări
ţinute de Hortensia Morţun, în calitate de delegat al învăţărnântului secundar, N.
26

Ibidem, f. 222.
Idem, fond Prefectura Bacău, d. 111904, roia 15, f. 37.
28
Idem, fond Primăria Bacău, d. 66/1904, roia 361, f. 9. La solicitarea "Comitetului pentru
organizarea Serbării de la Borzeşti", N.N. Donici a ţinut "o conferinţă de ocazie, pe 29 iunie, la
ora 4 p. m. în Sala Palatului Municipal".
29
Idem, fond Prefectura Bacău, d. 111904, roia 15, f. 37.
30
Idem, fond Şcoala Generală Solonţ, d. 111903, f. 37.
31
Idem, fond Prefectura Bacău, d. 111904, roia 15, f. 37.
27
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N. Bibiri, delegatul învăţământului primar urban şi C. Nădejde, delegatul
învăţământului primar rural, "despre faptele pilduitoare ale lui Ştefan cel
Mare". Prefectul judeţului, Dimitrie Lecca şi primarul oraşului, Leon Sakelarie,
prin discursuri alese, au subliniat datoria patriotică pe care o au elevii de a
preţui personalităţile mari din trecut şi momentele importante ale istoriei
naţionale. După împărţirea premiilor, serbarea a continuat cu o "producţie
şcolară" alcătuită din "piramidele, dans naţional, exerciţii militare executate de
elevii Şcoalei Nr. 2 de Băieţi din Bacău conduşi de Toma C. Tăbuş, o recitare
spusă de un elev al liceului, un imn de ocasie cântat de corul liceului, un dans
naţional executat de elevii din Luizi-Călugăra, conduşi de 1. Ercuţă, învăţătorul
diriginte al şcoalei". Seara, începând cu ora 8, s-a făcut ,,retragerea cu
lampioane de către elevii Şcoalei Nr. 2 de Băeţi, însoţiţi de muzica
Regimentului 27 ",care va continua să cânte până târziu în grădina publică 32 •
Din iniţiativa Ligii pentru Unitatea Culturală a tuturor Românilor, Secţia
Bacău, pe 30 mai 1904, a fost organizat un concurs dedicat comemorării a 400
de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, concurs care s-a desfăşurat la Şcoala
de Băieţi Nr. 2 din Bacău, cu participarea tuturor şcolilor din oraş 33 •
O atenţie deosebită a fost acordată pregătirii serbării de la Borzeşti, din
4 iulie 1904, având în vedere faptul că urmau să participe înalte oficialităţi ale
statului. Aceasta trebuia să fie "şi serbarea orăşenilor din Bacău înaintea celei
mai apropiate biserici a lui Ştefan cel Mare, înaintea celui mai apropiat loc în
care umbrei lui îi place să se sălăşluiască". "Începătorii şi orânduitorii serbării"
au fost ,,Radu Porumbaru, inginer, un harnic şi inimos român, Liga Culturală
din Bacău, directorul liceului, Lascăr Veniamin" 34 , N.N. Do nici, de legatul
comitetului organizator al judeţului, care au constituit "Comitetul pentru
organizarea Serbărei de la 4 1ulie 1904 la Borzeşti", având ca preşedinte pe
Radu Porumbaru 35 •
Pe 17 mai 1904, respectivul comitet aducea la cunoştinţa Primăriei
Bacău faptul că "anul acesta îndeplinindu-se patru sute de ani de la săvârşirea
lui Ştefan cel Mare, cetăţenii băcăuani au luat iniţiativa de a sărbători amintirea
eroului chiar în locul unde şi-a petrecut copilăria, la Borzeşti". De asemenea,
Radu Porumbaru informa autoritatea locală că în ziua de 4 iulie, potrivit
deciziei lui Spiru Haret, care "a făgăduit a asista în persoană la această
solemnitate", urma să aibă loc "împărţirea premiilor şi să înceapă lucrările de
reparaţie ale Bisericei construită de Ştefan". Pentru a "putea da solemnităţii mai
multă splendoare ca să întipărească în inimile tinerei generaţiuni şi a populaţiei
32

Ibidem.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, d. 111902, f. 65.
34
N. Iorga, op.cit., p. 65.
35
Emilian Drehuţă (coord.), Enciclopedia judeţului Bacău, Bacău, 2007, p. 366. Radu
Porumbaru: inginer, ctitor şi primul director al Fabricii "Letea", deputat, senator, prefect.
33
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rurale o amintire neştearsă a Eroului pe care-I sărbătorim", comitetul solicita
"fonduri din bugetul comunei, atât pentru aranjarea serbărei, la care pe lângă
serviciului divin, se va adăoga un cortegiu istoric şi diferite representaţiuni,
amintind episoade din istoria lui Ştefan cel Mare, cât şi pentru ducerea şi
întoarcerea elevilor până la Borzeşti" 36 •
Consiliul comunal al oraşului Bacău, întrunit pe 24 mai 1904, în
"şedinţa XIII, sesiune extraordinară", luând în discuţie solicitarea comitetului şi
"împărtăşind părerea cetăţenilor băcăuani care au luat iniţiativa serbărei", în
unanimitate, decide acordarea unui "ajutor de 1000 lei pentru întâmpinarea
cheltuielilor serbărei organizată a se da în ziua de 4 iulie 1904 la moşia
Borzeşti, din judeţul Bacău, cu ocazia împlinirei a 400 ani de la moartea lui
37
Ştefan cel Mare, Domnitorul Moldovei" • Suma acordată de primărie urma a fi
"mandatată pe numele casierului comitetului, Daniel C. Klein" 38 .
Armele ("topoare, săbii, ghioage") şi costumele ("veştmintele boierilor,
căpitanilor, copiilor de casă, mantii, scurteici tărcate") necesare cortegiului
istoric, în fruntea căruia "trebuia să fălfăie un steag, însuşi prapurul cu Sfăntul
Gheorghe ostaşul", au fost "cerute dinainte" de la Bucureşti. De asemenea,
"soldaţii care închipuiseră în acest oraş pe Ştefan cel Mare şi pe Vlad Tepeş
fură poftiţi să înfăţişeze şi aici pe cei doi viteji 39 .
O firmă din Bacău a tipărit "cărţi poştale ilustrate, cele mai multe bine
făcute, deşi ieftine" în care erau reprezentate "clădiri ale lui Ştefan şi închipuiri
ale unora din luptele sale" acestea fiind împărţite cu "dărnicie între ţărani care
le-au cumpărat cu bucurie". De asemenea, s-au bătut şi "două medalii cu
inscripţii potrivite şi lucrate destul de bine", una dintre aceste inscripţii fiind:
"Marelui strămoş ca semn de recunoştinţă a neamului la împlinirea a 400 de ani
de la săvârşirea lui". Comitetul s-a ocupat şi de publicarea unei cărţi
"cuprinzând fel de fel de scrise privitoare la Ştefan, dar, ca şi mai toată
literatura despre dânsul, broşura a ieşit cu totul slabă" 40 •
Şcolile de pe Valea Trotuşului şi Valea Oituzului vor fi direct implicate
în organizarea serbării de la Borzeşti. Ele vor fi grupate în două cercuri ad-hoc,
fiecare cerc fiind condus de un "Comitet pentru organizarea serbărei", care
urma să se ocupe de selectarea "pieselor teatrale, alegerea cânturilor şi
reglementarea costumului elevilor". Hotărâri le acestui comitet urmau a fi aduse
la cunoştinţa Revizoratului Şcolar Bacău "spre ultimă aprobare". Primul cerc
reunea şcolile Oneşti, Filipeşti, Bogdăneşti, Grozeşti, Hârja, Caşin, Mănăstirea
Caşin, Căiuţi, Jevreni, Buciumi, Pârgăreşti, Tg. Trotuş, Slănic-Cerdac fiind
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 6611904, roia 361, f. 2.
Ibidem, f. 3, 5.
38
Ibidem, f. 8.
39
N. Iorga, op.cit., p. 15-16, 65-66.
40
Ibidem, pp. 18-19, 65-66.
36
37
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coordonat de învăţătorii N. Pâslaru, N. Mateiu, V. Dobreanu şi D. Chiriac. Al
doilea cerc, care "lucra cu totul independent de cel 1-iu", avea în componenţa sa
şcolile Palanca, Brusturoasa, Goioasa, Asău, Agăş, Lăloaia, Comăneşti,
Dărmăneşti, Dofteana, Larga şi Văsieşti, comitetul care-i coordona activitatea
fiind alcătuit din învăţătorii C. Boureanu, C. Agapi, Th. Dimitrescu, 1. Dimitriu
şi N. Vlasie. Ambele comitete trebuiau să îşi aleagă câte un preşedinte şi un
. 41
caster
În primul rând, trebuiau pregătite celor două coruri, care nu puteau
depăşi 120 membri fiecare, aleşi dintre cei mai buni elevi. Corul care reunea
şcolile din primul cerc era condus de învăţătorul V. Dobreanu, dirigintele Şcolii
Oneşti, iar cel care reunea şcolile din al doilea cerc, şi care trebuia "pe lângă
câteva cânturi pe care le va executa ca şi cercul 1-iu să acompanieze şi serviciul
religios", era coordonat de învăţătorul C. Agapi, dirigintele Şcolii Comăneşti.
Revizorul şcolar P. Eugen Stoica atrăgea atenţia asupra faptului că trebuiau
pregătite doar "câte 2-3 piese corale de cerc şi executate la perfecţie decât mai
multe şi reuşite mediocru", coriştii urmând a fi deprinşi cu "executarea după
note a câtorva cânturi naţionale şi a Imnului Regaf'. Toţi învăţătorii urmau să
42
facă "parte din corul elevilor luând parte activă cu aceştia la executare" •
Fiecare cerc era obligat să pregătească şi "câte o piesă de teatru (mare)
sau câte două piese mai mici, pe care să le studieze şi să se deprindă elevii a le
executa în cea mai mare perfecţie posibilă". Învăţătorii implicaţi trebuiau să se
îngrijească "ca elevii care vor executa piesele să fie îmbrăcaţi în costumele
corespunzătoare rolului fiecăruia". Întrucât membrii comitetului aveau "prea
multe de făcut pentru organizarea serbărei şi pentru ca ea să reuşească, cel puţin
măcar ca cea de la Războieni, din judeţul Neamţ", fiecare învăţător trebuia să
găsească modalităţi proprii de a-şi procura "mijloacele materiale ce se cer
pentru acest scop", comitetul asigurând doar "scena teatrală pe care vă veţi
produce'.4 3 .
În afară de coruri şi piese de teatru, programul serbării trebuia să mai
cuprindă şi ,jocuri naţionale, în primul rând hora naţională românească şi brâul
românesc şi numai apoi celelalte, care desigur vor atrage atenţia marilor
demnitari ai statului" 44 .
Cu zece zile înainte de serbarea ce trebuia să se desfăşoare la Borzeşti,
urma să aibă loc o vizionare generală a "producţiei fiecărui cerc" de către
revizorul şcolar "însoţit sau de Dl. Prefect sau de Dl. Radu Porumbaru,
preşedintele Comitetului de acţiune". Întrucât aceasta nu era "o serbare
ordinară, căreia se poate da o puţină atenţiune", fiecare învăţător "era invitat
41
42

43
44

Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 6 Moineşti, d. l/1903, f. 131.
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Ibidem.
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serios să se pună pe lucru" timpul fiind scurt, "o zi să nu fie pierdută, pentru a
face onoarea corpului didactic rural din acest judeţ" 45 .
Pe lângă şcolile de pe Valea Trotuşului şi Valea Oituzului, în
organizarea serbării de la Borzeşti se vor implica şi şcolile din oraşul Bacău. Pe
12 mai 1904, directorul Şcolii de Băieţi Nr. 2, institutorul Sava Ariton, informa
Primăria Bacău că, întrucât la "serbarea de la Borzeşti din 4 iulie a.c. suntem
obligaţi a merge şi a defila cu elevii de la această şcoală organizaţi milităreşte",
trebuiau confecţionate 80 de raniţe, solicitând "100 lei din suma de 200 lei
prevăzută pentru lucrul manual", bani necesari cumpărării unor materiale
("carton, muşama, curele, pânză etc."). De asemenea, directorul menţiona că
şcoala dispunea de "arme de lemn şi uniforme cu pălării la fel pentru 80 elevi,
cumpărate parte de părinţii lor, parte din produsul serbărilor şcolare, ce s-au dat
cu elevii şcoalei". Prin confecţionarea celor 80 de raniţe, Sava Ariton considera
că "se ajung două scopuri: facem şi lucrul manual cu elevii şi contribuim şi noi
cu ceva la splendoarea şi măreţia serbării pentru amintirea morţii Marelui
Voevod Ştefan" 46 • Întrucât primarul refuză acordarea banilor ceruţi motivând că
nu este "nimerit a se duce copii mici la Borzeşti", directorul revine cu o nouă
adresa pe 15 mai solicitând "pentru lucrul manual cât va crede de cuviinţă dl.
Primar"47 •
Întrucât şcolile din oraşul Bacău şi în primul rând liceul erau "oficial
obligate a participa la acea serbarea ce trebuie să se facă în satul Borzeşti", pe
29 mai 1904, directorul Liceului "Principele Ferdinand", Lascăr Veniamin,
informa Primăria asupra iniţiativei şcolilor din oraş de a "procura fondurile
necesare pentru a nu îngreuia comitetul organizator al serbărei". În acest scop,
"profesorii au hotărât a da serbări cu elevii şcoalelor" pentru acoperirea
"cheltuielilor transportului şi hranei elevilor săraci, precum şi cu cheltuielile
necesitate de producţiunile ce se vor executa de elevi". Prima iniţiativă de acest
fel era "o serbare literara-artistică dată de către elevii liceului", pentru care
48
Lascăr Veniamin solicita primarului Leon Sakelarie , făcând apel la "interesul
ce-l purta tinerelor generaţiuni şi la dorinţa ce avea de a insufla tineretului
şcolar simţăminte patriotice cât mai înalte", a se "acorda gratuit sala Palatului
Municipal precum şi iluminatul ei, în seara de 5 iunie a.c. şi a permite a se face

45

Ibidem.
Idem, fond Primăria Bacău, d. 66/1904, roia 361, f. 1.
47
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, d. 111902, f. 64.
48
Costache Radu, Bacău/ de la 1850-1900, Ediţia a 2-a, revizuită, Bacău, 2005, p. 71. Leon
Sakelarie, personalitate de la sfărşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, cu
studii la Iaşi, Berlin şi Bruxelles şi titlul de doctor în drept; a fost ales în repetate rânduri primar,
prefect, deputat şi senator de Bacău; Bacău) perioadei interbelice, cu aspectul său occidental,
civilizat cu importante lucrări ediliare (electricitate, apă, canalizare), este o creaţie a acestui
primar.
46
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câteva repetiţii înainte, tot în acea sala", lucru acceptat de autoritatea locală •
Pentru a aduna fondurile necesare pregătirii batalionului micilor dorobanţi, pe
19 mai, directorul Şcolii de Băieţi Nr. 2, Sava Ariton, solicita Primăriei "a se da
gratuit sala Palatului Municipal pentru o reprezentaţie" 50 • Pe 1 iulie, acelaşi
director solicita Regimentului 27 Infanterie Bacău, "doboşari, comişti şi muzica
regimentului" 51
Prin adresa nr. 3340 din 26 iunie 1904, Revizoratul Şcolar solicita
prefectului "a dispune să se deie ordin tuturor primarilor din judeţ ca în ziua de
4 iulie dimineaţa, la ora 6, să fie prezenţi la Borzeşti, având a ieşi întru
întâmpinarea D-lui Ministru Haret''. Revizorul P. Eugen Stoica propunea ca "40
din ei să fie călări, toţi să poarte haine naţionale de sărbătoare şi cu panglice
bogate trei colori naţionale". De asemenea, se solicita "a dispune ca primarii să
înlesnească transportarea elevilor şi a învăţătorilor, punându-le la dispoziţie
căruţi suficiente pentru a lua cu ei cel puţin 25 elevi", de la şcolile din
comunele: Mănăstirea Caşin, Oneşti, Caşin, Căiuţi, Bogdana, Râpile, Jevreni,
Bogdăneşti, Grozeşti, Harja, Tg. Trotuş, Dofteana, Slănic, Dărmăneşti, Agăş,
Brusturoasa, Palanca şi Văsieşti. Restul învăţătorilor şi institutorilor "de la toate
şcoalele din judeţ, vor aduce numai câte un elev sau cel mult doi, pentru ca
aceştia să spună celorlaţi ceiace au văzut" 52 .
Pe 4 iulie 1904, întregul sat Borzeşti era gătit "pentru cea mai mare
sărbătoare ce se va pomeni în viaţa lui umilă". Marea serbare, considerată a fi
"îndată după serbarea de la Iaşi sau alături de dânsa" a început la ora 8
dimineaţa, în prezenţa a mii de oameni, localnici dar şi oaspeţi veniţi din alte
colţuri ale ţării aduşi "la marele şi frumosul sat dintre muncele, în lunea
Trotuşului, în drumul spre Târgui Ocnei de un tren alcătuit din nu mai puţin
decât treizeci şi opt de vagoane". Pe tribuna "clădită după toată rânduiala" de
Paul Petricu, arhitectul primăriei din Bucureşti, au urcat înalte oficialităţi
centrale şi locale în frunte cu Spiru Haret, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice şi dr. C.I. Istrati, ca reprezentant al Academiei Române. De asemenea,
era prezenţi delegaţi ai studenţilor din Iaşi şi "câte un oaspete ardelean strecurat
într-ascuns din ţara unde numai sufletele pot pomeni în ascuns pe cel mai mare
dintre români" 53 . Alături de învăţătorii şcolilor implicate, veniţi "împreună cu
cei trei premianţi din divizia I şi II şi toţi elevii şi eleve le diviziei a III -a"
îmbrăcaţi în costume naţionale având "panglicele de la pălării în trei colori cu

49
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Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 6611904, roia 361, f. 4, 6.
ldem, Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, d. 111902, f. 64.
Ibidem, f. 67.
ldem, fond Primăria Bacău, d. 66/1904, roia 361, f. 10.
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brâele" 54 , la festivitate erau prezenţi toţi institutorii, învăţătorii şi profesorii din
judeţul Bacău, "îmbrăcaţi în costum naţional curat, care e cerut de rigoare". De
asemenea, directorii şi diriginţii şcolilor au venit însoţiţi de câte un absolvent "a
acelei şcoale îmbrăcat curat naţional şi cu pălărie de paie, cu panglică tricoloră
55
naţională" . După serviciul religios, oficiat de "însuşi episcopul de Roman" şi
cuvântările de rigoare, pe muzica Regimentului de Infanterie din Bacău, "alaiul
istoric pregătit cu o râvnă care n-a fost întrecută nici într-o altă parte"56 şi
57
şcolile "au defilat înaintea celor mai mari demnitari ai regatului" . La
eveniment a fost prezent şi batalionul micilor dorobanţi de la Şcoala de Băieţi
Nr. 2 din Bacău, care a înlocuit armata "plecată în manevre, defilând în faţa
ministrului instrucţiunii de pe atunci, Spiru Haret, în aplauzele miilor de oameni
ce participau la acele serbări comemorative" 58 • De înaltă apreciere s-a bucurat şi
piesa de teatru Dumbrava Roşie, jucată de elevii şcolilor din Caşin şi Oneşti,
costumele fiind procurate de la Teatrul Naţional din Iaşi 59 . În faţa unui public
numeros a avut loc festivitatea de premiere a elevilor din divizia a III -a de la
şcolile care fuseseră implicate în organizarea serbării.
Referindu-se la impactul pe care serbarea 1-a avut asupra participanţilor,
la sentimentul de mândrie naţională al localnicilor, Nicolae Iorga menţiona: "0
nemărginită mulţime de ţărani alergase la Borzeşti şi, legând cele ce le auzeau
şi vedeau cu povestirile despre Ştefan, ce trăiesc încă între dânşii, ei îşi dădeau
samă de rostul slujbei strălucite, al cuvântărilor, al bubuiturilor de tun şi
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 6 Moineşti, d. 111903, f. 131; idem, fond
Dofteana, d. 1/1902, f. 112: pe 28 iunie, învăţătorul Nicolae Verdeş, dirigintele
şcolii din Dofteana, cumpără de la magazinul lui E1ias Michelsohn din Tg Ocna, "panglici
tricolor, bete tricolor şi alte lucruri necesare serbărei de la Borzeşti din 4 iulie 1904", în valoare
de 30 lei.
55
ldem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 1/1903, f. 228-229.
56
N. Iorga, op.cit., p. 17.
57
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 6 Moineşti, d. 111903, f. 131.
58
Gr. Grigorovici, Bacău/ din trecut şi de azi, Bacău, 1933, p. 80. Acelaşi batalion a format
garda de onoare la trecerea regelui Carol 1 prin gara Bacău, în 1905; impresionat de prestaţia la
Congresul băncilor populare (Bacău, 1905), M. Vlădescu, ministrul Instrucţiunii, hotărăşte
înfiinţarea de batalioane ale micilor dorobanţi în toate şcolile din ţară.
59
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Caşin, d. 111904, f. 80-82. Diriginţii şcolilor
din Caşin şi Oneşti, Nicolae Pâslaru şi V. Dobreanu, au împrumutat de la Banca Populară
,,Perchiul", din Oneşti, suma de 180 lei pentru procurarea costumelor necesare. Întrucât datoria
nu a putut fi achitată nici până în vara anului 1905, ajungând la 240 lei, învăţătorii celor două
şcoli s-au constituit într-un comitet organizator stabilind activităţi concrete pentru recuperarea
banilor: organizarea a "două sau mai multe baluri precedate de producţiuni şcolare ca: recitări,
coruri, jocuri naţionale, teatru etc." Pentru aceste baluri "s-au imprimat 200 bilete de intrare a
câte un leu - în patruzeci de carnete - şi patruzeci bilete a câte doi lei - în opt carnete".
Revizoratul a autorizat acest plan de recuperare cu condiţia ca imediat după bal să-i fie înaintate
"compturile de întrebuinţare a sumei iar biletele să fie numerotate şi sigilate de Revizorat".
Primul bal a avut loc în localul şcolii din comuna Caşin în seara zilei de 15 august 1905.
54
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cântecului muzicii, al praznicului în jurul căruia se strânseră 3000 de oameni de
toate treptele. Şi ei se vor fi simţit mândri că omul care după patru sute de ani
de la stingerea lui din viaţă are încă atâta putere încât îngenunche toată
românimea înainte-i şi smulge aceeaşi recunoştinţă regelui şi celui din urmă
dintre supuşii lui, s-a născut - cum zice povestea - într-un sat, în satul lor, şi a
zburdălnicit copilăria lui pe aceleaşi drumuri albe între dealurile verzi pe care le
străbate acum, ca o umbră ieşită din mormânt, chipul său chemat din adâncurile
înghiţitoare ale vremii" 60 .
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice a hotărât ca rugăciunile
rostite la oficierea panahidei de pomenire a lui Ştefan cel Mare, a căpitanilor şi
ostaşilor lui, la 2 şi 4 iulie 1904, cât şi Pomelnicul lui Ştefan cel Mare, al
neamului şi al boierilor lui, să fie aceleaşi la serbările comemorative din
întreaga ţară, deci şi la cele din judeţul Bacău. Rugăciunile au fost alcătuite de
profesorul Simeon Popescu de la Liceul "Gh. Lazăr" din Bucureşti şi "admise
de Sf. Sinod în şedinţa sa din 14 mai 1904".
Tot prin hotărârea Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice "la slujba
de pomenire a lui Ştefan cel Mare la biserică" s-au recitat două poezii
aparţinând lui T. Duţescu-Duţu61 .
O preocupare a ministerului, revizoratului şi conducerilor de şcoli a fost
asigurarea cărţilor necesare pentru festivitatea de premiere care era dedicată
aceluiaşi eveniment- comemorarea lui Ştefan cel Mare. Prin circulara nr. 2176
din 3 mai 1904, revizorul şcolar P. Eugen Stoica informa directorii de şcoli că a
fost imprimată "cu ocazia aniversării de 400 ani de la moartea lui Ştefan cel
Mare, o istorie a marelui domn, scrisă de N. Iorga, care conţine 21 coaie de
tipar, cu câteva clişeuri şi se va pune în vânzare cu 75 bani exemplarul",
precum şi "portretul lui Ştefan cel Mare, în 14 culori, în dimensiuni de 40/34
cm şi care se va vinde cu preţ de 50 bani exemplarul" 62 . Pentru ca atât cartea cât
şi portretul "să se răspândească cât mai mult în popor", Ministerul Instrucţiunii
Publice a hotărât ca acestea să fie date ca premii în şcolile primare, "cartea la
premianţii din divizia II şi III, iar portretul la premianţii din toate clasele" la
preţul de 60 bani pentru carte şi 35 bani pentru portret. De asemenea, ministrul
Spiru Haret considera nimerit ca în ziua serbării conducerile de şcoli să aibă "la
îndemână şi de vânzare ceva exemplare atât din carte cât şi din portret pentru
acei care ar voi să le cumpere". Directorii şi diriginţii şcolilor din judeţul Bacău
erau invitaţi a "comunica imediat după primirea presentei circulări câte pachete
a câte 5 sau 1O exemplare, atât din carte cât şi din portret, să cerem a vi se
60

N. Iorga, op.cit., p. 67.
Teodor Duţescu-Duţu (1870-1949), dramaturg, poet; între anii 1904-1907, îndeplineşte la
Casa Şcoalelor funcţia de conferenţiar şi inspector al cercurilor culturale de la sate; detalii pe
www. crispedia. ro
62
Ibidem, f. 228-229.
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trimite". Costul pachetelor, pentru care directorii şi diriginţii de şcoli trebuiau să
ceară sprijinul primarilor, urma a fi înaintat revizoratului "până în 5 zile după
împărţirea premiilor" 63 .
Ca o dovadă de înalt patriotism, de recunoştinţă faţă de trecutul glorios,
directorii şcolilor din judeţ vor răspunde cu promptitudine iniţiativei
ministerului, comandând atât cartea cât şi tabloul care preamăreau faptele
Marelui Voievod. Pe 1O mai, dirigintele Şcolii Leontineşti, V. Ciobanu, solicita
revizoratului "ca să dispună trimiterea a un pachet 10 tablouri Ştefan cel Mare
şi un Rac het 5 cărţi istorii", pentru care primăria va "disposa achitarea sumei de
5 lei" 4 . Pe 11 mai, dirigintele Şcolii Tescani, Gh. Costică, informa revizoratul
că "pentru premierea elevilor acestei şcoli este necesar a se trimete 3 pachete cu
5 exemplare din Istoria lui Ştefan cel Mare şi 15 portrete a aceluiaşi dornn" 65 .
Pe 12 mai, directoarea Şcolii de Fete Nr. 2 din Bacău, Olimpia Grigoriu,
solicita revizoratului a "trimite pentru această şcoala 9 volume Istoria lui Ştefan
cel Mare şi 12 portrete"66 . Pe 15 mai, dirigintele Şcolii Ardeoani solicita
revizoratului "trimiterea a 8 istorii şi 1O tablouri a lui Ştefan cel Mare" 67 •
Dirigintele Şcolii Cucuieţi comunica Revizoratului Şcolar, prin adresa nr. 160/
mai 1904, că "la această şcoală se poate trimite un pachet cu 1O bucăţi din
Istoria D-lui N.Iorga şi 1 pachet cu 10 bucăţi din portretul lui Ştefan cel
Mare" 68 .
Pentru premierea elevilor silitori din şcolile primare, în 2 şi 4 iulie 1904,
pe lângă lucrarea lui Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, şi portretul
marelui domn, realizate special pentru această ocazie, Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice a trimis, gratuit, şi alte cărţi dedicate voievodului
moldovean (Povestea lui Ştefan cel Mare de Laurenţia Gribincea, Borzeştii şi
Ştefan cel Mare 69, Cuvânt de pomenire vechiului Ştefan Voevod cel Mare făcut
pre la 1762 de Vartolomeiu Măzăreanul Egumenul Mănăstirii Putna) precum şi
medalii comemorative 70 •
Pe 23 iunie 1904, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice înainta
Liceului "Principele Ferdinand" din Bacău "medalii pentru premianţi, împreună
cu diplomele lor: clasa I - 3 medalii; clasa II - 3 medalii, clasa III - 3 medalii;
clasa IV - 3 medalii; clasa V - 6 medalii; clasa VI - 6 medalii; clasa VII - 6
medalii; clasa VIII - 6 medalii" 71 • Întrucât, din greşeală, ministerul trimisese
63
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Ibidem.
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prea multe medalii, prin adresa nr. 35229 din 28 iunie cerea directorului Lascăr
Veniamin să oprească "din medaliile în număr de 36, ce vi s-a trimis pentru a fi
împărţite ca premii în anul curent, numărul de 22 medalii (n.n. 8 aurite, 7
argintate, 7 din bronz) cât vă trebue, iar restul de 14 să ni-l restituiţi, adică 4
aurite şi câte 5 argintate şi bronzate" 72 .
După încheierea serbărilor prilejuite de comemorarea a 400 de ani de la
trecerea în eternitate a lui Ştefan cel Mare, prin adresa nr. 4542 din 1O iulie
1904, Revizoratul Şcolar Bacău aducea mulţumiri şcolilor care se implicaseră în
organizarea şi desfăşurarea acestora. Astfel, dirigintele Şcolii Văsieşti, 1. Gosav,
asemenea altor conducători de şcoli, era felicitat de revizorul şcolar P. Eugen
Stoica "pentru modul demn cum v-aţi presentat împreună cu şcoala dv. la
serbarea de la 4 iulie la Borzeşti şi pentru modul corect cu care aţi executat
ordinele date în această privinţă, fapt care a ridicat şi mai mult corpul didactic
primar, din acest judeţ, în faţa celor mai înalte autorităţi şcolare'm. De
asemenea, mulţumiri vor primi şi acele persoane care au sprijinit material
organizarea acestor festivităţi precum Nicolae D. Ghica 74 , "proprietarul moşiei
din comuna Comăneşti, care a binevoit a oferi suma de 40 lei pentru premii şi
pentru transportul a 30 elevi din divisia III [n.n. de la Şcoala Văsieşti) la
Borzeşti la 4 iulie 1904, pentru serbarea a 4 secole de la moartea Marelui
Voievod Ştefan cel Mare", gest pentru care va primi mulţumiri din partea
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice 75 •
În concluzie, putem spune ca în zilele de 2 şi 4 iulie 1904, toate şcolile
din judeţul Bacău, unite prin acelaşi gând al recunoştinţei, s-au implicat în
organizarea şi desfăşurarea serbărilor comemorative în amintirea marelui
voievod Ştefan cel Mare. Învăţătorii, institutorii şi profesorii au răspuns astfel
îndemnului lui Spiru Haret, care cerea ca, prin serbări şcolare şi conferinţe
patriotice, elevii să înveţe să preţuiască evenimentele importante ale istoriei
noastre şi personalităţile mari din trecut, să fie convinşi că ei sunt urmaşii
eroilor care au luptat pentru a apăra şi conserva această ţară, iar exemplul lor să
le fie pildă.
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Ibidem, f. 96.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 6 Moineşti, d. 111903, f. 171.
74
Nicolae Ghica-Comăneşti (1875-1921), explorator şi om politic; călătoreşte în Africa şi
America de Nord, lăsând o serie de informaţii ştiinţifice şi de precizări cartografice.
75
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 6 Moineşti, d. 111903, f. 168, 172.
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DIN ISTORIA SOCIETĂŢII ORTODOXE NAŢIONALE A
FEMEILOR ROMÂNE ŞI A FILIALEI BACĂU
Monica NEGRU
From the history of National Orthodox Society
ofthe Romanian Women and Bacău branch
Summary
National Orthodox Society of the Romanian Women (SONFR) was a cultural
association, founded in 1910 at Bucharest by a feminist elite. Later the association
extended ali around the country, through branches and parishes. An active branch was
organized in Bacău. There the feminists bought a building; where received shelter
students of different ethnic groups inhabiting.
The purpose of the society was to support the national culture and the religious
spirit among ali the social strata, poor people firstly, by establishing new schools,
public houses, canteens, for children, but also for adults, by promoting conferences,
celebrations or bazaars. AII these were supported even during the world wars, some of
them functioning as hospitals. The SONFR meetings and congresses were organized in
the city branches, with the authorities and the public personalities participantions.
There were presented the reports of activities, were debates and took decisions for the
future activities. SONFR survived during the royal and military dictatorship but was
disbanded by the communist authorities.
Key Words: National Orthodox Society of the Romanian Women, feminist movement,
conferences, congresses, schools, branches.

a Femeilor Române a fost o asociaţie
cultural-religioasă, cu realizări educative şi sociale, înfiinţată în anul 1910, la
Bucureşti, de membre ale elitei feminine: Zoe Gr. Rârnniceanu, Alexandrina
Gr. Cantacuzino, Maria 1. Glogoveanu, Elena Odobescu, Sultana Miclescu,
Irina Butcu1escu, Anastasia Filipescu, Esmeralda Manu, Elena Seu1escu, Zoe
Mandrea, Elisabeta Manu, Zoe Rosetti Bălănescu, Maria Timuş, Eleonora
Stratilescu 1• Asociaţia s-a extins în toată ţara prin filiale şi parohii, desfăşurând
o amplă şi variată activitate în perioada 1910-1948.
Acest studiu propune o istorie a Societăţii Ortodoxe Naţionale a
Femeilor Române (SONFR) pe baza documentelor păstrate de Arhivele
Naţionale, în special în cadrul fondului SONFR (şi în fondurile familiale
Cantacuzino, Meissner), în cantitate de 1664 u.a., din perioada anilor 1910-Societatea

1

Ortodoxă Naţională

Arhivele Naţionale Bucureşti, fond SONFR, d. 411910-1918, f. 65-66.
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1948, scrise în limbile română (majoritatea), franceză, engleză şi germană.
Amploarea şi diversitatea tematică a documentelor fondului SONFR sunt
demonstrate şi de organizarea materialului documentar în trei părţi, Comitetul
Central, Contencios (materiale privind vânzări şi cumpărări de imobile şi
terenuri, donaţii) şi Contabilitate (dări de seamă financiare, bugete, bilanţuri,
registre şi jurnale de casă, ştate de salarii). Comitetul Central este structura cea
mai amplă, cu documente privind activitatea din Capitală şi din provincie a
acestei societăţi, grupate tematic şi cronologic; aproape jumătate din cele 1254
dosare ale acestei părţi aparţin filialelor din oraşele ţării, ordonate alfabetic.
Dosarele 664-690 sunt referitoare la istoria filialei societăţii din judeţul Bacău.
Proiectul Statutelor a fost elaborat de Dimitrie C. Butculescu, în urma
discuţiilor cu membrii cooptaţi: episcopul Teodosie Ploeşteanu, Dimitrie
Onciul, Ioan Scurtu, Simion Mehedinţi, D. Biroianu, Ştefan Negulescu,
arhimandritul Scriban, S.S. Theodorescu (Amza). Cenzorii aleşi au fost D.Z.
Furnica, A.D. Florescu. SONFR a obţinut statut de persoană juridică şi morală,
un proiect de lege cu acest conţinut fiind votat de Senat şi Camera Deputaţilor,
promulgat de către regele Carol I la 2 decembrie 191 O şi publicat în ,,Monitorul
Oficial" nr. 255 din 17 februarie 1911
Scopul SONFR, prezentat în Statute, era să dezvolte "cultura şi
educaţiunea copiilor români, din punct de vedere religios şi naţional, aşa
precum cere interesul patriotic" 2 . SONFR îşi propunea să dezvolte "cultura
naţională şi patriotică în toate păturile sociale" 3 , nu doar să îndeplinească funcţii
caritabile. Acest obiectiv a fost promovat în mod constant de către SONFR,
care a reprezentat un model de activism feminin, cu succese şi insuccese.
SONFR a fost o societate filantropică, care nu "realizează şi nu poate
realiza câştiguri, adică beneficii, aceasta fiind condiţiunea de existenţă a noastră
ca persoană juridică" 4 . Această caracteristică a SONFR era menţinută chiar şi în
anii celui de-al Doilea Război Mondial, în 1941 conducerea societăţii susţinând
că: "toate operile sale s-au menţinut până în prezent prin propriile lor mijloace
şi nu a fost niciodată subvenţionată de Stat"5 •
SONFR se încadrează între numeroasele societăţi caritabile, întemeiate
de doamne din înalta societate, care funcţionau în România la începutul
secolului al XX-lea. De exemplu, în Anuarul Socec din 1911, erau menţionate:
Azilul "Regina Elisabeta", "Crucea Roşie" a Doamnelor din România, "Cultura
şi Ajutorul Femeii", "Domniţa Maria", "Furnica", "Leagănul Sf Ecaterina",
"Materna", "Munca", "Femeile Române", "Ţesătoarea", precum şi "Surorile de
2

"Monitorul Oficial", 17 februarie 1911, pp. 10652-10653.
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond SONFR, d. 563, f. 64.
4
ldem, d. 181/1938-1939, f. 147.
5
Idem, d. 222/1940-1941, f. 19.
3
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Caritate", "Societatea de dame", "Reuniunea Femeilor Române" din Iaşi,
"Societatea pentru cultura profesională a femeii", "Societatea Rândunica",
"Societatea scriitoarelor române" şi lista poate continua 6 . SONFR a colaborat
cu unele asociaţii, precum "Reuniunea Femeilor Române" din Braşov
(participând la congresele sale), "Societatea Scriitorilor Români" (cu care a
organizat şezători literare), "Tinerimea Română" şi "Armonia" din Cernăuţi.
Semnul SONFR, crucea cu panglică tricoloră, sugerează implicaţiile ei
religioase. Astfel, chiar în Statute, la art. 2, se precizează că mitropoliţii sunt
preşedinţi de onoare ai societăţii, iar membrii ei puteau fi aleşi numai din
persoanele de religie ortodoxă. În epocă, SONFR apare şi ca o reacţie la
propaganda religioasă catolică, mai accentuată în Transilvania (unde SONFR a
avut puţine filiale), ,,religia străină", în general, fiind considerată periculoasă
pentru educaţia tinerelor fete. SONFR nu a fost însă o societate de propagandă
religioasă exclusivă, ea fiind în primul rând interesată de colaborarea materială
şi spirituală cu clerul ortodox. SONFR a fost sprijinită constant de clerul
ortodox, acest aport fiind demonstrat de prezenţa şi cuvântările mitropoliţilor,
ale patriarhului României la adunările generale şi congresele societăţii. Pe de
altă parte şi asociaţia a promovat o activitate de propagandă creştină ortodoxă: a
înfiinţat ora de reculegere şi concursul de religie în toate şcolile Societăţii
Ortodoxe, ce aveau loc o dată pe an, în cursul lunii februarie; serbarea
Duminica Ortodoxiei organizată în fiecare an, în toată ţara, de comitetele filiale
şi parohiale (se ţineau predici, cuvântări şi erau depuse flori la mormintele
eroilor); s-au deschis, în cursul anilor 1933-1935, o capelă la Institutul
Societăţii Ortodoxe din Iaşi, o biserică la Institutul din Giurgiu şi o capela la
Craiova7 •
Organele de conducere şi administraţie generale ale SONFR erau
Comitetul Central, Adunarea Generală şi Congresul, iar organele de
administraţie locale: comitete parohiale şi comitete filiale. Iniţiativele SONFR
erau discutate conform ordinii de zi, iar hotărârile erau adoptate în cadrul
şedinţelor Comitetului Central, la adunările generale şi la congresele anuale ale
societăţii, precum şi în congrese extraordinare (din 1935 şi 1940), prin aclamaţii
sau prin vot nominal şi secret.
Comitetul Central avea conducerea generală, era ales de congres şi era
format din preşedinta (prezidenta) generală, 14 doamne şi 10 domni (cler şi
Anuarul României şi Capitalei Bucureşti, Editura Socec &Co., Bucureşti, 1911, pp. 141-155;
Istoria femeii din România În documente (1866- 1918), volum editat de dr. Carol Căpiţă, dr.
Alin Ciupală (coordonator), drd. Arora Livia Chiţu, dr. Cristina Gudin, drd. Oana Loredana
Neferu, drd. Andreea Liliana Vasile, 2008, p. 548; Stefan Păun, Documente privind mişcarea
feministă din Romania În perioada interbelică. Liga Drepturilor şi Datoriilor femeii, voi. 1,
Bucureşti, 2007, p. 3.
7
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond SONFR, d. 138/1935, f. 54-57.
6
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mireni). Membrii erau aleşi la congres, preşedinta pe 1O ani, iar jumătate dintre
ei se schimbau la 6 ani. Din Comitetul Central sau comitetele filialelor nu
puteau face parte angajaţii SONFR, adică profesorii, directorii etc. Comitetul
Central era convocat de preşedintă sau se aduna cel puţin o dată pe lună şi se
ocupa de administrarea averii SONFR, de supravegherea activităţii filialelor şi a
parohiilor, acordau titluri de membri de onoare sau aderenţi şi organiza
activităţi economice, culturale, educative.
Preşedinta generală, ajutată de o secretară generală, avea următoarele
atribuţii: convoca adunările generale şi congresele, de asemenea membrii
Comitetului Central, reprezenta societatea în justiţie, supraveghea activitatea
societăţii şi numea personalul necesar. Preşedinta generală avea atribuţii
administrative, de exemplu ea putea semna actele de împrumut, personal sau
prin delegaţie specială şi dispunea de sumele menţionate 8 .
Adunările generale, la fel şi congresele, erau convocate anual, iar datele
întrunirilor erau publicate în ,,Monitorul Oficial" şi în ziarele importante. La
congres, spre deosebire de adunarea generală, participau alături de membrii
fondatori, activi şi cei aderenţi, şi membrii de onoare ai SONFR. Multe din
aceste reuniuni au avut loc la Bucureşti (1911, 1912, 1914, 1915, 1916, 1919,
1920, 1922, 1925, 1928, 1930, 1932, 1935, 1936, 1939, 1940, 1942, 1943,
1944), în casa Alexandrinei Cantacuzino, dar şi în Sala Senatului, Fundaţia
Carol I, Ateneul Român sau la Institutul SONFR din strada Principatele Unite
nr. 63. Aceste întruniri au fost organizate şi în alte oraşe, unde funcţionau filiale
ale SONFR, precum Iaşi (1913), Chişinău (1921, 1927), Craiova (1924, 1931),
Cluj (1926), Bacău (1929), Brăila (1934), Sibiu (1937), Galaţi (1923, 1933,
1938).
Congresele anuale ale SONFR se desfăşurau cu destulă publicitate, în
prezenţa unor personalităţi din viaţa religioasă, administrativă şi politică,
precum membri ai Casei Regale a României (regina Maria, Principesa Mamă
Elena au fost alese preşedinte de onoare), mitropolitul Conon Arămescu Donici,
patriarhul Miron Cristea, miniştri (Spiru Haret, Iuliu Maniu, 1. G. Duca, Nicolae
Iorga, mareşalul Ion Antonescu), primari şi prefecţi ai Bucureştilor şi ai oraşelor
cu filiale SONFR, unde aveau loc adunările generale şi congresele societăţii 9 •
La aceste întruniri participau, de regulă, delegaţi din toate filialele şi
parohiile din ţară, iar SONFR a reuşit deseori să obţină din partea CFR reduceri
la biletele de călătorie (unele de 50-75%) 10 .

ldem, d. 24511942-1943, f. 131 v., Statut şi decizia ministerului nr. 54.348 din 2 iunie 1945 din
,,Monitorul Oficial" nr. 123.
9
Paraschiva Câncea, Mişcarea pentru emanciparea femeii în România, Bucureşti, 1976, p. 80.
10
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond SONFR, d. 911912, f. 25, d. 43/1923-1925, f. 35.
8
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Întrunirile durau două-trei zile, în prima zi se participa la serviciul
religios, apoi se desfăşurau lucrările adunării generale, în a doua zi avea loc
congresul, iar în ultima zi, se organizau excursii, vizite şi recepţii.
SONFR avea reprezentare naţională. La început au fost create filiale pe
lângă bisericile din Bucureşti, apoi în oraşe şi sate din Muntenia şi Moldova.
Societatea a întemeiat filiale, adică organizaţii subordonate, şi parohii, care
reprezintă cele mai mici diviziuni ecleziastice din structura administrativă a
bisericii ortodoxe. Din Regulamentele pentru comitetele parohiale 11 , create de
SONFR, aflăm că aceste organizaţii realizau înscrieri de membri, anchete
privind starea morală sau materială a enoriaşilor, propagandă pentru societate,
organizează duminicile şi sărbătorile ortodoxe, strâng cotizaţiile şi alte
subscripţii.

În ceea ce priveşte numărul şi localizarea acestor filiale, într-un raport al
Alexandrinei Cantacuzino, se precizează că SONFR a reuşit să organizeze, până
în anul 1922, 40 de filiale, dintre acestea doar 29 au supravieţuit războiului.
După război, au mai fost înfiinţate 6 filiale în Transilvania şi 3 în Basarabia. 12
Ulterior, în contextul analizei a unui sfert de veac de activitate a SONFR, la
Congresul Extraordinar al asociaţiei din 1935, Alexandrina Cantacuzino
prezenta următoarea situaţie: "Activitatea Societăţii Ortodoxe se întinde în toată
ţara prin cele 47 filiale înfiinţate la Arad, Bacău, Blaj, Botoşani, Buzău, Beiuş,
Bârlad, Brăila, Bistriţa-Năsăud, Câmpeni, Cluj, Chişinău, Câmpulung, Călăraşi,
Curtea de Argeş, Craiova, Caransebeş, Dorohoi, Diciosânmartin, Dumbrăveni,
Focşani, Galaţi, Giurgiu, Gherla, Huşi, Letea Nouă, Mehadia, Orşova, Odorhei,
Oradia, Ploeşti, Piatra-Neamţ, Roşiori de Vede, Roman, Sulina, Sibiu, Slatina,
Sebeş, Tighina, Tg. Ocna, Tecuci, Turda, Timişoara, Turnu-Severin,
Târgovişte, Tg. Mureş, Vaslui" 13 .
În concluzie, în perioada existenţei sale, SONFR a organizat până la 70
de filiale urbane, rurale şi parohiale 14 , mai puţine însă în Transilvania şi Banat
decât în restul ţării, situaţie care a fost subliniată de Alexandrina Cantacuzino şi
explicată prin efectele propagandei catolice.
Fondurile SONFR proveneau din donaţii, subscripţii, cotizaţii, valori
mobiliare şi imobiliare, beneficii din concerte religioase, conferinţe, serbări
erau păstrate la Banca Naţională. SONFR nu era subvenţionată de stat, fiind "o
Societate culturală, iar asistenţă şi ocrotire acordăm numai din fondurile ce
avem disponibile şi este limitată la eleve le de la şcolile sau căminele noastre" 15 •
11
12
13
14

15

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

d.
d.
d.
d.
d.

4/1910-1918, f. 63-64.
38/1922, f. 13-24.
12511935, f. 100.
9411932, f. 125.
222/1940-1941, f. 19.
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Uneori însă societatea obţinea şi ajutoare de la stat, dovadă fiind şi cererile
repetate ale SONFR 16 .
În anul 1914, SONFR a beneficiat de un fond provenit dintr-un concert
al lui George Enescu, care a fost orientat spre sprijinirea eleve lor din
Bucovina 17 . Este interesant de analizat lista donatorilor pentru biserica din
Mărăşeşti ridicată de SONFR, cea mai importantă sumă donată aparţinând
Bisericii ortodoxe. Printre donatori s-au mai remarcat Banca Naţională a
României, Casa Regală, Ministerului de Interne, principesele Alexandrina Gr.
Cantacuzino şi Olga Sturdza. Au mai contribuit cu donaţii şi Academia
Română, numeroase membre ale SONFR şi militari 18 •
Alte activităţi aducătoare de venit au fost loteria şi bazarul (chiar şi în
anul 1947) 19 , organizate anual, vânzarea de mărţişoare cu efigia lui Ştefan cel
Mare (1916) ş.a.
Membrii societăţii erau membrii fondatori şi membrii activi, existând şi
titluri onorifice, respectiv membrii de onoare şi membrii aderenţi. O statistică
aproximativă din anul 1940 menţiona că erau înscrişi în SONFR, 26.000
membre din toată ţara, din toate categoriile sociale, de vârste şi profesii
diferite 20 . Multe membre ale SONFR au rămas în istoria feminismului
românesc, printr-o activitate multilaterală în domeniile educaţie, legislaţie,
literatură, medicină şi, desigur, asistenţa socială şi culturală a copiilor, a
populaţiei sărace.

Funcţia

de conducătoare, de prezidentă generală a SONFR a fost
îndeplinită de: Anastasia Gr. Filipescu (1910-1918), Alexandrina Gr.
Cantacuzino (1918-1944, cu mici întreruperi), Maria Soare (1944-1945) şi
Ioana Ralea ( 1945-1948).
Prima preşedintă a SONFR, Anastasia Filipescu, care era cea mai
vârstnică persoană din Comitetul Director. După moartea ei, la 11 octombrie
1918, au fost desemnate la conducere trei doamne: Zoe Rârnniceanu,
Alexandrina Cantacuzino şi Maria Glogoveanu, iar la 27 octombrie 1918 a avut
loc alegerea noii preşedinte generale, principesa Alexandrina Gr. Cantacuzino.
Alexandrina Gr. Cantacuzino a fost o lideră reprezentativă a mişcării
feministe interbelice, afirmată pe plan naţional şi internaţional. Ea s-a născut la
20 septembrie 1876, la conacul familiei Pallady (tatăl fiind locotenentul
Theodor Pallady, participant la Războiul de Independenţă, iar mama
Alexandrina Kreţulescu, ambii din familii boiereşti), din comuna Ciocăneşti,
16

Idem, d. 494/1911, f. 61-62.
Idem, d. 15/1914, f. 9-10.
18
Idem, d. 26/1918, f. 99-100.
19
ldem, d. 273, f. 133.
20
Elvira-Ecaterina lvănescu, Societatea Ortodoxă NaJională a Femeilor Române (1910-1948,
1990-200/), Craiova, 2001, p. 115.
17
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judeţul

Ilfov. Rămasă orfană de mamă din copilărie, ea a fost crescută şi
de o mătuşă din familia Ghica, trimisă să-şi desăvârşească studiile în
Franţa, unde a arătat interes pentru limbi străine, istorie, retorică şi economie. În
anul 1899, Alexandrina Pallady s-a căsătorit cu politicianul conservator Grigore
G. Cantacuzino, fiul lui Gheorghe Gr. Cantacuzino şi al Ecaterinei Băleanu.
Politician conservator, Grigore G. Cantacuzino (1872-1930) a fost ministru
secretar de stat, senator, director al ziarului "Voinţa Naţională". A fost mereu
alături de SONFR, a cărei activitatea a sprijinit-o prin donaţii.
Feministă convinsă, Alexandrina Cantacuzino, a susţinut, din fonduri
proprii, mişcarea de emancipare a femeii române. Ea a întreţinut 33 de şcoli
pentru fete (de exemplu, Institutul Tinere lor Fete din Bucureşti, cu 400 eleve,
un externat, un curs secundar cu şcoala de comerţ), cămine pentru băieţi şi fete
de liceu, 30 de biblioteci populare. De asemenea, a trimis peste 5000 de cărţi în
Basarabia 21 •
Numeroasele articole, discursuri, comunicări, publicate în limba română
sau franceză, i-au asigurat o reputaţie incontestabilă de feministă. Alexandrina
Cantacuzino a întemeiat şi a condus diverse asociaţii contemporane, care
militau pentru îmbunătăţirea situaţiei femeii române. Dintre asociaţiile şi
organizaţiile feministe la care a participat sau chiar a avut rol de lider,
menţionăm Consiliul Naţional al Femeilor Române, Asociaţia "Casa Femeii",
Societatea "Solidaritatea", Societatea "Ţesătoarea", "Uniunea Intelectuală
Română", "Mica Înţelegere Feminină", "Auxiliara Română FIDAC".
Alexandrina Gr. Cantacuzino a reprezentat România la Societatea
Naţiunilor şi a participat la sesiuni ale acestei organizaţii de la Geneva. Acolo a
prezentat, în calitate de delegată a României, şi
proiectul colonii/ar
22
internaţionale de vacanţe şcolare
( 1930), proiect adoptat de Comitetul
Institutului Internaţional de Cooperaţiune Intelectuală a Societăţii Naţiunilor.
Prin călătoriile sale în Franţa, Egipt, India, Grecia, Bulgaria, Maroc, Turcia,
Ierusalim, America, ea a răspândit informaţii despre feminismul românesc.
Calypso C. Botez a fost o altă lideră clasică a SONFR. Ea s-a născut în
1880, la Bacău, a fost licenţiată în istorie şi filozofie, a profesat la liceul de fete
"Carmen Sylva" din Bucureşti. În timpul Primului Război Mondial a fost
preşedintă a "Crucii Roşii" din Galaţi. Prin 1917-1918, împreună cu alte
feministe, punea bazele "Asociaţiei pentru emanciparea civilă şi politică a
educată

Elena Bogdan, Feminismul, Timişoara, 1926, p. 73, 74; Ştefania Mihăilescu, Din istoria
feminismului românesc, Studiu şi antologie de texte (1929-/948), Iaşi, 2006, p. 36.
22
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond familial Cantacuzino, d. 79, f. 54-55.
21
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femeilor române", la

Iaşi,

care din anul 1919 avea o

filială

la

Bucureşti,

condusă de Calypso Botez23 •

Calypso Botez a fost printre fondatoarele "Consiliul Naţional al
Femeilor Române" ( 1921 ), fiind desemnată prima preşedintă a acestei
societăţi 24 . În cadrul Consiliului Naţional, ea a prezidat secţia muncii, calitate în
care a fondat prima Şcoală de secretare 25 . Totodată, ea a fost membră în
comitetele de conducere a "Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române",
a societăţii "Solidaritatea", a "Uniunii Intelectuale Române". A făcut parte din
consiliul societăţii "Gospodăriilor Rurale", a fost membră fondatoare a
societăţii "Amicele Tinerelor Fete". A fost unica membră femeie a Institutului
Social Român, unde a obţinut o secţie de studii feminine. Calypso Botez a fost
aleasă consilier municipal în Bucureşti, unde a înzestrat personal Şcoala nr. 48.
A fost implicată şi în viaţa politică, fiind membră a P.N.Ţ.
Calypso Botez rămas în istorie şi ca scriitoare, ea publicând studii
literare, monografii. În 1920 a publicat studiul Probleme ale feminismului. O
sistematizare a elementelor ei, iar la o dezbatere, organizată în ianuarie 1922, ea
a susţinut conferinţa cu titlul Drepturile femeii în Constituţia viitoare. Pentru
Calypso Botez, această problemă a dreptului de vot a femeii era, la români, o
urgentă necesitate naţională. Ea susţinea că acordarea de drepturi politice
femeilor nu era o chestiune de inimă, de istorie sau tradiţie, ci una de logică şi
de adecvare la actualitate. Dat fiind că participa la munca generală, femeile
trebuiau să deţină şi capacitatea de a impune legi care să le protejeze şi să le
asigure controlul asupra produsului muncii lor.
Elena Meissner, născută Buznea, în 1867 la Huşi, a promovat mişcarea
feministă în Moldova. Ea a fost printre primele studente la Universitatea din
Iaşi, şi-a luat licenţa în filologie. In 1905 s-a căsătorit cu Constantin Meissner,
pedagog şi politician. A fost profesoară şi a promovat o activitate de asistenţă
socială în Iaşi. În anul 1914, în raportul de activitate a secţiei SONFR din Iaşi,
Elena Meissner spunea că s-a înfiinţat o grădiniţă de copii la spitalul Sf.
Spiridon, 4 parohii şi un institut de domnişoare.
Împreună cu Ella Negruzzi, Maria Baiulescu şi Calypso Botez a fondat
în 1918 "Asociaţia pentru emanciparea civilă şi politică a femeilor române",
fiind desemnată preşedintă 26 . Tot la Iaşi, s-a ocupat şi de Institutul şi grădinile
de copii ale SONFR. Astfel, la congresul SONFR din 22 noiembrie 1922, Elena
Meissner a prezentat darea de seamă asupra Institutului şi grădinilor de copii
23

Ghizela Cosma, Femeile şi politica în România, Evoluţia dreptului de vot în perioada
2002, p. 154-155.
Elena Bogdan, op. cit., p. 78; Paraschiva Câncea, op. cit., p. 120.
Ghizela Cosma, op. cit., p. 154.
Elena Bogdan, op. cit, p. 71.
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25
26

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/2014

241

din Iaşi 27 • În 1923, împreună cu alte lidere feministe a organizat o serie de
proteste în contextul adoptării noii constituţii. Ea a susţinut necesitatea
implicării femeilor în viaţa politică, ca membre ale partidelor politice existente
(deşi ea nu s-a implicat politic), intrând astfel în opoziţie cu Alexandrina
Cantacuzino, care întemeiase Gruparea Femeilor Române ca unic partid
feminist 28 •
Elena Meissner, ca lideră a "Asociaţiei pentru emanciparea civilă şi
politică a femeilor române", a participat la congresele Alianţei Internaţionale a
Femeilor pentru sufragiu de la Roma (1923 ), Paris ( 1926), Berlin ( 1929) şi
Istanbul (1935), iar în România a ţinut discursuri, a scris articole şi a participat
la diverse iniţiative care vizau obţinerea drepturilor politice şi civile ale
femeilor.
SONFR a avut multe alte membre active, implicate în diferite activităţi
iniţiate de către societate, precum Elena Odobescu, Elena Nanu Păşcanu, Elena
Nicolaide în special în educaţie, Aida Vrioni în literatură, Zoe Gr. Râmniceanu,
Maria Glogoveanu în domeniul financiar, Dora Ştefănescu în asistenţă juridică,
dr. Manu, dr. Maria Răzvan-Potecă în asistenţă medicală, Marcela Radovici la
bibliotecă şi multe altele. La Bacău, lidere active ale SONFR au fost: Olimpia
Gh. Vasilescu, Maria gen. Gherescu, Natalia C. Budu, preotul Th. Zotta şi alţi
clerici.
Obiectivele SONFR au fost diverse, în special cu rol educativ, precum
înfiinţarea de şcoli de diferite profile, şcoli primare pentru copii şi şcoli pentru
adulţi, licee teoretice şi comerciale, şcoli profesionale şi de industrie casnică,
grădiniţe de copii, cantine, cămine şi internate şcolare. De asemenea, societatea
a organizat diverse serbări (Duminica Ortodoxiei, Ziua Mamei - pentru prima
dată s-a sărbătorit în anul 1928), concursuri, expoziţii (de exemplu, târgui de
industrie casnică rurală din 1940, expoziţia de scoarţe, ţesături şi cusături
româneşti din iunie 1941 ), bazare şi loterii (anual), colecte şi chete publice,
concerte religioase, de muzică simfonică (de exemplu cele susţinute de George
Enescu în 1914), conferinţe cu scop moral, religios şi naţional, susţinute de
personalităţi din viaţa ştiinţifică, politică sau artistică a epocii.
Activitatea didactică a SONFR s-a desfăşurat conform legislaţiei şcolare
care funcţiona în România. Astfel, Spiru Haret, ministrul Instrucţiunii Publice
în anul 191 O, decid ea ca toate grădinile de copii proprii să intre sub
supravegherea şi administraţia SONFR. După vreo patru ani, societatea

Arhivele Naţionale Bucureşti, fond SONFR, d. 14/19131 1916, 1924, f. 5-6 manuscris.
Francisca de Haan, Krassimira Daskalova, Anna Loutfi, A biographical dictionary of
women 's movements and feminisms. Central, Eastern and South Eastern Europe, 19'h and 2rfh
centuries, Central European University Press, Budapesta, 2006, p. 328-330.
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construia primele două localuri proprii 29 . Din corespondenţa cu filialele reiese
grija pentru înfiinţarea şi înzestrarea şcolilor: local, mobilier, cadre didactice
bine pregătite.
Se studiau cam aceleaşi materii ca la şcolile de stat, punându-se un
accent mai pronunţat pe latura practică. În afara planului de învăţământ impus
de Ministerul Instrucţiunii Publice, după modelul şcolilor Pigier din Franţa, s-au
organizat cursuri de dactilografie, stenografie, corespondenţă comercială şi
limbi străine 30 • Aceste şcoli aveau biblioteci cu literatură română, franceză,
germană, italiană, engleză, cărţi şi diferite lucrări de matematică, fizică, chimie,
filozofie, igienă, desen, istorie, geografie, educaţie fizică. De asemenea, o altă
instituţie socială promovată de SONFR a fost biblioteca populară. Până în anul
1914 organizase 26 asemenea biblioteci, operele literare erau cele mai citite, iar
cele de ştiinţă nu erau cerute, numărul cititorilor fiind între 50-1 O (se
împrumutau cu 20 bani pe an).
Parohiile SONFR au colaborat la înfiinţarea de şcoli, colonii şcolare,
biblioteci, au organizat concerte religioase, bazare, festivaluri şi conferinţe. De
exemplu, parohia Lucaci a deschis o grădină de copii la Carmen Sylva, organiza
anual bazare de ceramică, ceaiuri dansante, diferite serbări mai ales la Carmen
Sylva, ajutor pentru soldaţii răniţi, cadouri cu haine pentru copii săraci de
Crăciun. La Carmen Sylva, parohia Lucaci a făcut bucătărie, reparaţii la pivniţă,
a adus maşină de gătit, bănci, mese, lavabo, rezervor de apă, a curăţat casa, a
cumpărat pături şi cuverturi, icoane, vase pentru bucătărie etc. De asemenea, a
fost organizat din 1929 un bazar de ceramică, primul de acest gen, în Târgui
Moşilor. Parohia Oţetari a organizat serbări "producţiuni artistice", iar parohia
Sf. Apostoli a avut mereu în grijă grădina de copii "Ecaterina şi Grigore
Cantacuzino", de copiii săraci sau soldaţii răniţi în război. 31
La Bucureşti, serbările Crăciunului au fost întotdeauna înzestrate de
către comitetele parohiale şi de institutele SONFR cu daruri pentru copii din
grădiniţe, dar şi pentru ~ersoane din închisoarea Văcăreşti, Azilul de noapte,
Azilul de Bătrâni, spitale 2 •
Tot cu rol educativ, religios-moral şi cultural, SONFR a organizat şi
conferinţe, cu participarea a numeroase personalităţi din toate domeniile, mulţi
preoţi, istorici, scriitori, doctori, profesori, avocaţi: arhimandritul Scriban,
Nicolae Iorga, Constantin Rădulescu-Motru, Dimitrie Onciul, Simion
Mehedinţi, Petre Andrei, Nichifor Crainic, ceea ce a determinat o asistenţă
numeroasă. Multe conferinţe au fost susţinute de membrii ai SONFR, de
29
30
31
32

Arhivele Naţionale Bucureşti, fond SONFR, d. 3/1910, f. 33-34.
Elvira-Ecaterina lvănescu, op.cit., p. 42.
Arhivele Naţionale Bucureşti, SONFR, d. 646/1949, f. 4-13; Ibidem, d. 644/1943, f. 6, 8-9.
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exemplu profesorii Dimitrie Caracostea şi Alexandru Oteteleşeanu, avocatul
Popescu Tudor, feministele Elena Odobescu şi Calypso Botez sau de către
principesa Alexandrina Cantacuzino. Ca tematică a conferinţelor, de reţinut
subiecte precum: rolul credinţei şi a ortodoxismului în toate manifestările vieţii,
influenţa culturii creştine asupra societăţii, dar şi problematica familiei.
Conferinţe au avut loc şi în filialele, de exemplu, în filiala Cărămidarii
de Jos s-a propus ca societatea să organizeze trei conferinţe de morală pe an:
una la Crăciun, una în carnaval şi alta la Paşte 3 . Ele se organizau prin sate,
închisori, spitale, fabrici, la regimente.
Prima adunare generală de înfiinţare a SONFR a avut loc la 21 (sau 31)
mai 191 O, în localul Societăţii "Ajutorarea clerului român", bulevardul Carol nr.
77, iar primul congres în anul 1911, în Sala rotundă a Palatului Patriarhiei, fiind
34
prezenţi şi membri ai guvernului . Acest congres al SONFR a avut loc la 27-28
noiembrie 1911, cu participarea lui Nicolae Iorga, care a susţinut o conferinţă
despre valoarea tradiţiilor naţionale în educaţia femeilor, a arhiereului Teodosie
Ploeşteanu, a profesorului universitar Simion Mehedinţe 5 •
Anastasia Filipescu, prima preşedintă a SONFR, susţinea că "nu suntem
o societate de binefacere, ci o societate culturală cu deviza prin noi înşine, adică
să căutăm să desvoltăm cultura naţională şi patriotică, în toate păturile sociale şi
în acest scop am înfiinţat întâi grădini de copii în număr de trei în capitală, una
la Ploeşti, una la Azuga, una la Târgu-Ocna şi acum alta se va deschide la Iaşi.
În aceste localuri se adăpostesc 600 copii sărmani aparţinând clasei
muncitoare ... " 36 • Totodată, arăta că s-au acordat copiilor din familii sărace în
anul 1912, 6 burse, iar anul în 1913-1914 se dorea înfiinţarea a încă 5 burse
pentru clasele primare, numai pentru membrii societăţii şi anume: trei burse
pentru Capitală, una pentru Iaşi şi una pentru judeţul Prahova.
În anul1913, la 26 mai a avut loc adunarea generală a SONFR, unde s-a
analizat "starea politică şi culturală de nesuferit" a românilor din Transilvania 37 •
Congresul SONFR a fost organizat la Iaşi, filială întemeiată de Elisa
Mavrocordat, cu sprijinul constant al istoricului A.D. Xenopol. Cu această
ocazie a fost inaugurat Liceul ortodox de fete, în fostul institut Humpel, şcoală
numită mai târziu Elena Odobescu (inspectoarea generală a şcolilor ortodoxe,
membră reprezentativă a SONFR). Acest congres este considerat un eveniment
strălucit, o apreciere a activităţii SONFR, publicul ieşean a ovaţionat pe
33

Idem, d. 1411913-1916, 1924, f. 9, manuscris.
ldem, d. 59911910, f. 49, d. 311910, f. 8-9, manuscris; Elvira-Ecaterina Ivănescu, op. cit., p.
94.
35
ldem, d. 566, f. 22.
36
Idem, d. 56311912, p. 64.
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Idem, d. 1311913, f. l.
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congresişti la gară, pe stradă. La congres şi-au trimis reprezentanţi ministerele
de război, de culte şi instrucţiunii 38 .
În anii Primului Război Mondial, organizarea lagărelor de prizonieri din
Capitală, a fost o sarcină pe care SONFR şi-a luat-o din proprie iniţiativă, din
primele ceasuri ale sosirii prizonierilor români la Bucureşti. În această perioadă,
şcolile SONFR erau singurele şcoli din Capitală şi din ţară care au funcţionat,
chiar s-au înmulţit - în Bucureşti de la 4 la 7 - şi în toate oraşele unde
societatea avea filiale 39 • Totodată, au avut loc "conferinţe populare în spitale, în
închisori, fabrici, la regimente, la sate, în fine chiar iarna aceasta s-a înfiinţat
secţiunea cea mai importantă din toate, aceea a cursurilor de adulţi prin
întemeierea a 4 cursuri pe lângă diferite fabrici" 40 .
De asemenea, SONFR a asigurat ajutoare pentru orfani, supe populare
pentru săraci, subvenţionate prin donaţia lui Grigore G. Cantacuzino de 20.000
lei. La Bucureşti, societatea a susţinut un mare spital de chirurgie (Spitalul
113 ), subvenţionat de Banca Naţională şi instalat în localul Institutului societăţii
din strada Principatele Unite nr. 63, unde au fost îngrijiţi 3200 ostaşi şi 120
ofiţeri români. Asociaţia a înlesnit evadarea din lagărele germane bucureştene a
peste 106 ofiţeri şi soldaţi41 . Membrele filialei Bacău au lucrat în august şi
septembrie 1916 pentru înfiinţarea unei cantine, destinată copiilor celor
mobilizaţi, nereuşind din cauza bombardamentelor şi a evacuării forţate din
august 191742 •
În perioada 1910-1916, SONFR a înfiinţat în Capitală, 2 institute, 17
grădini de copii, în care aproape 900 de elevi sărmani primeau o îndrumare
sănătoasă; biblioteci populare în număr de 22; 4 cursuri de adulţi pe lângă
diferite fabrici 43 . Se deschidea în anul 1913 şi Institutul SONFR de la Iaşi.
SONFR a mai organizat şi 2 colonii de vară pentru copile debile la Carmen
Sylva (Eforie Sud) şi Piatra Neamţ, iar în 1919 a fost inaugurată Şcoala
secundară şi comercială din Bucureşti, înfiinţându-se astfel primul curs
comercial de fete din ţară.
Filiala Bacău a fost înfiinţată la 29 august 1916 din iniţiativa prinţesei
Olga Sturdza, Zoe Buzdugan fiind desemnată preşedintă de onoare, iar Clara
Florescu preşedintă activă. A colaborat şi Clotilda Averescu. În aceeaşi
perioadă, Olga Sturdza a organizat şi un curs pentru adulţi şi filiala Tg. Ocna,

Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, Darea de seamă a Comitetului Central
pe anul1913-1914, Bucureşti, 1914, p. 7.
39
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond SONFR, d. 19/1916--1918, f. 4-6, manuscris.
40
Ibidem, f. 2, manuscris.
41
Idem, d. 18711937, f. 7-9.
42
ldem, d. 665, f. 39.
43
Idem, d. 19/1916-1918, f. 2, manuscris.
38

https://biblioteca-digitala.ro

Ac ta Bacoviensia IX/20 14
44

245

preşedintă devenind doamna Gheorghiu • Scopul filialei Bacău "a fost imediata
ajutorare a copiilor celor mobilizaţi şi nevoiaşi, pentru a se da adăpost, hrană,
îmbrăcăminte", iar membrele fondatoare, la 6 noiembrie 1916, au deschis
cantina în localul oferit gratuit de Clara Florescu. În această cantină şi în
împrejurări foarte grele s-a servit masa gratuit la 50-60 copii până la 1 martie
1917, când localul rechiziţionându-se, s-a dat copiilor hrana acasă. În acest an,
s-a deschis la Bacău o grădină de copii, care a funcţionat mult timp 45 . În această
grădină de copii, în 1918, s-au înscris 56 români, băieţi şi fete şi 20 de alte
naţionalităţi. De sărbătorile Crăciunului 1918, s-a organizat un pom pentru
copii, s-a dăruit îmbrăcăminte şi o serbare cu recitări şi jocuri, toate executate
de elevii grădinii, s-a distribuit îmbrăcăminte copiilor săraci. La 3 februarie s-a
dat un bal pentru sporirea fondurilor, realizându-se un beneficiu net de 1000 lei,
iar la sărbătoarea naţională la 10 Mai, s-a organizat din nou o serbare şcolară la
grădină, cu recitări, cântece şi jocuri. La 19 mai 1918 s-a ţinut adunarea
generală a filialei care a luat cunoştinţă de gestiunea financiară şi în urmă a ales
noul comitet de conducere46 .
Implicarea religioasă a SONFR s-a evidenţiat prin sprijinirea
redobândirii moaştelor Sf. Dumitru, care au fost furate de nişte bulgari la 17
septembrie 1918, asociaţia fiind cea care a accelerat operaţiunea regăsirii şi a
primirii în Bucureşti a acestor moaşte sfinte 47 •
În perioada august 1916 - iunie 1919 nu s-au mai ţinut întrunirile
anuale, adunările generale şi congresele SONFR, România fiind împărţită şi sub
ocupaţie. 48 Ca preşedintă generală a SONFR a fost numită, după ocuparea
Bucureştilor, conducătoarea secţiei Iaşi, Olga Sturdza, pentru a ţine legătura cu
provinciile istorice libere49 . La filiala Bacău au fost elaborate rapoarte care
descriau pierderile suferite în condiţiile desfăşurării operaţiunilor militare în
vara anului 1917, chiar pe teritoriul comunei Târgu -Ocna50 .
La 8-9 iunie 1919, după sfărşitul războiului, au avut loc adunarea
generală şi congresul SONFR la Bucureşti, în localul Institutului din strada
Principatele Unite nr. 63, invitate fiind delegatele "Reuniunii Femeilor Române
din Transilvania, Bucovina şi Basarabia". S-a vorbit mult despre unire, despre
crearea României Mari 51 . La această adunare generală, au onorat societatea,
prin participare, primarul Capitalei, Constantin Hălăuceanu, reprezentanţi ai
44

ldem, d. 683, f. 33.
ldem, d. 665, f. 24.
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ldem, f. 40.
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Idem, d. 38/1922, f. 13-24.
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Idem, d. 19/1916-1918, f. 6, manuscris.
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guvernului- I.I.C. Brătianu, George Mârzescu, Ştefan Ciceo Pop, Vasile Goldiş
şi Ion Inculeţ. Mitropolitul Pimen al Moldovei şi Sucevei a propus atunci
societăţii implicarea în construirea mausoleului de la Mărăşeşti. În atmosfera
Unirii şi Liga Culturală propunea Societăţii Ortodoxe, în anul 1919,
federalizarea societăţilor culturale şi naţionale din Vechiul Regat şi mai ales din
provmc1e.
Conducerea societăţii a început, chiar din anul 1919, să acţioneze în
vederea construirii unui mausoleu în amintirea victorioaselor lupte de la
Mărăşeşti şi a victimelor războiului. S-a hotărât construirea în subsolul clădirii a
unei cripte mortuare şi a unui mare cavou, totodată ridicarea unei biserici. Timp
de 19 ani s-a muncit pentru ridicarea Bisericii Neamului de la Mărăşeşti, iar
construirea monumentului a durat din 1923 până în 1938. SONFR a obţinut 20
ha teren, donaţie de la George Ulise Negroponte, a organizat numeroase chete
publice pentru a aduna banii necesari realizării monumentului, a promovat
profesionişti cu reputaţie ca inginerii Constantin Proske şi G. Cristinel,
sculptorii Ion Jalea şi Cornel Medrea.
În anul 1920, societatea a reuşit să deschidă un institut la Vaslui, să
cumpere un local la Galaţi şi palatul Sturdza din strada Lascăr Catargi la Iaşi,
imobile din strada Ştirbei Vodă şi din Calea Moşilor în Capitală. Situaţia după
război era însă foarte grea, ea fiind semnalată de reprezentantele filialei Bacău,
în 1921, când adresează conducerii scrisori cerând ajutor, fonduri strict
necesare 52 .
În cadrul congresului de la Chişinău din anul 1921, Natalia Budu,
casiera filialei Bacău, a citit raportul de activitate, de faţă fiind Olimpia
Vasilescu, prezidenta, precizând că filiala avea o grădină de copii, pe lângă care
funcţiona o cantină, unde s-a dat gratuit la copiii săraci îmbrăcăminte şi
încălţăminte. Societatea intenţiona să înfiinţeze un institut şi cerea ajutorul
Comitetului Central 53 .
Congresele SONFR de la Chişinău ( 1921) şi de la Bucureşti (1922) au
fost marcate de multe controverse determinate de conflictul dintre Olga Sturdza,
preşedinta secţiei Iaşi şi prinţesa Alexandrina Cantacuzino, preşedinta generală
a SONFR. Olga Sturdza insista, încă de la adunarea generală din 1919, pe
necesitatea schimbării organizaţiei SONFR şi creşterea rolului Moldovei şi a
capitalei sale Iaşi, în defavoarea Bucureştiului. Ea a adresat o seamă de acuzaţii
preşedintei generale a SONFR, Alexandrina Cantacuzino. Au avut loc mai
multe discuţii, atitudinea şi acţiunile Olgăi Sturdza fiind condamnate de
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54

. În mai 1921, Olga Sturdza şi-a dat
demisia de la conducerea SONFR, cerând totuşi convocarea unui nou congres.
La 24 iunie 1923, s-a sfinţit, cu multă solemnitate, Institutul Societăţii
Ortodoxe din Galaţi, graţie terenului dăruit de ministrul Constantin Argetoianu.
Delegaţii de eleve din Iaşi, Galaţi şi Vaslui au făcut o excursie de studii, în iulie
1923, în Transilvania. Elevele au vizitat oraşul Sibiu, mormântul lui Andrei
Şaguna, marele prelat al ortodoxismului, au depus flori la Turda, la crucea lui
Mihai Viteazul, au mers la Alba Iulia, la Braşov, pe Munţii Abrudului 55 .
Preoţimea din Moldova, reprezentată de părintele Luca din Bacău, a
pledat pentru importanţa activităţii femeii în societate şi a operei filialelor
SONFR. În 1923, părintele Luca, reprezentantul filialei Bacău la congresul
SONFR, arată cum s-a înfiripat căminul din Bacău care găzduia două zeci şi opt
de fete, numărul elevelor fiind în creştere. Vorbea despre rostul unei asemenea
şcoli unde tineretul înflăcărat organizează serbări bisericeşti, iar corul format la
Bacău era unul din cele mai bune din ţară şi a fost în turneu la Focşani, TârguOcna, Iaşi, Rădăuţi, Cluj, Sibiu, Sălişte şi Timişoara 56 .
La Congresul SONFR de la Cluj (1926) s-a discutat problema
reorganizării seminariilor şi construirea catedralei cu contribuţia SONFR, iar la
Chişinău (1927) despre lupta împotriva diferitelor secte. În mai 1928, la al
XVII-lea congres anual al SONFR, ţinut în aula Fundaţiei Carol I din Capitală,
s-a raportat formarea de noi comitete filiale la Sulina, la Letea-Nouă, în judeţul
Bacău şi în Transilvania, la Gherla, Buziaş, Huedin, astfel că în acest an s-a
ajuns la 36 filiale în ţară 57 • În cadrul acestui congres, s-a menţionat că filiala
Bacău a cumpărat un imobil pentru căminul de fete, în care 60 eleve interne
frecventau şcolile statului, astfel "întărindu-se cuibul ortodox de cultură

naţională" 58 .

Inspectoarea şcolilor SONFR, Elena Odobescu a vizitat filiala Bacău în
anul 1928 şi a vorbit cu Kiriacescu, directorul Băncii Naţionale care a aprobat
filialei un împrumut de 600.000 lei pentru cumpărarea unei case în oraş 59 . În
final s-a cumpărat în rate o casă a lui Ion Buzdugan (i s-au plătit rate anuale de
72.000 lei), care a fost mult timp reparată şi adăugită cu un cămin al SONFR de
către arhitectul G. Cristinel, apoi arhitectul Leon Vulcănescu 60 .
În anul 1929, pe 25 şi 26 mai, Adunarea Generală şi Congresul Anual al
SONFR s-au ţinut la Bacău, iar Darea de seamă a Căminului "Alexandrina
54
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Cantacuzino" al SONFR - Filiala Bacău 61 menţionează prezenţa A.S.R.
Principesa Mamă Elena, a primarului şi prefectului judeţului. Preşedinta filialei,
Maria gen. Gherescu a prezentat în darea de seamă diferite evenimente
organizate de SONFR, precum Duminica Ortodoxiei, Ziua Femeii, înfiinţarea
unei noi filiale la Moineşti (23 iunie). La congres a participat şi Lucian
Triteanu, episcopul Romanului, care a condus şedinţa din după-amiaza zilei de
25 mai 1929 62 , a oficiat şi un serviciu divin la catedrală pe 26 mai, în prezenţa
principesei-mamă Elena. În acea zi a fost inaugurat căminul ,,Alexandrina
Cantacuzino" al asociaţiei din Bacău, în clădire proprie, cumpărată în rate, în
strada Oituz. Du~ă congres, delegatele SONFR au vizitat oraşul, care fusese
pavoazat şi omat 3 .
În anul 1930, SONFR a organizat conferinţe în provincie. Preşedinta
SONFR a ţinut discursuri la Iaşi, Galaţi, Cluj, Chişinău şi Oradea, iar profesorul
Popescu Tudor, tratând tema Marea primejdie a divorţului, la Orşova, Turda,
Cluj, Galaţi, Brăila.
La 27 aprilie 1930, a avut loc congresul SONFR la Fundaţia Carol 1, cu
participarea principesei-mamă Elena. Membrii SONFR au protestat faţă de
evenimentele de la Costeşti şi de faptele anti-ortodoxe ale guvernului sovietic.
În anii următori, SONFR şi-a desfăşurat activitatea în contextul crizei
economice mondiale, iar în 1935, existenţa asociaţiei a fost perturbată de
crearea unei dizidenţe. S-a organizat Congresul Extraordinar al SONFR din 10
ianuarie 1935, la Bucureşti, unde s-au aprobat hotărârile unanime ale filialelor
şi parohiilor: modificarea Statutelor, refacerea Comitetului Central, reafrrmarea
încrederii în preşedinta generală, Alexandrina Cantacuzino şi alegerea unui nou
Comitet Central, cu excluderea dizidentelor Maria Glogoveanu, Ana Florescu şi
Elena Odobescu 64 .
La filiala Bacău s-a analizat oportunitatea deschiderii unei şcoli de maici
încă din anul 1934, cu scopul promovării sentimentului religios şi naţional,
iniţiativă sprijinită de Alexandrina Cantacuzino, iar în 1937 s-a publicat un
memoriu în vederea înfiinţării unui seminar monahal de maice. Maicele erau
educate ca surori de caritate, educatoare, infinniere şi "lazariste pentru
populaţia nevoiaşă din mahalalele oraşelor". 65
În ceea ce priveşte activitatea educativă a SONFR, folosind statisticile
din anii 1938 şi 1940, situaţia şcolară a SONFR se prezenta astfel:
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- 8 licee de fete în toată ţara, instalate în local propriu, frecventate de 250300 eleve, din care: 2 în Bucureşti; un internat şi un externat cu Şcoală
Comercială şi câte unul la: Craiova, Iaşi, Galaţi, Buzău, Giurgiu, Vaslui.
- 5 şcoli primare la: Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Brăila, Chişinău.
- 4 şcoli de ţesătorie: la Bucureşti, Chişinău, Sulina şi Ismail.
- 5 cămine pentru eleve din provincie care învaţă la şcolile statului din:
Bacău, Bârlad, Dorohoi, Piatra-Neamţ, Focşani şi unul în Bucureşti pentru
studente.
- 26 grădini de copii, din care 9 în capitală (şapte cu local propriu), 2 la
Galaţi, una la Craiova, Ploieşti, Iaşi, Slatina, Dorohoi, Vaslui, Bârlad, Roman,
Buzău, Mehadia, Tg. Ocna, Roşiori de Vede, Chişinău, Turnu Severin, CarmenSylva Techirghiol. Cele mai multe din aceste grădini de copii erau instalate în
local propriu.
- Cantină: 1 la Huşi
- Dispensare: 2- unul la Bucureşti şi unul la Fundulea 66 •
În darea de seamă a filialei Bacău pe anul1939, sunt menţionate diverse
serbări, ceaiuri organizate pentru a obţine fondurile necesare supravieţuirii
căminului. Totodată, s-au împărţit haine, jucării şi dulciuri pentru copii, donate
de societatea Crucea Roşie, de membrele comitetului SONFR. La 20 februarie a
avut loc concursul de religie, la 26 februarie s-a sărbătorit Duminica Ortodoxiei,
iar la 14 martie s-a oficiat un parastas pentru odihna ierarhului Miron Cristea.
La 14 mai s-a sărbătorit Ziua Mamei, apoi s-a organizat un mic festival şi s-au
împărţit premii 67 •
SONFR a supravieţuit presiunilor exercitate de regimurile dictatoriale
care s-au succedat în România, nu însă şi comunismului. Astfel, în perioada
domniei regelui Carol al II-lea şi a influenţei legionare, membrele SONFR nu
au aderat la F.R.N. Totuşi, simpatiile de dreapta ale Alexandrinei Cantacuzino
au determinat-o, probabil, să admită, chiar să susţină, înscrierea unor membre
ale societăţii în F.R.N., schimbări în terminologie (de exemplu, stolul în loc de
şcoală sau şedinţe străjereşti) şi chiar în programul şcolilor. Pe de altă parte,
Alexandrina Cantacuzino încerca să întărească situaţia SONFR prin
transformarea sa în societate confesională 68 .
În anii 1938-1939, Alexandrina Cantacuzino a fost în conflict cu regele
Carol II-lea, căruia i-a reproşat public moralitatea sa îndoielnică şi atitudinea
ireverenţioasă faţă de Regina Mamă Elena. Ca pedeapsă, Ministrul Educaţiei
Naţionale şi Cutelor a înlocuit comitetul director al SONFR cu unul interimar,
format din 7 persoane, condus de Adina Tătărescu. Acesteia, practic, i s-a
66
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impus funcţia, altfel societatea fiind desfiinţată. Comitetul interimar (6
noiembrie 1939-septembrie 1940) a organizat conferinţe, concerte de muzică
religioasă, a contribuit la numeroase cununii, a ajutat ostaşii români cu haine,
alimente, a realizat numeroase reparaţii la şcolile SONFR 69 • Chiar legionarii au
susţinut înfiinţarea de cantine pe lângă şcolile SONFR pentru copiii
70
săraci. Alexandrina Cantacuzino a fost arestată la domiciliu pentru mai bine de
un an. Numai după abdicarea regelui Carol al II-lea, la 6 septembrie 1940, i s-a
ridicat domiciliul forţat. Mareşalul Ion Antonescu, Conducătorul României, a
hotărât readucerea Alexandrinei Cantacuzino la conducerea SONFR, din 11
septembrie 1940.
Şi filiala Bacău a trecut prin situaţii dificile; în anul 1940 preşedinta
Maria gen. Gherescu şi-a dat demisia, în locul ei fiind desemnată temporar
Ecaterina Gh. Florescu, casiera asociaţiei. Dar la această demisie s-au opus
chiar autorităţi religioase, documentele ulterioare demonstrând menţinerea
Mariei Gherescu în funcţie 71 •
În anul 1940, România Mare s-a destrămat, începând cu cedarea
Basarabiei şi a Bucovinei de Nord, apoi a Cadrilaterului şi a Nord-Vestului
Transilvaniei. La adunarea şi congresul SONFR din decembrie 1940, au fost
deplânse pierderile teritoriale suferite de România, iar Maria Soare,
vicepreşedinte SONFR, a făcut bilanţul pierderilor SONFR, datorită închiderii
filiale lor din Basarabia 72 •
Chiar şi în acest context, SONFR şi-a continuat activitatea, a propus un
ciclu de conferinţe, cu titlul generic Viaţa religioasă, aşa cum este şi cum
trebuie să fie. Discursurile s-au ţinut la radio de către membri SONFR şi
simpatizanţi:
Alexandrina Cantacuzino, preotul Comana, Aida Vrioni,
profesorul Savin, Nichifor Crainic, M. Vulcănescu, D. Băncilă, arhimandritul
Scriban, preotul Dumitrescu Borza.
În toată ţara, societatea a patronat numeroase cununii religioase pentru a
combate "imoralitatea concubinajului" 73 . Astfel, în lunile iunie şi iulie 1939
s-au cununat în întreaga ţară mai mult de 70.000 de concubini şi au fost
legitimaţi astfel peste 100.000 de copii. Societatea a prelucrat sute de kilograme
lână, transforrnându-le în veşminte pentru ostaşii ţării, cu ocazia concentrărilor
şi mobilizării. S-au mai dăruit ţigări, cărţi, iconiţe, zahăr, lămâi, valoarea
darurilor reprezentând sute de mii de lei, iar scrisorile de mulţumire ale ostaşilor
au fost numeroase 74 . După pierderea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord în vara
69
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anului 1940, SONFR a acordat ajutoare refugiaţilor basarabeni şi bucovineni,
constând în mâncare, îmbrăcăminte, încălţăminte. În 1941, după eliberarea
Basarabiei, SONFR a desfăşurat o activitate febrilă: înfiinţare de licee de fete la
Chişinău şi Odesa, organizarea serbării Crăciunului din 1941 la Odesa, iar la 29
mai 1943 au primit la Bucureşti 90 de eleve din această şcoală. Aceste eleve au
fost în audienţă la mareşalul Ion Antonescu, au vizitat oraşul, redacţia ziarului
"Curentul" şi Valea Prahovei, Curtea de Argeş 75 .
În condiţii de război, de bombardamente, localurile şcolare au fost
avariate. Liceul ortodox din Iaşi a fost distrus, căminul din Bacău a fost grav
afectat. Afectate au fost şi locuinţele membrelor SONFR, inclusiv casa
Alexandrinei Cantacuzino, reparaţiile la clădirile şcolilor societăţii au fost
dificile şi costisitoare. Preşedinta filialei Bacău, Maria general Gherescu şi
părintele protoiereu Th. Zotta, în 1941, ca şi în anii anteriori, a organizat un
concurs religios, o serbare de distribuire a premiilor, s-a discutat despre
ridicarea o Cruce a mântuirii pe dealul Feleacului 76 .
În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, în localul liceului de fete
din str. Principatele Unite 63 se organizase Spitalul nr. 358, unde au fost
77
îngrijiţi în jur de 600 răniţi . Majoritatea instituţiilor şcolare ale SONFR au
fost, în perioada 1941-1943, ocupate de armata germană şi transformate în
spitale: intematele din Bucureşti, Buzău, Craiova, Giurgiu, Iaşi (spital german),
cel din Galaţi servea de adăpost bătrânilor şi copiilor. 78 Şi căminul SONFR din
Bacău a fost ocupat de trupele germane în ianuarie-august 1944, iar între 23
august-23 octombrie 1944 de Armatele Roşii 79 • Totuşi, activitatea şcolară se
continua în alte şcoli, de exemplu în liceul bucureştean "Zoe Romniceanu"
funcţionau 15 clase, cu 582 eleve. De asemenea, Liceul Comercial de Fete din
Bacău a funcţionat în anul 1943-1944 cu clasa 1, fiind frecventat de 48 eleve 80 .
La 16 octombrie 1943, filiala Bacău cerea Ministerului Culturii aprobare pentru
deschiderea la Bacău a unui gimnaziu comercial 81 • Bibliotecile funcţionau,
elevele îşi luau cărţi pentru a le citi acasă. Totodată, aveau loc în şcoli diferite
manifestări ca: serbarea datinilor, a patronului şcolii, împărţire de daruri în
spitale, şezători organizate în cadrul educaţiei tineretului şcolar, şezători pentru
răniţi.
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În anul 1944, SOFNR obţinea de la guvernatorul Transnistriei, Gheoghe
Alexianu, o donaţie în alimente pentru copiii Franţei - ,,252.000 copii să fie
supra alimentaţi timp de 4 luni de zile" 82 .
În acelaşi an, parcă simţind că se sfărşeşte, Alexandrina Cantacuzino
convocase Comitetul Central şi se desemnaseră la conducerea SONFR: Maria
Soare (preşedintă), Adina Vineş (vicepreşedintă) şi Alice Costea (secretară
generală). În dimineaţa zilei de 12 octombrie 1944, Alexandrina Cantacuzino a
decedat, preşedintă generală a SONFR a fiind desemnată Maria Soare. Dar
situaţia ţării era foarte dificilă, iar SONFR nu se încadra în tiparul noii societăţi
comuniste.
După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial şi preluarea puterii
de către comunişti, membrele, proiectele de activitate, planurile de muncă, totul
s-a schimbat, inclusiv terminologia. Astfel, denumirea SONFR a devenit
Comitetul de Întreprindere al Salariaţilor Societăţii Ortodoxe, membrii erau
activişti şi tovarăşi, cu sarcini, resorturi. Totodată, în spiritul muncii proletare,
se organizau şedinţe bilunare, şedinţele comitetelor săptămânale, dar se formau
şi echipe de dansuri naţionale, coruri, se ţineau chermeze.
Documentele din arhive demonstrează că filiala SONFR Bacău era
activă şi în anii 1945-1947. Preşedinta filialei, Maria gen. Gherescu, în darea de
seamă din 15 august 1946, a prezentat eforturile părinţilor şi ale Comitetului
Central de a repara şi utila căminul SONFR, puternic afectat din anii războiului.
Ea a menţionat că la 1 noiembrie 1945 căminul a fost deschis pentru 52 eleve,
iar la 3 martie 1946 s-a organizat concursul de religie, conform tradiţiei 83 . Iar în
anul 1947 sunt înregistrate procese-verbale privind întrunirile comitetului
societăţii din Bacău din 12 şi 13 iulie, când vicepreşedinta şenerală, Isabela
Potop, stabilea un nou comitet şi alte schimbări ale filialei 8 . Situaţia filialei
Bacău a fost descrisă astfel: "Situaţia se prezintă bine ca activitate. Privitor la
administraţie - gestiunea nu este lucrată legal. Buna credinţă este, însă nu se
lucrează conform legilor contabilităţii. Se vor da dispoziţiuni de către dl.
Bercaru - cum va trebui ţinută gestiunea. S-a hotărât de a se înfiinţa un local
internat pentru elevele cursurilor sec. în localul nostru. Pentru aceasta se va face
un deviz local - apoi aprobat de noi. Comitetul constituit din nou, se ratifică.
Doamna Gherescu, preşedinta filialei se comportă bine. Comitetul
central dispune ajutorarea acestui cămin, în limita posibilităţilor. ..
Tg. Ocna sub-filiala Bacăului. Ratificăm constituirea comitetului.
Grădiniţa societăţii nu are local. Primăria va aranja localul, Societatea va

82
83
84

Idem, d. 26311944, f. 4-14.
ldem, d. 689, f. 4-5.
Idem, d. 690, f. 3, 13, 14.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

253

organiza cantina - cu sprijinul autorităţilor. " 85
Dar regimul politic democratic era înlocuit cu dictatura comunist, iar
problemele SONFR-ului s-au înmulţit. La 20 ianuarie 1945, societatea a
protestat faţă de hotărârea Ministerului Educaţiei Naţionale de a desfiinţa orele
de religie din şcolile de ucenici şi înlocuirea lor cu orele de educaţie moralcetăţenească. Totodată, Uniunea Femeilor Antifasciste reclama SONFR,
acuzând-o de activitate politică împotriva noii orânduiri din România. De
asemenea, ministrul Justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu decidea demiterea conducerii
SONFR şi înlocuirea cu o comisie interimară formată, evident, din persoane cu
convingeri comuniste, precum Sofia C. Titei Petrescu, Alexandrina Mircea sau
Victoria St. Voitec 86 • Procesul desfiinţării societăţii a durat mai mulţi ani, au
fost subminate treptat şcolile ortodoxe, transformate în şcoli de surori medicale,
educatoare şi au fost desfiinţate toate filialele.
În concluzie, SONFR a fost o asociaţie feminină cu iniţiative progresiste
în diverse domenii puţin dezvoltate în România, orientate în sprijinul unor
categorii defavorizate, femei, copii, bolnavi, săraci, prizonieri. Membrele
SONFR au militat continuu pentru: creşterea prestigiului bisericii ortodoxe,
întărirea ideii naţionale, dezvoltarea educaţiei culturale, morale şi religioase a
tinerei generaţii. Aceste obiective au fost nu doar afirmate teoretic în
numeroasele şedinţe, adunări sau congrese ale societăţii, ci au fost urmărite
practic, printr-o gamă variată de activităţi. Chiar dacă a fost o societate
caritabilă, care a supravieţuit mai ales din donaţii, a reuşit să realizeze nu numai
instituţii şcolare, ci şi organizaţii de asistenţă socială (Casa Femeii), chiar
monumente istorice: Mausoleul Biserica Neamului de la Mărăşeşti.
Parohiile întemeiate de SONFR au patronat şcoli, biblioteci, au
organizat concerte religioase, bazare, festivaluri şi conferinţe. Activitatea
educativă a societăţii a fost impresionantă într-o epocă de reforme, de
schimbări, membrele învăţând din experienţa obţinută în oraşele ţării cum
trebuie modernizat sistemul educaţional. Au fost organizate numeroase şcoli, în
special şcoli profesionale (şcoli comerciale), cămine pentru adăpostul elevilor,
serbări şcolare, iar în timp de război clădirile au fost folosite ca spitale,
depozite.
Într-o epocă când mişcările feministe sunt debutante în societate, totuşi
SONFR găseşte numeroşi adepţi, simpatizanţi. Astfel, societatea a fost susţinută
de membrii Casei Regale, de autorităţile guvernamentale, de lideri ai bisericii
ortodoxe, de istorici, scriitori, artişti, bancheri, doctori, profesori, dar şi mulţi
oameni obişnuiţi.
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Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, prin liderele ei
devotate, prin realizările educative progresiste, prin iniţiativele ştiinţifice,
legislative, artistice ale membrelor din toate filiale societăţii şi prin spiritul
umanist creştin, rămâne un etalon pentru mişcarea feministă.

ANEXA 1

România Bacău, 5 iunie 1919
SOCIETATEA ORTODOXĂ NAŢIONALĂ
A FEMEILOR ROMÂNE
Filiala Bacău
Doamna Preşedintă,
Avem onoarea a vă prezenta darea de seamă a filialei Societăţii
Ortodoxe Naţionale a Femeelor Române secţia Bacău.
Această filială s-a înfiinţat în ziua de 29 august 1916 din iniţiativa d-nei
Olga Sturza. Scopul filialei a fost imediata ajutorare a copiilor celor mobilizaţi
şi nevoiaşi, pentru a se da adăpost, hrană, îmbrăcăminte, etc.
Membrele fondatoare s-au grăbit a ace donaţiuni strângându-se un fond
destul de însemnat, fond cu care la 6 noiembrie 1916 s-a deschis cantina în
localul oferit gratuit de d-na Clara G. Florescu. În această cantină şi în
împrejurări foarte grele s-a servit masa gratuit la 50-60 copii până la 1 martie
1917, când localul rechiziţionându-se, am fost siliţi a da copiilor hrana acasă.
În luna aprilie 1917, prin munca neobosită a d-nei Clotilda general
Averescu, membrele filialei Bacău, lucrând alături de d-sa, a venit în ajutorul
populaţiei sărace cu haine şi bani.
Tot atunci am deschis grădina de copii, frecventată de 50-60 copii,
cărora li s-a dat la cantina specială hrana de două ori pe zi.
Această grădină de copii, funcţionează şi astăzi, ajungându-ne astăzi
scopul urmărit de a creşte copii săraci în religia strămoşească. În limitele
posibilităţii le-am procurat îmbrăcăminte, constând din cămăşi, şorţuri, paltoane
şi încălţăminte.

În grele le timpuri prin care am trecut în iarna anului 1917, atât pentru
sporirea fondului filialei, cât şi pentru aprovizionarea cantinei, am fost ajutate
de către comitetul doamnelor din Bacău, de sub preşedinţia d-nei Clotilda
https://biblioteca-digitala.ro
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preşedinte
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al Familiei

Luptătorilor.

Chestiunea

financiară

a filialei noastre, se presintă după cum urmează:

Încasări (Din cotizaţii, donaţiuni, colecte la biserici, baluri, diferite venituri de

la 29 august 1916la 2 iunie 1919, 35031.30 lei)
Cheltuieli (Pentru întreţinerea cantinei, îmbrăcămintea şi încălţămintea copiilor,
cheltuielile grădinii .................. 25683.45)
Casa (În sumă de ................. 9347.85)
Din care lei 9000 depuşi spre fructificare la Banca Bacăului cu livretul
Nr. 396, iar lei 347 se află în casa filialei.
În intervalul de la 1 octombrie 1917 până la 2 iunie 1919, a venit la
încasări 22061 lei 30 bani, iar la cheltuieli 1921 lei 35 bani.
Filiala noastră are un număr de 75 de membre, iar donatori 22.
Aici anexat, avem onoare a vă comunica şi inventarul societăţii.
Ţinem să remarcăm şi să mulţumim şi cu această ocazie, în special d-nei
Marta AL Gheorghiu, membră din comitet care a donat întreg mobilierul
grădinii de copii, în valoare de 2100 lei. De asemenea, d-na Clara Florescu şi dna Malvina Stratulativ, au donat vesela şi toate ustensilele pentru bucătăria
grădinii de copii.
Toată atenţia conducătoarelor acestei filiale, se îndreaptă acum pentru
cumpărarea unui local propriu pentru grădina de copii înfiinţată, solicitând cu
această ocazie şi din partea dvs. preţiosul concurs, atât moral, cât şi material.
Preşedinta

Casiera

Delegatul comitetului filialei
Arhivele Naţionale

Bucureşti,

Bacău

fond SONFR, d. 665, f. 24 v.
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ANEXA2

PROGRAMUL
AdunArii Oenerale şi al Congresului SocletlltU Ortodoxe Nationale a
Femeilor RomAne, ce se va. tine la Bacilu tn zilele de 25 fi 26 Mal 1929.

Ziua I-a Sâmbltl 25 Mai
Primirea Congresi ş iilor tn Oara Baclu.
Adunarea generalii ln sai Teatrului.
Masa frllteascil, tn compt propriu.
Adunarea generali.
Productia elevelor şi a copll...ilor grlldinll de copii la
Teatru.
'f, seara Masil ofvrltil Congresiftllor de Comitetul Filialei Bacilu.

Ora 5·9 dlm.
10' 1, •
t2' 1, •
3·5'/, p. m.
6
• •
Ora

Ziua II-a Duminicl 26 Mai 1929.
Sosirea Altetil Sale Regale, Principesa-Mamll Elena a
RomAniei, Prezidentil de onoare a Soc. Ortodoxe.
9'/,
Te·Deum la Catedralil.
10'/,
Inaugurarea Cllminulul de Pete al fiUalel Bacllu.
l'
Dejun oferit de Prlmbia Bacllu.
3 p. m. Deschiderea solemnA a Congresului tn sala Teatrului.
Prea Sf. Sale Episcopul Romanulul.
Domnului Prefect al Judetului BacAu.
•
Primar al Comunei Bacllu.
Doamnelor Prezidente ale OJialelor Soc. Ortodoxe, Salu·
tul clllre Alteta Sa Regalil Princlpesa•Maml Elena a
RomAntei.
Raportul Doamnei Alexandrlna Or, Cantacuzino, President& generali a
Societltil Ortodoxe.
Raportul Domnilor Cenzori.
Daclrcarea gestiunii. •
Alegerea Domnilor Cenzori.
Diferite chestiuni : Propune! fi aproblrl.
~
,
8'/, seara Banchet oferit de Comllet "'~L' L!"~-~

C':

Arhivele Naţionale Bucureşti , fond SONFR, d. 674, f. 17.
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PREGĂTIREA FORŢELOR TERESTRE DOBROGENE
PENTRU PARTICIPAREA LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

(1914-1916)
Costin SCURTU
Preparing the Ground Forces Dobrogea participation in the World War One
(1914-1916)
Summary
When the Romanian army was called to arms in 1916 the member of the large
rnilitary units was doubled without being provided the neccesarry member of officers,
so the whole army was called up. In this way, a division had 27,000 soldiers with only
640 officers, instead of 2000. Besides that the modern individual arrns were not
enough. The reservists had old weapons, inferior in ballistics with a slow rate of fire.
There were 1 or 2 submachine guns per battalion. During the 1916-1919 rnilitary
campaign, the rnilitary priests did not forget about their priestly rnission: they
performed religious service, buried the dead, took care of the village cemeteries, taught
the children in the villages close to the front line or set up orphanages. In addition to
secular priests, hieromonks and nuns were also incorporated in the Romanian Army.
Key Words: World War I, the Romanian Army, the Infantry Regiment, offensive,
rnilitary tactics, rnilitary occupation.
Experienţa rezultată din campania din Bulgaria (1913 ), lipsurile
constatate cu această ocazie în organizarea şi înzestrarea armatei au determinat
guvernului să acorde credite mai mari armatei şi să ia unele măsuri pentru
îndreptarea deficienţelor apărute. În primul rând, a fost sporit cu 20% bugetul
Ministerului de Război. În al doilea rând, au fost sporite efectivele bugetare de
pace, ajungându-se la 7.059 ofiţeri şi elevi şi 105.512 trupă, grupaţi în 254
batalioane de infanterie şi grăniceri, 87 de escadroane de cavalerie şi 194 baterii
de artilerie 1•
Prin Înaltul Decret nr.1444 din 1 aprilie 1914, s-au înfiinţat la pace cinci
comandamente teritoriale ale unităţilor de rezervă, corespunzătoare celor cinci
divizii de infanterie, ce luau fiinţă la mobilizare, respectiv diviziile 11, 12, 13,
14 infanterie şi la Constanţa, Divizia 15 infanterie 2 . Prin acelaşi decret,

România în Primul război mondial, voi. 1, Bucureşti, Editura Militară, pp. 129-131.
În aprilie 1916, generalul de brigadă Eremia Grigorescu a fost mutat de la comanda Diviziei
14 infanterie cu reşedinţa la laşi, la comanda Comandamentului 5 teritorial, care la mobilizare
se transforma în Divizia 15 .infanterie. Nemulţumit de această mutare, generalul avea să scrie
soţiei sale că la noua mare unitate militară "din nou trebuie să încep, o să mă vezi însă cel mai
fericit om când o să aud că s-a decretat mobilizarea armatei noastre". Vezi Vasile C. Metaxa,
1

2
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subunităţile de rezervă, respectiv cele 40 de batalioane, care funcţionau pe lângă
regimentele active de infanterie, având nuclee de mobilizare foarte reduse (doi
ofiţeri cu 9-10 militari în termen), se transformă în 40 de regimente de
infanterie de rezervă cu un efectiv de 120 oameni (din care nouă ofiţeri),
organizate fiecare pe trei batalioane şi subordonate comandamentelor
teritoriale 3 .
La începutul anului 1914, s-au luat măsuri pentru întărirea armei
artilerie, acordându-se credite pentru completarea cu material a 60 baterii de
câmp de 75 mm, a 10 baterii de obuziere de 150 mm, a 26 baterii de munte, a
15 baterii de artilerie grea T.105 mm. S-au făcut comenzi în Franţa, Italia,
Germania şi Austria, dar comenzile nu au mai fost onorate din cauza începerii

războiului 4 .

În conformitate cu Înaltul Decret nr. 7289 din anul1913, trupele Diviziei
9 infanterie s-au aflat, între anii 1914-1916, în majoritatea lor, dislocate în
Cadrilater, astfel:
- Comandamentul diviziei se afla la Silistra;
- Brigada 17 infanterie îşi avea sediul la Bazargic;
- Regimentul 34 infanterie, la Constanţa;
- Brigada 18 infanterie la Silistra, cu statul său major şi cu batalioanele
la Ostrov era Batalionul 2, iar la Akadanlar se află Batalionul 3;
- Regimentul 36 infanterie, la Turtucaia;
- Brigada 9 artilerie, cu regimentele 13şi 18 artilerie la Constanţa 5 ;
- Batalionul 9 vânători era dislocat la Balcic, cu o companie la
Cavarna6 .
Potrivit planului de completare a armamentului şi tehnicii de luptă care
lipseau sau erau insuficiente din dotarea armatei, se prevedea completarea
armamentului portativ cu puşti, mitraliere, puşti mitraliere, carabine, purnnale,

Un erou al neamului - generalul Eremia Grigorescu. Viaţa şi opera. Omul. Militarul.
Funeraliile naţionale, Bucureşti, 1920, p. 25.
3
General-locotenent Ion Şuţa, Infanteria română. Contribuţii la istoricul armei, voi. Il, De la
primul război mondial până În zilele noastre, Bucureşti, Editura Militară, 1982, p. 13.
4
Col. Laurenţiu Bârzotescu, Armata română În trecut şi În prezent, Bucureşti, 1926, p. 16.
5
În urma demobilizării, în organica Regimentului 13 artilerie mai funcţiona doar un divizion,
comandat de rnr. Pascal Traian, având în compunere 6 baterii, iar efectivele erau de 18 ofiţeri
inferiori, 487 trupă şi 378 cai. Cu prilejul sărbătoririi zilei de 10 mai 1914, drapelul
regimentului a fost decorat cu medalia "Avântul Ţării" prin Ordinul M.R. nr. 815 din 7 aprilie
1914. Vezi Jipa Rotaru, Leonida Moise, Regimentul 13 artilerie. Un destin eroic, Bucureşti,
Editura Paideia, 1997, p. 38.
6
Jipa Rotaru, Leonida Moise, Ion Giurcă, Costin Scurtu, Divizia 9 Mărăşeşti. 120 de ani de la
înfiinţare (1879-1999), Editura Punct, Bucureşti, 1999, p. 27.
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pistoale 7 , cai 8 , binocluri, telemetre, material de geniu, material de transmisiuni,
trăsuri, chesoane, material sanitar, echipament, harnaşament, hrană de rezervă
(pe trei zile), hărţi etc. 9 Acest plan de completare s-a realizat doar parţial.
Pentru mai buna pregătire a militarilor, s-a ordonat executarea în jurul
gamizoanei de reşedinţă a exerciţiilor şi aplicaţiilor cu trupelor în teren
(manevre locale). În toamna fiecărui an, se executau concentrări de trupe 10 ,
(prin Ordinul nr. 3292 al Ministerului de Război a fost chemat, la începutul
lunii august 1914, pentru instrucţie contingentele 1900-1904. Marele Stat
Major, prin ordinele nr. 1044 şi 3438, a aprobat concentrarea pe timp de 30 zile
a rezerviştilor, care, din diferite motive, nu au fost concentraţi în anul 1914,
respectiv a celor care nu fuseseră concentraţi la 1 ianuarie 1915) şi se
desfăşurau manevre în teren, în diferite raioane în paralel cu "şcolile de luptă",
de la companie la regiment, după care se întruneau brigăzile. Perioada anuală de
instrucţie se încheie cu manevre cu simplă sau dublă partidă, executate cu
11
eşalonului divizie sau corp de armată •
La 22 septembrie 1914, Regimentul 13 artilerie constănţean a executat
la vest de satul Canara 12 un exerciţiu complex de tragere cu muniţie de război,
la care au participat întrunit Divizionul 1 cu bateriile 2, 3 şi 5, un divizion din
Regimentul 18 artilerie şi un divizion din Regimentul 5 obuziere. Au fost
prezenţi comandanţii Corpului 5 Armată şi al Divizei a 9-a, precum şi
Inspectorul General al Artileriei din Ministerul de Război, general adjutant Ion
Coandă. Ultimul avea să declare: "Felicit pe domnul general Georgescu,
Planul de completare a armamentului portativ prevedea 200.000 de puşti, 134 de mitraliere,
582 puşti mitraliere, 22.000 de carabine, 85.000 de purnnale, 45.000 de pistoale. Vezi, Curs de
istoria artei militare. Arta militară românească de la apariţie până la Primul Război Mondial
inclusiv, Bucureşti, Editat în A.M.G., 1968, p.153
8
C. Pariano arăta, într-un cotidian constănţean, că "Dobrogea nu numai furnizează agricultura
sa cu caii ei; dar încă numai acum în urmă a procurat comisiunei de remontă a armatei,
prezidată de către d. colonel Caretaş, cai pentru o valoare de 360.000 lei [ ... ] Caii regimentului
de călăraşi din Constanţa sunt cotaţi întâi pe ţară". Vezi, C. Pariano, Originea, scopul şi
menirea curselor dobrogene - Interview cu d. Pariano - , în "Conservatorul", I, nr. 3, din 7
august 1916, p. 1.
9
Curs de istoria artei militare, op. cit., p. 153.
10
Jipa Rotaru, Leonida Moise, Ion Giurcă, Costin Scurtu, op. cit., pp. 26-27.
11
Curs de istoria artei militare, op. cit., p.154
12
Satul Canara între 1880-1909 intra în componenţa comunei Palazu Mare, la nord de
Constanţa. Din anul 1909, luând o dezvoltare mai mare decât comuna de reşedinţă Palazu Mare,
satul Canara a fost declarat comună de reşedinţă şi în anii 1920-1922, Palazu Mare se separă
definitiv de Canara. În anul 1930, Canara va primi numele de Ovidiu după mica insulă Ovidiu
din lacul Siutghiol ce se afla în dreptul localităţii, la circa 100 m. Lacul Siutghiol (nume turcesc
ce înseamnă lacul de lapte- cu apa dulce) la nord de Constanţa, păstrează numele lui Ovidiu,
fapt consemnat de harta din
1722 a geografului vienez Tobias Lother;
http://www.primariaovidiu.ro/orasul-ovidiu.htrnl, accesat la 04.04.2014.
7
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Comandantul Corpului 5 Armată că are sub comanda sa o astfel de artilerie care
va şti să-şi facă datoria cu prisosinţă atunci când împrejurările o vor cere" 13 •
Generalul Gheorghe Mihail spunea că "în anul 1914 s-a format la
Constanţa, unde eram eu în Regimentul 34 infanterie, o şcoală a ofiţerilor de
rezervă. S-a format o companie şi am fost numit comandantul acestei companii
de ofiţeri de rezervă care a funcţionat câteva luni", iar în anul1915, după ce s-a
desfiinţat Şcoala de Ofiţeri de Infanterie din Dealul Spirii, iar elevii au fost
repartizaţi la corpurile de armată, generalul Gheorghe Mihail, atunci în grad de
căpitan, a continuat să pregătească pe cei aproape 100 de elevi repartizati la
Corpul 5 Armată de la Constanţa. "Cu această companie am lucrat până la 1
iulie 1916, când au ieşit ofiţeri. Şi aceasta a fost promoţia 1916 A, că a mai ieşit
una în toamnă, promoţia 1916 B ... " 14 .
În perioada 5-16 mai 1915, au avut loc inspecţiile la unităţile dobrogene
asupra modului de pregătire în perioada a II -a şi a III -a de instrucţie, activitate
la care au participat comandanţii diviziilor 9 şi 1O infanterie, precum şi
comandantul Corpului 5 Armată. Rezultatele inspecţiilor efectuate au fost, în
general, mulţumitoare. S-a ordonat marilor unităţi şi unităţi, având în vedere
situaţia internaţională, să se scurteze timpul afectat fiecărei perioade de
instrucţie, pentru a ajunge la pregătirea tuturor efectivelor mobilizate.
Rezerviştii concentraţi au desfăşurat manevre cu trupele din garnizoanele
dobrogene în zonele Constanţa- Medgidia- Cernavodă, Silistra- TurtucaiaAkadanlar, Balcic- Bazargic- Kurtbunar 15 •
Pregătirea armatei avea să capete noi valenţe - anticipate, de altfel, de
strategii români- în condiţiile izbucnirii Primului Război Mondial. România se
afla într-o situaţie ambiguă: aliată cu Puterile Centrale - Germania şi AustroUngaria, dar cu opinia publică de partea Triplei Înţelegeri şi pentru eliberarea
teritoriilor româneşti, stăpânite de dubla monarhie, adică desăvârşirea unităţii
naţionale 16 .

Presa constănţeană susţinea curentul proantantist. Astfel, ,,Dobrogea
publica într-un articol în anul 1914: "Acest viraj al nostru către politica
Triplei Înţelegeri, stabilit pe anumite consideraţii economice, poate avea darul
ca într'un viitor mai apropiat de cât credem, să ne dea posibilitatea unei
17
consolidări naţionale putemice" • Mult mediatizată în presă a fost vizita
familiei imperiale ruse la Constanţa, la 1 iunie 1914. Iată cum a fost descris un

jună"

13

Jipa Rotaru, Leonida Moise, op.cit., p.41
Neculai Moghior, Ion Dănilă, Leonida Moise, op.cit., p.33-34
15
Jipa Rotaru, Leonida Moise, Ion Giurcă, Costin Scurtu, op. cit., pp. 27-28.
16
Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 1997, p. 272.
17
Avocatul Cişmigiu, Ţarulla Constanţa. O vizită care are tâlcul şi însemnătatea ei asupra
stăpânirii româneşti peste Dobrogea, în "Dobrogea jună", X, nr. 17, 15 mai 1914, p. 1.
14
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moment al acestei vizite: "În momentul când M.S. Ţarul Rusiei trecea cu M.S.
Regele Carol cu trăsura de la debarcader spre biserică, în dreptul Regimentului
5 Roşiori, pe neaşteptate M.S. Regele Carol a oprit trăsura, a făcut semn
soldaţilor cari strigau «ura», şi ridicându'se în picioare s'a adresat Regimentului
5 Roşiori zicând: "Ca o comemorare a vizitei ilustre a M.S. oaspete Împăratul
Nicolae al II-lea, am hotărât ca de azi înainte Regimentul 5 roşiori să poartă
numele Regimentului «Nicolae al II-lea»" 18 .
Atenţia acordată de către presa locală participării trupelor dobrogene la
ceremonialul vizitei imperiale ruse, este întărită de descrierea revistei militare
desfăşurată pe bulevardul din faţa Cazinoului în onoarea ţarului. După ce regele
Carol I călare "l'a salutat foarte marţial cu sabia" pe ţarul Nicolae al II-lea, "a
defilat prinţul Ferdinand, inspectorul general al armatei, generalul lor ca şi
ofiţeri fără trupă cari s'au înşirat apoi pe marginea drumului; comandantul
diviziei de mare, comandantul Cătuneanu; o companie de marină cu căpitanul
Ciomei Titus, statul major al corpului V de armată, în frunte cu generalul
Basarabescu Ioan; Batalionul 9 vânători, colonelul Stoenescu Alex., Frimu
Constantin; Batalionul de pionieri comandat de maiorul Negru Atanasie". În
continuare, Divizia 1O, comandată de general Radian Radu, şeful Statului
Major, Batalionul 1O vânători, comandat de maiorul Ionescu Dumitru, Brigada
20 a infanteriei, comandată de colonel Rozescu Tiberiu, Regimentul Tulcea 33
comandat de colonel Castriş, un batalion din Regimentul 1 grăniceri, comandat
de colonelul Bădulescu Anton. Acest batalion a defilat atât de admirabil încât a
atras atenţia ţarului, care şi-a exprimat satisfacţia către M.S. Regele. Urmau
Brigada 5-a artilerie, comandată de colonel Găiseanu Traian, Regimentul 13
artilerie, comandat de colonelul Stoica August; Regimentul 18 artilerie,
comandat de colonelul Balmez Ştefan; Regimentul de obuziere din Divizia de
105 mm., comandată de maiorul Grigore Atanasie, Divizia de 50 mm.,
comandată de It. colonel Teodorescu Alex. 19 , iar, pentru modul exemplar de
care au dat dovadă pe perioada vizitei ţarului, militarii dobrogeni, unităţile
participante au fost felicitate prin Ordin de zi de comandantul Corpului 5
Armată.

Aprecieri pozitive avea să primească Regimentul 13 artilerie, la 14 iunie
1914, când a fost vizitat de A.A.R. Principele Nicolae şi Principesa Ileana.
Militarii au prezentat un program de cântece patriotice şi ostăşeşti, de dansuri
populare, recitări de versuri şi s-a prezentat piesa în două acte ,,Din campania
anului 1913" scrisă de maiorul Andrei Butunoiu, ajutorul comandantului
regimentului 20 .
18

Vizitafamiliei imperiale ruse În România, în "Liberalul Constantei", 1, nr. 33, 8 iunie 1914,
pp. 1-3.
19
Ibidem.
20
Jipa Rotaru, Leonida Moise, op. cit., p.38
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Opinia publică dobrogeană dorea ca "graniţele ce vor fi croite să nu mai
fie ale ţărei ci ale întregului neam românesc". Dar se ridica întrebarea: "Încotro
să ne aruncăm ochii mai de vreme? În spre Ardeal şi Bucovina ambele sub
acelaşi jug, sau în partea răsăriteană spre nevinovata Basarabie? Iată o întrebare
care pe de o parte însângerează sufletul că nu putem răspunde în
întregime ... " 21 • Linia prudentă a guvernului liberal Ion I.C. Brătianu este
reflectată în cotidianul "Liberalul Constanţei", care arăta într-un articol:
"Îndeplinirea tuturor aspiraţiunilor noastre naţionale ar trebui să grupeze în
cuprinsul graniţelor unei Românii Mari, ţinuturile de peste Carpaţi între Nistru
şi Tisa, ar trebui să alipească de patria mamă întreaga Basarabie, ar trebui să ne
redea pe Românii de peste Dunăre [ ... ] trebuie ca, ţinând seama de împrejurări,
să se obţină maximul ce poate fi obţinut, faţă cu situaţia internaţională
actuală. " 22 •
În anul 1915, au fost mobilizate armatele Bulgariei şi Greciei, care
declarau că "ultimul grad al înarmării lor, e pur şi simplu o măsură de precauţie,
iar nici de cum cu un scop ostil României. " 23 Statul român a luat decizia de
întărire a sistemului defensiv românesc, implicit a graniţei sud-dobrogene.
Lucrările de fortificaţie la "capetele de pod" Turtucaia şi Silistra au fost
modificate în prima parte a anului 1915. Marele Stat Major avea să comunice în
martie 1916 că, "capetele de pod vor fi în măsură să facă faţă unor eventuale
atacuri." 24 Capetele de pod din sudul Dobrogei erau organizate pe principiul
apărării circulare, cu lucrări de fortificaţii şi centre de rezistenţă pe două sau trei
linii succesive 25 , cu tranşee continue şi paralele protejate cu reţele de sârmă, cu
şanţuri de comunicaţie, lăcaşuri de tragere pentru infanterie şi artilerie, diferite
adăposturi şi puncte de comandă, depozite şi muniţii 26 •
La lucrările de amenajare de la Silistra au fost angajate forţele
Batalionului 5 pionieri, Batalionul 7 vânători, câte două batalioane din
regimentele 35 infanterie şi 5 "Ialomiţa", un batalion din Regimentul 63
infanterie. La lucrările genistice de la Turtucaia au participat toate unităţile de
1. Borcea, Vrem şi cerem Ardealul, în "România Mare", II, nr. 4, 29 martie 1915, p. 1.
Mircea 1. Berberianu, Va suna ceasul, în "Liberalul Constantei", II, nr. 37, 7 iunie 1915, p. 1.
23
N. Panteley-Stanciu, România şi influenţa balcanică, în ,,Ecoul", II, nr. 26, 28 septembrie
1915, p. 1.
24
G.A. Dabija, Armata română în războiul mondial, 1916-1918, voi. 1, Bucureşti, Editura I.G.
Hertz, p.173.
25
Poziţiile de apărare în armata română ca şi în armata franceză erau organizate genistic insular,
fără a avea tranşee continui şi şanţuri de comunicaţie. La sfărşitul anului 1914 se adoptă
sistemul poziţiilor succesive, cu multe tranşee paralele, cu şanţuri de comunicaţie, cu
adăposturi. Lucrările genistice se mascau atât împotriva cercetării terestre cât şi a celei aeriene.
Vezi. Ion Şuţa, Infanteria română, Contribuţii la istoricul armei, voi. Il, De la primul război
mondial până în zilele noastre, Bucureşti, Editura Militară, 1982, p. 37.
26
Ibidem.
21

22
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infanterie din Brigada 18 infanterie şi alte unităţi existente la acea dată în
.
Turtucata
. 21 .
garmzoana
Sistemul de fortificaţii din aşa-numitul "cap de pod" Cernavodă era
destinat să protejeze lucrarea de artă podul de cale ferată "Carol 1". Sistemul
defensiv era compus din două elemente: apărarea fluvială fixă şi cea mobilă.
Frontul de apărare de uscat din raionul Cernavodă avea trei sectoare fortificate:
Movilele, Dermengiu şi Cişmelele întărite cu cazemate uşoare şi material de
artilerie. În toamna 1916, fortificaţiile de la Cernavodă aveau în dispunere 126
tunuri 28 .
În curs de finalizare se aflau, în prima parte a anului 1916, lucrările
genistice la poziţia întărită de la Bazargic, destinată apărării în zona de
frontieră, precum şi a celor trei aliniamente succesive de apărare în interiorul
Dobrogei, ultima linie de apărare se sprijinea pe fortificaţiile de la Cernavodă şi
29
Constanţa • În prima parte a anului 1916, se mai aflau în curs de organizare şi
aliniamentul fortificat de la Hârşova, unde a fost dispus şi un baraj fix de
aproximativ 90 mine ,,Hertz" 30 • Aceste lucrări de fortificaţii aveau rolul să
suplinească lipsa unor obstacole naturale şi să asigure o mai mare stabilitate
apărării frontului din sudul Dunării.
În decembrie 1915, s-a trecut la mobilizarea în Dobrogea a Diviziei 9
infanterie şi a trupelor din capetele de pod Turtucaia, Silistra şi Cernavodă, iar
pe fluviul Dunărea se întăresc trupele de acoperire. A fost constituit Grupul de
est, în Dobrogea format din Corpul 7 Armată cu diviziile 17, 9 şi 19 infanterie.
Divizia 17 infanterie dispusă la Turtucaia cu câte un batalion din regimentele
36, 76, 79 infanterie, Divizia 9 infanterie cantonată la Silistra cu câte un
batalion din regimentele 23 şi 35 infanterie, iar Divizia 19 infanterie, care
constituia Detaşamentul de acoperire "Dobrogea" cu Brigada 17 infanterie
31
compusă din Regimentul40 infanterie şi Regimentul 9 vânători •

Jipa Rotaru, Leonida Moise, Ioan Giurcă, Costin Scurtu, op. cit., p. 28.
Arhivele Militare Române, se va cita în continuare A.M.R., fondul Ministerului de Război,
Direcţia Fortificaţii, dosarull37/1934, f. 38.
29
Cele trei linii de apărare succesive organizate, în perioada anilor 1914-1916, erau: a)
Mârleanu- Enigea- Cazâi-Murat- Caraomer; b) Se lega din linia întâia la Enigea şi apoi urma
prin Caciamac - Cobadin - Topraisar; c) Cernavodă - Medgidia - Murfatlar - Techirghiol,
aflată la 6 km. Sud de linia ferată. Vezi, G.A. Dabija, op.cit., p. 174.
30
România în anii primului război mondial. Caracterul drept, eliberator al participării
României la război, voi. I, Bucureşti, Editura Militară, 1987, p. 122.
31
Divizia 9 infanterie era comandată de general de brigadă Ion Basarabescu şi şef de stat major
era locotenent colonel Mihail Oprescu; Divizia 17 infanterie se afla sub comanda generalului de
brigadă Constantin Teodorescu şi şef de stat major era maior Constantin Săvulescu; Divizia 19
infanterie era comandată de general de brigadă Nicolae Arghirescu, iar şef de stat major era
maior V era Theodor. Vezi: Ion Şuţa, op. cit., pp. 55-56.
27

28
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Prin ordinul nr. 2034 al Marelui Stat Major s-a hotărât ca batalioanele 4
din regimentele de infanterie, care intrau în compunerea capetelor de pod să se
concentreze cu efectivul de război. Prin ordinul nr. 1863 din 16 ianuarie 1916 al
Marelui Stat Major s-a ordonat mărirea efectivelor din Turtucaia şi Silistra după
cum urmează:
-La capul de pod Silistra, regimentele 35 şi 23 infanterie cu câte 3
batalioane fiecare regiment şi 1 companie mitralieră cu efective mărite cu V:! din
diferenţa între statul de pace şi cel de război, Regimentul 36 infanterie cu 2
batalioane cu efective de război şi o companie de mitraliere cu 2/3 din efectivul
de război.
- La capul de pod Turtucaia, Regimentul 36 infanterie cu cele 3
batalioane cu efectivele de război şi Batalionul 4 din Regimentul 40 infanterie
cu efectivul de război 32 •
Regimentul 13 artilerie, la 27 iunie 1916, a primit ordin de la Marele
Stat Major conform căruia "cu întregul efectiv de mobilizare să se îmbarce în 6
trenuri militare în gara Constanta cu destinaţia Mihai Bravul, jud. Vlaşca".
Constituit pe 6 baterii de 57 mm., dotat cu tunuri md. 1904 şi cu un efectiv de
36 ofiţeri, 6 elevi plutonieri, 1.135 militari în termen şi 1009 cai, regimentul de
artilerie a fost îmbarcat în ziua următoare. Câte un tren cu efective şi materiale
de mobilizare ale regimentului pleca la un interval de 3 ore spre destinaţia de
concentrare33 .
Trecând la îndeplinirea planurilor de mobilizare, Corpul 5 Armată
ordonă constituirea unui divizion mixt sub comanda maiorului Miclescu,
alcătuit din Bateria de 87 mm, md. 1884 din Regimentul 13 artilerie rămasă în
garnizoana Constanta împreună cu câte o baterie din regimentele 18 artilerie şi
5 obuziere; detaşament care intra în compunerea trupelor combative din
Dobrogea, separat de regiment. Pe de altă parte, s-a constituit Bateria de poziţie
antiaeriană, pentru apărarea aeriană a Constantei, din câte trei tunuri şi două
chesoane de 75 mm, md. 1884 cu 38 de oameni de la Regimentul 13 artilerie şi
alte trei tunuri şi două chesoane din Regimentul 18 artilerie. La această baterie,
comandată de locotenentul Constantin Deladecima, au fost detaşaţi 3 elevi
plutonieri de la regimente le 18 şi 25 artilerie şi 5 obuziere 34 .
După doi ani de neutralitate, la 4/17 august 1916, s-au semnat la
Bucureşti Tratatul de alianţă şi Convenţia militară dintre România şi
reprezentantele Antantei (Franţa, Marea Britanie, Italia, Rusia). Printre altele în
Convenţia militară, România se obliga să intre în război până la 15/28 august
1916, iar aliaţii se angajau să execute o serie de lovituri şi să livreze trupelor
32
33
34

Jipa Rotaru, Leonida Moise, Ioan Giurcă, Costin Scurtu, op. cit., p. 29.
Jipa Rotaru, Leonida Moise, op. cit., p. 44.
Ibidem, p. 45.
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române armament şi tehnică de luptă, precum şi trimiterea unui corp de armată
rus, care să acţioneze în Dobrogea.
La începutul lunii august 1916, Divizia 9 infanterie avea în statul său de
organizare, conform planului de mobilizare, o secţie de telegrafie, un escadron
de ştafetă şi un serviciu de telegraf poştal, toate în subordinea Companiei de
pionieri. În compunerea serviciului de telegraf poştal erau: şeful oficiului, un
impiegat poştă, un impiegat telegrafie, un impiegat Hugnes, un conducător
poştal, un factor poştal şi cantonieri. Serviciul de transmisiuni avea să fie
asigurat de eşalonul superior35 •
Referitor la frontul din sudul Dobrogei, a fost alcătuit Grupul de Est cu
Corpul 7 Armată, care la data mobilizării avea dispuse Divizia 17 infanterie la
capul de pod Turtucaia şi Divizia 9 infanterie la capul de pod Silistra, la
Akadânlar, Kurtbunar, precum şi Detaşamentul ,,Dobrogea" cu Divizia 19
infanterie şi Brigada 5 călăraşi, care trebuia să-şi concentreze în 13 zile
efectivele în localităţile Cobadin, Caciamac, Biulbiul Mic, Mamut, Cuius, Idriz
Cuius, Peştera, Bazargic, Balcic, Cavarna, linia de cale ferată Cernavodă
Constanţa. Corpul 5 Armată cu diviziile 1O şi 15 infanterie intra în rezerva
strategică a Armatei a 3-a rornâne 36 •
În conformitate cu planul de campanie, Divizia 9 infanterie făcea parte din
Grupul de Est subordonat Armatei a 3-a române 37 . Această armată avea
desfăşurată pe frontiera de Sud 142.000 militari, pentru apărarea graniţei
împotriva unui atac bulgaro-german şi pentru acoperirea debarcării trupelor ruse
în Dobrogea. După ce aliaţii ruşi îşi ocupau poziţiile, forţele româno-ruse urmau
să înceapă ofensiva în nord-estul Bulgariei şi să stabilească o linie de apărare
permanentă între Rusciuk şi Vama. Comandamentul român estima numărul
forţelor inamice la graniţa de sud a Dobro~ei, la 70.000-75.000 oameni, grupaţi
în zona Rusciuk, Razgrad, Şucula şi Vama 8 .
Pentru întărirea regiunii dobrogene, în vederea organizării unei poziţii
defensive puternice, în perimetrul Bairacudede - Caraomer - Mangalia, în
scopul interzicerii înaintării inamicului spre Constanta şi Mangalia, mai la nord,
întărirea aliniamentului Cobadin - Medgidia - Constanţa, care împreună cu
Cernavodă să constituie o nouă linie de rezistenţă 39 .
Mobilizarea armatei române s-a decretat la 14/27 august 1916, prin
Înaltul Decret nr. 2784, prima zi de mobilizare socotindu-se cu începere de la
ora 12 din noaptea de 14/27 spre 15/28 august 1916. Transporturile necesitate
A.M.R., d. 73, Jurnalul de operaţii al Diviziei 9 infanterie Constanţa.
General mr. ing. Constantin Nicolescu, op. cit., p. 155.
37
Proiecte şi planuri de operaţii ale Marelui Stat Major, Bucureşti, Ed. Militară, 1982, p. 93.
38
Curs de istoria artei militare, op. cit., p. 166.
39
România în războiul mondial 1916-1919, voi. I, Documente -Anexe, Bucureşti, Editura
Imprimeria Naţională, 1934, p. 130.
35

36
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de mobilizare s-au executat cu mijloacele de transport feroviar, cât şi hipo. Au
fost respectate termenele prevăzute pentru efectivele ce au început mobilizarea
în ziua de 14/27 august, astfel: 12 ore pentru partea activă a regimentelor de
roşiori; 5 zile pentru partea complementară a regimentelor de roşiori,
regimentele de călăraşi, regimentele de infanterie şi comandamente; 6 zile
pentru unităţile de artilerie, trupe speciale şi servicii divizionare; 7 zile pentru
serviciile corpurilor de armată; 10 zile pentru serviciile de etapă 40 . Menţionăm,
că înaintea mobilizării generale, au fost trimise pe frontiere o bună parte din
unităţi şi formaţiuni.

Potrivit planului de campanie adoptat de România la intrarea în război,
denumit şi "Ipoteza Z", prevedea pentru apărarea frontierei de sud din sectorul
Grupului de Est, unde urma să funcţioneze Comandamentul Corpului 7 Armată,
cu Divizia 17 infanterie, dispusă la Turtucaia pentru apărarea acestui cap de
pod, Divizia 9 infanterie la Si1istra şi Detaşamentul "Dobrogea", constituit din
Divizia 19 infanterie, dispusă în zona Corabia - Peştera şi în sectorul de
acoperire Bazargic - Balcic - Cavarna, precum şi forţele de apărare a capului
de pod Cemavodă. 41 Acest grup avea şi misiunea de a acoperi debarcarea, la
nord de Bazargic, a Corpului 4 7 rus, compus din Divizia 61 rusă, Divizia Sârbă
şi Divizia 3 cavalerie rusă. Grupul de Est dispunea în total de 71.815 militari,
42
repartizaţi în 55 batalioane, 9 escadroane, 67 baterii • Efectivele ruse din
Dobrogea însumau 28 batalioane, 24 escadroane şi 11 baterii 43 .
Cu excepţia Diviziei 9 infanterie - marea unitate existentă şi la pace,
celelalte unităţi şi mari unităţi de pe Frontul de Sud au fost înfiinţate la
mobilizare, având atât încadrarea cu efective, cât şi dotarea cu material de
război deficitare, nefiind în măsură să reprezinte o forţă combativă
corespunzătoare, ceea ce a influenţat negativ derularea planurilor de campanie
în anul1916 44 .

40

General rnr. ing. Constantin Nicolescu, op. cit., p. 150.
România în războiul mondial, voi. 1, op. cit., p. 514.
42
Ibidem, p. 113.
43
Ibidem, p. 98.
44
Leonida Moise, Confruntări militare În Dobrogea. Operaţiile Armatei a III-a Române pe
frontul În Dobrogea În campania din anul 1916, Bucureşti, Editura Paideia, p. 86.
41
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RECONSTITUIRI BIOGRAFICE: ŞTEFAN ZELETIN PE
FRONTUL ÎNTREGIRII NAŢIONALE
Dr. Iulian-Stelian BOŢOGHINĂ
The Bigraphical Reconstructions:
Stefan Zeletin on the National Front of reconstruction
Summary
In one of the volumes previously published by the National Archives Service
Bacau County we tried the reconstruction of biography of Stephen Zeletin from
personal memoir reservist officer who remained emolled in rnilitary scripts as Motaş
Ştefan. Exploring and exploiting original documents from rnilitary archives, the author
proposed for reading unknown episodes in the life of Ştefan Zeletin, for instance
participation on the front during World War 1, which represented a war of National
Reunification for the Romanian people.
Stephen Zeletin was among the personalities that marked the culture of
Romanian society, whose destiny was suddenly broke under the weight of
shortcornings endured, ground incurable disease. Fate that bas contributed to the
marginalization by forgetting the brothers of cultural and scientific world .
Personalities who are brought into focus and reassessed. As happened with Stephen
Zeletin after December '89, by republishing and reconsideration from another
perspective of his work.
Key Words: Zeletin Stephen, Stephen Motaş, WWI, 69 1h Infantry Brigade 37 Infantry
rnilitary

În numărul VII/2012 al Anuarului "Acta Bacoviensia" 1 am încercat
reconstituirea biografiei lui Ştefan Zeletin pornind de la memoriul personal al
ofiţerului rezervist, care în scriptele militare a rămas înscris cu numele Motaş
Ştefan.

În cele de mai jos propun spre lectură întregirea biografiei lui Ştefan
Zeletin pe seama documentelor din arhivele militare, care depun mărturie
pentru participarea ofiţerului pe frontul Întregirii Naţionale.
Pentru asta, primul fond de arhivă accesat a fost cel creat de Regimentul
69 Infanterie, unitate militară în care personajul nostru a fost mobilizat în
primele săptămâni ale Războiului de Întregire Naţională.

lulian-Stelian Boţoghină, Locotenentul (r) Ştefan Zeletin - schiţă de portret, în "Acta
Bacoviensia" nr. VII, Bacău, 2012, pp. 227-244.
1
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Dar înainte de toate trebuie spus că în noaptea de 14 spre 15 septembrie
armata română a declanşat campania pentru eliberarea Transilvaniei şi
Bucovinei de sub dominaţia austro-ungară. Trei armate române - 1, 2 şi de
Nord - s-au angajat în operaţia strategică de eliberare pe întreg frontul de-a
lungul Carpaţilor Orientali şi Meridionali 2 • Ofensiva a început prin
"deschiderea" trecătorilor de către trupele române de acoperire, care au trecut la
acţiune chiar în seara zilei de 14 august, la orele 21 ,00, cu misiunea de a ocupa
poziţiile inamice situate la circa 15 km de graniţă 3 .
Armata română şi aproape întreaga societate românească au vibrat cu
entuziasm la chemarea Regelui Ferdinand, care în proclamaţia către ţară din 15
august 1916 făcea apel la istorie, invocând trecutul glorios al poporului român,
afrrmând credinţa legitimă în justeţea cauzei pe care o serveau: "Fraţii noştri vă
aşteaptă cu nerăbdare şi cu inima plină de nădejde- se arăta în Înaltul Ordin de
Zi din acea dată.- Umbrele marilor voievozi Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare,
ale căror rămăşiţe zac în pământurile ce veţi dezrobi, vă îndeamnă la biruinţă,
ca vrednici urmaşi ai ostaşilor care au învins la Războieni, la Călugăreni şi la
Plevna. Veţi lupta alături de marile naţiuni cu care ne-am unit. O luptă aprigă vă
aşteaptă. Cu bărbăţie să-i îndurăm însă greutăţile şi [... ] izbânda va fi a noastră.
Arătaţi-vă deci demni de gloria străbună. De-a lungul veacurilor un neam întreg
4
vă va binecuvânta şi vă va slăvi" .
Regimentul 69 Infanterie, subordonat Brigăzii 37 Infanterie şi mai
departe Diviziei 14 Infanterie, a participat la lupta pentru dezrobirea Ardealului
în cadrul ofensivei declanşate de Armata de Nord, comandată de generalul
Prezan. Operaţia ofensivă a Armatei de Nord s-a desfăşurat în trei etape5 •
Prima etapă a cuprins acţiunile dintre 15-20 august 1916, când militarii
Diviziei 14 infanterie au pătruns prin trecătorile Carpaţilor Orientali, ajungând
până la Vest de Borsec 6 •
A doua etapă a ofensivei a fost în intervalul 21-28 august 1916, când
militarii români au eliberat Topliţa, după care s-a debuşat în Valea Giurgeului.
În zilele următoare, dând dovadă de tenacitate, rezistenţă fizică şi spirit de
sacrificiu, militarii diviziei au forţat trecătorile Ditrău, Reghin, au escaladat
pantele Munţilor Gurghiului, producând inamicului pierderi mari şi au pus

***România în anii primului război mondial, voi. 1, Editura Militară, Bucureşti, 1987, pp.
268-269;
3
***Istoria militară a poporului român. Evoluţia organismului military românesc de la
cucerirea independenţei de stat până la înfăptiurea Marii Uniri din 1918. România în anii
Primului Război Mondial, voi. V, Editura Militară, Bucureşti, 1988, p. 398;
4
"Monitorul oficial", nr. 108 din 15/28 august 1916, pp. 5417-5418;
5
***Istoria militară a poporului român ... , p. 400;
6
Ibidem, p. 401.
2
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stăpânire pe aliniamentul Dealuţilor Gropşoara şi Curmătura. Concomitent,
brigada 37 Infanterie a atacat pe direcţia Remetea- Vârful Bătrâna 7 .
A treia etapă a ofensivei s-a desfăşurat în perioada 29 august - 13
septembrie 1916 şi s-a caracterizat prin eforturile depuse de comandamentul
armatei pentru consolidarea flancului drept în vederea cooperării cu armata
rusă, iar cu stânga să dezvolte ofensiva şi să elibereze localitatea Odorhei, în
scopul scurtării frontului şi asigurarea legăturii cu Armata 2 română 8 .
În urma acestor acţiuni, la sfărşitul operaţiei ofensive, Armata de Nord
a atins aliniamentul descris de o linie pornită de la sud de Vatra Domei, est
Răstolniţa, pantele vestice ale Muntelui Gurghiului, est Sovata, Praid, inclusiv
Odorhei9 .
Aşa cum s-a putut citi din memoriul personal, Ştefan Motăş a participat
la ambele bătălii de la Oituz. Din punct de vedere strategic, Valea Oituzului
reprezenta cea mai bună direcţie de pătrundere din Transilvania în Moldova,
cale care mai accesibilă care făcea legătura între Târgui Secuiesc şi Oneşti, pe
Trotuş. În directiva primită de la conducerea armatei germane pe data de 12
septembrie, generalului Schemettow i se ordona să întreprindă o acţiune
imediată prin trecătoarea Oituzului spre Târgui Ocna, pentru a tăia
comunicaţiile cu Moldova, împiedicând astfel orice ajutor venit dinspre Rusia
în Muntenia. În felul acesta se dorea izolarea şi mai apoi cucerirea

Bucureştiului 10 .

Atacul cel mai puternic s-a executat în ziua de 5 octombrie 1916, când,
în prezenţa arhiducelui moştenitor Carol şi a primului ministru Tisza, ostaşii
români au stăvilit ofensiva inamică. Adversarul şi-a consumat forţa de şoc şi, în
ziua următoare, trupele române au declanşat contraatacul pe un front larg. Prin
acţiuni de zi şi noapte, prin atacuri la baionetă, desfăşurate mai ales între 6 şi 13
octombrie, inamicul a fost scos din poziţiile pe care le ocupase vremelnic şi
odată cu asta s-a născut deviza înflăcărătoare ,,Pe aici nu se trece!". În
următoarele două săptămâni, trupele române au trecut la întărirea aliniamentelor
ocupate 11 • Aceasta a fost prima bătălie a Oituzului.
La sfărşitullunii octombrie, "Grupul Oituz" a hotărât regruparea forţelor
pentru a constitui şase detaşamente tactice: "Slănic", "Cernica", "Oituz",
"Stăneica", "Măguricea", "Caşin", corespunzătoare tot atâtor direcţii de interzis
pe făşia de apărare. În zilele de 29-31 octombrie, aceste detaşamente tactice ale
"Grupului Oituz" au luat cu asalt poziţiile inamicului pe toate cele şase direcţii
7

Ibidem, p. 402.
Ibidem, p. 403.
9
Ibidem, p. 404.
10
***România în anii primului război mondial, voi. 1, pp. 417-426.
11
*** Istoria militară a poporului român ... , pp. 460-462.
8
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de acţiune, fiind atins scopul de a produce pierderi inamicului şi de a-1
împiedica să transfere forţe de aici în alte sectoare ale frontului. Atacurile şi
contraatacurile au continuat până în ziua de 3 noiembrie, când "Grupul Oituz" a
trecut la apărare în întreaga sa făşie 12 • Şi cu asta s-a încheiat şi cea de-a doua
bătălie a Oituzului.
Revenind, trebuie să spunem că fondul de arhivă al Regimentului 69
Infanterie conţine un număr de 184 unităţi arhivistice, ordonate cronologic pe
probleme, dintre care 21 unităţi arhivistice cuprind documentele anului 1916.
Respectându-se structura de organizare a unei unităţi militare similare
regimentului, în dosarele fondului de arhivă creat de Regimentul 69 Infanterie
în 1916, au fost clasate documente relativ la următoarele chestiuni: evidenţa
militarilor, documente operative, documente de gestiune, documente relativ la
problemele sanitare ş.a.
Din perspectiva subiectului nostru, cele mai interesante dosare
considerăm a fi cele care sunt clasate documente privind evidenţa militarilor şi
nu în ultimul rând, cele referitoare la mersul operaţiunilor militare pe front.
Pentru început ne vom opri asupra acestora din urmă, deoarece din
perspectivă metodologică putem spune că odată identificată subunitatea în care
a fost încadrat sublocotenentul nostru, putem reconstitui itinerariu parcurs şi
acţiunile militare la care a participat, fără ca numele lui să fie pomenit explicit
în textul documentului.
Drept urmare, dosarele care conţin astfel de documente datate la
sfărşitul lunii august 1916, se regăsesc în fondul de arhivă al Regimentului 69
Infanterie cu numerele de inventar 51 şi 52.
Prezentarea acestor dosare în ordine cronologică, în mod evident ar
trebui să înceapă cu dosarul inventariat la numărul de ordine 51.
Însă din cele consemnate pe copertă constatăm că în timpul inventarierii
s-a scăpat din vedere faptul că documentele clasate aici sunt post datate celor
clasate în dosarul cu număr de inventar 52. Mai exact, aici sunt clasate
documente începând cu 19 septembrie, pe când în dosarul următor, cel cu
numărul 52, sunt clasate documentele începând cu 23 august 1916. Pe scurt, se
poate spune că în procesul de inventariere s-a structurat o mică eroare atunci
când s-a scăpat din vedere ordinea cronologică a documentelor.
Ori, cum normal este ca reconstituirea biografică a oricărui individ are
ca principiu curgerea firească a timpului, naraţiunea noastră o vom începe cu
dosarul numărul52.
Astfel, din punct de vedere al documentării istoriografice, dosarul cu
numărul 52, format A5, nu este altceva decât "Carnet de Campanie nr. 1", după
12
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cum stă dactilografiat pe primul rând. Pentru ca pe următoarele trei să se
continue cu înscrisul, de asemenea dactilografiat "Ordinele date de
Comandantul Regimentului 69 Infanterie pentru trupele de sub ordine, în
perioada" (marcată de puncte de suspensie, deasupra cărora s-a completat scris
de mână cu tuş negru "23 VIII 1916- 27 VIII 1916").
La mijlocul copertei este dactilografiat "cuprinde" şi "file", cuvinte
despărţite de patru puncte de suspensie, peste care s-a completat scris de mână
cu tuş negru cifra "20".
În partea superioară a copertei s-a scris de mână tot cu tuş negru
"Regimentul 69 Infanterie" pentru a marca apartenenţa de fond a acestui dosar.
Tot pe această primă copertă a dosarului, întâlnim însemnări despre care
putem spune că sunt ulterioare constituirii dosarului, anume ştampila de
inventariere, dar mai cu seamă o datare fragmentară "39 sept 22" şi cifra "599",
greu de reconstituit datorită deteriorării fizice.
Încă de la prima răsfoire constatăm că dosarul este compus din mai
multe caiete, ce fiecare poartă titlul "Carnet de Campanie", numerotate în
ordine de la 1 la 5, având 15 file ( caietele cu nr. 2 şi nr. 3 ), 20 de file (carnetul
nr. 4) şi 22 de file (carnetul nr. 5). Totodată, fiecare caiet cuprinde documente
datate după cum urmează: carnetul nr. 2 între 27 VIII- 28 VIII 1916, carnetul
nr. 3 între 29 VIII - 29 VIII 1916 ( adică documente numai din aceeaşi zi),
carnetul4 între 14 IX- 18 IX 1916 şi carnetul5 între 18 IX- 19 IX 1916. Ca o
paranteză, trebuie spus că din ceea ce se vede lipseşte perioada 30 VIII- 13 IX
1916.
În egală măsură, registrul istoric şi jurnalul de operaţii ale regimentului
69 Infanterie sunt alte două documente la fel de preţioase pentru demersul
nostru. Dovadă faptul că în urma studiului efectuat asupra lor am găsit preţioasa
informaţie care îl poziţionează pe eroul nostru în cadrul regimentului. Astfel, în
urma decretării mobilizării la 15 august 1916, prin Înaltul Decret Regal nr. 784,
partea activă a regimentului a început pregătirile pentru a pleca pe front,
concomitent cu constituirea părţii sedentare, care a durat până pe 15 septembrie
1916, deci o lună 13 .
Comandantul Părţii Sedentare a fost numit căpitanul de rezervă Roşeanu
Gheorghe, iar printre ofiţerii de rezervă mobilizaţi s-a numărat şi
sublocotenentul de rezervă Motăş Ştefan, încadrat comandantul plutonului III,
la Compania a II -a, comandată de locotenentul de rezervă Ionescu Constantin 14 .
Efectivele mobilizate de partea sedentară a Regimentului 69 Infanterie
au fost de 16 ofiţeri, trei elevi din şcoala militară, 116 militari de trupă, 36 cai şi
doi boi, ocupând cazarma Părţii Active a regimentului, în Dorohoi. Oamenii
13
14

Arhivele Militare Române, fond "Colecţii Arhivistice", RIJO 1, d. 3680, f. 9v.
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destinaţi Părţii Sedentare prin lucrările de mobilizare ale anului 191611917 au
început să sosească încă din prima zi, astfel că în a cincia zi s-a completat
efectivul de 113 8 militari, atâţia cât erau prevăzuţi în instrucţiunile de
mobilizare. Cei ce au sosit după complectarea efectivelor, au fost consideraţi
prisos de efectiv ai părţii sedentare şi lăsaţi la vatră cu înştiinţarea că în a
treizecia zi de la decretarea mobilizării vor fi rechemaţi prin ordine individuale
15
şi nu printr-un ordin general, aşa cum se făcuse pe 15 august .
Cu cei prezenţi s-au organizat patru companii, cu care s-a început
instrucţia conform programului întocmit de Marele Stat Major, Partea
Sedentară 16 •
Pe 7 septembrie 1916, un detaşament format din 60 de oameni sub
comanda sublocotenentului Florean Mircea a fost trimis pe front. Peste alte 11
zile, a fost trimis pe front un alt detaşament cu efectiv de 64 de militari. Odată
cu acest detaşament au mai făcut deplasarea patru sublocotenenţi de rezervă,
.
prmtre
care ŞI. erou1nostru 17 .
Prin urmare, se poate afirma că Ştefan Motaş a plecat pe front în ziua de
18 septembrie 1916, fiind încadrat în Batalionul III, subunitate ce în acea zi se
afla în linia 1 încă de la orele 5 ale dimineţii, celelalte două batalioane ale
regimentului pe diferite aliniamente la est de Gara Libanfalva, unde inamicul
rezista pe poziţii întărite. Ziua se arăta însorită, dar frigoroasă 18 .
După această scurtă digresiune, revenim la dosarele fondului de arhivă
creat de Regimentul 69 Infanterie şi începem cu primele însemnări din dosar.
Unde chiar la fila 1 este documentul numerotat cu 1, nimic altceva decât primul
ordin de operaţii dat în data de 23 august 1916, ora 11, 15 a. m., prin care
Regimentul 69 Infanterie cu cele trei batalioane ale sale şi bateria de artilerie,
urma să părăsească Garnizoana Roman, pentru a se deplasa pe linia frontului.
Cu alte cuvinte, mărturia documentară a momentului istoric al cărui actor a fost,
printre alţii, şi sublocotenentul Motăş.
Fără a intra în detalii tehnice de organizarea deplasării, care cred că i-ar
încânta în mod deosebit pe specialiştii şi pasionaţii artei militare, doresc să
punctez doar faptul că la punctul 1O se ordona ca militarii să primească hrană
rece "brânză cu pâine (aflată pe oameni)", iar după fiecare 50 minute de marş să
se facă 10 minute oprire 19 •
După ce au fost parcurşi primii 37 km din marşul pentru întregirea
naţională, regimentul a ajuns în dreptul satului Bozieni, unde s-a dat ordin

15
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pentru a se organiza bivuacul, asigurându-se paza din toate părţile, cu accent pe
artera principală Bozieni- Piatra Neamf0 .
A doua zi, 24 august 1916, regimentul şi-a continuat marşul prin Girov
spre Piatra-Neamţ, punându-se în mişcare de la orele 6 dimineaţa. Printre alte
ordine s-a stabilit ca oamenilor să li servească "hrană caldă, ceai de dimineaţă şi
fasole fiartă la prânz şi seara" 21 • Supa de dimineaţă s-a servit la Girov, unde s-a
22
tăcut "haltă mare de două ore" •
În zilele următoare, Regimentul 69 Infanterie s-a deplasat prin Secu
pentru ca în seara zilei de 26 august să debuşeze (expresie cazonă des întâlnită)
în Valea Putnei, cu obiectiv localitatea Zedanletek. În fiecare din aceste zile, la
plecarea în marş şi la staţionarea în bivuac, militarilor li s-a servit supă cu carne
23
şi cu orez şi trei ceaiuri pe zi .
Staţionaţi la marginea de vest a satului Plopşoru, încă din după-amiaza
zilei de 24 august, trupa şi ofiţerii au campat sub corturi, dându-se ordin ca la
ora 1 a.m. a zilei de 25 august să se înceapă prepararea supei de dimineaţă, iar
în cursul zilei s-a servit ciorbă de carne cu orez24 •
Pe durata acestei deplasări, constant s-a ordonat comandanţilor de
subunităţi să declanşeze exerciţii de vigilenţă maximă şi să exerseze apărarea în
caz de atac aerian 25 •
În noaptea de 26 spre 27 august, militarii Regimentului 69 Infanterie au
cantonat pentru prima dată în străbunul ţinut al Transilvaniei, în localitatea ce în
Imperiul Austro-Ungar avea numele de Reezefalba Somliopotak26 .
Drept pentru care s-a dat ordin să se ia măsuri de precauţiune. Astfel, în
fiecare cantonament s-au stabilit plantoane şi santinele, dându-se ordin ca
armele şi echipamentul să fie la îndemână. Pentru populaţia locală s-a dat ordin
ca locuinţele să fie luminate de către proprietari "a căror atitudine să fie cu
27
băgare de seamă priveghiată" •
Odată cu traversarea graniţei, militarii Regimentului 69 Infanterie au
intrat în zona de operaţii, astfel că în ordinul din 27 august, orele 2,45 p.m.,
după ce li s-a descris configuraţia frontului, li s-a precizat că misiunea lor era de
a acoperi prin ante-posturi zona de concentrare a Diviziei 18 Infanterie 28 .

20

Ibidem, f. 3.
Ibidem, f. 6.
22
Ibidem, f. 7.
23
Ibidem, f. 8-1 O.
24
Ibidem, f. 10-12.
25
1bidem, f. 8-1 O.
26
Ibidem, f. 15.
27
Ibidem, f. 16.
28
Ibidem, f. 17.
21

https://biblioteca-digitala.ro

274

Acta Bacoviensia IX/2014

Pentru asta, Batalionul III, a primit ordin să trimită o companie care să
între avant-posturile regimentului şi cele ale Diviziei 14 Infanterie.
Restul batalionului urma să rămână pe vechile aliniamente 29 •
Odată cu prezentarea misiunii ordonate Batalionului II, comandat de
locotenent-colonelul Linde, respectiv ocuparea ambelor maluri ale Mureşului la
Remetea, unde trebuia să-şi întărească poziţiile, se sfărşeşte primul caiet al
dosarului. Ocazie cu care aflăm că cel care s-a ocupat cu scrierea rândurilor de
mai sus şi a celor ce urmează a fost sublocotenentul Popescu C., adjutantul
regimentului, care a certificat cu semnătura sa cele povestite mai sus 30 .
Aşa cum scriam mai sus, în "Carnetul de Campanie nr. 2" se regăsesc
evenimentele trăite de militarii acestui regiment în zilele de 27 şi 28 august.
Evenimente de mare intensitate, dovadă că pentru nararea lor a fost nevoie de
nu mai puţin de 15 file.
Prin urmare, la orele 1,45 p.m. ale zilei de 27 august, Regimentul 69
Infanterie se afla în bivuac sub cerul liber la Est de Ditrău, cu primele două
batalioane în linia 1, iar Batalionul III în linia a II-a31 •
Pe seară, la 8,45 p.m. comandantul regimentului primea informaţii că
podul de peste Mureş a fost ars de trupele inamice în retragere şi cu oarecare
greutate se putea trece prin vadul de la Est de podul ars 32 .
Tot atunci, aflat în fruntea Batalionului II, comandantul regimentului,
locotenent-colonelul Piperescu transmitea tuturor subunităţilor că satul Remetea
a fost părăsit de locuitori 33 .
A doua zi locotenent-colonelul Piperescu făcea cunoscut comandanţilor
de batalioane că la Nord trupele inamice încercau să oprească înaintarea
Diviziei 14 Infanterie, iar la Sud pe Brigada 4 Mixtă, pe celelalte poziţii ale
frontului inamicul nu era semnalat. În acest context, Regimentul 69 Infanterie a
primit misiunea să înainteze. În mod deosebit batalioanele II şi III, şi Bateria de
artilerie au primit ordin să înainteze şi să alunge inamicul din satul Lăpuşna 34 .
Pentru asta, Batalionul II comandat de locotenent-colonelul Linde, şi
Bateria de artilerie trebuiau să ajungă în sat urmând traseul punctat de Cota 774
şi Cota 1037.
Batalionul III trebuia să urmeze Batalionul II până la N-E de Cota
1037, după care trebuia să înainteze pe drumul care înconjura Dealul Prislop,
dând iar în drumul pe care înainta Batalionul II. Manevră ce trebuia să asigure
facă legătura
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ambelor batalioane poziţii cât mai avantajoase pentru a ataca inamicul ce ocupa
satul Lăpuşna 35 .
Înaintarea şi rapidele schimbări de poziţii punea în dificultate
aprovizionarea, astfel că s-a dat ordin ca în caz că pâinea devenea insuficientă şi
nu ar mai ajunge în linia 1, militarii trebuia să fie hrăniţi cu pesmeţi 36 •
Pe 28 august 1916, ora 6,1 O p.m. comandantul regimentului făcea
cunoscut subordonaţilor că inamicul, ale cărui efective nu puteau fi evaluate, a
deschis focul în Lăpuşna, de pe ambele flanc uri ale frontului 37 . Misiunea
regimentului era de a înainta pentru respingerea inamicului. Atacul a fost un
succes, după cum locotenent-colonelul Piperescu a lăsat să se înţeleagă în
comunicatul către Batalionul II: inamicul a fost respins şi urmărit, în retragere
lăsând cantităţi însemnate de armament, muniţii şi foarte mulţi prizonieri 38 .
A doua zi, în raportul înaintat Brigăzii 37 Infanterie, în care a fost
prezentată lupta din ziua precedentă, locotenent-colonelul Piperescu nu a ezitat
să evidenţieze militarii ce s-au distins în luptă, precum căpitanul Roiu Cornel,
pe care 1-a propus să fie înaintat la gradul de maior, sublocotenentul de rezervă
Andrei Constantin, avocat de meserie, propus la decoraţie, fiind tot timpul în
linia 1, sau pe sublocotenentul de rezervă Mihăescu, din Compania a X-a, care
39
40
şi-a condus plutonul cu mult curaj şi sânge rece, fiind totdeauna în linia 1 •
Şi lista de propuneri nu s-a oprit aici, a continuat cu sublocotenentul
Popescu Ion, adjutantul regimentului, cu sublocotenentul Nicolau Eugen,
adjutantul Batalionului I, iar din Compania a VIII-a 1-a pomenit pe
sublocotenentul Vârgonici, învăţătorul care a arătat un curaj neîntrecut 41 •
Odată cu această enumerare, după cum se poate observa din înşiruirea
filelor la notele de subsol, "Caietul da Campanie m.2" s-a încheiat, odiseea
regimentului continuând a fi povestită în "Carnetul de Campania m.3".
Însă regimentul nu a avut numai ofiţeri neînfricaţi, după cum locotenentcolonelul Piperescu scria în ordinul de operaţii m. 27 din 29 august, orele 7,20
a.m., despre medicii batalioanelor II şi III care nu au urmat trupa în linia I sub
pretext că răniţii rămâneau neîngrij iţi, iar morţii au fost îngropaţi fără slujbă 42 •
Prin urmare comandantul regimentului a ordonat ca medicii însoţiţi de
brancardieri să urmeze trupa, atât în timpul luptelor, cât şi în timpul marşurilor,
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având asupra lor şi genţile de sanitar. Totodată, farmacistul şi preotul trebuiau
43
să urmeze ultimul batalion din coloană .
În aceeaşi zi de 29 august a venit rândul Batalionului II să lupte în prima
linie, având ca pierderi şase morţi şi 35 de răniţi, dintre care 34 cu arme de foc
44
şi unul cu armă albă, pe când la vrăjmaş pierderile au fost de doi morţi .
Numărul pierderilor din rândul inamicului nu a fost aşa de mare, deoarece
militarii austro - ungari au preferat să se predea, decât să moară: 13 dezertori şi
15 prizonieri45 . Fapt ce a împiedicat un adevărat camagiu de ambele părţi.
Astfel, la orele 8,30 a.m. ale zilei de 29 august se trimeteau în spatele frontului
17 dezertori austrieci ce se predaseră soldaţilor Musteaţă Leon, din Compania a
IX-a şi Chelmăndău Gheorghe, pe când se aflau în patrulare 46 . Totodată se mai
trimeteau alţi 14 prizonieri capturaţi de caporalul Popovici Traian, biciclist în
Compania a VII-a, militar ce a fost înaintat la gradul de sergent47 . De asemenea,
tot pentru bravură a mai fost avansat şi caporalul Aparaschivei Gheorghe,
acesta reuşind să captureze o mitralieră 48 . În du~ă-amiaza aceleiaşi zile au mai
fost trimişi în spatele frontului alţi 23 prizonieri 4 •
Odată cu ordinul de operaţii din ziua de 29 august 1916, orele 7 p.m. s-a
pus capăt "Carnetului de Campanie nr.3", urmându-i cel cu nr. 4, unde este
cuprinsă perioada 14 septembrie -18 septembrie 1916, având un total de 25 file.
După cum se poate constata, în acest dosar nu este clasată prima jumătate a
lunii septembrie, fapt ce nu afectează prea mult tema noastră, deoarece aşa cum
se poate citi în memoriul personal, sublocotenentul nostru a făcut parte din
rezerva regimentului, fiind trimis pe front începând cu a doua jumătate a lunii
septembrie. Faptul că preţ de câteva pagini ne-am oprit asupra primelor zile de
campanie a fost numai pentru a contura atmosfera şi mersul operaţiunilor în
acele zile de entuziasm patriotic. După cum ştim, intrarea trupelor germane pe
frontul românesc a schimbat radical situaţia, fapt ce se poate vedea din cele ce
urmează. Situaţia agravându-se pe zi ce trecea, ceea ce a impus aruncarea în
luptă şi a rezervelor, adică a Părţii Sedentare, acolo unde era încadrat
sublocotenentul de rezervă Ştefan Motăş.
Acestea fiind zise, revenim prin a spune că "Carnetul de Campanie nr.
4" începe cu ordinul de operaţii nr. 139, dat la orele 8,00 a.m., prin care
comandantul regimentului raporta că situaţia inamicului este neschimbată faţă
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de ziua precedentă, reuşindu-se să se mai captureze doi prizonieri 50 . Tot aici se
arăta că pe la orele 5 p.m. ale zilei de 13 septembrie, un avion inamic ce zbura
la 3000 ma lansat două proiectile, după care în viteză şi-a schimbat direcţia şi a
dispărut 51 •

În orele următoare situaţia frontului a început să se schimbe,
detaşamentul condus de locotenent-colonelul Piperescu, format din subunităţi
ale regimentelor 69 şi 77 infanterie, a fost supus unui puternic bombardament
de artilerie 52 , pregătindu-se astfel atacul infanteriei, prin care s-a urmărit
încercuirea şi capturarea posturilor înaintate ale Detaşamentului 69177
Infanterie 53 . În această situaţie s-a dat ordin Batalionului II din regimentul 77
Infanterie să cureţe de inamic drumurile de la Piatra şi Dosu, folosind artileria şi
infanteria54 .
Un alt avion inamic şi-a făcut apariţia venind pe Valea Gheorghieni pe
la orele 8,30 a.m. ale zilei de 15 septembrie, dar riposta artileriei române l-a
făcut să se înapoieze 55 .
La ultima filă a "Carnetului de Campanie nr. 4" se găseşte documentul
prin care comandantul regimentului raporta Brigăzii 37 Infanterie că două
companii ale Batalionului III au ocupat două sate, în jurul orei 6,45 p.m. ale
zilei de 17 septembrie. Însă pe 18 septembrie , în jurul orei 5 a.m. inamicul şi-a
anunţat intenţiile de contraatac prin două lovituri de tun, pentru ca peste o
jumătate de oră, infanteria să ia cu asalt avant - posturile Batalionului III, care
au rezistat pe poziţie. Pe scurt, acestea au fost operaţiile raportate pe 18
septembrie, zi în care avem consemnată trimiterea în linia I a rezervei
regirnentului şi odată cu ea şi a sublocotenentului Ştefan Motăş. Demn de
semnalat este faptul că cele scrise pe această filă sunt barate cu două linii trasate
în diagonală cu creion de culoare roşie 56 •
Pe 18 septembrie 1916, ziua când Motăş a fost trimis în linia I,
comandantul regimentului a ordonat maiorului Georgescu de la Batalionul II
"telefonic, foarte urgent", pe la orele 10,30 p.m. că dacă poate să ţină poziţiile
ocupate cu numai două companii, atunci să le lase pe seama unui ofiţer
destoinic şi cu restul efectivelor să se deplaseze pentru a susţine flancul Brigăzii
37 Infanterie. Interesantă este partea a doua a ordinului în care îl făcea direct
răspunzător pe maior dacă folosise efectivele companiilor 5, 6 şi 8, şi ale
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bateriei de artilerie

fără

a fi autorizat,

compromiţând

prm asta

acţiunea

brigăzii •
57

Ordin reluat întru-câtva şi către comandantul Batalionului I, locotenentcolonelul Linde, căruia îi ordona pe 18 septembrie, orele 9,40 a.m. să rămână pe
poziţii doar cu forţele strict necesare şi indispensabile, restul să fie trimise
brigăzii care dădea lupte grele: "pentru că în operaţiile din cele două zile din
urmă nu v-aţi trimis unităţile batalionului, din care cauză s-a compromis
acţiunea brigăzii, rămâneţi în grea răspundere" 58 .
Ameninţări cu care s-a încheiat "Carnetul de Campanie nr. 4" şi a
început "Carnetul de Campanie nr. 5", ameninţări care dezvăluie imensa
tensiune, situaţia ne mai întâlnit de periculoasă şi încrâncenarea luptelor.
Facem o scurtă paranteză pentru a reaminti că sublocotenentul de
rezervă Motaş Ştefan a fost încadrat la Batalionul III, Compania a X -a.
Batalion comandat de căpitanul Roiu, care raporta pe 18 septembrie
orele 2 a.m. că inamicul cu care se confruntase până atunci s-a retras, astfel co
locotenent - colonelul Piperescu a dat ordin ca sectorul de pază, asigurat de
două companii cu o noapte înainte, să fie afecta unei singure companii, mai
exact celei ce susţinuse lupta din ziua precedentă 59 .
Situaţia continua să fie destul de grea, militarii regimentului rezistând
din ce în ce mai greu unei presiuni foarte mari, prin care inamicul dorea cu
orice preţ să spargă frontul. Dovadă ordinele din ce în ce mai exasperate şi mai
ameninţătoare ale comandantului de regiment. Precum cel adresat maiorului
Georgescu pe care îl mustra telefonic că nu ţine legătura cu punctul de
comandă, că nu comunică situaţia zilnică şi mersul operaţiilor. Ordin scris cu
altă grafie decât cele precedente scrise de adjutantul regimentului, ceea ce ne
determină să credem că este scrisul nervos al locotenent-colonelului
Piperescu 60 . Ordin repetat şi locotenent-colonelului Linde, însă în mod clar scris
de adjutantul regimentului 61 •
În ordinul de operaţii din ziua de 19 septembrie, locotenent-colonelul
Piperescu raporta Brigăzii 37 Infanterie că în rezervă se află companiile a X-a şi
a XI-a62 .
Nu pentru mult timp însă, căci pe la orele 11 a.m. comandantul
Batalionului III semna ordinul de a-şi disloca forţele la Orşova 63 , regimentul
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primind misiunea de executa atacul decisiv. Dar şi de data asta Batalionul III,
batalionul sublocotenentului Motaş a fost trecut în rezerva regimentului 64 .
Aşa cum spuneam mai sus, dosarul cu nr. 51, chiar dacă este inventariat
înaintea celuilalt dosar cu carnete de campanie, cronologic cuprinde documente
din perioada 19 septembrie - 14 octombrie 1916. Ca număr de file "Carnetul de
Campanie nr. 6" are 27 de file, "Carnetul de Campanie nr. 7" are 41 de file, cel
cu nr. 8 are 38 de file, nr. 9 are 26 de file, iar nr. 10 are 27 de file.
Prin urmare, în carnetul nr. 6 se regăsesc ordinele de operaţii din zilele
de 19 septembrie şi 20 septembrie, documente ce încă de la prima lectură
constatăm că rămân mărturia eşecului campaniei pornită dinspre Moldova.
Pe prima filă cu greu se pot descifra cele scrise, pentru că autorul
acestor rânduri a folosit creionul chimic. Şi mai mult decât atât, cum dosarul nu
are coperta cartonată, numeroasele manipulări la care a fost supus, în mod
evident prima filă având mai mult de suportat, a făcut ca cele scrise să se
estompeze. Sinfsurele cuvinte descifrabile sunt "[ ... ]operaţiunile ce
5
întreprindeţi[ ... ]" •
Despre degringolada armatei române la mij1ocu11ui septembrie, deci la
nici o lună de la începutul operaţiunilor, putem citi încă de la fila 2, când pe 19
septembrie la orele 5 p.m. comandantul regimentului se adresa comandantului
Batalionului II pentru a-i explica de ce nici până în acel moment nu iniţiase
atacul, aşa c-um primise ordin 66 . Drept urmare, maiorul Rekais din Regimentul
13 Infanterie a fost împuternicit să preia comanda Batalionului II, deoarece
locotenent-colonelul Linde nu era de găsit 67 •
Aceeaşi derută domnea şi în rândurile Batalionului 1, comandat de
maiorul Georgescu, care în loc să se afle cu trupele la Orşova, conform
ordinului, s-a deplasat la St. Imnel, unde după opinia lui Piperescu a stat
inactiv 68 .
În aceste condiţii, maiorul Rekais a primit ordin să se execute atacul
decisiv. Situaţia grea în care se găseau militarii români este subliniată de
nedumerirea cu care locotenent - colonelul Piperescu se adresa maiorului
Rekais, ca un răspuns la un raport anterior: "nu pricep fraza cum te ţine
Compania a XII-a pe loc, împinge-o la atac. În război nu se ezită" 69 .
La orele 7 a.m. ale zilei de 20 septembrie, comandantul regimentului
raporta Brigăzii 37 Infanterie situaţia frontului, spunând că pe unele aliniamente
64
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se mai auzeau focuri de armă şi strigăte de "ura", iar sporadic scurte dar intense
dueluri de artilerie. Cât despre primele batalioane, în continuare nu exista nici o
. 70
ştrre .
În această situaţie, Batalionul III, subunitatea în care era încadrat
sublocotenentul Motaş, aflat până atunci în rezervă, a primit ordin să înainteze
până la poziţia noastră de artilerie, comandantul Piperescu găsind că este
necesar să transmită comandantului de batalion ordinul: "veţi ţine trupa strâns
în mână" 71 , destul de semnificativ, după opinia mea, pentru starea morală şi
disciplinară a armatei noastre.
Atacul am putea spune că a fost destul de reuşit dacă citim raportul
înaintat mai târziu brigăzii, unde se spunea că din informaţiile preluate de la
răniţii evacuaţi, inamicul a fost respins. Spuse întărite de convoaiele cu
prizonieri ce se scurgeau prin dreptul punctului de comandă: la orele 8,27 un
convoi cu 60 de prizonieri, peste câteva minute un alt convoi cu 30 de
prizonieri, între care şi un colonel 72 , iar la 9,05 a.m. au mai trecut alţi 9
prizonieri, dintre care doi răniţi 73 .
74
Însă inamicul nu ceda, luptele reluându-se după ora 9 a.m. , mai ales
prin tir de artilerie unde s-a dovedit foarte activ 75 .
În aceeaşi zi, la orele 11 ,35 s-a lămurit şi enigma locotenent colonelului Linde, care rănit grav şi scos din luptă a fost adus la punctul de
comandă al regimentului, unde a raportat că la flancul drept inamicul fusese
respins şi alungat, că batalionul său a sfărâmat trei rânduri de sârmă ghimpată şi
că a distrus calea ferată din pădure pe o mare întindere, stricând macazurile şi
făcând-o inoperabilă76 .
După-amiaza,

militarii români au trecut la consolidarea poziţiilor
cucerite şi la executarea ordinului ca patrule conduse de sergenţi destoinici să
iasă pentru a captura militari inamici răzleţiţi de la care să se obţină
informaţii 77 .
Însă asta era doar pauza binemeritată, căci pe întreg frontul presiunea

inamicului era foarte mare, fapt ce 1-a determinat pe comandantul regimentului
să dea ordin la orele 7,25 p.m. ca în cazul când batalioanele nu se pot menţine
pe poziţii, să se retragă pe timpul nopţii pe un aliniament ce oferea condiţii
naturale mult mai bune pentru apărare. Pe noile poziţii se ordona fortificarea şi
70
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,,riguros oprită orice ofensivă. La focurile inamicului se va răspunde prea puţin
şi la atacurile lui se va căuta a-l respinge numai. Situaţia noastră depinde de a
întregii Armate de Nord"78 •
Cu această ocazie, regimentul s-a organizat, Compania a X-a, unde era
încadrat personajul nostru, a fost subordonată Batalionului II.
Şi aceasta este ultima informaţie referitoare la luptele susţinute de
Regimentul 69 Infanterie în toamna anului 1916 pe frontul din Transilvania.
În stadiul actual al documentării, putem să spunem că sublocotenentul
Motaş Ştefan a fost numit la comanda Companiei a III -a după 13 octombrie,
într-una din zilele intervalului de timp 14-19 octombrie 1916, poate chiar pe 13.
Ipoteză susţinută de raportul înaintat de Regimentul &9 Infanterie pe 28
octombrie 1916 către Brigada 37 Infanterie prin care se arăta că la acea unitate
nu au existat situaţii de neplata soldelor, după cum fuseseră numeroase alta
cazuri. Militarilor din acest regiment li se plătise solda pe luna septembrie 1916,
între zilele de 5 şi 9 ale lunii. Până şi cele două excepţii fuseseră soluţionate.
Astfel, la compania 1 plata s-a făcut pe 27 septembrie, întârzierea datorându-se
schimbării comandantului acelei subunităţi, sublocotenentul Şeptilici, care nu a
făcut în timp util ştatul de plată, motivând că de vină era furierul care nu
executase ordinul său în acest 79 sens.
De altfel, sublocotenentul Şeptilici a fost pedepsit. La ordinul
comandantului Diviziei 8 Infanterie, colonelul Niculescu, comandantul Brigăzii
37 Infanterie, scria în rezoluţie pe 15 noiembrie 1916, ca asupra foedepsei să
dispună comandantul regimentului 69 Infanterie şi apoi să raporteze 0 .
Cea de-a doua excepţie a fost la Compania a III-a unde s-au făcut plăţile
până în luna octombrie. Când a venit ziua de plată, chiar pe 13 octombrie,
comandantul companiei, căpitanul de rezervă Constantinescu Grigore a fost dat
dispărut. Nu s-a mai aflat nimic despre, nici măcar trupul căzut la datorie nu a
mai fost găsit. În momentul dispariţiei, banii pentru solde se aflau asupra sa, aşa
81
că este lesne de înţeles de ce nu s-au efectuat plăţile la timp .
Prin urmare, cum în ordinea de bătaie a regimentului din 19 octombrie
1916, sublocotenentul Motaş Ştefan a fost trecut ca fiind comandantul
Companiei a III -a, putem să afirmăm că data de numire a fost între 13 şi 19
octombrie 1916 82 .
Front de unde s-a retras până în Moldova, astfel că în luna octombrie
această unitate a participat la luptele pentru oprirea ofensivei inamice de la
78
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stabilizarea frontului. Fapt ce a permis dislocarea multor
pe fronturile unde era necesară prezenţa lor. În felul ăsta,
sublocotenentul Motăş cu regimentul său a ajuns pe frontul unde se încerca
stăvilirea ofensivei inamice dinspre Curtea de Argeş. După cum bine se ştie, nu
s-a reuşit, Ştefan Motăş trăind trista experienţă a retragerii, când i-a fost dat să
vadă neomenia şi disperarea ce a putut să cuprindă ostaşul român.
Străpungerea realizată de inamic pe Jiu şi necesitatea de a evacua în faţa
forţelor copleşitoare ale inamicului, teritoriul Olteniei, a impus modificări în
consecinţă ale dispozitivului strategic român. Flancul stâng, ca şi forţele
Armatei 2 române, aflate la Nord de Câmpulung şi în defileul Prahovei, au fost
obligate să se replieze. Corpul 1 român a căutat să facă faţă "Grupului Krafft",
producându-i cât mai multe pierderi şi retrăgându-se organizat. Pe un teren
foarte accidentat, cu înălţimi care depăşeau 1000 de metri şi pe un timp care
devenise nefavorabil, ostaşii români au luptat cu abnegaţie, căutând să întârzie
cât mai mult înaintarea inamicului pe direcţia generală Sălătruc, Curtea de
Argeş. În acelaşi timp, "Gupul general Morgen" a forţat apărarea română de la
Nord de Câmpulung Muscel, unde rezista "Grupul Nămăeşti", cu scopul de a-şi
deschide drumul pe direcţia Piteşti, Târgovişte. Apărarea deosebit de dârză nu a
cedat terenul decât după 20 noiembrie şi atunci numai după ce trupele inamice
au reuşit să pătrundă pe căile de retragere ale acestei brave grupări române 83 .
Pe 16 noiembrie 1916, retrăgându-se alături de militarii săi,
sublocotenentul nostru a ajuns la Piteşti. Aici atmosfera era dezastruoasă, după
cum consemna comandantul unităţii, că pe la orele 11 a. m. am primit ordinul
nr.233 al Brigăzii 37 Infanterie de a continua retragerea cu direcţiunea Găvana
Piteşti- Bradu de Jos, unde urmau să ocupe o nouă poziţiune.
Imediat s-au adunat în Golăşeşti, Batalioanele 1şi 3 ŞI după ce
trimiseseră ordinul de retragere şi Batalionului 2, s-au pus în marş în

unităţi

direcţiunea ordonată.

Un lucru ce 1-a impresionat mult în această zi pe comandantul unităţii şi
a contribuit mult la scăderea moralului nostru, că vedeau ţara pierdută, a fost
prin Piteşti. Prin acest oraş s-au retras în acea zi şi cu o zi înainte toată armata
de pe acest front şi pe 16 noiembrie chiar erau atâtea tunuri pe străzi,
amestecate cu diferite căruţe de ale refugiaţilor, atâtea trăsuri militare,
amestecate cu trupe de infanterie ce fugeau aproape, încât de abia atunci şi-a dat
seama ce înseamnă o retragere dezastruoasă. În oraş era o jale de nedescris.
Ici şi colo prin vitrinele unor magazine, se vedeau proclamaţiuni către
populaţie să fie liniştită şi să sufere cu resemnare ocuparea duşmanului. În altă
parte s-a văzut o listă de notabilităţile oraşului, care vor ieşi cu pâine şi sare
nemţilor în cale, să le predea oraşul. "Ce vrei, însărcinare ruşinoasă, dar ce
83
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aveau ei, sărmanii, de făcut!" scria cu durere comandantul Regimentului 69
lnfanterie.
Pentru ca mai departe să continue: "până acum, fiind tot mereu pe front,
nu ne dădeam seama ce urmează după retragerea noastră, şi ce rămâne în urmă
pradă duşmanului. În acest oraş am văzut şi ci ochii în lacrimi ne-am adus
aminte, retragerea lui Napoleon din Rusia".
Pe la ora 7 seara s-a ajuns în satul Bradul de Jos, unde s-au oprit. Pentru
noapte s-au luat măsuri de pază, instituindu-se spre V şi N de acest sat, un
serviCIU regu 1at de avan-postun·84 .
Îndrăznim să afirmăm că şi acele tragice privelişti I-au inspirat pe Ştefan
Zeletin în scrierea nuvelei Retragerea publicată în 1926, unde printre altele nu
se sfieşte să scrie despre soldaţii care cerşeau mâncare la porţile ţăranilor sau
furau din spatele curţilor, retragerea armatei fiind considerată "foarte puţin
glorioasă: soldaţii români au căzut pe drumuri de foame şi oboseală, în
85
nesfârşite marşuri de retragere şi au rămas în mâinile duşmanului" .
Odată ce retragerea a fost încheiată, militarii Regimentului 69 lnfanterie,
asemeni tuturor celor din armata română au fost cantonaţi în Moldova, unde au
trebuit să facă faţă şi altor provocări.
În ceea ce privea starea fizică a cantonamentului, s-a considerat că
bordeiul era cea mai bună soluţie pentru remedierea lipsei de spaţiu pentru
cazare.
Misiune deloc uşoară, după cum avea să raporteze comandantul
regimentului pe 9 ianuarie 1917, care arăta că dând curs primului ordin de
construirea bordeielor, în urma calculului făcut în funcţie de efective, a
constatat că erau necesare 57 de bordeie numai pentru adăpostirea oamenilor,
lăsând de o parte animalele. După ce bordeiele au fost trasate pe locul indicat,
lucrările au demarat imediat, însă după numai două zile au şi încetat în urma
ordinului telegrafic al Diviziei 14 infanterie.
În timpul celor două zile nu s-a reuşit decât trasarea şi săparea unui a
singur bordei de companie, în adâncime de maxim 40 cm. Fapt ce 1-a
determinat pe locotenent-colonelul Georgescu să opineze pe seama experienţei
căpătate în cele două zile, că lucrarea nu va putea fi terminată decât cel mai
devreme după o lună şi jumătate, căci pe lângă cele 57 de bordeie mai trebuiau
executate şi adăposturile pentru cai, pentru cancelariile administrative şi nu în
ultimul rând, pentru ofiţeri. Comandantul regimentului a ţinut să precizeze că în
estimarea acestei perioade a ţinut seama că în paralel cu construirea bordeielor,
trupa trebuia să mai facă şi instrucţie, fapt primordial şi în refacerea şi
o
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reorganizarea armatei, astfel

că

în nici o zi nu puteau participa

toţi

oamenii la

construcţie.

Dar nu numai instrucţia făcea imposibilă participarea întregului efectiv
la construirea bordeielor, ci şi lipsa acută de unelte, căci cu cele ce le avea la
dispoziţie, uneltele a două trăsuri de terasieri şi cele individuale, nu se putea
lucra cu prea mult spor. Unelte speciale pentru construcţii nu numai că lipseau
regimentului, dar nici la partea sedentară, nici prin împrejurimi nu se puteau
găsi îndeajuns.
Şi cum toate astea nu erau suficiente, vremea absolut improprie oricărei
construcţii, împiedica orice iniţiativă. Mai mult decât atât, locul destinat
construirii bordeielor era umed şi cu desăvârşire insalubru, făcându-le
nelocuibile. Însă nici afară nu mai puteau fi ţinuţi oamenii, riscul de
îmbolnăvire fiind foarte mare.
Aceasta fiind situaţia, locotenent-colonelul Georgescu a solicitat
aprobarea şi intervenţia ierarhică a brigăzii pentru a se renunţa la ideea
construirii bordeielor, deoarece inconvenientele relativ la disciplina trupei
datorată situaţiei expusă mai sus, depăşeau cu mult avantajele unor asemenea
locaţii 86 .
După ce a luat notă de acest raport, Brigada 37 Infanterie a raportat
Diviziei 14 Infanterie pentru a cere unelte şi materiale de construcţie, după cum
făcea cunoscut Regimentului 69 Infanterie, încă de a doua zi, 1O ianuarie
1917 87 •
Corespondenţa a mai durat câteva zile, însă în toate ordinele sosite la
regiment se cerea continuarea lucrărilor 88 .
Aflat în cantonament în localitatea Bâlciul, comandantul Regimentului
69 Infanterie raporta Brigăzii 37 Infanterie, al cărei punct de comandă era la
Miroslava, despre rezultatul vizitei medicale executată în ziua de 12 decembrie
1916, pe când unitatea se afla la Mărăşeni 89 .
Concluzii ce nu erau câtuşi de puţin optimiste, găsindu-se 22 de oameni
cu bronşită, cinci cu degerături uşoare, mulţi cu dureri reumatice, şase militari
cu diaree, alţi şase cu hiperemie, 16 cu conjunctivită catarală, alţi şase cu
conjunctivită foliculară, nouă cu frunculoză, doi cu eczeme, patru cu nevralgii
şi 12 cu eroziuni. În general, toţi oamenii aveau paraziţi, chiar şi ofiţerii. De
asemenea apăruseră numeroase debilităţi datorită marşului făcut în ultima
vreme, în mare parte executat noaptea şi pe drumuri noroioase şi desfundate 90 .
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Pe seama situaţiei prezentată de medicul unităţii, locotenent-colonelul
Georgescu concluziona că starea sanitară avea drept cauze atât oboseala şi
efortul din timpul marşurilor, cât şi condiţiile insalubre din cantonament, căci
de multe ori din cauza aglomeraţiei de trupe, militarii regimentului au fost
nevoiţi să doarmă sub cerul liber pe o vreme rece şi umedă 91 •
Un alt motiv pentru care oamenii erau expuşi îmbolnăvirilor era starea
avansată de degradare a încălţărilor, sau chiar lipsa lor92 .
Pentru a se preveni înrăutăţirea stării sanitare, comandantul regimentului
a solicitat că până se va ajunge în tabăra destinată cantonării, să se acorde un
repaus absolut de câteva zile tuturor rnilitarilor 93 .
Totodată, pentru stârpirea paraziţilor se solicita trenul baie şi etuva de
deparazitare, pentru ca toate efectele să fie curăţite. Cât despre încălţăminte, din
nefericire, se raporta că la acel moment nu se putea face nicio reparaţie,
deoarece lipsea orice material, rămânând ca la sosirea în zone de refacere să se
94
înlocuiască toată încălţămintea degradată .
În limita posibilităţilor, unele solicitări au fost satisfăcute, altele nu. Cert
este că pentru prevenirea epidemiei de holeră, militarii şi ofiţerii regimentului
au fost vaccinaţi în zilele de 24, 26 şi 27 decembrie 1916, pe când se aflau în
cantonament la Văculeşti 95 .
Sublocotenentului Motaş i-a venit rândul la vaccin pe 26 decembrie
1916, după cum rămâne notat în tabelul înaintat d regiment către brigadă pe 30
decembrie 191696 .
În statul nominal al ofiţerilor regimentului din data de 30 decembrie
1916, sub locotenentul Motaş se află la nr. 16, comandant la Companiei a III -a97 •
La fel de greu avea să fie şi pornirea şi funcţionarea morilor, după cum
o dovedeşte raportul locotenent -colonelului Georgescu din 21 ianuarie 1917,
prin care arăta că şef al subcentrului de reaprovizionare Dorobanţi a fost numit
sublocotenentul Darie Miltiade, în sarcina sa fiind, printre altele, şi funcţionarea
morilor.
Misiune deloc uşoară, căci punerea morilor în funcţiune a fost blocată
de lipsa combustibilului: cum ambele mori aveau motoare pe benzină şi cum
acest combustibil era imposibil de procesat în acele vremuri, morile puteau fi
puse în funcţiune numai cu locomobile care ardeau paie sau lemne. Ori acest
lucru impunea un alt aranjament şi o altă instalaţie decât cea care avea motorul.
91
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Toate astea au făcut ca la data raportului să funcţioneze doar moara din
i s-a pornit motorul cu benzina de căpătat, pe când la cea de-a
doua s-a optat pentru instalarea locomobilei 98 •
Ultima informaţie cu privire la încadrarea locotenentului Motăş a fost de
la sfărşitul anului 1917. În ordinea de bătaie a Regimentului 1 Marş al Diviziei
4 Infanterie, Motaş Ştefan este înscris cu gradul de locotenent rezervă, cu
observaţia "clasat bun serviciu activ M<arele> C<artier> General nr.
29751/25.12.1917", iar cu creionul completat "şc<oala> antenă" 99 •
Din cele prezentate mai sus ne exprimăm speranţa că prin informaţiile,
în mare parte inedite, culese din arhivele militare, am reuşit să realizăm
obiectivul propus, anume de a întregi biografia lui Ştefan Zeletin pe seama
documentelor identificate, repet, într-o proporţie covârşitoare fiind inedite.
Cât despre omul Ştefan Zeletin putem spune că a avut un destin nu cu
mult diferit faţă de al multor contemporani ai săi, oameni politici, de cultură sau
care şi-au adus contribuţia la progresul din domeniul ştiinţei. Oameni care au
plecat din lumea provinciei, rurale sau urbane, care au beneficiat de o educaţie
serioasă şi consistentă, atât în familie, promotoarea unor valori solide de
moralitate şi spirit civic, cât şi la şcoală, sistem educaţional cu atenţie şi cu
eforturi construit de o societate ce se afla în plin proces de modernizare,
construcţie în care sistemul de învăţământ, ca garanţie a devenirii generaţiilor
următoare, reprezenta un pilon important al proiectului naţional de
modernizarea societăţii româneşti.
Oameni care şi-au adus pe deplin contribuţia la dezvoltarea societăţii
româneşti, în toate domeniile, dar care au fost de prea multe ori eclipsaţi de
hagiografia oficială a momentului, fie din anii interbelici, fie din perioada
comunistă. Personalităţi aflate în umbră în mod constant, fie lăsate în spate
intenţionat ca dezirabili ai regimului politic, fie retraşi voluntar din motive de
incompatibilitate cu clasa politică sau ideile politice ale momentului.
Şi nu în ultimul rând, Ştefan Zeletin s-a aflat printre personalităţile al
căror destin a fost marcat de cele enumerate mai sus, dar care s-a frânt brusc
sub povara neajunsurilor îndurate, măcinate de boli fără leac. Soartă care a
contribuit cu propria măsură la marginalizarea prin uitare de către confraţii din
lumea culturală şi ştiinţifică.
Dar cum şi în acest univers paradigmele se schimbă rapid, generând
între altele propria modă, aceste personalităţi sunt aduse în centrul atenţiei şi
reevaluate. Aşa cum s-a întâmplat şi cu Ştefan Zeletin după Decembrie '89, prin
republicarea şi reanalizarea dintr-o altă perspectivă a operei sale.
Dorobanţi, căreia
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DOCUMENTE REFERITOARE LA ISTORICUL
ORAŞULUI SULINA ÎN TIMPUL PARTICIPĂRII
ROMÂNIEI LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Mariana-Delia POHRIB
Documents regarding the History of the Town of Sulina,
during Romania's Participation in the WWI
Summary
The article brings to the fore of historical research several still unpublished
documents belonging to the archive fund of the European Comrnission of the Danube
and dealing with the history of the town of Sulina, during Romania's participation in
the WWI. The study doesn't claim to be an exhaustive approach of the complex
situation of the town of Sulina, during the WWI, such a project involving the
expanding of the researches upon other historical sources and archive funds, apart from
those of the European Commission of the Danube (1856-1949). Nevertheless, we
consider that the data and the information conveyed by the present article could
contribute to a future comprehensive monograph of the town of Sulina.
Key Words: history of the town of Sulina, European Comrnission of the Danube,
WWI

Comandamentul Militar al Portului Sulina, prin It. comandor Eugeniu
Botez, informa, în luna iulie a anului 1917, Ministerul Afacerilor Străine în
legătură cu situaţia supuşilor statelor ostile aflaţi în serviciul Comisiei Europene
a Dunării (CED). Ordinul de arestare a acestora a venit în ziua de 14 august
1916, iar cel de ridicare şi internare două zile mai târziu. De remarcat poziţia
oficialului care, deşi nu primise instrucţiuni speciale în acest sens, s-a opus
internării, apreciind că străinii din această categorie trebuiau consideraţi într-o
situaţie excepţională. Printr-un ordin telegrafic al Prefecturii judeţului Tulcea,
se menţiona că şi străinii de la CED urmau să fie ridicaţi, fapt care s-a şi
întâmplat pentru un număr de 44 de angajaţi. Cu toate acestea, comandantul a
reuşit, împreună cu inginerul rezident, să convingă autorităţile ca o parte dintre
ei, aproximativ 30, să fie opriţi, printr-un document în care se sublinia că
aceştia sunt nevinovaţi şi că sunt absoluţi necesari serviciului.
La data de 30 august 1916, au sosit la Sulina instrucţiuni de la
Ministerul de Război, în care se stipula că personalul CED îşi va desfăşura
activitatea normal şi numai acei bănuiţi că ar întreprinde acţiuni ostile, prin
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intermediul delegatului României, să fie puşi la dispoziţia organelor locale ale
Siguranţei Generale a Statului.
Autorităţile române, în cele din urmă, n-au mai solicitat internarea
cetăţenilor străini din Sulina. Spre sfărşitul anului, în luna decembrie, ruşii au
intervenit pentru îndepărtarea tuturor celor rămaşi, chiar şi a cetăţenilor
aparţinând unor ţări neutre, cum era viceconsulul grec şi cei câţiva greci din
Sulina. În urma stăruinţelor autorităţilor române şi a inginerului rezident, ruşii
au renunţat, mulţumindu-se a scoate din Sulina doar pe viceconsulul elen.
La scurt timp însă, în urma unui ordin general, Prefectura a dat ordine
severe Poliţiei locale de a strânge toţii supuşii străini şi a-i trimite spre
internare. Ca reacţie din partea reprezentanţilor CED, au fost făcute intervenţii
pe lângă comisarul Guvernului, arătându-se că aceşti străini sunt într-o situaţie
excepţională, aducând drept argument unele prevederi din Actul public (1865),
în care se sublinia că: "personalul şi materialul CED se vor bucura de
neutralitate în caz de război, deopotrivă respectate de toţi beligeranţii".
Reprezentanţii CED, bineînţeles, susţineau că această prevedere nu includea şi
pe supuşii care se vor dovedi a fi vinovaţi, însă măsura internării nu trebuia
aplicată ca o măsură generală, ci individual, de la caz, la caz. Un alt argument
era acela că o asemenea măsură nu era justificată la Sulina, unde o parte dintre
aceşti străini se găseau în serviciul armatei ruse, plătiţi cu lefuri consistente, în
genere specialişti care nu puteau fi înlocuiţi la atelierele CED, conduse de
Marina Rusă. Pe cât a fost posibil, personalul CED a căutat să respecte
condiţiile de neutralitate prevăzute în Actul Public, evitând implicarea în
probleme privind părţile beligerante. Având în vedere cele expuse, comandantul
militar al Portului Sulina a rugat pe ministrul de Război să intervină pe lângă
Direcţia Siguranţei Generale pentru a ordona ca ridicarea în vederea internării a
angajaţilor C.E.D să nu se facă în general, ci numai individual, la recomandarea
. .
.
··1
acestei mstltuţn .
În urma rapoartelor înaintate de comandantul portului Sulina, It.
comandor Eugeniu Botez, şi a inginerului rezident, E. Magnussen, delegatul
României în cadrul CED, Duiliu Zamfrrescu, intervine la sfărşitul lunii iulie
1917 la ministrul Afacerilor Interne, Ion I.C. Brătianau: "Am avut onoarea în
mai multe rânduri a atrage binevoitoarea atenţie a Guvernului Regal asupra
nerespectării de către Siguranţa Statului a instrucţiunilor ce mi-au fost date de
Ministerul Afacerilor Străine, de acord cu Ministerul de Război, asupra modului
de procedare cu personalul Cornisiunii Europene suspectat.
Revin din nou asupra acestei chestiuni, rugându-vă cu toată insistenta să
binevoiţi a cere celor în drept respectarea tratatelor internaţionale, precum şi o
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia Europeană a Dunării. Delegatul României, d.
5811917, f. 16-17.
1
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apreciere a intereselor Statului angajat în războiul crâncen de
astăzi, permiţând străinilor ce au mai rămas în serviciul Comisiunii Europene a
continua munca lor, spre binele şi folosul guvernului român, ca şi a guvernului
rus. Dacă Siguranţa Statului are indicii grave asupra vreunuia din funcţionarii
sau lucrătorii Comisiunii Europene, rămaşi actualmente liberi, o rog să se
adreseze d-lui comandant militar al Portului Sulina, care va da urmare cererii
Siguranţei Statului, când probele vor fi suficiente. Timp de zece luni, străini
aceştia au avut o purtare ce nu lasă nimic de dorit. Astăzi, când pentru interesul
suprem al războiului şi al menţinerii adâncimii Dunării Comisiunea Europeană
a pus la dispoziţia armatelor aliate toată averea sa, ar fi o chestiune diplomaţie
elementară să nu se treacă peste garanţia pe care o oferă Comisiunea prin
organele sale locale" 2 .
Printr-un raport datat 8 august 1917, locotenent comandor Eugen Botez,
comandantul Portului Sulina, aducea la cunoştinţa ministrului delegat al
României în cadrul CED numeroasele probleme legate de predarea vaselor de
dragat aparţinând Comisiei către ruşi, în sensul că aceştia din urmă nu doreau să
se supună unor reguli care le angajau responsabilitatea.
Reprezentanţii Comisiei, pentru a evita mai târziu eventuale neajunsuri
şi proteste de ambele părţi, doreau ca:
1. Toate solicitările privind materialul flotant să fie făcute în scris,
precum şi confrrmarea primirii acestuia. Materialul luat până la acea dată, în
mare parte, fusese rechiziţionat abuziv, fără forme şi fără a exista o solicitare
scrisă în acest sens, astfel încât din partea ruşilor nu exista niciun fel de
responsabilitate. Inginerul Sevelov, directorul lucrărilor de asigurare a
navigabilităţii, declarase că nu-şi asumă responsabilitatea decât pentru vasele
întrebuinţate în serviciul său, prin urmare nu-l interesau vasele preluate de alte
servicii ale marinei sau armatei ruse.
2. Pavilionul CED să fie arborat de toate vasele închiriate de ruşi,
indiferent unde se vor afla (câteva din vasele "închiriate" navigau deja sub
pavilion rusesc).
3. În caz de evacuare a Sulinei, cele trei drage de mare urmau să fie puse
la dispoziţia CED, pentru a se putea refugia sub protecţia flotei ruse. În
momentul redactării raportului, la Sulina CED nu mai avea niciun vas maritim,
şi după experienţa neplăcută avută cu ocazia căderii Constanţei, nu mai putea
marja pe sprijinul flotei ruseşti. În jurul acestui aspect discuţiile au fost destul
de aprinse, inginerul rus exprimându-se în termeni destul de duri şi tranşanţi:
"Nu putem să ne angajăm a pune dragele la dispoziţia CED în caz de evacuare,
căci probabil nici nu vor sta aici. Avem mare nevoie de a lucra cu ele la Chilia.
Le plătim şi facem ce voim cu ele, putem să le şi înecăm pe toate". S-a
mai

2

dreaptă
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numai dragele de rezervă sunt disponibile, deoarece trebuie să
canalul Sulina, care, în lipsa unei acţiuni de dragare continue, în
scurt timp ar fi devenit impracticabil, datorită depunerii aluviunilor. Şi de
această dată, reprezentantul Rusiei a replicat: "Nu poate să-i privească pe ruşi
dacă gura Sulinei se va închide prin depuneri ... Natura e vinovată!"
Situaţia s-a agravat şi mai mult a doua zi, când ing. şef M. Georgescu şi
comandantul Eugen Botez luau cunoştinţă de la Sevastopol de faptul că urmau
se acorde mult mai multă atenţie braţului Chilia, unde urmau să fie deplasate
toate dragele, lăsând la Sulina numai draga Sonderson. Cum o nenorocire nu
vine niciodată singură, peste câteva zile o dragă rusească avea să înceapă
lucrările la gura Stori Stambul, pentru a asigura o adâncime de 12-13 picioare.
Asupra acestei lucrări mai avuseseră şi altă dată loc discuţii aprinse, deoarece ar
fi fost dăunătoare gurii Sulina, care era foarte aproape de zona unde aveau loc
aceste lucrări, şi tot curentul de coastă ar fi depozitat nisipul la gura Sulinei 3 .
La data de 9/22 decembrie 1917, inginerul şef al Serviciului Tehnic din
cadrul CED, M. Georgescu, adresa ministrului delegat din partea României în
cadrul CED, Duiliu Zamfirescu, o scrisoare personală în care îl informa în
legătură cu starea de spirit existentă la Sulina: "Stimate Domnule Ministru, mă
laud mai întâi cu sănătatea, pentru care mulţumesc lui Dumnezeu că mi-o ţine
în bună stare. Îi mulţumesc, de asemenea, că e posibil ca în curând să ne scape
de aici cu totul de ruşi, deoarece se spune că chiar amiralul Neniukov,
comandantul forţelor ruse de pe Dunăre, ar fi cerut, şi s-ar fi aprobat, ca trupele
ruse de aici să fie duse în Basarabia şi înlocuite cu regimente româneşti. În un
asemenea caz, vom putea respira mai în libertate. Soldaţii ruşi au început să se
dea în Sulina la distrug eri, furturi şi omoruri. Au omorât în mod barbar, cu
lovituri de pat de puşcă în cap, pe un ofiţer de-al lor, se zice pentru a-i fura nişte
bani şi au început a ameninţa cu moartea şi pe ofiţerii români, iar făptuitorii nu
au fost urmăriţi. Din această cauză s-au adus până acum vreo două companii de
soldaţi români, care, înfiinţând santinele şi patrule prin oraş, au restabilit
liniştea şi ordinea, încât putem zice că acum suntem în siguranţă.
Am scăpat deja şi de Puzanoff, care, fiind înştiinţat de un devotat că a
doua noapte după omorârea ofiţerului rus a fost condamnat de comitetul secret
bolşevic să fie omorât şi el, cu o mutră disperată, în seara nopţii hotărâtă, a
venit la mine împreună cu comandantul român local implorându-mă să-i scap
viaţa. Deşi a fost către Comisiune mai mult decât răuvoitor, l-am expediat
noaptea cu o şalupă a noastră la Chilia Română, unde a ajuns bine. Din cele ce
am aflat pe urmă, dacă nu i se înlesnea fuga pe apă, ar fi fost prins, uns cu gaz şi
ars în piaţă, aşa de mare ură au prins pe el tovarăşii soldaţi ruşi. Dumnezeu 1-a
adus ca să-şi găsească scăparea în CED, căreia îi nega chiar existenţa. Este o
argumentat

că

deservească
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https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14
frumoasă întorsătură

291

a lucrurilor. Pe ziua de azi, aici s-au dat jos galoanele
tuturor ofiţerilor şi armata este condusă de un comitet, aşa că numai sunt nici
colonei şi nici Puzanoff, care să mă mai supere cerându-mi casa. Dacă se va
relua navigaţia până la Galaţi, cum se aude că ar fi în curs de tratative, vă rog
să-mi aprobaţi să mă duc vreo trei zile la Iaşi, unde aş avea de regulat ceva
chestiuni personale. În un asemenea caz, voi aranja ca serviciul să nu sufere.
Sper însă că atunci veţi veni şi d-voastră aici sau la Galaţi, aşa că vom putea
avea legătură mai lesnicioasă ca acum. Vă rog să comunicaţi respectele mele dlui Karstamyscheff şi sărutări de mână doamnelor. Vă doreşte sănătate şi vă
salută cu deosebită consideraţie al d-voastră devotat inginer şef, M.
4
Georgescu" •
La data de 16 aprilie 1918, prin înalt Decret Regal, Mihail Burghele este
numit delegat al României la CED, în locul lui Duiliu Zamfirescu, ministru
5
plenipotenţiar, demisionat •
Acesta adresează, la 6 august 1918, ministrului Afacerilor Străine
rugămintea de a aproba repunerea în funcţiune a liniei telegrafice şi telefonice
între Sulina şi Galaţi, linie înfiinţată încă înainte de război de Direcţia Generală
a Paştelor pentru trebuinţele CED, personalul care avea să deservească linia
urmând să fie plătit, ca şi înainte de război, tot de Comisie. Din documente
rezultă că linia telefonică încă mai funcţiona între Sulina şi Tulcea, dar se
solicita prelungirea reţelei telefonice şi telegrafice până la Galaţi şi Brăila, unde
existau agenţii de pilotaj, astfel încât noua reţea de comunicaţie să fie
independentă de cea a statului. În ceea ce priveşte legăturile de comunicaţie cu
Tulcea, acest oraş fiind în teritoriul cedat, chestiunea rămânea în suspensie,
urmând ca autorităţile române să analizeze oportunitatea instalării unui punct de
comunicaţie din Tulcea către interiorul ţării. Repararea sau reclădirea
localurilor în care urmau să fie montate instalaţiile de telefonie şi telegrafie
avea să cadă, de asemenea, în sarcina Comisiei 6 .
Practic, era solicitată reînfiinţarea vechiului serviciu dinainte de război
pe relaţia Sulina - Galaţi - Brăila, şi prin aceasta reluarea comunicaţiilor cu
agenţiile Ceamurlia, Gorgova şi Ceatal, singura deosebire fiind aceea că
legăturile dinspre ceatalul Ismailului spre Galaţi urmau să fie asigurate pe
teritoriul român, deoarece de linia Tulcea - Isaccea - Măcin nu mai puteau
dispune, linia fiind în teritoriul cedat 7 •
În ,,Foia de ordonanţe pentru populaţia civilă in teritoriul român
ocupat", care apărea la Bucureşti în ediţie bilingvă germană şi română, la data
4

5
6
7
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de 3 septembrie 1918, este
porturile Constanta, Brăila

publicată

o

Ordonanţă relativă

la carantina in
şi Sulina, de respectarea prevederilor acesteia
răspunzând generalul-feldmareşal von Mackensen. Fiecare vas care intra în
unul din aceste porturi era supus la o amănunţită cercetare sanitară şi
poliţienească. Astfel, în momentul în care avea în raza vizuală portul,
comandantul navei avea obligaţia să arboreze un steag galben şi să nu
efectueze, atât el, echipajul, cât şi pasagerii, niciun fel de comunicaţie cu ţărmul
sau cu un alt vas până în momentul în care reprezentanţii autorităţilor nu
efectuau controlul vasului pe linia poliţiei sanitare, moment după care steagul
era coborât şi comunicaţiile, respectiv înaintarea pe fluviu sau acostarea puteau
avea loc 8 •
Deşi aceste obligaţii cădeau în sarcina Serviciului Sanitar Sulina, al
cărui director era doctorul Petrescu Hagi-Stoica, comandamentul Mackensen a
luat asupra sa aceste atribuţii, deoarece aceste porturi se găseau în sfera
grupului de armate, şi în acest context măsurile luate aveau menirea de a apăra
Brăila şi teritoriul din spate de a fi invadat de boli contagioase, impunându-se
luarea de măsuri de supraveghere sanitară încă de la Sulina 9 .
În luna mai a anului 1918, un detaşament austriac a primit ordin să
construiască la Sulina 1Obarăci sanitare, care să asigure dezinfecţia şi găzduire a
unui număr de 500 de prizonieri care urmau să sosească din Rusia 10 •
Referitor la această chestiune, M. Burghele informa pe ministrul
Afacerilor Interne C.C. Arion: "Cu prilejul şedinţei ţinute (14/27 iunie 1918)
delegatul german 1-a întrebat pe cel austro-ungar despre nişte barăci ce s-ar
ridica la Sulina de către nişte autorităţi austro-ungare pentru bolnavii de
malarie, şi a zis că medicii germani ar fi protestat contra ridicării acelor barăci,
pe cuvântul că, după constatările făcute de medicii germani prin analizarea
sângelui la localnici, nu este deloc malarie la Sulina, însă, aducându-se din alte
părţi malarici acolo, este pericolul să se molipsească şi localnicii şi garnizoana.
Atunci, delegaţii germani au întrebat pe cel austro-ungar ce răspuns s-a dat la
protestarea germană, iar delegatul austro-ungar a răspuns că nu ştie nimic
despre toate aceste. Chestiunea aceasta nu s-a trecut în protocol, a fost o
convorbire, şi s-a petrecut numai între cei doi delegaţi. Eu n-am intrat în vorbă
şi nici n-am vrut a intra.
În adevăr, chestiunea se înfăţişează aşa: Precum este ştiut, la Sulina sunt
două servicii sanitare: unul este serviciul carantinar, care atârnă de statul
teritorial România, altul spitalicesc, atârnând de Comisiunea Europeană a
Dunării, compus din două spitale: unul este înfiinţat încă din timpul domniei
8

Ibidem, f. 33.
Ibidem, f. 39.
10
Ibidem, f. 43.

9
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în Dobrogea, iar al doilea din timpul domniei româneşti. Amândouă
serviciile însă, cel carantinar şi cel spitalicesc, sunt diriguite de un acelaşi
director de vreo 25 de ani, în persoana doctorului Petrescu Hagi-Stoica, numit
pentru cel dintâi serviciu de către guvernul român, iar pentru cel de al doilea de
către Comisiunea Europeană. Aşa a fost tradiţia.
Chestiunea cu barăcile pentru malarici, neexistenţi după delegatul
german, nu priveşte pe CED, ci pe guvernul român, iar eu am căderea a vorbi
numai în chestiuni atingătoare de Comisiunea Europeană sau în chestiuni dintre
guvernul român şi Comisiune.
Ceea ce mai înainte se numea, din timpul lui Mircea cel Mare, Ţara
Românească, este sub urmaşii lui teritoriu ocupat de armatele aliate de sub
comanda mareşalului german von Macknesen şi va rămâne ocupat şi după
ratificarea tratatului de pace, potrivit articolului XIV.
În vedere că armatele germane şi austro-ungare sunt acum în campanie
în Rusia contra bolşevicilor, că pentru aceasta noi le-am dat trecere prin
România pe uscat şi pe apă, că, dar, trupe vor fi trimise într-acolo şi se vor
întoarce şi că vor aduce pe la Sulina pe prizonierii lor pe care îi vor afla în
Rusia, Serviciul Sanitar al armatei von Mackansen a găsit că este nevoie a
înfiinţa la Brăila serviciul carantinar pentru ce va veni din Rusia, oameni şi
mărfuri. Când, însă, a fost să facă aceasta, s-a găsit că este mai bine să se facă
tot la Sulina marele serviciu carantinar, deoarece dacă pază bună nu va fi acolo,
atunci oraşul va putea fi cuprins de bolile lipicioase aduse din Rusia cu armata
şi prizonierii; atunci lesne va putea fi molipsită România şi cu aceasta şi
teritoriul ocupat de aliaţi, pe a cărei bunăstare sanitară ei pun foarte mare preţ,
pentru că se află încă acolo armata lor.
Găsind germanii că serviciul nostru carantinar de la Sulina nu este, după
ideile lor, înzestrat îndeajuns pentru un serviciu carantinar de însemnătatea
Sulinei, ei au cerut învoirea Guvernului nostru de a-şi aşeza acolo şi un serviciu
al lor, sub direcţiunea tot a directorului nostru carantinar, şi aducând aparate
puternice de dezinfectare, nici ale noastre nu sunt rele, dar nu sunt de ajuns, zic
ei, şi apoi nu au mai fost reparate.
Învoirea cerută a fost căpătată de la ministerul nostru de Război. Brăila
însăşi va rămâne numai ca staţie de revizie sanitară a celor trecuţi prin carantina
de la Sulina.
Mă întreb, dar, este oare măsura luată de austro-ungari cu barăcile de la
Sulina pentru malarici, numai pentru a nu rămâne mai prejos de germani, sau
este tendinţa lor de a se aşeza la Sulina şi sub formă de serviciu sanitar? Nu pot
da încă un răspuns. Mă mărginesc dar numai a vă pune în cunoştinţă de cele ce
întâmplător am aflat. Ss. M. Burghele"ll.
11
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Dr. A Ştefănescu, şeful laboratorului de bacteriologie de la Sulina, a fost
însărcinat de către Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar pentru o
întrevedere cu colonelul medic Weineck, locţiitor al generalului medic
Schumburg, şeful Serviciului Sanitar al Armatei von Mackensen, deoarece între
serviciul carantinar al armatei germane, care avea atribuţii pe linia controlării
bastimentelor militare, şi serviciul similar al statului român, care avea atribuţii
pe linia controlării celorlalte vase, a izbucnit un conflict, în sensul că primul
serviciu şi-a extins în mod abuziv atribuţiile şi asupra celui de-al doilea.
Practic, serviciul sanitar german trebuia să asigure starea de sănătate a
trupelor germane, iar cel românesc avea drept obiectiv protejarea populaţiei din
Moldova şi Basarabia.
Punctul de vedere exprimat de reprezentantul german era că guvernul
românesc a cedat, prin rezoluţia pusă de secretarul general al Ministerului de
Război, toate instalaţiile sanitare de la Sulina, precum şi orice drept de control,
astfel că singurul în drept a exercita poliţia sanitară la Sulina era serviciul
sanitar german. Reprezentantul român a replicat că drepturile de putere
teritorială şi de poliţie sanitară "ipso facto" sunt recunoscute statului român de
toate tratatele şi de toate convenţiile sanitare internaţionale. Totodată, a insistat
arătând că la Conferinţa sanitară internaţională de la Dresda (1893) chestiunea
serviciului sanitar de la Sulina a fost discutată pe larg şi că statul român a
satisfăcut atunci toate dezideratele acelei conferinţe. Cel mai important dintre
deziderate a fost construirea unei uzine de apă, şi cea construită la Sulina a fost
a doua în lume, care era pusă în funcţiune în condiţii de igienă ireproşabile.
Deşi reprezentantul României şi-a exprimat speranţa că se va găsi un
"modus vivendi" de rezolvare a divergenţelor, subliniind că pentru ca aceste
două servicii să facă operă utilă era în interesul ambelor părţi ca acestea să
funcţioneze fără fricţiuni şi să colaboreze în mod sincer la apărarea sănătăţii
publice, medicul german şi-a menţinut cu încăpăţânare punctul de vedere.
Mai mult decât atât, dr. Aurel Ştefănescu opinează că intenţia ascunsă a
germanilor, care a ieşit accidental la iveală în timpul discuţiilor, era înfiinţarea
unui serviciu sanitar comun al tuturor porturilor de la Marea Neagră şi Dunărea
de Jos, la a cărui funcţionare aveau să-şi dea concursul bulgarii, turcii şi austroungarii, conducerea urmând să fie asigurată de şermani, interesând în ceea ce
ne priveşte porturile Constanţa, Sulina şi Brăila. 1
Elocvent în ceea ce priveşte dificultăţile de aprovizionare a oraşului
Sulina cu produse de primă necesitate este memoriul semnat la 7/20 noiembrie
1918 de M. Burghele, memoriu adresat generalului A. Văitoianu, ministru de
Interne: "Organele administrative sunt sau nevigilente sau neputincioase până
acum, pentru a îndrepta lucrurile. Încercările din partea populaţiunii, între care
12
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şi funcţionarii

Comisiunii Dunărene, de a-şi procura alimente prin cumpărare
din restul ţării nu au dat rezultatele dorite, deoarece nici de la Galaţi, nici din
porturile basarabene, nu se îngăduie ieşirea de alimente. Puţin ce s-a putut
căpăta a fost cu preţuri foarte urcate, prin aşa numiţii "piraţi ai Sulinei", oameni
cu puţine scrupule şi contrabandieri de felul lor, dar şi ei sunt acum
neputincioşi.

bolile culcă la pat o populaţiune slăbită; într-o lună
numai la o cursă pe săptămână, se va închide, şi atunci
populaţiunea Sulinei va fi părăsită de restul ţării, fără alimente, chiar de s-ar
putea găsi pentru aprovizionat.
După mine, afară de o părere mai bună, ajutorul cel mai rapid şi mai bun
de a da, ar fi ca Ministerul de Război să însărcineze Comandamentul Diviziei
de Mare ca, prin convoi militar de la Chilia Veche, să aprovizioneze
populaţiunea, între care şi personalul CED, cu ce va trebui. O aprovizionare
asemenea a avut loc în primăvara anului acesta prin intendenţa Garnizoanei
Timpul este

rău,

navigaţiunea, redusă

Galaţi.
Dacă propun aprovizionarea printr-un comandament militar, este că
asemenea organe au putinţa de rechiziţionare în ţară cu preţurile maximale
stabilite de Guvern, pe când prin învoială, precum s-a încercat de curând prin
Consilierul Agricol al Deltei Dunării, s-a găsit grâu cu preţul de 16.000 lei
vagonul în judeţul Tecuci, dar nu s-a putut plăti pentru că după instrucţiuni nu
este a se plăti decât preţul maxima], iar proprietarul mărfii a refuzat a vinde cu
asemenea preţ.
Alimentarea Sulinei s-ar face, fireşte, contra plată din partea locuitorilor
şi a funcţionarilor Comisiunii Dunărene, iar comandamentul militar îi va veni
mai lesne de a se reaproviziona pe cale de rechiziţie .. .'' 13
La data de 22 noiembrie/5 decembrie 1918, M. Burghele adresează o
telegramă Ministerului de Externe, Ministerului de Interne şi Ministerului de
Război în legătură cu situaţia disperată în care se afla personalul CED referitor
la aprovizionarea cu alimente. 14 Nu ştim care a fost răspunsul la telegramă, cert
este însă faptul că la 24 nov ./17 dec. 1918 se dă permisiunea pilotului Gabriele
Gargiulo de a lipsi din serviciu, urmând să se deplaseze la Piatra Neamţ pentru
a cumpăra alimente pentru un număr de 120 de persoane din CED (5 t. fasole, 4
t. porumb, 1t. ceapă, 1 t. cartofi). 15
Într-un raport al delegatului României la CED către Ministerul
Afacerilor Străine, la data de 12/25 decembrie 1918, se face o radiografie a
navigaţiei pe Dunărea de Jos pentru perioada de referinţă. După intrarea

13

14
15
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în august 1916, navigaţia comercială a încetat, în schimb
navigaţia militară a statelor beligerante, uneori chiar în scop de comerţ, a fost
foarte intensă. În toate situaţiile, practic, nu au fost percepute niciun fel de taxe
de navigaţie. După încheierea Păcii de la Buftea (24 aprilie/7 mai), CED şi-a
reluat activitatea, lipsind delegaţii României, Germaniei şi Austro-Ungariei,
mai pe urmă şi cel al Turciei. În şedinţa din 3 august, Comisiunea a hotărât ca
perceperea taxelor de navigaţie la Sulina să fie reluată cu începere din ziua
când, după încheierea Armistiţiului de la Buftea, 20 februarie/5 martie, Dunărea
a fost eliberată de mine şi când astfel navigaţia a putut reîncepe. Lucrările de
deminare au fost efectuate de către navele statelor centrale cu ajutor de la
marina de război română şi s-au terminat la 4/17 martie, dată de la care urmau
să fie percepute taxele de navigaţie. După uzanţele Comisiei Europene,
încasările trebuiau să se facă în franci aur. Din lipsa acestei monede şi a aurului
în acea perioadă, ea a hotărât ca taxele să se plătească în lei româneşti. În ce
priveşte echivalentul în aur al leilor, Comisiunea a hotărât ca el să fie fixat, în
fiecare lună de Casa de Navigaţie de la Sulina, după cursul leilor în Elveţia, stat
neutru.
Întrucât practica a dovedit că valoarea cursului de schimb nu putea fi
furnizată în timp real, în şedinţa din 4 octombrie, având în vedere că valoarea
aurului era destul de ridicată şi că de pe urma războiului negustorii bogaţi
realizau câştiguri pe măsură, Comisia a hotărât un curs de schimb de 200 lei
româneşti pentru 100 franci aur.
În momentul în care Casa de Navigaţie a început încasarea taxelor,
fenomenul care s-a manifestat, şi care începuse să ia amploare, a fost acela ca
transportatorii navali să refuze achitarea taxelor, motivând că efectuează
transporturi militare, care erau scutite de taxe, iar vasele cu care efectuau
transporturile erau rechizitionate. Printre vasele menţionate în această situaţie se
~
numarau
remorc here 1e " M.ma" , " Ad"ma " , ,,P asa1acqua" , ,,Merope" , "a·tacomo ",
sub pavilion românesc, şi şlepul "Ioannis", sub pavilion grec, care au refuzat
achitarea taxelor, menţionând că sunt rechizitionate de armata română, fapt care
a dus la intervenţia CED pe lângă delegatul României ca şi această ţară să se
conformeze hotărârilor luate, deoarece acestea nu erau considerate bastimente
de război în înţelesul regulamentului.
Tariful taxelor de navigaţie instituit de C.E.D la 9/22 mai 1908
prevedea, la art. 9, bastimentele care urmau să fie scutite de taxe, între acestea
numărându-se, la Capitolul 1, "les bateux de guerre". Realitatea era că
bastimentele care navigau pe Dunăre ulterior Armistiţiului de la Buftea, sau mai
exact spus, de la data când Comisiunea a hotărât încasarea taxelor, erau prea
puţine bastimente de război, cele mai multe fiind bastimente comerciale sub
felurite bandiere, proprii sau navlosite, grupate în asociaţii: germană "Reedereiverband", cu reşedinţa în Hamburg, austro-ungară ,,Euxinia", cu reşedinţa la
României în

război,
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Triest, sau "Zentraltransportleitung", cu sediul la Viena, toate executând
transporturi militare sau transporturi comerciale pentru interese militare sau
necesităţi strategice ale statelor din şi înspre Marea Neagră. Bastimente române
nu navigau, deşi armistiţiu! şi chiar pacea erau încheiate, iar cele care erau
bastimente comerciale erau rechizitionate de Ministerul de Război.
Revenind la vasele "Mina", "Adina", "Pasalacqua", "Merope" şi
"Giacomo" sub pavilion românesc, delegatul României, M. Burghele, a
intervenit pe lângă Comandamentul Marinei Militare să plătească taxele de
navigaţie, comandament care, la rândul său, s-a adresat Ministerului de Război
pentru aprobare. Delegaţii Germaniei şi Austro-Ungariei au intervenit şi ei pe
lângă societăţile "Reederei-Verband", respectiv "Euxinia", în vederea achitării
taxelor legale. Din păcate, în momentul în care "Reederei-Verband" s-a hotărât
să plătească ca avans suma de 100.000 lei, au intervenit împrejurările politice şi
militare care au dus la retragerea din ţară a trupelor Statelor Centrale, astfel că
plata nu a mai fost efectuată. Nici intenţia societăţii ,,Euxinia" de a achita în
avans suma de 50.000 lei, în bilete ale Băncii Generale Române, nu s-a bucurat
de finalitate. Aceste bilete nu aveau curs la Sulina, astfel că s-a solicitat de către
CED preschimbarea în bilete ale Băncii Naţionale ale României, însă
evenimentele invocate şi în cazul celeilalte societăţi au dus la eşec. Cu toate
acestea, reprezentanţii CED la gurile Dunării au continuat, conform
instrucţiunilor primite, "să ţină socotelile în evidenţă, până la întoarcerea stării
normale, când taxele datorate pe trecut, vor fi reclamate".
În favoarea plăţii taxelor de către vasele româneşti stau şi argumente de
ordin financiar, care arătau că, dacă scutirea se menţinea în continuare, CED
trebuia să renunţe la suma de minimum 483.042 lei, iar guvernul României la
suma de 23.467 lei ca taxe sanitare.
Un alt aspect ridicat a fost şi acela al repatrierii prizonierilor. Societatea
română de navigaţie "Maritima" din Brăila încheiase un contract cu Legaţiunea
Italiei, în vederea repatrierii de la Galaţi la Brindisi a prizonierilor italieni
eliberaţi din Austro-Ungaria. Contractul stipula, pe lângă suma care se percepea
la fiecare cursă, şi scutirile de taxe la Sulina, Bosfor, Dardanele, Pireu şi canalul
Corint. CED considera că aceste transporturi trebuiau taxate, subliniind faptul
că scutirea de taxe în această situaţie nu era un drept al contractanţilor, ci o
facultate a instituţiilor sau autorităţilor care aveau dreptul de a percepe taxe.
Cu titlu informativ, sumele încasate din taxele de navigaţie aplicate la
Sulina în perioada 1913-1918, taxe care reprezentau singurul venit al CED, se
ridicau la următoarele valori exprimate în franci aur elveţieni: 1913 (2.379.406
franci); 1914 (1.881.136 franci); 1915 (37.301 franci); 1916 (29.274 franci);
1917 (nimic); 1918 (395 franci până la 15 noiembrie) 16 .
16
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În ceea ce priveşte ţinerea unei evidenţe stricte a vaselor comerciale care
au trecut pe la Sulina începând cu data de 14 august 1916 fără a fi plătit taxele,
lt. comandor Eugeniu Botez, fost comisar maritim la Sulina şi apoi căpitanul
Portului Militar Sulina, declara că vasele în trecere, unele nu opreau, altele nu
dădeau tonajul din motive militare, iar altele nu se mai înregistrau în vederea
transporturilor militare ce făceau, mai pe scurt, nu se ţinea nicio regulă 17 .
După terminarea războiului, mai mulţi foşti angajaţi ai CED adresau un
memoriu ministrului de Război prin care îi solicitau intervenţia, în vederea
acordării pentru perioada în care au fost mobilizaţi pe front a cel puţin jumătate
din salariul pe care îl primeau, salariu care le-a fost refuzat pe motiv că erau
angajaţi cu ziua, argumentând: "Am scăpat cu viaţă din ploaia de obuze de pe
fronturi şi ar fi trist ca acum să ne topim de mizerie şi noi şi familiile noastre,
sub oc hn.. noştn." 18 .
Într-un alt raport din 3116 noiembrie 1918 se arăta: "Stimate Domnule
Ministru, situaţia alimentară a populaţiunii din Sulina este într-adevăr foarte
îngrijitoare. Sper şi cred că odată cu venirea vaselor de comerţ aliate, care
desigur nu vor mai întârzia mult, se va ameliora această stare, deoarece văzui
chiar astă seară pe o gazetă sosită aici cu vaporul local, că au şi plecat din
America spre România trei vapoare mari cu articole de îmbrăcăminte şi de-ale
mâncării. Nu se ştie însă cât timp va mai trece până atunci. Problema care se
pune este ca să satisfacem nevoile momentane, care în adevăr sunt foarte
critice. Sunt unii, chiar din lucrătorii noştri, care spun că nu mănâncă mămăligă
decât la câte două zile o dată, alţii şi mai târziu, şi asta o vezi după aspectul lor.
Din cauza relei alimentări, bolile culcă la pat pe toţi care-i ating, şi ca urmare
firească a slabei rezistenţe organice decesele s-au înmulţit mult în Sulina. Ss.
N. Georgescu" 19
În încheiere, apreciem că articolul nu a realizat, şi nici nu şi-a propus, un
studiu exhaustiv asupra situaţiei complexe în care s-a aflat oraşul Sulina în
timpul Primului Război Mondial, situaţie generată de importanţa sa ca port şi
aşezare strategică, ceea ce ar fi impus, în mod evident, extinderea cercetării şi
asupra altor izvoare istorice şi fonduri de arhivă. Opinăm, totuşi, că datele şi
informaţiile prezentate îşi pot găsi locul într-o viitoare lucrare, mai amplă,
monografică, a oraşului Sulina.

17

1bidem,f.l7.
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19
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1918 septembrie 3, Bucureşti. ,,Foia de ordonanţe pentru populaţia civilă în teritoriul român
ocupat" în care este publicată Ordonanţa relativă la carantina în porturile Constanţa, Brăila şi
Sulina, de respectarea prevederilor acesteia răspunzând generalul-feldmareşal von Mackensen.
1918 aprilie 24, laşi. Telegrama generalul-feldmareşal von Mackensen adresată Serviciului
Sanitar de Ia Sulina, prin care se solicită luarea de măsuri sanitare pentru a apăra Brăila şi
teritoriul din spate de a fi invadat de boli contagioase. 1918, Tulcea. Schiţă de plan a pădurilor
statului Hariton şi Untaru, întocmită de şeful Ocolului Silvic Tulcea, păduri din care au fost
tăiate lemne pentru foc în iarna anului 1918. Arhivele Naţionale Galaţi , fond CED. Delegatul
României, d. 6011918, f. 33-36, 38, 84.
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1930. Draga "Percy-Anderson", construită în anul1894, singura dragă a Comisiei
Europene a Dunării care a asigurat navigaţia la gurile Dunării în timpul Primului
Război Mondial, celelalte drăgi fiind rechiziţionate de armata rusă . 1930. Imagine
aeriană a oraşului Tulcea. La Commission Europeenns du Danube et son seuvre de
1856 1891, Paris, 1931, p. 226, 338.
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EPISCOPIA ROMANULUI
ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
Pr. dr. Aurel-Florin

ŢUSCANU

The Episcopacy of Roman in the First World War
Sumrnary
The Episcopacy of Roman expanded over 4 districts at the end of the 201h
century: Roman, Bacau, Putna and Tecuci. Some significant battles caused by the First
World War took place on these particular territories.
In those difficult times, when the country struggled, the clergy and the
parishioners managed to give life to the greater sought ideals of unity and selflessness.
The bishop of Roman at that time, Teodosie Atanasiu, sent ever since the beginning of
the war some pastoralletters, appealing to the people's inner strength and set of values
and asking them to maintain their country's borders and conserve their Christian faith,
to help the men in the military service by means seen fit (raising money or giving them
products) and to say prayers in hope of a better future.
Some monasteries were temporary turned into hospitals for the wounded and
the priests who remained in their villages took up teaching children, trying to replace
the teachers that were called on the front. But there was also a number of 252 priests
who actually went on the front under the command of a military archpriest (Constantin
Nazarie), a forrner theology professor at Roman's "St. George" Seminary.
General Prezan summed up the beneficia! implication of the Church in the state
of affairs ofthe country through this personal opinion: "It is an honour for the clergy to
have these priests, that went on the front alongside our soldiers, for they did more than
their country ever required them to do".
Key Words: Episcopacy of Roman, military priests, pastoralletters, monasteries, front
logs, bishop Teodosie Atanasiu, metropolitan Pimen Georgescu.
Episcopia Romanului, al doilea scaun ierarhic al Moldovei, cuprindea la
începutul secolului XX patru judeţe: Roman, Bacău, Putna şi Tecuci, cu
1
parohiile şi mănăstirile aferente acestora , aşa încât marile bătălii cauzate de
prima conflagraţie mondială s-au desfăşurat pe teritoriul aflat sub jurisdicţia
canonică a acestei eparhii.
Aşa cum preciza N. Iorga într-un discurs ţinut la Universitatea din
Bucureşti, în acele momente grele, dorinţa românilor de unire "nu mai

constituie nici o amintire
1

istorică aşa

de veche ca Traian, nici un vis

,,Anuarul Eparhiei Romanului", Bucureşti, 1936, p. 446.
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nereal. ..

şi

nu e nici o teorie de drept, ci devine o necesitate

intimă,

fundamentală a naţiei noastre "2.

În acele clipe grele pentru ţară, clerul şi credincioşii Episcopiei Ţării de
Jos (a Romanului) şi-au adus o contribuţie însemnată la împlinirea acestui vis
măreţ de unitate sub acelaşi standard.
Episcopul Romanului, Teodosie Atanasiu, a trimis încă din primele clipe
ale războiului scrisori pastorale, prin care solicita clerului să contribuie la
sănătatea morală a poporului, să facă necontenite rugăciuni pentru biruinţa
ostaşilor noştri şi strângerea de ajutoare pentru armata noastră (îmbrăcăminte,
alimente, bani) etc.
Vom prezenta în cele ce urmează câteva fragmente din vibrantele
pastorale emise de episcopul Teodosie al Romanului în timpul primului război
mondial.
1) Scrisoare pastorală datată 20 apr. 1916:
"În aceste vremuri grele prin care trecem, socotim că cea mai mare
datorie este de a ne pregăti sufleteşte, încât atunci când va suna ora cea mare, să
putem jertfi fără ezitare atât sângele nostru şi al fiilor noştri, cât şi agonisita
noastră pentru apărarea patriei ... "
De asemenea, episcopul face apel la populaţie să subscrie acţiuni
valorând 100 lei/bucata puse la dispoziţie de stat pentru pregătirea şi înzestrarea
armatei române, acestea reprezentând împrumutul naţional deschis de statul
român 3 .
2) Scrisoare pastorală datată 15 aug. 1916, imediat după ce România
declară război Puterilor Centrale (conform convenţiei cu Antanta):
"Acum când armatele române pornesc pe câmpul de luptă pentru
apărarea patriei şi înfăptuirea idealului nostru naţional, gândul nostru al tuturor
trebuie să fie îndreptat către Cel Atotputernic ... "
Se face apel ca preoţii să însoţească armata "până în tranşee" şi s-o
îmbărbăteze, iar călugării şi călugăriţele sunt chemaţi să acorde prim-ajutor
răniţilor, "să însoţească trenurile de ambulanţă" şi să îngrijească de bolnavi în
spitale, iar preoţii rămaşi acasă să îngrijească de văduve, orfani, invalizi şi de
familiile sărace "a căror soţi se găsesc în focul tranşeelor."
În fiecare sărbătoare şi zi de vineri, toţi preoţii Eparhiei Romanului vor
înălţa rugăciuni "pentru biruinţa ostaşilor noştri". "Ar fi o trădare şi o adâncă
jignire, adusă trecutului Bisericii noastre naţionale, dacă preoţimea nu-şi va face
deplina datorie acum, şi mai ales acum, când, e vremea faptelor. .. "4
2

Pr. prof. O. Stăniloae, Rolul ortodoxiei în formarea şi păstrarea fiinţei poporului român şi a
în "Ortodoxia", anul XXX (1978), nr. 4, p. 594.
Arhiva Parohiei Moldoveni, jud. Neamţ, dosar Corespondenţă pe anull916, f, 30.
Ibidem , f. 53.

unităţii naţionale,
3
4
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La 3 septembrie 1916 şi prefectul judeţului Roman, George Kapri,
adresează o scrisoare tuturor bisericilor şi locuitorilor zonei, intitulată: APEL ŞI
SFATURI CĂTRE PUBLIC, din care spicuim: "Scoborâtori dintr-un neam
nobil, să fim la înălţimea vitejiei cu care vor primi ostaşii noştri ura şi dispreţul
celor dintr-o ţară al cărei pământ este plămădit din sânge şi sudoare românească
şi în care de veacuri sălăşluiesc oasele strămoşilor noştri ... Luaţi aminte că se
hotărăşte soarta neamului nostru care vrea să trăiască liber, de sine stătător, întro Românie Mare !"5
3) Scrisoare pastorală adresată de Episcopul Romanului, Teodosie
Atanasiu, datată 27 oct. 1916:
"De două luni şi mai bine trăim timpuri de mărire a strămoşilor, trăim
timpuri de glorie a istoriei, căci fiii noştri, vrednici urmaşi ai înaintaşilor,
înarmaţi cu sabia în mână şi credinţa în suflet, au plecat la hotare pentru
apărarea patriei şi întregirea neamului ... "
Episcopul Teodosie face apel la preoţii săi, să doneze salariul pe o zi
pentru hrana familiilor celor mobilizaţi din Transilvania, iar în fiecare biserică
din Eparhia sa se va aşeza o cutie pentru "Crucea Roşie", unde se vor face
colecte pentru răniţi şi pentru familiile celor morţi pe front. De asemenea, la
Sfintele Daruri, se vor pomeni după familia regală (regele Carol, regina
Elisabeta cu fiica lor Maria), "Pe fericiţii ostaşi căzuţi pentru apărarea patriei şi
întregirea neamului să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia sa" 6 •
Tot acum se face pomenirea principelui Mircea "adormit întru fericire".
Se face apel, de ajutorare a familiei preotului Gh. Hanganu din
Comăneşti, Bacău, care, în urma unui incendiu devastator, "a rămas pe drumuri
cu 9 copii" 7 • De asemeni, la 2 noiembrie 1916 se revine la normalitate în ceea
ce priveşte folosirea clopotelor în cadrul cultului, după primirea unui ordin la 22
august 1916, care menţiona ca pe toată perioada războiului să nu se tragă
clopotele, ci să se folosească doar toaca, clopotele folosindu-se doar în caz de
necesitate, de alarmă 8 .
În decursul acestor două luni de confruntări, Episcopia Romanului a
organizat spitale de campanie pentru îngrijirea răniţilor la mănăstirile din zona
învecinată câmpurilor de bătălie, precum sunt cele de la: M-rea Caşin, M-rea
Bogdana, M-rea Măgura Ocnei, dar şi la Seminarul "Sf Gheorghe" din

5

Ibidem, f. 71.
Ibidem, f. 84.
7
1bidem.
8
Ibidem, f. 85.
9
Ioachim Vasluianul, Contribufii ale clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române la
împlinirea idealului de unitate nafională, în revista "Cronica Episcopiei Romanului", 1993, vol.
V, p. 17.

6
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vecinătatea Centrului Eparhial Roman, sau la Spitalul "Precista Mare" Roman 9 .

La Mănăstirea Giurgeni, lângă Roman, se confecţionau pansamente
pentru răniţi, iar preoţii rămaşi acasă (cei care nu au fost mobilizaţi pe front),
suplineau la sate pe învăţătorii concentraţi.
În afară de călugării şi călugăriţele din cadrul Episcopiei Romanului, au
plecat în serviciul militar şi în tranşee 252 de preoţi. Dintre aceştia, 26 au fost
demobilizaţi, 25 dispăruţi sau luaţi prizonieri, 6 răniţi şi 5 au murit pe câmpul
de bătălie; 14 7 de preoţi au fost asimilaţi cu gradul de căpitan, alţi 5 propuşi
pentru avansare, iar unii dintre dânşii au fost decoraţi cu "Virtutea Militară" 10 .
Un exemplu de devotament şi credinţă este preotul Cazacu, care a fost
găsit în tranşee mort cu crucea în mână. Printre preoţii militari de pe front se
găseau şi Tit Simedrea - viitor mitropolit, Gheorghe Leu - viitor episcop de
Huşi, Partenie Ciopron - ostaş rănit în acest război, viitor episcop al Armatei
române şi apoi Episcop al Romanului, la care se adaugă şi un mare număr de
11
cântăreţi bisericeşti . Prezenţa clericilor în acest context istoric, un moment de
răscruce al neamului românesc, a fost admirată de către generalul Prezan, care
spunea: "Este o cinste pentru cler, care alături de ostaşi, au făcut mai mult decât
li s-a cerut pentru ţară şi neam 12 .
Trebuie să precizăm că preoţii mobilizaţi, în număr de 252 au fost
repartizaţi la unităţile operative şi erau conduşi de protopopul militar Constantin
Nazarie, fost profesor la Seminarul "Sf Gheorghe" Roman, apoi profesor de
teologie morală la Facultatea de Teologie din Bucureşti, numit în această
responsabilitate prin hotărârea Sf Sinod din 15 mai 1915 13 • Dintre aceşti preoţi
mobilizaţi, 135 erau licenţiaţi în teologie, 10 erau doar absolvenţi ai Facultăţii
de Teologie, 70 aveau studii seminariale complete (8 clase), 10 aveau doar 4
clase seminariale 14 •
Pe toată durata campaniilor din anii 1916-1918, mitropolitul Pimen
Georgescu al Moldovei se va adresa tuturor preoţilor şi fiilor duhovniceşti ai
bisericii Moldovei (asemenea procedând după cum s-a arătat anterior şi
episcopul Romanului, Teodosie), prin acele înflăcărate scrisori pastorale, care

10

Ioachim Vasluianul, op.cit., p. 18.
Ibidem, p. 19.
12
Ibidem.
13
Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, Mitropolitul Pimen Georgescu (1853-1934), Editura
Printeuro, Ploieşti, 2003, p. 113.
14
Cf. Constantin Nazarie, Referat asupra activităţii preoţilor de armată în campania din 19161918, în Gheorghe Nicolescu ş.a., Preoţi în lupta pentru Marea Unire, 1916-1919, Editura
Europa Nova, Bucureşti, 2000, p. 428 şi urm. Vezi şi amplu! studiu al Pr. prof. dr. Mircea
Păcurariu, Preoţii militari în armata română până la 1918, cu privire specială la Războiul
pentru întregirea neamului în Armata şi Biserica, ediţie coordonată de dr. Ilie Manole,
Bucureşti, 1996, pp. 14 7-160.
11

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

305

îndemnau la săvârşirea datoriei, îmbărbătându-i şi întărindu-i în credinţă.
Mitropolitul Moldovei, Pimen, dădea dezlegare pentru Postul Mare "de
a se mânca orice bucate mai îndestulătoare şi mai hrănitoare, până chiar şi
carne, care să întărească trupurile voastre, ferindu-le de boli şi făcându-le
puternice şi pentru muncă şi pentru luptă" 15 .
Deosebit de vibrante sunt mesajele sale pastorale, din care spicuim
câteva: "A veţi curajul faptelor voastre celor bune şi prin ajutorul Celui
Atotputernic şi vitejia armatei, în curând vom vedea ţara noastră desrobită,
poporul liniştit şi neamul întregit" 16 • "Sunt aproape zece luni de când clopotele
bisericilor noastre au amuţit. Deprinşi, cum eram, clopotele nu mai sună pentru
slujba bisericească, nici nu mai vestesc sfintele sărbători, ele stau nemişcate.
Tac! De atunci oştirea noastră s-a războit cu duşmanii şi multe jertfe a făcut, iar
ţara noastră prin grozave dureri a trecut şi mari greutăţi a suferit...
Jertfele de vieţi omeneşti ale vitejilor noştri vor fi veşnic pomenite; iar
răniţii şi bolnavii, precum şi văduvele şi orfanii sunt îngrijiţi în spitale şi
aşezăminte de binefacere ...
Vă îndemn şi vă cer cu stăruinţă, ca din economiile voastre să luaţi
bonuri de tezaur pentru apărarea naţională, care se pot cumpăra şi pentru 100
lei ... Să ştiţi, iubiţii mei, că fiecare bon al vostru, fie numai de 100 lei, va
dezrobi o bucată din pământul robit al ţării şi va cruţa multe picături din sângele
românesc... cu nădejdea că în scurtă vreme clopotele bisericilor noastre vor
suna, vestindu-ne gonirea duşmanilor, dezrobirea ţării şi reîntregirea neamului.
17
Aşa să fie" •
"Suntem într-un război sfănt şi trebuie să ne facem datoria până la
jertfirea vieţii pentru ţară şi neam. Nu toţi putem purta sabie, dar toţi avem
datoria sfăntă pentru apărarea ţării şi a neamului contra duşmanilor noştri până
a ne vinde şi haina pentru a cumpăra sabia şi muniţii de război ca să aibă cu
îndestulare oştirea noastră tot ce-i trebuie pe câmpul de luptă ... Să avem sus
inimile ridicate către Dumnezeul părinţilor noştri, iar gândul să fie îndreptat
către scumpa noastră armată, de la vitejia căreia aşteptăm îndeplinirea
18
dorinţelor noastre cele sfinte ... "
La 26 noiembrie 1918, cu câteva zile înaintea Marii Uniri, episcopul
Teodosie al Romanului adresează o nouă scrisoare pastorală către cler şi
popor, prin care îndemna preoţii şi învăţătorii la activităţi de culturalizare a
15

Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, op.cit., pp. 252-253.
Pimen Georgescu, Scrisoare pastorală către preoţi, credincioşi şi ostaşi În vremea luptelor,
Iaşi, 21 febr. 1917.
17
Pimen Georgescu, Cuvântare la Mitropolia din laşi pentru morţii de război În timpul
armistiţiului, 1917
18
Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, op, cit., pp. 256-257 (Cuvântarea Pentru ofensivă, ţinută de
mitropolitul Pimen Georgescu în Catedrala din Iaşi la 8 iulie 1917).
16
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norodului, la opera de prefacere a conştiinţei naţionale , în calitatea lor de
"apostoli ai neamului", să înfiinţeze biblioteci săteşti, să ridice şcoli, s ă adune
poporul la şezători. "Vremea luptelor personale a trecut. Ceasul unirii a sunat şi
toţi factorii conştienţi şi luminaţi, trebuie s ă-şi dea mâna, ca împreună să facă o
19
operă pozitivă. Patria va fi recunoscătoare! "
În şedinţa Sfăntului Sinod din 14 februarie 1934, atunci când era
omagiat pentru 25 de ani de arhipăstorire la Iaşi , mitropolitul Pimen spunea:
"Că am servit Bisericii şi Ţării un timp aşa de îndelungat nu este un merit al
meu, ci e un dar al lui Dumnezeu. Cel mai însemnat timp al păstoririi mele îl
socot pe acela din Marele Război, când mi-a fost dat să binecuvântez oştirea pe
front, să îngrijim de răniţi în spitale, de refugiaţi şi de soarta celor jertfiţi pentru
idealul naţional." Discursul său nu era o laudă de sine, ci o realitate trăită şi
recunoscută de contemporanii săi, deoarece a fost considerat ,,Mitropolit al
Războiului şi al întregirii Neamului Românesc" 20 •
Anul acesta, la împlinirea a 100 de ani de la declanşarea Primului
Război Mondial, aducem un pios omagiu martirilor neamului, pomenindu-le
numele şi înălţând o rugă pentru sufletele lor, căci "morţii nu mor când se
coboară în morminte, ci abia atunci când se coboară în uitare".

Episcopul
Teodosie Atanasiu

Seminarul Sf. Gheorghe din Roman
În dreapta se vede clădirea Spitalului Precista Mare

Arhiva Parohiei Moldoveni, jud. Neamţ, dosar Corespondenţă pe anul 19181 f, 65.
Adrian Nicolae Petcu, Pimen Georgescu - Mitropolit al Războiului şi al Intregirii Neamului
Românesc, în ziarul "Lumina", Iaş i , 12 noiembrie 2009, p. 8.
19

20
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CASA "ALECSANDRI" DIN BACĂU
ADNOTĂRI CALENDARISTICE
Conf. univ. dr. Ioan DĂNILĂ
Vasile Alecsandri's house in Bacau- a chimera
Summary
Ever since thel980's the 9,George Apostu street building in the Municipal city
of Bacau has been inscribed on the "the List of Historical Monuments" belonging to
the Ministry of Culture, as a beneficiary of a special regime which involves its
protection irrespective of its owner. Since that time very many unfavourable events
took place which affected this construction classified among the oldest in the city.
Our present paper is meant to draw the attention on the pre- collapsing state of
the building and it makes references to texts signed by Grigore Tabacaru,Dragomir
Badiu (the last owner of the house), as well as by his daughter, Florica Urziceanu. We
have also made comments on a study of Gheorghe Ungureanu's, from the State
Archives of Iasi, published in 1943.
Key Words: "Vasile Alecsandri's house", historical monument, pre- collapsing state,
patrimonial continuity, salvation

1930
"Vechiul Bacău", din seria ,,Publicaţiile Ateneului Cultural din Bacău",
nr. 5/noiembrie 1930, constituie o secvenţă din proiectul tipografic asumat de
revista întemeiată de Grigore Tabacaru şi George Bacovia. ,,Monografia
Bacăului - îşi înştiinţează primul fondator cititorii - va cuprinde cel puţin 40
coaie de tipar (600-700 pagini). Până acum s-au tipărit, cu ajutorul Primăriei
1
oraşului Bacău, aceste cinci coale" . Temerarul iniţiator este conştient de
dificultatea finalizării proiectului şi de aceea cere ajutorul băcăuanilor
îndeosebi: "Rugăm pe toţi prietenii care au manuscrise vechi, cunosc legende şi
[deţin] orice material etnografic, istoric privitor la oraşul Bacău sau [la]
localităţile din judeţul Bacău să ni-l pună la dispoziţie pentru cercetare.
Intenţionăm să creăm un MUZEU AL BACĂULUI, a cărui înfiinţare este
2
simţită de multă vreme" . Anvergura proiectului se dovedeşte neobişnuită şi ca
varietate a tematicii: "În numărul viitor vom începe să publicăm folclor din
judeţul Bacău şi [... ] toponimii" 3 •
Această a cincea secvenţă din Monografie include şapte texte despre
"Răscoala din Bacău" (de Radu Rosetti), "Bacovia" (text latinesc, de Marcus
Vechiul Bacău, Tipografia "Gutenberg", D. Rosenberg, 1930, cap. II.
Ibidem.
3
Ibidem. Câteva erori ortografice sau de punctuaţie le-am corectat tacit.
1

2
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Bandinus), "Altă luptă a lui Ştefan cel Mare în Bacău" (de Cezar Uncescu),
"Legendele Fântânelelor" (de Grigore Tabacaru), "Locul de naştere a lui V.
Alecsandri" (ne semnat; cu certitudine este contribuţia coordonatorului
publicaţiei), "Câteva date care privesc Bacăul" (după A. Philippide) şi despre
inscripţii de la bisericile din Tg.-Ocna şi Mănăstirea Bogdana.
Textul rezervat subiectului "Alecsandri" 4 (Anexa nr. 1) este un ,,zapis 5
de vecinică vânzare", prezentat în aşa fel de Grigore Tabacaru încât să rezulte
satisfacţia concitadinatului cu "clucerul 6 Alecsandri". Mai mult decât atât: cei
doi au fost contemporani, distanţa biografică fiind de şapte ani (Grigore
Tabacaru- 1883-1939; Vasile Alecsandri- 1818-1890).
Documentul nu dispune de informaţii suplimentare privind localizarea
lui, considerându-se suficiente conţinutul propriu-zis al contractului de vânzarecumpărare din 1852, precum şi încheierea de autentificare a Judecătoriei
ţinutului Bacău. În exemplarul din "Vechiul Bacău" pe care îl deţinem (oferit de
profesorii Tiberia şi Laurenţiu Stan, înainte de a pleca din Bacău spre
Constanţa), sunt evidente trei elemente tipografic-editoriale:
- culegerea cu aldine (bold; litere îngroşate) a secvenţei "desparte locul
de al clucerului Alexandri", pentru a reliefa antroponimul, cu trimitere
programatică spre numele scriitorului;
- marcarea cuvântului casele (deci un plural), din enunţul "am cumpărat
casele şi beciurile cu locurile lor, din acest târg Bacău";
-explicaţia din subsol: "Azi proprietatea General Dragomir Badiu".
Este sigur că intervenţiile din textul zapisului 7 îi aparţin lui Grigore
Tabacaru şi aproape sigur că generalul Dragomir Badiu i-a pus la dispoziţie
actul fie ca urmare a apelului lansat de cunoscutul pedagog către băcăuanii
deţinători de materiale documentare, fie ca membri ai aceleiaşi asociaţii
culturale - Casa de Sfat şi Cetire "Vasile Alecsandri"-, iniţiată şi condusă de
generalul doctor.
1940
Textul cardinal care atestă vechimea şi soliditatea relaţiei generalului
Dragomir Badiu cu memoria familiei lui Vasile Alecsandri este tipărit ca un
exerciţiu publicistic aproape comun, prilejuit de împlinirea unei jumătăţi de
veac de la trecerea în eternitate a scriitorului. Este intitulat "Vasile Alecsandri date şi mărturii asupra originei băcăuane a poetului" (Anexa nr. 2) şi semnat

În tot cuprinsul publicaţiei, apare grafia x, nu cs.
"Veche denwnire a unui act oficial; înscris cu caracter juridic încheiat între persoane
particulare" (Gabriel Leahu, Relu Leoveanu, Dicţionar de termeni istorici, Bacău, Ed.
"Conexiuni", 1998, s.v.).
6
"Mare dregător al curţii domneşti, care se ocupa de aprovizionarea cu alimente" (ibidem, s.v.).
7
Vechiul Bacău, ... pp. 78-79.
4

5
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"de G-rai Dr. Dragomir Badiu" 8 . Sunt cinci coloane tipografice, tehnoredactate
inteligent, cu un minitext explicativ plasat în centrul suprafeţei. Punctul de
plecare este nu atât apropierea semicentenarului comemorativ, cât interesul de a
fixa biografia celui omagiat. Indirect, Dragomir Badiu îi dojeneşte pe
organizatori că au ales doar Mirceştiul, nu şi Bacăul.
Fraza de început ("Academia Română, în şedinţa sa intimă, din 22 Mai
1940, a hotărât să sărbătorească, anul acesta, printr-un parastas, la Mirceşti, 50
de ani de la moartea bardului "bacauan" Vasile Alexandri, căci după câte se ştie
marele poet s-a născut şi a trăit, în primii ani, în Bacău") prezintă, din punctul
nostru de vedere, câteva caracteristici compoziţionale şi ideatice:
- plasarea numelui celui mai înalt for ştiinţific în deschidere este menită
a-i sublinia autoritatea de netăgăduit şi a motiva intervenţia publicistică din
1940 a autorului;
- tonul devine uşor ironic când alege circumstanţialul instrumental
"printr-un parastas", sugerând că poetul naţional al românilor de până la ivirea
lui Eminescu ar fi meritat, la semicentenar, mai mult decât un simplu serviciu
religios; adjectivul "intimă", alături de posesivul "sa", este tot o marcă a
inadecvării atitudinale: nu o întrunire restrânsă ar fi trebuit să decidă
evenimentul, ci o şedinţă lărgită/extraordinară, aşa cum i se cuvenea unuia
dintre primii academicieni români;
- termenul "moartea", în locul locuţiunii "trecerea în eternitate" se
asociază logic cu cel anterior, "parastas", revendicate de aceeaşi arie semantică:
înmormântarea comună şi nu omagierea;
- partea a doua a acestei prime fraze include ţinta reală a textului:
punctarea şi motivarea identităţii băcăuane a poetului (comentariu filologic: în
perioada interbelică probabil era răspândită forma "bacăuan" - cu baza în
Bacău-, de vreme ce în text apare de două ori; varianta "bacauan", pusă între
ghilimele de Dragomir Badiu, este fie un accident ortografic/tipografic, fie o
soluţie pentru a sublinia mai strânsa legătură a celui în cauză cu locul natal
decât cu cel al decesului);
- amestecul grafiei cu x (vorbind despre omul-poetul), alternativ cu cea
în cs (în denumiri: "strada Vasile Alecsandri", "Cercul Cultural V. Alecsandri"
sau în citate: "locul clucerului Alecsandri") ar putea genera şi alte comentarii;
- corecţia informativă este evidentă: "după câte se ştie" exprimă reluarea
unui adevăr care impunea un alt format al evenimentului;
- prepoziţia în (preferată în locul lui la) este mult mai precisă decât
altele şi avertizează asupra demonstraţiei care urmează şi care reconstituie
9
afirmaţia poetului însuşi: "Sînt născut în Bacău" ;

8

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău, Biblioteca, fond "Cezar Uncescu", inv. 1918,
837.
Vasile Alecsandri, Opere, IV, Chişinău, Ed. "Hyperion", 1992, p. 690.
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- enumeraţia "s-a născut şi a trăit" pare a implica o redundanţă, dar în
fapt autorul întăreşte astfel dependenţa celui în cauză de locul natal şi, în
consecinţă, obligaţia posterităţii de a-1 omagia.
A doua frază este aproape dublă ca volum informativ, figurând ca o dare
de seamă obiectiv-subiectivă (comunicarea se face la persoana 1 singular, în
locul pluralului oficial): ,,Personal, ca unul care am contribuit la întemeierea
şi botezul Cercului Cultural V. Alecsandri, din Bacău, şi pe care l-am condus
de la 1919/la] 1932, m-am interesat şi am căutat, pe cât mi-a fost posibil, să
descopăr locul - azi fără nici o urmă - cam pe unde ar fi fost locuinJa
familiei poetului, patronul societăJii noastre culturale".
Remarci de cititor:
- responsabilitatea, dar şi un justificat orgoliu izvorât din rolul de
catalizator al energiilor culturale băcăuane atribuit lui Dragomir Badiu se află la
baza circumstanţialului de relaţie "personal";
- pentru cel ce ştie că generalul patriot Dragomir Badiu - erou în Primul
Război Mondial, cunoscut medic oftalmolog, dar şi mare iubitor de cultură
autentică- a avut iniţiativa creării Cercului Cultural, perifraza "ca unul care am
contribuit" este un semn de modestie, comparativ, probabil, cu ceea ce ar fi
dorit să înfăptuiască la scara localităţii şi a judeţului; botezul cu numele
poetului e posibil să fie legat de ecoul Marii Uniri din 1918, când numele lui
Vasile Alecsandri a fost cu certitudine invocat, alături de arta sa militantă;
investigaţiile privind locul naşterii poetului sunt un model de conduită civică
pentru a (re)stabili relaţia acestuia cu urbea natală;
- climatul rezultat ("pe cât mi-a fost posibil"; "cam pe unde ar fi fost
locuinţa") este al mâhnirii pentru limitele forţelor de care dispune un om de
bună intenţie şi pentru lipsa semnelor trecerii poetului sau ale familiei acestuia
("azi fără nici o urmă");
Următoarea secvenţă a articolului consemnează informaţii din tradiţia
orală: "De la mai mulJi oameni de seamă- unii de mult decedafi- ai oraşului
Bacău şi pe care am avut onoarea să-i cunosc şi printre cari pot cita pe
Costache Radu şi Leon Sakellary, foşti în mai multe rânduri primari ai
oraşului, Costache Ghindar, fost preşedinte al Tribunalului Bacău, mort în
1914, în vârstă de 97 ani, ş.a., am putut descoperi că familia poetului V.
Alecsandri locuia într-o casă situată pe terenul unde astăzi se găseşte Baia
Centrală şi a cărei hotărnicie, spre nord, se întindea până la hotel Drăgoianu,
iar spre sud până la locul proprietăfii mele. Acelaşi lucru am putut afla şi de
la profesorul decedat, de origine băcăuan, Istrate".
A doua informaţie este concretizarea respectului acordat de băcăuani:
"Denumirea străzii <<Vasile Alecsandri>>, dată de către unul din foştii
primari ai oraşului, a avut drept scop tocmai să imortalizeze locul unde a fost
anterior casa familiei poetului".
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A treia informaţie, cea mai consistentă, reproduce în esenţă datele din
documentul prezentat de Grigore Tabacaru în 1930: "Personal, posed un zapis
inedit, de veşnică vânzare, al caselor unde locuiesc şi cari, poate, sunt dintre
cele mai vechi din Bacău*).
Zapisul acesta, scris cu litere cirilice, în ceardacuri, descifrat cu multă
greutate şi transcris în litere latine de Costache Ghindar, în 1914, a fost
autentificat la judecătoria Ţinutului Bacău, sub Nr. 190 din 7 Noiembrie
1852. E subscris de sulgerul Ioniţă Florescu, care vindea aceste case vechi (şi
în 1852) lui Von Cocea, pomenind în act că el le va avea cumpărate mai
înainte de la paharnicul, în urmă spătar, Iancu Verghie, cu un zapis din
1842.
Mai departe în corpul menţionatului act, după ce se trece suprafaţa
locului în jurul caselor- azi proprietatea mea- stă scris că fundul din sus
(nord) le desparte de locul clucerului Alecsandri".
*) Sub podelele putrezite de vremuri şi refăcute în 1908, s'a găsit între alte
mărturii, o manetă austriacă cu efigia şi anul domniei Maria Tereza.
Pentru a motiva vechimea caselor sale, Dragomir Badiu aşază în subsol
notiţa de mai sus. Secvenţa subliniată de noi este scrisă cu italice în textul
original. Aşadar:
-casa este printre cele mai vechi construcţii din Bacău;
- în 1908 a fost reparată şi, la sugestia proprietarului, fotografiată din
punctul cel mai înalt al Ateneului Cultural (Anexa nr. 3);
- rămâne întrebarea legată de ceea ce ar fi putut rămâne, până azi, din
"alte mărturii";
- banul e posibil să fi fost un mariaş: "monedă de argint austriacă,
adesea cu efigia Mariei Tereza [1740-1780]; a circulat şi la noi în sec. 18 şi la
începutul sec. 19" (Mic dicţionar enciclopedic, Buc., 1986, s.v.).
Subiectul este adus la cunoştinţa celui mai autoritar istoric de la noi: "Dl
profesor Nicolai Iorga, care a recunoscut importanţa actului, crede că titlul
de clucer ar fi aparţinut, poate, vreunui frate al poetului şi care ar fi deţinut
atunci proprietatea părintească".
Finalul articolului este un posibil raport al asociaţiei băcăuane şi un nou
proiect asumat de urbea natală a poetului: "În 1921, Cercul Cultural V.
Alecsandri din Bacău, odată cu aniversarea centenarului naşterei lui Ion C.
Brătianu, a sărbătorit printr-o şezătoare festivă, precedată de o conferinţă, şi
centenarul naşterei poetului V. Alexandri, patronul instituţiei culturale.
Deşi timpurile sunt nepotrivite, totuşi nu mă îndoiesc că măcar acum
s-ar putea profita de ocazia sărbătorirei de către Academie a cincantenarului
morţei bardului, iar Căminul cultural băcăuan, care îi poartă cu mândrie
numele, îşi va achita o datorie de conştiinţă şi un angajament pe care noi cei
din trecut nu l-am putut traduce în fapt. Cu concursul autorităţilor locale, al
celor tutelare şi chiar al Academiei şi mai ales al destinşilor demnitari, fii ai
Bacăului, s-ar putea aşeza un semn, dacă nu chiar bustul marelui poet,
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existent, azi, undeva în Bacău, dislocat, de unde fusese instalat şi care nu mai
pe unde stă aruncat". (Nu am avut justificarea totală pentru a corecta pe
destinşi/ar în distinşi/ar, mizând pe atitudinea nuanţat critică a textului.) Bustul
poetului (Anexa nr. 4) se află actualmente în curtea Colegiului Naţional
"Vasile Alecsandri" din Bacău, dar cu alt soclu. Pe cel vechi scria: "LUI V.
ALEXANDRI, ÎN ORAŞUL SĂU NATAL BACĂU".

ştiu

1982
Păstrând

în memorie numeroase informaţii la subiect dintr-o bogată
viaţă de animator cultural a lui Dragomir Badiu, fiica acestuia, Florica
Urziceanu, îi scrie lui Eugen Şendrea, de la Oficiul Judeţean pentru Patrimoniul
Cultural Naţional Bacău:
"Confirm că fosta mea locuinţă din Bacău, strada Alexandru cel Bun
3, împreună cu grădina şi curtea ce-o înconjurau, pe o suprafaţă de circa
2500 m 2, mărginindu-se spre apus cu strada Vasile Alecsandri, au aparţinut
pe timpuri poetului Vasile Alecsandri.
Locuinţa, mai sus menţionată, a fost cumpărată la începutul secolului
XX, de tatăl meu, general dr. Dragomir Badiu.
Îmi este încă vie amintirea vorbelor tatălui meu că această casă din
strada Alexandru cel Bun 3, pe care am locuit-o aproape jumătate de secol, a
aparţinut poetului Vasile Alecsandri.
În veneraţia marelui poet, tatăl meu, împreună cu dr. Veniamin
Gheorghiu, în anul 1919-1920, a pus bazele primului aşezământ de cultură
din oraşul Bacău: Casa de Sfat şi Cetire <<Vasile Alecsandri>>, pe care a
dotat-o cu un fond inalienabil "Augusta şi dr. Dragomir Badiu" de 2000000
lei.
Tata a funcţionat mulţi ani ca preşedinte al Casei de Sfat şi Cetire
<<Vasile Alecsandri>>, luptând cu mult suflet şi abnegaţie pentru
culturalizarea oraşului Bacău, în perioada dintre primul şi al doilea război
mondial.
Aş fi fericită să ştiu că acea casă din strada Alexandru cel Bun 3, care
iniţial a aparţinut poetului Vasile Alecsandri, să poată fi consacrată drept
<<Casa memorială a scriitorilor băcăuani şi a personalităţilor băcăuane>>.
Primiţi, vă rog, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
6. VII./982
Florica Urziceanu, str. Lotrioara 20, Bl.
V39, se. 1, et. 4, ap. 20, sector 3, 74601 Bucureşti 19" (Anexa nr. 5).
În acelaşi an, imobilul este înregistrat în Lista monumente/ar istorice
(codul 04B0005) cu menţiunea "CASĂ, în care s-a născut poetul Vasile
Alecsandri. Construită la sfârşitul sec. XVIIL Vândută în 1867, ea a
aparţinut familiei G-rai Badiu, până în 1944" (Anexa nr. 6).
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În chip de concluzii
Vasile Alecsandri este fiu legitim al Bacăului. Ca unul care a văzut
lumina zilei aici i se cuvine o tratare adecvată, mergând până la acordarea
titlului de Cetăţean de onoare post-mortem al acestui municipiu (propunerea a
fost făcută în 1990 de către Marin Cosmescu, biograf al scriitorului), aşa cum
s-a petrecut în ţară cu alte figuri ilustre ale culturii şi ştiinţei româneşti.
Anumite interpretări de grafologie ar trebui corelate cu observaţia unuia dintre
cei mai mari arhivişti români, Gheorghe Ungureanu: "Dintr-o eroare de citit,
Mihalache Alecsandri, bunicul poetului, devine Mihalache Alecsandru
(i aruncat deasupra a fost citit u), eroare care pune un semn de întrebare dacă
acesta face parte din familia Alecsandri" (Gh. Ungureanu, Câteva date inedite
despre familia şi vieaţa poetului Vasile Alecsandri, în "Cetatea Moldovei", Iaşi,
anul IV, vol. IX, nr. 5, mai 1943, p. 256).
Consecinţa
legitimităţii cetăţeneşti a lui Vasile Alecsandri personalitate de prim rang în cultura şi istoria românilor - poate fi exprimată în
obligaţia băcăuanilor de a amenaja în fosta Casă de Sfat şi Cetire "Vasile
Alecsandri" (General dr. Dragomir Badiu) un punct muzeal. Companionul său
politic, ALI. Cuza, este privilegiat: trei oraşe se întrec în a-şi revendica dreptul
de exclusivitate asupra locului naşterii. Situaţia este descrisă de Constantin C.
Giurescu: "A.D. Xenopol crede că viitorul domn a văzut lumina zilei la Bârlad,
în timPa ce I.G. Valentineanu se pronunţă pentru Galaţi, iar Lucia Borş pentru
Huşi" 0 . În Galaţi, Casa "Cuza" este sediul Muzeului de Istorie, în Bârlad
Primăria le-a dat locuinţe chiriaşilor care ocupau până de curând acea casă, în
vederea amenajării acesteia ca muzeu, pe când la Huşi respectiva casă a fost
demolată înainte de 1990.
Bacăul ar trebui să reînvie spiritul interbelic, promovat - alături de
"Ateneul cultural" tabacarian- de Casa de Sfat şi Cetire "Vasile Alecsandri".

°

Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza- Vodă, Chişinău, Editura "Universitas", 1992,
p. 63.
1
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'

-

Pwblicaţiife Ateneului .Cultural din Bacău

VE _
C HIUL
Radu Rosetti : Rbcoala din Baclu. Eliberarea lui
Mibu.

M.

Bandiaus: Bacovia (text latinesc din 1864).

. Cezar lJncescu; Altă Juptil a ·lui Şt~fan cel Mare
io Baclu.
O. T. ; Legendele Fantânelelor. I: Legenda Albinei.
II :

L~genda

Umbrei.

Locul de naştere a lui V. Alexandri
Câteva date cari privcst; Bacllul
dupil Al. PhUippbtde.
Inscripţii dela Biseri~a Tg. Ocna. Manistirea Bogdaoa.

No. 5
Noemb.rle

1930

·a a c il u
T[POGRAFlA .GUTENBERG•, D. ROSENBERG
1930
:

.
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· Clucerul Aiexandri a · avut proprietăţi
în oraşul Bacău (Zapis)
ZAPIS DE VECINICĂ VÂNZARE
Anul 1852, luna o~~t. 24 zile, subiscălitul slugerii loniţă
Florescu, pe pu-terea actului din ·1844, Apr.ilie 25, ~ntabulareset
de Tribunalul .juclecătoresc acestui ţinut Bacău, la No. 312, cu
care act, pe sprijinul ·altori titluri de proprietate, ce de .mine 'Se
pastrează, am cumpărat casele 1) şi beciurile cu locurile lot, di~
acest târg Bacău, nesupuse plăţei bezmanului, d.ela D-lui Paharnicul Iancu Verglue, acum · spatar, fostul lor de mai inainte prQ:.
prietar, cu zapisul, din 1842, .M.aiu .2. Sub . întăritura judecătoriei
la No. 7, din anul 1843, casele vechi, cu heuirile lor, ~upă. stă
pânirea veche şi locul in măsura de stânjeni, adică dotţăzeci şi
unul stânjeni, patru palme fq;ţa la şosea, dela apus spre răsărit
optsprezece stânjeni 1O palme, patru par ma ce mijlocul locului,
din jos de · case, şaisprezece stânjeni,. patru palme, fundul din sus,
ce desparte locul de al clţiCerulu.i Alexandri, ial" lunguL locului măsurat dela miază-zi, către miază-noapte treizeci şi unul · '
stânjeni, o palmă şi patru parmace, prin mijlocul locului_, care
acest lo~, cu heiurile de pe el, prin bună tocmală şi niulţămitor
preţ l'am vândut de veci~ D·sale Ştefan Ion Cocea cu 395, adică
treisute nouăzeci şi cind· galbeni zimţi, qari in lei alcătuesc suma
de 14615 lei, pe cari i-am şi primit .toţi deplin, pe puter~a aces-·
t\li zapis. D-lui· cumpărătorul, precum şi urmaşii D·sale, din neam
în 'neam, de astăzi, şi in• veci, vor stăpâni aceste case. cu mări
mea locului' sus arătat şi h;eiurile de pe el, ca pe o dreaptă proI?rietate a D-sale, cumpărată cu bună credinţă.
Qrept aceea, pentru de a fi cunoscută această vânzare şi
statornica proprietate a dumisale cumpărătorul Ştefan fon Cocea,
incredinţând acest act cu â. ine iscălitură, am avut tot odată şi
dela ·. ţinutul judecătoriei, prin osebita jalbă ; ca să-1 informatinască după legi, spre a-i sluji de docoment în - sigură şi vecinică
stăpănire a 'Dumisale Cocea şi a urmaşilor dumisale.
1852, Oct. 24 zile, B~cău
(ss) Ioniţă Florescu, sluger

"

1) Azi. proprietatea Oener'l.J D ~agomir Badiu
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.JUDECĂ TOR IA ŢINUTULUI BACĂU

Pe temeiul cererei, ce prin jalbă înregistrată sub N o. 4504,
am făcut d-lui slugeru Ionifă Florescu, iscălitul din acest zapis
care şi faţă in presus (2} fie au venit şi au mărturisit adevărata
iscălitură, nu mai puţin îndeplinită fiind şi forma art. 9 din sobornicescul hrisov şi văzâodu-se ca asupra acestui fond ou urmează nici-o prehauire împedecătoare, apoi pe temeiul şi a înscrisului soţiei dumisale slugeruh# că n'are lipsuri de zestre, se
încredinţează zapisul de Judecătorie, acum deodaU. vremelnic,
până după îndeplinirea formalităţilor, ce acum s'au inaintat
~r~~
.
(ss) Prezident Alecu Crupenski spatar Cleu (ss) Giuscă paharnic
(ss) Director Codreanu
Şef mesei III Zamfir Ianoli
-·-1 Copiat cu litere latine de
L P j
Registrator, G. Hoening
·
(ss) C. Ghindar
1~ N o. 190-1852 N oembrie 7
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RomAnă,

şe

Academia
in
sa int.imă, din 22 Mai
j1940, a hotărlt să sărbătorească, . DATE ŞI MĂRTURU ASUPRA ORIGINEIBACĂUANE A POETULUI.
Jimul acesta, printr'un parastas,
.
de 6 -ral Dt. DRA&OMIR BADIU
[la 1\>lirceşti, 50 de ani dela
Personal, posed un zapis tar, Iancu V erghle, cu un za!moartea bardului .bacauan" tacbe Radu şi Leon Sakellary,
't Vasile Alexand1·i, căci după foşti In mai multe rinduri pri- inedit, de veşnică _:. vânzare, pis din 1.842.
cite se ştie marele poet s'a mat'! ai qraşului, C ostacbe al caselor unde locoesc şi C31'Î,
Mai departe In corpul menGhindar, fost preşedinte al poate, sunt dintre cele mai ţionatului act, dupil. ce
născut şi a trăit, in primii aoi,
trevechi
din
Bacău•)
Tribunalului Bacău, mort tn
in Bac.llu,
ce suprafaţa locultu din j·lll·ul
Zapisul acesta, scrie cu li- caselor-azi proprietatea mea
Personal. ca unul care am 1914, in vArstă de 97 ani., ş.a.
contribuit Ia Intemeierea şi am putut descoperi că familia · tere cirilice, tn ceardaeuri. des~ - 'stă scris cA fll.udu l dill
botezul Cercului Cultural V. poetului V. Alecsandri locuia cifrat cu multă greutate şi sus :(n ord ) l e despa r te de
Alecsandri, din Bacău şi pe Intr' o casă situată pe terenul, transcris tn litere latine de locul c luceru lui Alecsandri.
care l'iilll condus dela 191!l· unde astăzi se găseşte Baia Oostache Ghindar, tn 1914, a
D-1 profesor Nicolai Iorga,
1!)32, m'am interesat şi am Centrală şi a cărei hotărnioie, fost autentif'J.Cat :Ia judecAtoria ~ a recunoscut importanţa
spre Nord se Intindea pAnl la Tinutului Baclu, sub Nr. 190
căutat, pe cât mi-a fost pasi·
bil. să descoper locul - azi hotel Drăgo.iaou, iar spre Sud din 7 Noembne 1852. E sub- actului, crede ca tit.lul de clu1fără nici o urmă - cam pe până la locul propnetăţei mele. scris de sulgerul loniţă Flo- cer ar fi ~p~ţinut, poate, vre":"?e ar fi ~ost locuinja fan;U- Acelaş lucru am putut afla şi resou care vindea aceste case unui frate al poetului şi care
dela profesorul decedat, de o- vechi (.U In 1852) lni Van Ca- ar fi detinut atunci proprietarlie• poetulu1, patronul soc1e- rigine
cea, pomenind tn act că el le
bacăuan, lstrate.
tăţji noastre culturale.
tea 'părintească.
Denumirea străzei "Vasile va avea cumpărate mai Inainte
l~t~ ce am putut afla pană
1u 1921, Cercul Cult-urui V.
Alecsandri, dată de către u- dela paharuioul, fn urmă spil·
astazl:
Alecsandri din Bacău, odată
Dela mai multi oameni de nul din foştii primari ai ora•)
Sub
poddele
putrez!te
de
vremuri
sului, a SVllt drept scop tocseamă-unii de mult decedaticu- aniversarea centenarului
1
' ai oraşului Bacău şi pe care mai să in1ortali:o:ez:e locul unde şi refllcute ln 1908, & !1 g!ls.t intre aUe naşterei lui Ion C. Bril.tianu, a
·ruu avut onoarea . să-i cunosc a fost anterior, casa familiei m-Arturii, o monetil austriacll cu efigia
sărb/ltorit ~printr'o şezăto:h-e
ti aoul domniei Maria TereZ<.
şi printre cari pot cita pe Cos- poetului.
dinţa

VASILE ALECSANDRI

se

l

l
l

festi vi!., preecdat<t de o conferinţă şi centenarul 11.~şterei
poetului V. Al.exandri, patru·
nul instituţiei culturale.
Deşi timpurile sunt nepotrivite, totuşi nu lnă. indoesc că,
măcar acum, s'ar puten profit.'!
de ocazia sărbătorirei de către
Academie a cincanten;n:ului
morţei bardului, iar CAUlinul
cultural badluan, c:tre li poarfă
cu mândrie numele, fşi va achita_o datorie de conştiinţă
şi

-Wl

angajament pe care no.i

~

cei din trecut nu l'am putut
traduce in fapt. Cu concursul
autorităţilor loca.le, al celor
tutelare şi chiar al Academiei
şi mni ales al des tinşilor dem- •
nitari, fii ai Bacău lui, s'ar pu-
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chiar bustul marelui
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MIŞC~RI MUNCITOREŞTI ÎN JUDEŢUL BACĂU
IN ANALIZA POLIŢIEI (1930 - 1943)
Dr. Alin SPÂNU
Worker protests in Bacau county by the Police investigations (1930-1943)
Summary
The Police followed the worker events, kept an eye on the causes of their
dissatisfactions and proposed solutions for solving the problems. Some matters were
real, others as the result of the Communist or Legionary propaganda but ali of them
were investigated by the Police from Bacau. Most strikes were worked out through
State mediation and without any major social conflicts. During the World War II, the
workers from Bacau county were carefully supervised and didn't perform into a
sabotage
Key Words: Bacău, Police, intelligence, workers, strikes

Serviciile de informaţii au avut întotdeauna între atribuţii şi
monitorizarea stării de spirit a populaţiei şi a claselor sociale. Pe măsură ce
industrializarea s-a extins, a apărut un nou obiectiv informativ: clasa
muncitoare. Acest segment profesional îşi desfăşura activitatea în condiţii
dificile (12-16 ore/zi, fără zile libere, fără concedii, fără asistenţă medicală etc.)
şi abia după Primul Război Mondial au fost adoptate legile care au reglementat
munca la 8 ore/zi, plata orelor suplimentare, zile libere (duminica, de sărbători)
şi concedii. Pentru atingerea acestor deziderate muncitorii au organizat greve,
au înfiinţat organizaţii care să le reprezinte interesele (sindicate) şi au susţinut
mişcările politice de stânga, care le promiteau satisfacerea revendicărilor.
După Primul Război Mondial, urmare apariţiei comunismului şi a
primului stat declarat al muncitorilor şi ţăranilor - URSS -, interesele
proletarilor au fost subsumate intereselor Moscovei. Partidul Comunist din
România a fost, de la înfiinţare sa (1921), un instrument al intereselor
sovietice 1, însă sub masca apărării şi emancipării clasei muncitoare. După
apariţia mişcării politice comuniste au luat fiinţă, pe acelaşi calapod, sindicate,
Pentru mai multe detalii, a se consulta: Marin C. Stănescu, Moscova, Cominternul, filiera
România (1919-1943). Studii documentare, Bucureşti, 1994; Alina
Tudor-Pavelescu (coord.), Copilăria comunismului românesc În arhiva Comintemului,
Bucureşti, 2001.
1

comunistă balcanică şi
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sociale, profesionale, de apărare a drepturilor omului, împotriva
abuzurilor etc. Pe acest fond, revendicările muncitoreşti reprezentau doar un
pretext al instigatorilor comunişti pentru izbucnirea unor nemulţumiri sociale,
apoi publice şi în final o revoluţie care să preia puterea politică. Acesta a fost,
de altfel, programul Moscovei de export a revoluţiei bolşevice în alte state, în
principal în cele învecinate, în anii '20. Din acest motiv serviciile de
informaţii/contrainformaţii
au introdus problemele muncitoreşti între
obiectivele informative majore care trebuiau monitorizate cu atenţie.
Problemele grave existente în România după Primul Război Mondial
au condus la greve şi demonstraţii de protest, unele având la bază cauze
obiective şi motive bine întemeiate, în timp ce altele au fost opera
propagandiştilor comunişti. Izbucnirea marii crize economice mondiale (1929)
a afectat şi România, conducând, printre altele, la închiderea unor fabrici şi
trimiterea în şomaj a lucrătorilor. Situaţia tensionată din rândul proletarilor a
avut două vârfuri de criză: greve le minerilor de la Lupeni (august 1929) şi
atelierele CFR Griviţa din Bucureşti (februarie 1933), unde autorităţile au făcut
uz de arme şi incidentele s-au soldat cu morţi şi răniţi. Ulterior, anchetele au
dovedit implicarea unor agenţi comunişti în declanşarea protestelor, aceştia
fiind arestaţi, judecaţi şi condamnaţi. Izbucnirea conflictului în Europa, prin
atacarea Poloniei de către Germania (1 septembrie 1939) şi apoi participarea
României la Al Doilea Război Mondial (din 22 iunie 1941) au avut un dublu
impact asupra clasei muncitoare. În primul rând, mulţi au fost mobilizaţi, iar
ulterior au participat la campaniile armatei române pe fronturile din est
(eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de nord, cucerirea Odessei şi a peninsulei
Crimeea, bătălia de la Stalingrad) şi din vest (eliberarea Transilvaniei de nordest, a Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei). În al doilea rând, cei care au rămas
pe loc au trebuit să muncească mult pentru nevoile armatei, în condiţiile în care
fabricile au fost militarizate, iar multe stabilimente au fost bombardate de
aviaţia inamică, provocând morţi şi răniţi inclusiv din rândul muncitorilor. În
aceste condiţii, orice suspiciune de apartenenţă la o organizaţie extremistă sau
de acţiune subversivă putea duce la concediere, arestare, judecare şi
condamnare.
Pentru a cunoaşte cu exactitate problematicile aflate în atenţie,
serviciile de informaţii/contrainformaţii au decis să elaboreze, în fiecare judeţ,
un istoric al problemelor urmărite, cu evoluţiile marcante în timp şi modul de
rezolvare a crizelor survenite. Acest lucru era de folos pentru identificarea unor
cauze comune, a unor persoane/organizaţii instigatoare sau a altor concluzii
https://biblioteca-digitala.ro
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specifice. La începutul anului 1944, Biroul de Siguranţă al Poliţiei Bacău a
alcătuit un istoric al problemei muncitoreşti, cu începere din 1930. Au fost
analizate toate conflictele de muncă, cauzele izbucnirii, rezolvarea acestora,
dacă au fost sau nu agenţi provocatori implicaţi, înfiinţarea sindicatelor2,
propaganda partidelor politice asupra muncitorilor şi schimbarea opţiunii
politice a acestora- de la stânga la dreapta -la finalul anilor '30. Nu în ultimul
rând, judeţul Bacău fiind un important centru industrial din Moldova, cu circa
3000 de proletari de diverse categorii, trebuiau luate măsuri preventive de
izbucnire a nemulţumirilor, fie de natură salarială, fie din cauza abuzurilor
patronatului.
La 12 ianuarie 1930, în capitala judeţului a avut loc o adunare a
muncitorilor din toate ramurile economice, la care au participat circa 1000 de
persoane, alături de Comisia locală a sindicatelor şi Partidul Social Democrat 3 ,
reprezentat de deputatul Lothar Rădăceanu 4 • A fost votată o moţiune de protest
contra Asociaţiei patronatului, pe motiv că încearcă reducerea salariilor prin
aplicarea legii privind stabilirea programului de lucru la 8 ore zilnic.
Unsprezece zile mai târziu, la 23 ianuarie 1930, muncitorii fabricii de cherestea
Izvorul Alb din comuna Asău, proprietatea societăţii Forestra, au încetat lucrul
timp de 6 zile, din cauza "impunerii" 5 programului de lucru de 8 ore. Prin
prestarea a numai 8 ore zilnic, salariul devenea "mult mai mic" 6 , deoarece ei
În judeţul Bacău au funcţionat: Sindicatul mWlcitorilor forestieri din comWla Dofteana (din
1926), cu 80 de membri, cu personalitate juridică din 1936; Sindicatul mWlcitorilor din
industria lemnului din Asău (din 1926), cu 100 de membri, afiliat la UniWlea mWlcitorilor din
industria lemnului din România; Sindicatul muncitorilor pielari (din 1927), cu 900 de membri,
condus de muncitorul Ioan Cemat; Sindicatul muncitorilor din industria lemnului din
Comăneşti, cu 200 membri, fără personalitate juridică; Sindicatul mWlcitorilor minieri din
Comăneşti, cu 300 de membri, afiliat la UniWlea mWlcitorilor minieri din România, fără
personalitate juridică; Sindicatul mWlcitorilor minieri Lapoşul de Sus, Dărmăneşti (din 1934),
cu 300 membri, cu personalitate juridică din 1937.
3
Între 1893 şi 1899 a funcţionat Partidul Social Democrat al MWlcitorilor din România. Din
191 O a luat fiinţă Partidul Social Democrat Român, care în decembrie 1918 s-a redenumit
Partidul Socialist. În 1927 s-a revenit la denumirea Partidul Social Democrat.
4
Lothar Rădăceanu (n. 19 mai 1899, Rădăuţi-d. 24 august 1955, Helsinki) a absolvit Facultatea
de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti, ulterior obţinând doctoratul în filozofie
( 1925). A fost membru al Partidului Social Democrat (din 1919) şi secretar al Comitetului
Central al Partidului (din 1927), însă ulterior s-a apropiat de Partidul ComWlist şi a susţinut
fuziWlea între cele două mişcări politice, petrecută în februarie 1948. A deţinut portofoliu!
Ministerului Muncii în perioada 4 noiembrie 1944-28 august 1952, iar între 1948 şi 1955 a fost
membru în Comitetul Central al PCR.
5
Arhivele Naţionale Bucureşti, Colecţia 50, d. 1906, f. 18.
6
Ibidem.
2
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erau plătiţi cu ora. Aceiaşi muncitori, la 12 mai 1931, au declarat grevă şi au
refuzat intrarea în fabrică. După tratative "îndelungate" 7 lucrătorii au acceptat
să reia lucrul a doua zi, însă nu au renunţat la revendicări.
Criza economică mondială, izbucnită în 1929 în SUA, şi-a făcut
simţite efectele negative şi în România. În primul rând au început să scadă
preţurile şi să scadă consumul, ceea ce a afectat producţia. De aceea, fabricile
au concediat muncitori "în massă" 8 şi au redus salariile, ceea ce a îngrijorat
această categorie socială. Nemulţumirile profesionale ale acestora încep să fie
speculate de elementele comuniste, care acţionează "în dauna" 9 ordinii publice
şi a intereselor statului.
La 9 februarie 1932, Fabrica "S. Filderman" din Bacău a concediat 100
de muncitori, iar o lună mai târziu Societatea Creditul Carbonifer din
Comăneşti a disponibilizat 200 de lucrători, ceea ce a provocat o stare de spirit
negativă în rândul acestei categorii profesionale. Până în 1936, starea de lucruri
s-a menţinut constantă, constatându-se nemulţumiri în rândul tuturor
categoriilor de muncitori. Cauzele nemulţumirilor erau insuficienţa salariilor,
10
,,răului tratament" din partea patronilor, deoarece legislaţia privind protecţia
muncitorilor nu era aplicată "cu toată seriozitatea" 11 . Un alt efect 1-a reprezentat
succesul propagandei extremiste - de dreapta sau de stânga - , care a condus la
dezorganizarea sindicatelor profesionale şi a pierderii de aderenţi de către
social-democraţi. De asemenea, organele de siguranţă au constatat că elementul
evreiesc din judeţ "tinde tot mai accentuat către mişcarea comunistă, făcând în
acest scop şi o asiduă propagandă" 12 •
La 13 ianuarie 1936, a izbucnit un conflict de muncă între muncitorii
Fabricii de cherestea Scutaru, aflată pe teritoriul comunei Mănăstirea Caşin, din
cauza micşorării salariilor, cauzate de reducerea lucrului la 8 ore pe zi, în
conformitate cu legile adoptate. Muncitorii au întrerupt lucrul şi 1-au reluat după
două zile şi multe discuţii. Cercetările organelor de siguranţă au constatat că
starea de lucruri a fost creată "în mod vădit" 13 de elementele comuniste aflate
printre muncitori.

7

Ibidem, f. 19.
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem, f. 18.

8
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La Fabrica "S. Filderman" din Bacău a izbucnit un conflict de muncă
la jumătatea anului 1937, muncitorii cerând un spor de salariu de 50%.
Tratativele au durat până la 1O septembrie 193 7 şi s-a finalizat "dându-se o
oarecare satisfacţie muncitorilor" 14 • Analiza acestui conflict de muncă a dovedit
că, în ultima perioadă, elemente aparţinând Partidului Naţional Creştin 15 au
iniţiat şi condus mişcările de protest.
La 10 februarie 1938, regele Carol al II-lea şi-a impus propria voinţă
16
politică , păstrând doar elementele de decor ale democraţiei. Printre altele, au
fost desfiinţate partidele politice şi sindicatele profesionale, iar structurile de
ordine publică şi siguranţă naţională au primit puteri sporite. Prin desfiinţarea
sindicatelor profesionale şi înfiinţarea breslelor muncitoreşti s-a dorit ca
lucrătorii să aibă o situaţie materială şi socială mai bună. Astfel, au luat fiinţă
Breasla muncitorilor din industria textilei şi îmbrăcămintei, Breasla
muncitorilor din pielărie şi încălţăminte (ambele la 27 noiembrie 1938), Breasla
meseriaşilor patroni din Bacău (7 decembrie 1938), Breasla meseriaşilor patroni
metalurgişti şi electricieni (Il decembrie 1938), Breasla muncitorilor din arte
grafice (Il ianuarie 1939) şi altele. În ce priveşte propaganda partidelor politice
exercitată până în 1938, analiza Poliţiei Bacău este o frescă de exprimare cu o
aplicabilitate foarte mare în spaţiu: "elementul muncitoresc a fost scos de sub
influenţa hulei şi minciunii ce se propaga în rândurile lor de către emisarii
acestor partide, care speculau totul numai spre folosul lor material" 17 • Până la
începutul anului 1938, când au fost desfiinţate toate partidele politice,
organizaţiile muncitoreşti au activat în spiritul şi cu sprijinul Partidului Social
Democrat, care "a speculat" 18 toate nemulţumirile în favoarea sa. Faptul că, în
mod constant, a existat o nemulţumire între patroni şi muncitori a făcut să erupă
14

Ibidem, f. 19.
Partidul Naţional Creştin (PNC) s-a format la Iaşi, la 14 iulie 1935, prin fuziunea Ligii
Apărării Naţional Creştine (lider A.C. Cuza) cu Partidul Naţional Agrar (lider Octavian Goga).
PNC a ieşit pe locul 4 la alegerile din 1937, însă a fost chemat la guvernare de către regele
Carol al II-lea. În perioada decembrie 1937 -februarie 1938 Octavian Goga a fost prim-ministru,
conducând un guvern de coaliţie.
16
Mai multe detalii privind evoluţia României în această perioadă a se consulta: Al. Gh. Savu,
Dictatura regală, Editura Politică, Bucureşti, 1970; Florea Nedelcu, Viaţa politică din România
În preajma instaurării dictaturii regale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1973; idem, De la
Restauraţie la dictatura regală. Din viaţa politică a României 1930-1938, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1981; Ioan Scurtu, istoria României În anii 1918-1940. Evoluţia
regimului politic de la democraţie la dictatură, Bucureşti, 1996, p. 161-188.
17
Arhivele Naţionale Bucureşti, Colecţia 50, d. 1906, f. 19.
18
Ibidem, f. 18.
15
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o serie de conflicte de

muncă

care, în majoritatea lor, au fost rezolvate pe cale

paşnică. În antiteză, locul partidelor politice a fost ocupat, destul de repede, de
mişcările

extremiste. Printr-o propagandă clandestină, dar foarte bine ţintită,
mişcarea legionară a reuşit să atragă majoritatea tineretului muncitoresc, care,
însă, nu s-a manifestat făţiş.
La Comăneşti, în data de 16 septembrie 193 8, a erupt un conflict de
muncă, între mineri şi conducerea societăţii Creditul Carbonifer, care a fost
rezolvat prin arbitraj. În ianuarie 1939, tot la Comăneşti, a apărut un alt conflict
între muncitorii din industria lemnului şi patronat, care s-a soluţionat pe cale
paşnică. La 28 mai 1939, la Bacău, un conflict între lucrătorii şi patronii din
domeniul panificaţiei a fost soluţionat prin negocieri şi fără întreruperea
lucrului. În luna decembrie 1939, muncitorii cherestegii de la societatea
forestieră Gotz au încetat lucrul timp de câteva zile, apoi 1-au reluat pe baza
promisiunilor că revendicările lor vor fi negociate atât de reprezentanţi, cât şi de
Ministerul Muncii, cu patronatul.
La finalul anului 1939 şi începutul anului 1940 muncitorii din judeţul
Bacău se aflau într-o stare generală de nemulţumire, din cauza ridicării
nivelului de trai în raport cu salariile primite şi a imposibilităţii de a-şi asigura,
decent, nevoile zilnice. În aprilie 1940, Fabrica de Postav "Singer" din Bacău sa închis din cauza lipsei de credit şi materii prime, ceea ce a dus la intrarea în
şomaj a circa 300 de muncitori. O mică parte dintre aceştia a reuşit să se
angajeze la alte întreprinderi, însă o mare parte nu mai avea de lucru. După
două luni Fabrica "Singer" a reuşit să depăşească obstacolele, s-a redeschis şi a
rechemat salariaţii la muncă.
Propaganda asiduă exercitată de mtşcarea legionară "prinde
rădăcini" 19 , astfel că în luna septembrie 1940, când România a devenit stat
20
naţional legionar , s-a constatat că cea mai mare parte a muncitorilor erau
"bine iniţiaţi" 21 în doctrina mişcării de extrema dreaptă. Ca atare, la 18
septembrie 1940 s-a desfiinţat Breasla muncitorilor şi a luat fiinţă Corpul
Muncitoresc Legionar. La Bacău, liderul Corpului a devenit Nicolae Stanciu,
care a reuşit să grupeze muncitorii, într-un timp scurt, în cuiburi şi familii. În
19

Ibidem, f. 19.
Mai multe despre situaţia politică internă în perioada respectivă, în: A. Simion, Regimul
politic din România în perioada septembrie 1940- ianuarie 1941, Cluj-Napoca, 1976; Mihai
20

Fătu, Contribuţii

la studiul regimului politic din România, septembrie 1940 - august 1944,

Bucureşti,

1984; Dana Honciuc Beldiman, Statul naţional legionar (septembrie 1940-ianuarie
1941). Cadrul legislativ, INST, Bucureşti, 2005.
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timpul rebeliunii legionare (21-23 ianuarie 1941) muncitorii din Bacău nu au
acţionat violent, ci doar au ocupat câteva instituţii publice. Poliţia Bacău i-a
identificat pe Petre Soltan, Vasile Tănase, Vasile Zugrăvel, Dumitru Bejan,
Petre Tuvib şi Constantin Floreşteanu, toţi de la Fabrica de Postav "A.
Isvoranu", ca fiind cei care au ocupat Casa de Asigurări Sociale şi
Întreprinderile Comunale Bacău. În urma anchetei au fost înaintaţi Curţii
Marţiale a Corpului 5 Armată pentru a fi judecaţi.
În luna martie 1941, la Creditul Carbonifer au apărut nemulţumiri ca
urmare a tentativei patronatului de a micşora salariile angajaţilor. Conflictul a
fost soluţionat prin arbitraj la Camera de Muncă Bacău. O lună mai târziu, 1250
de lucrători de la Fabrica de Hârtie ,,Letea" au cerut majorarea salariilor, fapt
care a dus la tratative cu conducerea prin Inspectoratul Muncii. La 27 mai 1941,
la mina de cărbuni Asău, aparţinând Creditului Carbonifer, 130 de lucrători au
refuzat să se prezinte la lucru deoarece societatea nu le-a dat raţia de 50 kg.
porumb de familie. Ancheta a scos la iveală faptul că muncitorii au fost
instigaţi, iar 7 dintre cei identificaţi ca propagandişti subversivi ai fost arestaţi.
Lucrul a fost reluat, iar nemulţumirile s-au soluţionat de către Inspectoratul
Muncii. Acelaşi Inspectorat de Muncă a mediat, în luna octombrie 1941,
conflictele de la Moara de stat (fostă Calmanovici), unde 18 lucrători au cerut
creşterea remuneraţiei şi la Fabrica de Ciorapi "Idealul", unde 56 de angajaţi
aveau aceeaşi revendicare.
Peste 1000 de muncitori de la fabricile Filderman, Isvoranu şi Singer
au semnat şi înaintat un memoriu către Ministerul Muncii şi Inspectoratul de
Muncă Bacău, în care au cerut creşteri salariale de 70-1 00%, însă fără a opri
lucrul. Comisia superioară de arbitraj de la Ministerul Muncii a analizat
memoriul şi legislaţia în vigoare, stabilind că, în conformitate cu Legea nr.
87114 octombrie 1941, nu se pot face majorări de salarii care să depăşească
cuantumul existent la 1 septembrie 1941. Rezultatul nu a mulţumit proletarii
celor trei fabrici, astfel că, la 25-26 noiembrie 1941, s-au reluat revendicările de
creştere a salariilor cu 100%. Exemplul acestora a fost urmat de cei de la
fabricile de talpă Abramovici (27 noiembrie 1941) şi L.O. Klein (28 noiembrie
1941), minerii de la Societatea Petroşani din Dănnăneşti (3 decembrie 1941) şi
fabrica de talpă Brill ( 1O decembrie 1941 ), care însumau aproape 500 de
lucrători. Alături de creşterea salariilor, au apărut noi cereri, cum ar fi locuinţe
de serviciu, indernnizaţii de chirie, ajutoare lunare pentru copii, înfiinţarea unei
cooperative de consum, reduceri de preţuri la anumite produse de strictă
necesitate etc. Poliţia Bacău a efectuat anchete în toate stabilimentele, însă nu a
https://biblioteca-digitala.ro
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constatat că pretenţiile muncitorilor ar fi fost instigate de persoane angajate în
organizaţii subversive. În ansamblu, nemulţumirile clasei muncitoare din
judeţul Bacău nu s-au manifestat "în forme critice" 22 , iar revendicările erau
întemeiate în mare parte. La finalul anului 1941, şomajul era inexistent, ba chiar
se resimţea o lipsă de mână de lucru, mai ales specialişti. Din punct de vedere
23
ideologic, muncitorii "înclină" către mişcarea naţional-creştină şi mişcarea
legionară. Totuşi, după rebeliunea legionară niciunul dintre muncitorii afiliaţi
Corpului Muncitoresc Legionar nu a mai fost dovedit că a activat în această
organizaţie.

La 20 mai 1942, Comisia de arbitraj de pe lângă Inspectoratul de
Muncă Bacău a respins cererea muncitorilor de majorare a salariilor, deoarece
acestea fuseseră mărite recent cu 30%. În schimb, Comisia a impus patronatului
să acorde un ajutor de familie de 8 lei/zi pentru soţie şi 1O lei/zi pentru fiecare
copil mai mic de 16 ani, cu excepţia cazurilor când sunt salariaţi sau au avere.
Comisia superioară de arbitraj de la Ministerul Muncii a respins apelurile
înaintate de societăţile Petroşani, Dărmăneşti şi Creditul Carbonifer, menţinând
decizia Comisiei de la Bacău.
Perioada următoare a fost calmă şi lipsită de acţiuni greviste, singura
nemulţumire înregistrată fiind aceea a lucrătorilor de la Secţia L. 4 CFR Bacău,
care erau plătiţi cu 100-120 lei/zi, suma fiind considerată "insuficientă" 24 pentru
un trai decent. La 24 iulie 1942, inginerul Constantin Vleja a fost numit
preşedinte al Camerei de Muncă Bacău în locul croitorului Vasile Cavaleru,
destituit pentru nereguli şi luare de mită.
În prima parte a anului 1943, clasa muncitoare din judeţul Bacău avea
un efectiv de 341 O persoane (Bacău - 3057, Târgu-Ocna - 181, Moineşti 172). Având în vedere lipsa grevelor şi a conflictelor de muncă, Poliţia Bacău a
constatat că majoritatea muncitorilor au sentimente "spre mişcările de
dreapta" 25 , astfel că nu au niciun interes să submineze situaţia guvernului şi a
ţării. În plus, cele mai importante întreprinderi au fost militarizate, astfel că
orice insubordonare, chiar şi verbală, putea duce la sancţiuni severe din partea
justiţiei. Nemulţumirile latente aveau la bază salarizarea insuficientă în raport
cu scumpirea articolelor de primă necesitate. Pe de altă parte, pe lângă fiecare
întreprindere funcţiona câte o secţie a Asociaţiei Culturale "Muncă şi Lumină",
22
23
24

25
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unde tineretul muncitoresc îşi putea petrece timpul liber, astfel că era "distras" 26
de la propagande sau acţiuni subversive.
Analiştii Poliţiei Bacău nu au omis în prezentare nici cazurile de abuz,
de rea-voinţă sau exagerare în aplicarea unor dispoziţii, fapte care duceau la o
inutilă tensionare a situaţiei în mediul proletar. În luna august 1942, lucrătorul
Teodor Poenaru de la Fabrica ,,lsvoranu" a avut o discuţie în contradictoriu cu
maistrul Coliban, iar acesta l-a reclamat comandantului militar al întreprinderii,
locotenent-colonel Raiovici, că este legionar. Pentru acest lucru a fost trimis în
judecata Curţii Marţiale a Corpului 5 Armată, la Ploieşti, unde după câteva luni
a fost achitat, constatându-se că este vorba "de o răzbunare" 27 şi reîncadrat în
muncă. La 23 decembrie 1942, după ce şi-a primit salariul, Poenaru s-a
prezentat la căpitanul în rezervă Vespasian Blănărescu, căruia i-a solicitat bonul
pentru raţia de lemne pentru luna în curs, deoarece nu a primit cota stabilită.
Blănărescu l-a trimis la Ministerul Muncii, iar Poenaru a răspuns că nu "a
prestat"28 activitatea la Inspectoratul Muncii, fapt pentru care a fost calificat
comunist, arestat şi trimis sub escortă la Garnizoana Bacău. După 48 de ore a
fost pus în libertate, însă a fost licenţiat şi din serviciu. Nemulţumit, Poenaru a
scris un memoriu pe care l-a înaintat Ministerului Muncii, dar şi Conducătorului
Statului, mareşalul Ion Antonescu, care a cerut o anchetă ce, la final, a dat
dreptate petentului.
Locotenentul-colonel Raiovici a ordonat, la 23 februarie 1943, ca
muncitorii Ion Balaban şi Gheorghe Grosu să se tundă. Aceştia au avut
«tupeuh) să întrebe care este motivul pentru care li se ordonă să se tundă, iar
răspunsul a fost ... arestarea. Ulterior, au fost bătuţi şi sub escorta a 4 santinele
au fost trimişi la Garnizoana Bacău, unde li-au "dresat"29 acte pentru instigare,
fiind înaintaţi Curţii Marţiale. Finalul a fost previzibil: cei în cauză au fost
achitaţi şi reintegraţi în activitate.
Un conflict colectiv de muncă a apărut în perioada aprilie-mai 1943 la
Întreprinderea S.A. "Bacăul". Din cauza schimbării unei instalaţii, lucrul în
secţia respectivă a fost suspendat, iar muncitorii nu au primit nici un ban.
Nemulţumirile au fost soluţionate de Comisia de arbitraj, care a decis, la 13 mai
1943, ca patronii să achite jumătate din salariile care s-ar fi cuvenit muncitorilor
în perioada întreruperii lucrului. Muncitorii de la Întreprinderea "Filderman",
26
27

28
29

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
https://biblioteca-digitala.ro

332

Act a Bacoviensia IX/20 14

prin delegatul lor, tăbăcarul Vasile Iftimie, au înaintat un memoriu către
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, prin care au cerut majorarea salariilor. La 8
iunie 1943 memoriul a fost restituit cu recomandarea de a se adresa
Ministerului Muncii. Având în vedere că prin Decizia Ministerului Economiei
Naţionale nr. 200.301, publicată în Monitorul Oficial nr. 137/16 iunie 1943, s-a
anunţat o majorare de salariilor, muncitorii din Bacău au renunţat să mai trimită
memoriul la Ministerul Muncii. La 29 iunie 1943 delegaţii Neculai Petre,
Vasile Năstruţ şi Moise Foferzan, reprezentând Secţia încălţăminte de la
Fabrica "Filderman", au depus la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Bacău un
memoriu adresat mareşalului Ion Antonescu. Aceştia au solicitat majorarea
salariilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă (amenajarea atelierelor care erau
neigienice, organizarea serviciului sanitar pentru tratamentul muncitorilor ş.a.)
şi reducerea orelor de muncă de 16 ore/zi.
La finalul anului 1943, în judeţul Bacău îşi desfăşurau activitatea
aproape 2500 de muncitori, în trei centre: Bacău - 2040 (494 calificaţi, 1478
necalificaţi, 68 ucenici), Târgu-Ocna - 132 (95 calificaţi, 33 necalificaţi, 4
ucenici) şi Moineşti - 286 (38 calificaţi, 248 necalificaţi). Oraşul Bacău era
unul dintre cele mai importante centre industriale din Moldova şi majoritatea
angajaţilor erau români, ceea a oferit o garanţie şi o siguranţă faţă de acceptarea
unor acţiuni subversive provenite din exteriorul ţării. În opinia analiştilor de la
Poliţia Bacău, muncitorii băcăuani "nutresc sentimente de simpatie pentru
mişcările de dreapta, manifestă simpatie şi încredere în Mareşalul Conducător şi
în regimul său" 30 . Într-un mod profesionist, funcţionarii Poliţiei Bacău, atât cei
însărcinaţi cu obţinerea datelor de interes de pe teren, cât şi cei care analizau
evoluţia evenimentelor, obiectivelor şi problematicilor aflate în atenţie, şi-au
dovedit calităţile de buni agenţi de informaţii, dar şi de analişti ai situaţiilor
apărute, cu propuneri de rezolvare a problemelor şi prognoze corecte asupra
evoluţiilor viitoare.

30
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POLONEZI VENIŢI

ÎNJUDEŢULVÂLCEAÎNTIMPUL
CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Ionela NIŢU
The Polish Refugee Situation from V aleea County
during The Second World War
Sumrnary
The study describes, on the hasis of documents from Vâlcea Archives, the
status of polish refuges established in Vâlcea County 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 Râmnicu-Vâlcea, Govora, Olăneşti, Ocnele Mari, Drăgăşani, Brezoi 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, Vâlcea County

Evenimentele din toamna anului 1939 au pus autorităţilor române în faţa
unei probleme extrem de grave generate de exodul masiv al populaţiei civile,
dar şi a militarilor din Polonia ocupată de trupele germane şi ruseşti.
Unul din judeţele cele mai implicate în problema găzduirii refugiaţilor
polonezi a fost judeţul Vâlcea. Faptul în sine nu trebuie să surprindă, în
condiţiile în care în anii premergători celui de-al Doilea Război Mondial,
Marele Stat Major făcuse simulări care urmăreau să stabilească capacitatea de
cazare în caz de război pe zone geografice. Judeţul Vâlcea oferea posibilităţi
multiple de cazare în condiţiile în care aici se aflau cel puţin trei staţiuni
balneare, Băile Govora, Călimăneşti, Olăneşti, cu numeroase vile şi hoteluri, la
care se adăugau şi alte localităţi, precum Drăgăşani, Ocnele Mari sau Brezoi.
Imediat după ocuparea Poloniei de către armatele sovietice, la 17
septembrie 1939, în România încep să sosească primii refugiaţi, atât militari cât
şi civili. Astfel, la 18 septembrie 1939, pe aeroportul Băneasa aterizează
primele avioane poloneze echipate de război, cu tot personalul la bord 1• Din
dările de seamă ale Legiunii de Jandarmi Bucureşti se constată că la 18
septembrie 1939 soseau 92 de ofiţeri, subofiţeri, trupă, la 19 septembrie, 150
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, d. 9411940, f. 42.
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persoane, iar la 20 septembrie, 54 de rnilitari 2 . Este doar un exemplu, valul
refugiaţilor militari polonezi fiind foarte mare, mulţi refugiindu-se ulterior în
Franţa. Pe lângă militari, va intra în ţară, prin nordul Moldovei, un număr
impresionant de refugiaţi polonezi civili. În faţa acestui adevărat exod,
autorităţile române au trebuit să se organizeze cât mai repede cu putinţă pentru
a face faţă situaţiei. La 20 septembrie 1939, România, prin Ordonanţa nr. 1 a
Ministerului de Interne, semnată de generalul Gabriel Marinescu, emisă la
Cernăuţi, începe să ia măsuri pentru sprijinirea refugiaţilor polonezi. Toate
problemele legate de transport, cazare şi întreţinerea refugiaţilor au revenit
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 mişcările
acestora3 .
În urma ordinului nr. 9.095 din 23 septembrie 1939 al MAN,
Secretariatul General, se înfiinţează la 24 septembrie 1939 mai multe tabere
pentru găzduirea refugiaţilor militari, printre care cele de la Costeşti, Balş şi
Corabia4 . Prin Ordinul General nr. 108 din 26 septembrie 1939 al Ministerului
Apărării Naţionale s-a dat dispoziţia ca refugiaţii militari polo ni (ofiţeri şi trupă)
evacuaţi din Moldova, internaţi provizoriu în nordul Dobrogei, să fie
transportaţi în diferite garnizoane din Oltenia şi Muntenia, rămânând numai o
mică parte în Dobrogea5 • În timpul acestor transporturi, mulţi refugiaţi militari
au părăsit trenurile, rămânând prin diferite localităţi. Pentru a preîntâmpina
genul acesta de probleme, autorităţile militare române au luat o serie de măsuri
printre care amintim: toţi refugiaţii militari polonezi găsiţi "umblând fără rost"6
urmau să fie strânşi şi cazaţi în garnizoane sub pază, iar circulaţia acestora în
automobile proprietate personală sau a statului polonez să fie interzisă 7 .
În judeţul Vâlcea se vor organiza tabere pentru refugiaţii militari
polonezi la Drăgăşani, Călimăneşti, Govora şi Ocnele Mari 8 . Tabăra de la
Drăgăşani va funcţiona până la 20 decembrie 1939, când, pe baza ordinului
19.516 din 18 decembrie 1939, militarii vor fi mutaţi la Călimăneşti - 203
ofiţeri şi la Tg. Jiu- 19 trupă. Prin ordinul17.902 din 6 decembrie 1939, o
2

Ibidem.
Ion ela Ni tu, Dan Ovidiu Pintilie, Refogiaţii polonezi din judeţele Argeş şi Muşcel în perioada
1939-1945, în ,,Acta Bacoviensia", VIII, 2013, p. 322.
4
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, d. 94/1940, f. 46.
5
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 171/1939, f. 20.
6
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parte din militarii de la Călimăneşti vor fi mutaţi la Târgovişte 9 . În ziua de 25
septembrie 1939 se înfiinţează lagărul de la Govora pentru militari. Va
funcţiona câteva luni, mai precis până în ianuarie 1940, când prin ordinul
22.720 din 18 ianuarie 1940, refugiaţii de aici vor fi evacuaţi la Tg. Jiu. La 28
septembrie 1939 se înfiinţează lagărul de la Ocnele Mari, care se va desfiinţa în
baza ordinului 24.603 din 6 februarie 1940, militarii de aici fiind evacuaţi la 9
februarie 1940 la Tg. Jiu 10 .
Încă de la început s-a constatat că starea de spirit a militarilor polonezi
refugiaţi nu era prea bună. Deşi liniştiţi, aceştia manifestau o oarecare
nemulţumire faţă de guvernanţii lor "prin aceea că nu au luat măsuri din timp,
pentru orşanizarea armatei şi în ultimul timp nu au acţionat la momentul
oportun" 1 • Şi printre soldaţi nemulţumirea era mare, mai ales faţă de ofiţerii
lor, "având credinţa că intenţionat s-au separat de ei" 12 • De altfel, chiar Poliţia
Rârnnicu Vâlcea, într-un raport privind starea militarilor polonezi remarca
faptul că "majoritatea soldaţilor sunt complet nedisciplinaţi şi nu au nici un fel
de respect şi condescendenţă faţă de ofiţeri, care sunt batjocoriţi şi chiar loviţi
de către soldaţi. Deşi conştienţi de dezastrul şi nenorocirea ce a căzut pe ţara
lor, totuşi atât ofiţerii cât şi trupa, pare că nimic nu ar fi survenit în existenţa lor,
dedându-se la chefuri şi umblând prin cârciumi, după alcool" 13 .
Autorităţile române au luat măsuri pentru păstrarea ordinii şi disciplinei
în rândul militarilor polonezi refugiaţi. Prin Ordinul MAN nr. 9.023/1939,
autorităţile române hotărau ca trupa poloneză să fie încadrată cu ofiţeri
polonezi, după cum urmează: un ofiţer inferior la 50 oameni trupă, un căpitan la
200 trupă, un maior la 500 trupă şi un colonel la 1.000 trupă 14 • La fiecare punct
de internare se organiza o gardă de 50 trupă română sub comanda unui ofiţer
român activ sau în rezervă, care să conducă punctul de internare. Trupei
poloneze i se aplica regimul soldaţilor români în ceea ce priveşte disciplina sau
pedepsele. Orice abatere era pedepsită, iar cele grave se raportau Ministerului
Apărării spre a se lua măsuri severe 15 •
Dacă refugiaţii militari aveau un regim mai drastic, care permitea un
control mai atent, refugiaţii civili erau mai greu de urmărit. Prin urmare, încă
din 19 septembrie 1939, Poliţia Rârnnicu Vâlcea solicita Detaşamentului de
Poliţie Călimăneşti luarea de măsuri pentru identificarea refugiaţilor polonezi
sosiţi în România. Ei urmau să fie predaţi jandarmeriei pentru a fi trimişi în
9
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zonele special stabilite pentru aceştia. În scopul identificării cât mai rapide
urmau să fie organizate razii şi controale la hotelurile şi la domiciliul cetăţenilor
polonezi sau al acelora care aveau rude în Polonia 16 • La început, numărul
refugiaţilor polonezi a fost mare. Dintr-o adresă semnată de prefectul judeţului
Vâlcea, Anton Teodorescu, rezultă că în octombrie 1939 în judeţ erau
aproximativ 5.000 de refugiaţi polonezi, găzduiţi în 8 lagăre 17 : Râmnicu Vâlcea,
Brezoi, Băile Govora, Călimăneşti, Drăgăşani, Băile Glăneşti, Genele Mari şi
Păuşeşti Măglaşi. Ulterior, numărul lor a variat, mulţi fiind doar în tranzit prin
judeţ către alte destinaţii. O altă situaţie din toamna anului 1939 întocmită de
Prefectura judeţului Vâlcea arată faptul că în judeţ refugiaţii civili se împărţeau
în centre astfel 18 :
1. Drăgăşani: funcţionari superiori: 2 bărbaţi; funcţionari inferiori: 85
bărbaţi şi 74 femei; civili: 23 bărbaţi, 76 femei; copii: 73; total: 331
persoane;
2. Govora: funcţionari superiori: 2 bărbaţi; funcţionari inferiori: 16
bărbaţi şi 18 femei; civili: 70 femei; copii: 37; total: 143 persoane;
3. Genele Mari: funcţionari superiori: 135 bărbaţi; funcţionari inferiori: 8
bărbaţi, 7 femei; civili: 3 bărbaţi şi 36 femei; copii: 44; total: 233
persoane;
4. Călimăneşti: funcţionari superiori: 39 bărbaţi; funcţionari inferiori: 15
bărbaţi şi 5 femei; civili: 19 bărbaţi şi 201 femei; copii: 154; total: 433
persoane;
5. Brezoi: funcţionari superiori: 43 bărbaţi, 2 femei; funcţionari inferiori:
45 bărbaţi şi 4 femei; civili: 12 bărbaţi; total: 106 persoane;
6. Păuşeşti Măglaşi: 82 bărbaţi-funcţionari inferiori; civili: 49 bărbaţi;
total: 131 persoane;
7. Olăneşti: civili: 3 bărbaţi şi 2 femei; copii: 4; total: 9 persoane.
În alte situaţii, alături de civili apar şi militarii polonezi din lagăre:
Râmnicu Vâlcea: 1 ofiţer inferior şi 264 subofiţeri trupă, Drăgăşani, 1 ofiţer
superior şi 391 ofiţeri inferiori, 78 trupă, Călimăneşti, 178 ofiţeri superiori,
Genele Mari, 54 ofiţeri inferiori, Băile Govora 12 ofiţeri superiori şi 50 ofiţeri
inferiori, 19 subofiţeri, 30 trupă 19 . La Drăgăşani, primii refugiaţi militari sosesc
în noaptea de 24 septembrie 1939. Era vorba despre 120 ofiţeri inferiori pentru
care s-a solicitat luarea de măsuri pentru cazarea lor, precum şi pentru
asigurarea unor condiţii de igienă adecvate 20 . Au urmat şi alţii în noaptea de 29

16
17

18
19

20

Idem, fond Detaşamentul de Poliţie Călimăneşti, d. 111939, f. l.
Idem, Prefecturajudeţului Vâlcea, d. 17111939, f. 49.
Ibidem, f. 38.
Ibidem, f. 53.
Idem, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, d. 1/1939, f. 1.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

337

spre 30 septembrie 193921 • Un număr atât de mare şi de fluctuant de refugiaţi nu
putea decât să ridice o serie de probleme în legătură cu evidenţa lor. Pentru
rezolvarea acestor aspecte, Prefectura judeţului Vâlcea, a solicitat proprietarilor
de hoteluri sau vile, să întocmească fiecărui refugiat, femeie sau bărbat, o fişă
personală în care să se treacă localitatea, numele proprietarului hotelului sau
vilei, numele şi prenumele refugiatului căruia i s-au închiriat camere, localitatea
de unde vine din Polonia, ocupaţia acestuia, persoanele care-I însoţesc şi
calitatea acestora precum şi data închirierii 22 • Când refugiaţii părăseau hotelul
sau vila, proprietarul trebuia să anunţe prefectura indicând locul unde pleca sau
noua adresă, dacă rămânea în oraş. De asemenea, refugiaţilor li se întocmeau
bilete de identitate şi fişe. Fără acestea nici un refugiat polonez nu putea să
locuiască într-o localitate şi nu putea fi înscris în statele de plata alocaţiei de
întreţinere.

Prefectura judeţului Vâlcea a solicitat, încă din 26 septembrie 1939,
luarea de măsuri pentru primirea refugiaţilor polonezi 23 . Prin grija primăriilor
locale s-au organizat la restaurantele din localităţi câte o popotă pentru ofiţeri şi
familiile lor, unde li se putea asigura o masă pe zi la un preţ redus. Preţul
locuinţelor era stabilit de către primărie, pentru a se elimina specula.
Începând cu anul 1940, numărul refugiaţilor polonezi a continuat să
scadă, stabilindu-se în jurul câtorva sute de persoane pe teritoriul întregului
judeţ. Astfel, la 16 decembrie 1940, pe raza Legiunii de Jandarmi Vâlcea se
aflau 1939 refugiaţi polonezi 24 , la 1 februarie 1942, numărul acestora a scăzut la
404 persoane 25 , iar la 1 septembrie 1943 era de 373.
Situaţia acestora s-a dovedit a fi destul de dificilă, mai ales că şi judeţul
era destul de sărac, fără resursele necesare pentru a face faţă necesităţilor de
aprovizionare cu alimente şi combustibil pentru încălzit pentru un număr atât de
mare de oameni 26 . Crucea Roşie din România constata, în octombrie 1939, în
urma unei inspecţii efectuate în judeţ, următoarea situaţie: la Băile Govora erau
cazaţi 66 refugiaţi civili polonezi bărbaţi, 118 femei şi 53 copii în camere fără
sobe. La Ocnele Mari, erau cazaţi 147 refugiaţi civili polonezi bărbaţi în camere
fără sobe, fără dispensar şi instalaţii de baie cu duş. La Călimăneşti, numărul
refugiaţilor era foarte mare, de 450 refugiaţi civili, 250 femei şi 11 O copii,
cazaţi, de asemenea, în camere fără sobe, fără medicamente şi cabinete
dentare 27 • Lipsa sobelor era explicabilă în condiţiile în care toate staţiunile
21

Ibidem, f. 5.
ldem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 17111939, f 14.
23
Ibidem, f. 13.
24
ldem, fond Legiunea de Jandarmi Vâlcea, d. 12/1940, f. 75.
25
ldem, fond Biroul Evacuaţilor şi Refugiaţilor al judeţului Vâlcea, d. 48, nenwn.
26
ldem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 17111939, f. 49.
27 ldem, fond Detaşamentul de Poliţie Govora, d. 1/1939, f 160.
22
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balneare din Vâlcea erau sezoniere, mai precis se deschideau cel mai devreme
la 15 mai şi se închideau la sfârşitul lui septembrie. Refugiaţii polonezi duceau
lipsă de lenjerie de corp, haine groase pentru iarnă, încălţăminte şi pături.
Pentru aprovizionarea cu cele necesare s-a luat măsura trimiterii din partea
Crucii Roşii a unor ajutoare şi, de asemenea, de crearea a unor ateliere de
croitorie şi cizmărie de către meseriaşii din rândul refugiaţilor. O parte din
refugiaţi, cum a fost cazul celor de le Brezoi, solicitau chiar o permisie de 5 zile
pentru a se deplasa la Bucureşti, la Comitetul Polon pentru a căpăta haine
pentru iarnă "că suntem săraci şi nu avem bani pentru a ne îmbrăca" 2 •
O problemă foarte importantă a constituit-o asigurarea hranei. Pentru
aceasta, Crucea Roşie - Filiala Vâlcea a luat iniţiativa înfiinţării de cantine în
toate centrele unde erau cazaţi refugiaţii polonezi civili, care puteau lua o masă
de calitate şi mult mai ieftină 29 . Acolo unde nu s-au putut înfiinţa aceste cantine,
localurile publice puteau servi refugiaţii, cu obligaţia de a nu le vinde alcool.
Pe lângă Crucea Roşie, un rol important în sprijinirea refugiaţilor 1-a
avut şi Comitetul American pentru Ajutorarea Refugiaţilor Poloni, care a oferit
reprezentantului refugiaţilor din Călimăneşti, suma de 50.000 lei, cu care
30
aceştia au făcut cumpărături în Râmnicu Vâlcea (haine, lenjerie etc.) . Mai
târziu, se va implica Comisia pentru Ajutorarea Refugiaţilor Poloni, care va
plăti salarii reprezentanţilor lor din localităţi 31 , cum a fost preşedintele filialei
de la Drăgăşani, Krzymowski Iosif (4.500 lei), Oczanski Adam, medic din
Drăgăşani (11.100 lei) sau Mikolajewski Iosif din Ocnele Mari (1 0.200 lei) 32 •
La Drăgăşani, unde, în noiembrie 1939, erau 303 refugiaţi militari
polonezi şi 345 civili, din care 146 bărbaţi, 129 femei şi 71 copii, situaţia era
foarte grea, mai ales pentru refugiaţii civili 33 . Aceştia plăteau cazarea pentru
camerele unde stăteau, începând de la 500 la 1.000 lei lunar, la care se adăugau
lumina şi lemnele, circa 500 lei lunar şi masa 34 . Dacă militarii primeau alocaţii
mai mari de la stat şi aveau şi îmbrăcăminte adecvată, civilii făceau faţă cu greu
cheltuielilor. Nu aveau haine de iarnă şi erau expuşi frigului şi bolilor. Tocmai
de aceea, autorităţile solicitau Prefecturii judeţului Vâlcea alocarea unor bunuri
de strictă necesitate pentru refugiaţii săraci. Pentru femei, 66 cămăşi şi chiloţi,
25 ciorapi, 37 haine groase, 9 perechi de mănuşi, 20 perechi de ghete, 20 bluze
şi stofă pentru 20 rochii. Pentru bărbaţi, necesarul era de 70 cămăşi, 76
indispensabili, 32 ciorapi-jampier, 27 costume haine, 24 perechi ghete sau
28

Idem, fond
Idem, fond
30
ldem, fond
31
Idem, fond
32
Ibidem.
33
Idem, fond
34
Ibidem.
29

Prefecturajudeţului Vâlcea, d. 165/1939, f. 90.
Detaşamentul de Poliţie Govora, d. 1/1939, f. 160.
Detaşamentul de Poliţie Călimăneşti, d. 1/1939, f. 269-270.
Prefectura judeţului Vâlcea, d. 40/1943, f. 2.

Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, d. 1/1939, f. 163.
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bocanci, 25 pulovere, 87 paltoane şi 5 şepci, iar pentru copii era nevoie de 25
cămăşi, 12 indispensabili, 16 perechi de ghete, 10 paltoane, 16 pulovere, 4
costume haine, 12 fulare, 4 mănuşi şi 10 păture 5 . Problema asigurării
îmbrăcămintei necesare s-a perpetuat şi în anii următori. În 1943, autorităţile
române au distribuit postav, în mod gratuit pentru confecţionarea de
îmbrăcăminte de iarnă, necesară refugiaţilor polonezi în nevoie, în baza unor
situaţii întocmite de către Comisia pentru Ajutorarea Refugiaţilor Poloni 36 .
Astfel, pentru lagărul de la Ocnele Mari necesarul era de 16,20 m pentru palton
bărbătesc, 3,00 m- haine bărbăteşti, 2,60 m- palton damă, 3,00 m- rochie
darnă 37 . Lagărul de la Rârnnicu Vâlcea avea nevoie de 24,80 m - palton
bărbătesc, 39,60 m- haine bărbăteşti, 10,30 m- palton damă şi 40 m- rochie
38

damă .
Refugiaţii militari aveau însă şi alte probleme, legate de asigurarea
hranei. Imediat după sosirea lor în Drăgăşani, în septembrie 1939, aceştia au
fost cazaţi în sediul Şcolii de Subofiţeri Jandarmi. Având în vedere numărul
mare al militarilor refugiaţi, de circa 300, Şcoala nu putea să ofere condiţii
pentru asigurarea hranei. În urma demersurilor făcute, prin restaurantul
proprietate a lui Al. Popa, a fost asigurată o masă zilnică contra sumei de 45 lei
pe zi 39 .
La Călimăneşti, după inspecţia făcută de Crucea Roşie Română,
autorităţile locale au încercat în colaborare cu reprezentanţii Crucii Roşii
Polone din localitate, să rezolve problemele semnalate. S-au instalat sobe de
către Comandamentul Militar local, s-au solicitat medicamente de la Crucea
Roşie, Filiala Vâlcea, s-a înfiinţat un cabinet dentar în casa lui Dumitru Şorlei,
s-a înfiinţat o cantină în localitate de către comitetul Crucii Roşii Polone 40 .
Toate eforturile de îmbunătăţire a situaţiei refugiaţilor polonezi făcute de
partea română au fost vizibile şi remarcate inclusiv de Monseniorul Cortezi
Casulo, reprezentantul Vaticanului, aflat în România pentru a vedea situaţia
refugiaţilor. Acesta a vizitat, în noiembrie 1939, lagărele de la Călimăneşti,
Genele Mari, Govora şi Drăgăşani 41 şi a fost profund impresionat de
ospitalitatea românilor, apreciind că "autorităţile române şi-au făcut un punct de
laudă prin felul cum au ştiut să-şi îndeplinească şi să ducă la bun sfărşit legea
42
ospitalităţii" • Pentru asigurarea unor condiţii relativ decente de viaţă, statul
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Ibidem.
Idem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 40/1943, f. 204.
Ibidem, f. 205.
Ibidem, f. 206.
Idem, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, d. 111939, f. 128.
Idem, fond Detaşamentul de Poliţie Călimăneşti, d. 111939, f. 221.
Idem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 167/1939, f. 9.
Ibidem.
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român a stabilit, imediat după venirea refugiaţilor în ţară, alocarea unor sume de
bani pentru aceştia, necesari pentru plata cazării şi a hranei.
Pentru militarii refugiaţi, Ministerul Apărării Naţionale a stabilit încă din
21 septembrie 1939 alocarea următoarelor sume de bani: 300 lei pe zi (150 leialocaţie de hrană pe zi şi 150 lei - alocaţie de întreţinere pe zi) pentru ofiţerii
generali, 270 lei /zi pentru ofiţerii superiori, 200 lei /zi pentru ofiţerii inferiori şi
80 lei/zi pentru ajutori de sub locotenenţi şi cadeţi şi elevi TR 43 • Sumele
respective se plăteau de două ori pe lună, pe baza unor state de plată.
Pentru refugiaţii polonezi civili, alocaţiile erau de trei tipuri 44 :
1. Cele plătite foştilor demnitari ai statului polonez; aceştia aveau
dreptul la 500 lei zilnic, atât ei cât şi familiile lor. În această categorie intrau
fostul preşedinte al Republicii Polone, foştii miniştri şi subsecretari de stat ai
ultimului guvern polon, precum şi familiile lor, soţie şi copii;
2. Refugiaţii civili intelectuali şi familiile lor. Alocaţia acordată acestei
categorii era de 100 lei zilnic pentru maturi şi 50 lei pentru minori. Prin
intelectuali se înţelegeau: liber profesioniştii (avocaţi, ingineri, medici),
profesori, magistraţi, studenţi, funcţionarii de stat, comercianţi şi industriaşi,
precum şi toţi aceia care dovedeau că au o profesie intelectuală;
3. Refugiaţii civili, neclasaţi în categoriile de mai sus menţionate, adică
meseriaşii, lucrătorii, plugarii, muncitorii etc. Alocaţia pentru aceştia era de 80
lei zilnic pentru cei maturi şi 40 lei pentru minori.
Nu primeau alocaţie de întreţinere acei refugiaţi polonezi care lucrau în
întreprinderi particulare şi erau salarizati, precum şi refugiaţii polonezi care
erau stabiliţi în Bucureşti, cu excepţia studenţilor, cei care lucrau pentru Crucea
Roşie, la Comisariatul General pentru Evidenţa şi Asistenta Refugiaţilor şi la
45
Leagănul Sf. Ecaterina . Refugiaţii care primeau alocaţia dată de statul român
erau obligaţi să domicilieze în localităţile care le fuseseră stabilite de către
autorităţi. Părăsirea fără învoire a acestora putea duce la pierderea alocaţiei 46 .
Ulterior, cuantumul alocaţiilor respective a crescut. De la 1 aprilie 1940
aceasta a crescut la 100 lei pentru maturi şi 50 lei pentru copii 47 . Începând cu
septembrie 1942, inclusiv membri din provincie ai Comisiei pentru ajutorarea
refugiaţilor poloni, au primit a locaţie zilnică de 100 lei, dacă aveau un salariu
sub 3.000 lei şi 50 lei/zi, dacă salariul era de peste 3.000 lei şi nu depăşea
plafonul de 6.000 lei 48 .

43
44
45

46
47
48

Idem, fond Detaşamentul de Poliţie Govora, d. 111939, f. 48.
Ibidem, d. 1411939, f. 60.
Ibidem, d. 1511939, f. 61.
Ibidem.
Ibidem, f. 219.
Idem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 4011943, f. 3.
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Sumele alocate refugiaţilor polonezi au fost considerabile. Astfel, pe
parcursul anului 1941 s-au plătit în luna ianuarie - 2.270.500 lei, februarie 1.946.000lei, martie - 2.059.950, aprilie - 1.955.350 lei, mai - 1.988.070 lei,
iunie- 1.643.480 lei, iulie- 1.683.570 lei, august- 1.686.970 lei 49 . Se constată
o scădere a sumelor începând cu luna iunie, în condiţiile în care refugiaţii de la
Govora au fost mutaţi, având în vedere că în toamna anului 1941 aici vor fi
cazaţi membrii ultimului guvern polonez, aflat în exil, mutat de la Olăneşti.
Alocaţiile oferite s-au dovedit insuficiente pentru asigurarea tuturor
nevoilor refugiaţilor şi prin urmare aceştia apelau frecvent la vânzarea bunurilor
de valoare aduse din Polonia, inclusiv automobile. Pentru un mai bun control al
acestora şi limitarea speculei se va înfiinţa încă din 23 septembrie 1939 un
Birou pentru vânzarea bunurilor pe lângă Prefectura judeţului Vâlcea50 .
Problemele generate de speculă şi vânzarea ilegală de bunuri au continuat,
precum şi cele care vizau schimbul de zloţi polonezi cu lei româneşti. În dese
rânduri, chiar Centrele de Informare ale refugiaţilor polonezi au fost acuzate că
făceau un trafic intens cu zloţi schimbaţi în lei. Banca Naţională a României s-a
implicat în această chestiune, aprobând ca fiecare civil să poată schimba în mod
legal câte 100 de zloţi, cu obligaţia de a obţine o aprobare prealabilă.
Conform ordinului Ministerului Ordinei Publice 154 din 01.11.1939 şi a
Deciziei 374 din 19 octombrie 1939, 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 nici
o 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
acestora51 . Preocupare pentru evidenţa acestora a existat încă din luna
septembrie 1939 când, pe lângă Prefectura judeţului Vâlcea se înfiinţează o
Comisie pentru stabilirea identităţii şi proprietăţii automobilelor introduse în
52
ţară şi intrate în judeţ • Într-o primă fază au fost identificate circa 20 de
autovehicule fără proprietar. S-a interzis inclusiv circulaţia automobilelor
poloneze, fără respectarea anumitor reguli introduse de autorităţi. Potrivit
acestora, orice maşină poloneză care circula trebuia să deţină o autorizaţie
provizorie cu numele şoferului care conducea, iar acesta trebuia să aibă un bilet
de identitate românesc, la fel şi pasagerii polonezi, la care se adăuga biletul de

ldern, fond Biroul Evacuaţilor şi Refugiaţilor al judeţului Vâlcea, d. 19, 24, f. n.
Ionela Niţu, Prezenţa refogiaţilor polonezi la Băile Govora în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, în "Oltenia. Studii. Documente. Cercetări", Seria a IV-a, nr. 1, 2013, Craiova,
p. 118.
51
Ionela Niţu, Dan Ovidiu Pintilie, op. cit., p. 326.
52
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 17111939-1940, f. 7.
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voie 53 . Dintr-o situaţie din 25 octombrie 1939, în judeţul Vâlcea se aflau 57
maşini cu proprietar (Călimăneşti- 18, Drăgăşani- 11, Ocnele Mari- 3, Băile
Govora- 22, Brezoi- 3, Păuşeşti Măglaşi - 1) 54 , 57 de maşini fără proprietar
(Rârnnicu Vâlcea - 37, Călimăneşti - 6, Drăgăşani - 1, Băile Govora - 10,
Brezoi- 5 , 9 maşini ale statului polonez (Călimăneşti- 3, Băile Govora- 6).
Era vorba despre un total general de 123 autovehicule, împărţite astfel:
Rârnnicu Vâlcea- 37, Călimăneşti- 27, Drăgăşani- 12, Ocnele Mari- 3, Băile
Govora- 38, Brezoi- 5, Păuşeşti Măglaşi - 156 . În timp numărul lor a scăzut,
multe din acestea fiind vândute de refugiaţi cetăţenilor români. Operaţiunile de
vânzare se desfăşurau prin Biroul de vânzare a bunurilor organizat la prefectură,
iar validarea se făcea după ce se prezentau dovezile că s-au plătit taxele vamale
şi impozitul proporţional la rnaşină 57 . În faţa acestor condiţii restrictive, nici nui de mirare că în oraş circulau o mulţime de maşini cu numere fictive sau cu
acelaşi număr. Au existat şi multe reclamaţii ale refugiaţilor polonezi la adresa
proprietarilor de garaje şi ateliere de reparaţii din judeţ, "lipsiţi de cinste,
profesionalism şi omenie", care profitau şi creşteau nejustificat de mult preţurile
la reparaţiile efectuate şi piesele înlocuite 58 •
Preocuparea autorităţilor pentru situaţia refugiaţilor polonezi a continuat
pe parcursul anilor următori, după cum rezultă dintr-o solicitare a Prefecturii
judeţului Vâlcea, din 1 iunie 1943, în care se cerea întocmirea unui raport care
cuprindea următoarele elemente: modul cum era asigurată cazarea refugiaţilor,
condiţiile în care trăiau, dacă lucrau sau nu, standardul de viaţă, situaţia
sanitară, comportamentul acestora, modul lor de organizare şi asociaţiile care le
acordau sprijin 59 •
Deşi iniţial în judeţul Vâlcea au fost organizate mai multe lagăre pentru
militari, ulterior, în 1940, toţi militari au fost transferaţi la Călimăneşti, unde s-a
organizat singurul Centru de internare al ofiţerilor polonezi din judeţ. Pe lângă
aceştia, în Călimăneşti se stabilise şi un număr important de refugiaţi civili.
Numărul lor era, în decembrie 1939, de 214 persoane, din care 59 bărbaţi, 98
femei şi 57 copii 60 . Prezenţa acestora s-a constituit într-o adevărată problemă
pentru autorităţile române, în primul rând din cauza sprijinului pe care ei îl
dădeau ofiţerilor polonezi în acţiunile de evadare. Prin urmare, în conformitate
de Ordinul MAI nr. 5.144/10 decembrie 1940, s-a luat măsura ca refugiaţii

2i
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ldem, fond Detaşamentul de Poliţie Govora, d. 111939, f. 79.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, d. 16611939, f. 11.
Ibidem, f. 5.
Idem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 40/1943, f. 144.
Idem, fond Detaşamentul de Poliţie Călimăneşti, d. 111939, f. 272.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/2014

343

civili polonezi din Călimăneşti să fie de urgenţă mutaţi în localităţile Ocnele
Mari, Govora şi Olăneşti 61 . S-au evacuat, la 24 decembrie 1940, 93 de persoane
la Băile Govora62 , iar restul până la 170 au fost mutaţi la Ocnele Mari.
Concomitent, a fost închis şi restaurantul Societăţii IMCA, situat în imobilul
cazinoului Societăţii Govora-Călimăneşti, dovedit ca fiind locul unde se puneau
la cale evadările ofiţerilor polonezi.
Informaţiile de care autorităţile dispuneau relevau faptul că militarii
polonezi părăseau Călimăneştiul trecând peste dealuri şi pe drumuri secundare,
care duceau în gări şi la autobuze. Fuga le era înlesnită de refugiaţii civili de la
Govora şi Ocnele Mari, care le procurau haine civile şi acte false 63 . Măsurile
luate de Ministerul Afacerilor Interne prin ordinul nr. 5.022 din 5 decembrie
1940, vizau mutarea refugiaţilor civili din Călimăneşti în alte localităţi,
interzicerea vizitării militarilor de către refugiaţii din alte localităţi, interzicerea
funcţionării restaurantului IMCA, trimiterea la Călimăneşti a doi agenţi de
siguranţă şi a unei echipe de jandarmi care să facă un control mai riguros al
refugiaţilor poloni suspecţi, precum şi a căilor de acces în localitate 64 • Legiunea
de Jandarmi Vâlcea a stabilit mărirea efectivelor de jandarmi de la Govora,
Căzăneşti, Olăneşti, Bujoreni, Brezoi şi Câineni pentru a se putea realiza o
patrulare mai eficientă, înfiinţarea de posturi fixe de jandarmi la ieşirile din
Călimăneşti prin punctele Podul peste Olt-Jiblea şi la ieşirea spre Rârnnicu
Vâlcea. Toate posturile de jandarmi care aveau pe raza lor staţii CFR trebuiau să
realizeze un control riguros al refugiaţilor polonezi 65 . Un post fix s-a amplasat
la Mănăstirea Cozia, pentru că era mai aproape de intrarea în defileul Oltului, se
puteau intercepta toate comunicaţiile spre nord şi se împiedica utilizarea de
66
către polonezi a staţiei CFR Tumu •
Paza centrului de la Călimăneşti devenise o adevărată provocare pentru
jandarmeria locală. Într-o dare de seamă a comandantului Legiunii de Jandarmi
Vâlcea, Aurel Dănulescu, din decembrie 1940, se făceau o serie de propuneri
pentru eficientizarea activităţii. Se cerea impunerea de restricţii la deplasarea
refugiaţilor, controlul maşinilor proprietate a polonezilor, trimiterea în lagăr a
unui agent cunoscător al limbii poloneze care să poată culege informaţii pentru
a preîntâmpina evadările 67 • Complexitatea acţiunilor poliţieneşti era dată şi de
numărul foarte mare de militari refugiaţi. Astfel, la 3 ianuarie 1941, la
Călimăneşti se găseau un număr de 984 persoane, din care: 12 generali, 34
61

ldem, Legiunea de Jandarmi Vâlcea, d. 12/1940, f. 78.
Ibidem, f. 86.
63
Ibidem, f. 57.
64 Ibidem, f. 62.
65
Ibidem, f. 60.
66
Ibidem, f. 71-72.
67
Ibidem.
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colonei, 76 locotenent-colonei, 160 maiori, 259

căpitani,

187

locotenenţi şi

256

sublocotenenţi 68 .

Afrrmam încă de la început că numărul refugiaţilor polonezi a fluctuat
atât cât au stat în România. Mulţi dintre aceştia au văzut în România o ţară de
tranzit către Occident sau chiar către Orient. După ce obţineau vizele de trecere,
în timp de 15 zile ei puteau să părăsească teritoriul României cu condiţia să
deţină mijloace personale de călătorie. Erau exceptaţi militarii care aveau un cu
totul alt regim. Numai la 31 octombrie 1939 şi-au exprimat dorinţa să
părăsească judeţul peste 134 refugiaţi civili polonezi 69 • Unii doreau să se
70
întoarcă în Polonia, în timp ce alţii se îndreptau spre Franţa . Fuga din
localităţile unde erau cartiruiţi devenise o obişnuinţă. Numai din lagărul de la
Păuşeşti Măglaşi au evadat, la 4 noiembrie 1939, 46 de polonezi civili, despre
care se credea că se aflau la Ocnele Mari şi Călimăneşti 71 • Pentru înlesnirea
fugii militarilor, care nu puteau părăsi atât de uşor ţara, se creaseră adevărate
reţele de sprijin. Din Garnizoana Drăgăşani, la apelul din 12 şi 13 octombrie
1939, au lipsit 74 de persoane (16 căpitani, 21 locotenenţi, 37 sub locotenenţi) 72 ,
iar din Centrul de cantonare Govora şi Ocnele Mari în ziua de 18 octombrie
1939 au fugit 30 de persoane 73 •
În cazul celor de la Drăgăşani, aceştia au profitat de mutarea din
cazarma Şcolii de Subofiţeri Jandarmi în locuinţe particulare din oraş. Aveau
asupra lor haine civile cu care s-au ~utut schimba, iar noaptea se furişau din
4
oraş şi se îndreptau spre staţiile CFR • O altă modalitate aleasă pentru a evada,
era aceea de a solicita învoiri pentru a se deplasa la Râmnicu Vâlcea pentru a-şi
rezolva anumite probleme personale. Odată plecaţi, aceştia nu se mai întorceau
în oraş, iar după declaraţiile oficialilor "sub această formă, credem să au fugit
din lagăr, la peste o sută şi mai bine de ofiţeri polonezi şi la 30-40 funcţionari
civili militari, majoritatea celor fugiţi, sunt dintre domni ofiţeri de aviaţie, care
aproape mai toţi au dispărut" 75 • Era o cifră mare, care ridică totuşi anumite
semne de întrebare în legătură cu uşurinţa cu care aceşti ofiţeri polonezi puteau
să evadeze, în condiţiile în care nu cunoşteau limba română şi erau lesne de
depistat în trenuri sau alte mijloace de transport. Mai ales că autorităţile statului
român stabiliseră anumite reguli după care se putea face deplasarea refugiaţilor
în afara localităţilor în care erau cantonaţi. Era interzisă părăsirea lagărului atât
68
69
70

71

72
73
74
75

Ibidem, f. 190-191.
Idem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 16711939, f. 4.
Idem, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, d. 1/1939, f. 160.
Idem, fond Detaşamentul de poliţie Călimăneşti, d. 111939, f. 124.
Ibidem, f. 174.
Ibidem.
Idem, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, d. 111939, f. 148.
Ibidem.
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de către civili cât şi de către militari. În anumite cazuri se putea pleca, dar doar
cu autorizaţii special eliberate. Circulaţia cu trenul, cu autobuzul sau cu
autoturisme se putea face în baza unor bilete de identitate românească şi a unor
76
autorizaţii de călătorie • Regulile care priveau circulaţia refugiaţilor urmăreau
şi păstrarea disciplinei în rândul acestora, dar şi limitarea influenţei diverselor
curente politice asupra lor, în primul rând comuniste. Chiar din primele zile ale
sosirii acestora în ţară, existau informaţii despre proteste şi agitaţii împotriva
membrilor guvernului ~olonez, vehiculându-se ideea punerii la cale a unor
atentate împotriva lor 7 . S-au luat măsuri pentru evitarea unei asemenea
tragedii, iar în rândul refugiaţilor s-a construit o reţea de informaţii "pentru a
cunoaşte din timp acţiunile ce pun la cale şi a le putea preveni la timp" 78 • În
anumite perioade s-a interzis accesul polonezilor în restaurante şi localuri unde
se comercializau băuturi alcoolice, pentru a evita conflictele între refugiaţi dar
şi cu localnici. Au existat şi incidente cum a fost cazul unui refugiat din Brezoi,
Zigmund Czizerski, acuzat de soţul unei localnice că ar fi îmbătat-o pentru a
profita ulterior de ea. Incidentul a fost anchetat de poliţie şi s-a dovedit că
acuzaţia a fost nefondată, dar refugiatul polonez a fost mutat în Lagărul de la
79
Piteşti • Neînţelegeri şi conflicte au avut loc şi între refugiaţi, aşa cum a fost
cel petrecut la Drăgăşani între Parada Wladislaw care îl acuza fe Nawrocki
Feliks că i-ar fi furat o valiză cu unelte în valoare de 100.000 lei 8 . Se adăugau
la acestea şi unele abuzuri venite din partea românilor, după cum atestă
reclamaţia făcută chiar de comandantul Lagărului de la Rârnnicu Vâlcea,
locotenent colonelul Stanislaw Twozidlo, prin care arăta că în seara de 21
noiembrie 1939 a fost oprit şi bruscat de un sergent de stradă care era în stare de
ebrietate 81 •
După stabilizarea situaţiei pe plan extern şi intrarea României în război
alături de Germania, s-a încercat, în repetate rânduri, repatrierea refugiaţilor
civili polonezi care-şi manifestau dorinţa de a se înapoia în teritoriile polone
aflate sub autoritate germană 82 • Ulterior, autorităţile germane au devenit mai
reticente faţă de această problemă, preferând să primească înapoi mai ales pe
cei cu capacitate de muncă mare. În acest context se va organiza, în mai 1941,
un transport pe calea ferată pentru refugiaţii polonezi care urmau să fie trimişi
în Germania. Printre aceştia se aflau şi refugiaţi din Ocnele Mari, Govora,
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ldem, fond Detaşamentul de Poliţie Călimăneşti, d. 111939, f. 119.
ldem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 8411939, f. 14.
Ibidem.
Ibidem, d. 16511939, f. 93.
ldem, fond Biroul Evacuaţilor şi Refugiaţilor al judeţului Vâlcea, d. 8, f. n.
ldem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 16711939, f. 11.
ldem, fond Detaşamentul de Poliţie Govora, d. 1511939, f. 229.
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Drăgăşani, Jiblea 83 . Interesant este că, în august 1941, Ministerul Afacerilor

Interne comunica faptul că Legaţia Germaniei dorea să angajeze foştii
funcţionari poliţieneşti polonezi care se găseau în România pentru a completa
aparatul de poliţie din teritoriul polon 84 . În acest sens s-au solicitat situaţii cu
persoanele care îndeplineau condiţiile respective, care cuprindeau numele şi
prenumele, gradul avut în serviciul poliţiei poloneze, localitatea unde a servit şi
dacă doreşte să fie angajat în poliţia Guvernământului General. În judeţul
Vâlcea nu s-au identificat doritori care să îndeplinească condiţiile cerute.
Printre refugiaţii polonezi sosiţi în România se aflau şi mulţi polonezi de
origine evreiască. La 1O septembrie 1940 autorităţile hotărăsc să transfere toţi
refugiaţii polonezi evreii sosiţi din Brăila la Drăgăşani în ziua de 31 august
1940, la Ocnele Mari 85 • Dintr-un total de 149 persoane, 37 erau evrei. Ordinul
nu a putut fi imediat pus în aplicare în condiţiile în care refugiaţii nu dispuneau
de mijloacele materiale necesare, bani pentru plata trenului şi transportului de la
Gara Râureni la Ocnele Mari. Nu aveau bani pentru achitarea chiriilor pentru
camerele ocupate în Drăgăşani şi a datoriilor pentru hrană. Mulţi erau bolnavi 86 .
Pentru a preîntâmpina revolta proprietarilor de camere, precum şi a
negustorilor din localitate, autorităţile au luat hotărârea amânării plecării
refugiaţilor polonezi evrei până la primirea drepturilor băneşti cuvenite, cu
excepţia acelora care dispuneau de bani şi puteau să-şi achite datoriile. Cei care
rămâneau în Drăgăşani, ca şi ceilalţi refugiaţi polonezi, ocupau "camere ieftine
şi neconfortabile, stând câte 2-3 şi 4 într-o cameră" 87 .
Pe parcursul perioadei cât s-au aflat în România, o parte din refugiaţi sau integrat destul de bine în societatea românească. Unii au învăţat limba
română, iar alţii au lucrat în fabricile şi instituţiile româneşti, mai ales că în
majoritate erau meseriaşi, specialişti, intelectuali, oameni calificaţi. În
Monitorul Oficial nr. 148/1942 era publicat actul normativ care acorda drept de
muncă pentru refugiaţii polonezi, iar prin decizia Ministerului Afacerilor
Interne nr. 384 K/1943, publicată în Monitorul Oficial nr. 86/12 aprilie 1943 se
aproba Regulamentul asupra dreptului de muncă al refugiaţi/ar, prin care s-a
introdus o cotă unitară de 10% ce urma să fie reţinută din salariile refugiaţilor
polonezi angajaţi, indiferent de cuantumul salariului 88 . Au existat numeroase
solicitări de angajare venite din partea unor întreprinderi româneşti, precum:
"Societatea Naţională de Gaz Metan Mediaş", "Întreprinderea Oprea Simian şi
Fii" din Rm. Vâlcea, "SETA-Societatea Electrică Transilvăneană", "Societatea
83
84
85
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ldem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 88/1941, f. 11-12.
Arhivele Naţionale Argeş, fond Prefectura judeţului Muşcel, d. 9711941-1942, f. 370.
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, d. 5/1940, f. 42.
Ibidem, f. 43.
Ibidem.
ldem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 40/1943, f. 132.
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Industria Lemnului Ardealul" Sibiu etc. 89 . La o parte din solicitări li s-a răspuns
pozitiv, după cum a fost cazul a trei refugiaţi polonezi repartizaţi în 1942 la
ferma Buda din judeţul Prahova: Michniewicz Tadeusz - mecanic din Ocnele
Mari, Klemczynski Ignacy, Parada Wladyslaw - electrician din Drăgăşani 90 .
Alţii au fost angajaţi de către Prefectura judeţului Vâlcea, Serviciul Tehnic, mai
precis cinci persoane, de Farmacia "La Salvator" din Drăgăşani (Beigel Juliusz
- cu un salariu de 6.000 lei), sau la restaurantul "Elisee" din Rârnnicu Vâlcea,
ca pianist în orchestra care cânta în local (Kropiwko Tadeusz) 91 .
Odată cu refugiaţii maturi în judeţul Vâlcea au sosit şi un număr
important de copii, care aveau nevoie de educaţie, făcută într-un mediu cât de
cât organizat. Prin urmare, reprezentanţii polonezilor au început o serie de
demersuri, fiecare în localităţile unde fuseseră repartizati pentru înfiinţarea de
şcoli în limba poloneză pentru copii. La Drăgăşani, la iniţiativa profesorului
universitar, dr. Julian Kzoska, Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă, la 2
decembrie 1939, înfiinţarea de cursuri primare şi girnnaziale în oraşul
Drăgăşani, pentru 60 de copii ai refugiaţilor polonezi sub controlul autorităţilor
şcolare, predându-se şi limba română ca obiect de studiu 92 . Cursurile respective
se ţineau în alte spaţii decât ale şcolilor de stat, cu învăţători şi profesori
polonezi, plătiţi de Ambasada Polonă. Localul ales a fost închiriat de la Bubi
Dumitrescu şi era situat pe str. Carol, nr. 2. A funcţionat cu un număr redus de
elevi, în condiţiile în care majoritatea ~rofesorilor şi elevilor au părăsit
localitatea fiind transferaţi la Călimăneşti 3 . La cursurile secundare erau 11
elevi cu un profesor, dr. Julian Kzoska, iar la cursul primar erau 10 elevi cu 3
profesori: Swiech Tadeusz, Swiech Janina şi Sank Jan. La Călimăneşti, prin
ordinul Ministerului Apărării Naţionale, Secretariatul General, nr.1 0.41 O din 12
octombrie 1939, s-a aprobat, prin rezoluţie ministerială, funcţionarea cursului
primar şi secundar în două săli de clasă pentru copii refugiaţilor polonezi 94 . La
Băile Govora se vor înfiinţa de către refugiaţii polonezi o şcoală primară şi un
girnnaziu în clădirea vilei Cosmescu. Şcoala primară funcţiona cu un număr de
12 elevi şi un corp profesoral format din şase persoane: cinci ofiţeri şi o
doamnă. Gimnaziul funcţiona cu toate cele patru clase şi un număr de 33 elevi
având un corp profesoral format din 23 persoane dintre care 16 ofiţeri, cinci
doamne, un preot şi un civil 95 . De asemenea, funcţiona o şcoală poloneză şi la
Ocnele Mari, la care învăţau elevi din localitate şi din Băile Govora.
89
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ldem, fond Biroul Evacuaţilor şi Refugiaţi lor al judeţului Vâlcea, d. 35, f. n.
Ibidem, d. 34, f. 16.
Ibidem, f. 13.
ldem, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, d. 111939, f. 167.
Ibidem, d. 10/1939-1940, f. 34.
Idem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 165/1939, f. 82.
Ionela Niţu, op. cit., p. 119.
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în judeţul Vâlcea au încercat să-şi creeze un anumit
cât mai aproape de ceea ce lăsaseră în Polonia. La Drăgăşani, la
iniţiativa căpitanului Borcovsky Olgierde, reprezentantul grupului de plonezi
refugiaţi militari şi civili, se va deschide în casele lui Bubi Dumitrescu o sală de
96
bibliotecă cu radio • La Ocnele Mari se va înfiinţa un cerc al ofiţerilor
polonezi, având în conducere pe căpitanul Buzkiewicz Ronnald, sublocotenent
Fraszak Victor şi un funcţionar civili. Atribuţiile acestui cerc erau: centralizarea
tuturor plângerilor refugiaţilor şi transmiterea lor comandei lagărului,
comunicarea mai uşoară cu conducerea lagărului de la Călimăneşti,
supravegherea curăţeniei, ordinei şi îndeplinirea obligaţiilor în lagăr, menţinerea
97
legăturilor între conducătorii şi membrii cercului . Tot la Ocnele Mari se va
deschide o cofetărie din iniţiativa doamnelor şi familiilor ofiţerilor şi a
funcţionarilor de stat. Refugiaţii urmau să plătească o taxă de 50 lei de
persoană, care se constituia într-un capital, ce urma să fie înapoiat atunci când
cofetăria producea beneficii. Conducătorul acestei cofetării era căpitanul
Fransunkiewicz 98 . La 14 octombrie 1939, la Ocnele Mari s-a deschis
"Gosposdy Polski" (Casa Polonă) în sediul primăriei, la iniţiativa şi cu sprijinul
sublocotenentului Wodzincwski, preşedintele secţiei culturale. Programul de
funcţionare era între orele 9-1499 . Aici s-au desfăşurat întâlniri ale comunităţii
poloneze, dedicate evenimentelor din viaţa refugiaţilor. Se prezentau adevărate
buletine de presă prin care erau informaţi despre evenimentele din lume, mai
ales cele care priveau Polonia 100 • Ziua de naştere a regelui Carol al II-lea a fost,
de asemenea, omagiată de către o delegaţie de ofiţeri şi funcţionari militari în
prezenţa comandantului garnizoanei, după care au participat la un serviciu
divin 101 . La Călimăneşti, ca urmare solicitării refugiaţilor polonezi Thomas şi
Zakrzewski, într-o cameră din sediul poliţiei a funcţionat Comitetul pentru
102
asistenţa tuturor refugiaţilor din România, filiala Călimăneşti • Şi la
Drăgăşani, cu aprobarea Ministerului de Interne şi Comitetului American pentru
Ajutorarea Refugiaţilor Poloni, s-a înfiinţat, pe strada Carol nr. 2 bis, un cămin
pentru refugiaţii polonezi din oraş. Scopul acestuia era acela de a uşura situaţia
103
materială refugiaţilor şi acordarea de asistenţă morală •
Asistenţa medicală acordată refugiaţilor a constituit o grijă permanentă
pentru autorităţi. Toţi refugiaţii care intrau în localităţi trebuiau să se supună
climat de

viaţă

96

Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, d. 111939, f. 142.
ldem, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 16511939, f. 50.
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Ibidem, f. 70.
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Ibidem, f. 56.
100
Ibidem, f. 74.
101
Ibidem, f. 56.
102
ldem, fond Detaşamentul de Poliţie Călimăneşti, d. 165/1939, f. 99.
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ldem, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, d. 1011939-1940, f. 62.
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vizitei medicale pentru a se preveni orice boală fiind anunţaţi că cei ce nu aveau
întocmite fişe medicale nu puteau primi ajutoare 104 . La Băile Govora, asistenţa
medicală se acorda în limita posibilităţilor oferite de o staţiune cu caracter
sezonier. Prin urmare erau dese solicitările refugiaţilor de a se deplasa la
Rârnnicu Vâlcea sau chiar Bucureşti pentru examene medicale mai complexe.
Refugiaţii aveau acces la tratament în spitalele locale, iar periodic mergeau la o
105
vizită medicală obligatorie • Primeau medicamente în funcţie de un necesar
calculat de către autorităţi împreună cu reprezentanţii comitetului polonez şi
comitetului IMCA. Dintr-un astfel de document, din 31 ianuarie 1940, rezultă
cantităţile de medicamente necesare: câte un kilogram de aspirină, iod, salicil,
piramidon, sare amară, sare de Karsbad, 20 fiole de insulină simplă şi zincată,
100 gr coramină, 5 kg vată şi 200 m pansament 106 • La Genele Mari s-a deschis,
în octombrie 1939, o infirmerie pentru refugiaţi pe strada Karola, nr. 79. Până
atunci, bolnavii erau trataţi de medicii garnizoanei: locotenent Skotarek Jozef,
dr. Dzik Staniclav şi sublocotenent Fenczyn Stefan 107 . La Drăgăşani, în localul
unde funcţiona biblioteca se va deschide un dispensar medical, unde medic era
sublocotenentul Rachwal Gwido, bun cunoscător al limbii române 108 . Dintr-un
proces-verbal de expediţie al Depozitului Central Sanitar al Armatei, rezultă
cantităţile de materiale sanitare trimise lagărului de la Drăgăşani pentru
refugiaţii stabiliţi aici: 4 kg vată hidrofilă, 2 kg comprese tifon şi 2 kg tifon 109 •
Problemele medicale mai complicate erau rezolvate în spitalele româneşti.
Internarea refugiaţilor se făcea după ce se prezenta un bilet de intrare în spital,
care era eliberat în urma unei cereri adresate prefecturii judeţului 110 • Mai târziu,
medicii şi farmaciştii polonezi refugiaţi în România au fost folosiţi şi pentru
acordarea asistenţei medicale pentru cetăţenii români, acolo unde personalul
medical românesc lipsea 111 • În judeţul Vâlcea erau 17 medici, de diverse
specializări: internişti, chirurgi, ginecologi. Astfel, a fost angajat de către
Penitenciarul Genele Mari medicul polonez Juraszyuschi Zdigniev pe perioada
cât lipsea medicul oficial, sau farmaciştii Jakubowski Wincenty şi Szadurski
Antoni din Genele Mari şi Stopyk Stanislawa, din Drăgăşani ca farmacişti în
farmacii particulare 112 • Alţi medici au fost repartizaţi în alte judeţe, pentru a
lucra în cadrul unor spitale mixte, unde acordau asistenţă populaţiei, cu drepturi
104
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Ibidem.
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 16511939, f. 53.
Ibidem, f. 125.
Idem, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, d. 111939, f. 144.
Ibidem, d. 1011939-1940, f. 63.
la 2 iulie 1942 (Ibidem, d. 17/1942, f. 74).
Idem, fond Prefecturajudeţului Vâlcea, d. 40/1943, f. 13.
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egale cu medicii de circumscripţie rurală: Kowenicki Tadeusz, repartizat la
Spitalul Lespezi - judeţul Baia, Schimdt Iozef - Spitalul Slatina din Mălini,
judeţul Baia, Juraszynski Zbigniew, spitalul din Baia, judeţul Mehedinţi 113 •
Un aspect extrem de important al vieţii refugiaţilor polonezi din Vâlcea
1-a reprezentat asistenta religioasă, sub toate aspectele ei. Aflaţi într-o ţară
ortodoxă, polonezii au încercat să-şi menţină obiceiurile şi modul de viaţă de
acasă, iar rolul bisericii catolice a fost important. Atât la Râmnicu Vâlcea, cât şi
la Brezoi, aceştia aveau acces la bisericile catolice existente, iar în celelalte
localităţi îşi amenajau săli speciale în hoteluri (Hotel Stănescu sau Hotelul
Statului din Călimăneşti). La început preoţii catolici care vizitau refugiaţii erau
însoţiţi de către reprezentanţii Crucii Roşii. Ulterior, aceştia au obţinut dreptul
de a se deplasa nestingheriţi în localităţile unde se aflau refugiaţii. Au existat şi
acuze din partea autorităţilor care priveau implicarea preoţilor în organizarea de
grupuri de polonezi în vederea evadării, cum era cazul preotului de la
114
Drăgăşani •
Un moment aparte în viaţa refugiaţilor polonezi a fost VIZita
monseniorului Casulo, reprezentantul Vaticanului, în localităţile unde se aflau
refugiaţii stabiliţi. Într-un raport al Poliţiei Călimăneşti este descris în amănunt
modul de desfăşurare al vizitei acestuia la Călimăneşti. După susţinerea unui
serviciu religios la altarul improvizat în sala Hotelului Statului, monseniorul
Cortesi a binecuvântat în limba franceză refugiaţii. Reprezentantul acestora a
prezentat condiţiile în care trăiesc, eforturile românilor de a le asigura o viaţă
normală, după care a solicitat stabilirea de legături cu Crucea Roşie
Internaţională şi acordarea libertăţii de mişcare între lagăre pentru medicii şi
preoţii polonezi. După încheierea vizitei, reprezentantul Vaticanului a fost
115
găzduit la Biserica Bărăţiei, cat o li că •
Şi membrii guvernului polonez aflaţi la Băile Govora au beneficiat de
prezenţa unui preot catolic. În acest sens, Wojcek Przybilowicz din Băile
Govora a făcut o solicitare către Ministrul Subsecretar de Stat, generalul C. Z.
Vasiliu de a aproba deplasarea de la Ocnele Mari la Băile Govora, odată pe
lună, a preotului catolic Zdanowicz Walerian pentru a oficia serviciul
. · IHÎ
re 1Igios
.
Viaţa de zi cu zi a continuat şi în condiţiile vitrege ale războiului şi
refugiului, astfel că documentele înregistrează încheierea unor căsătorii,
naşterea unor copii, creştinarea lor, dar şi moartea unor refugiaţi. Cei care
încetau din viaţă în localităţi în care nu existau cimitire catolice, au fost
113

Ibidem.
Idem, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, d. 1/1939, f. 55.
115
Vizita a avut loc în ziua de 16 noiembrie 1939 (ldem, Detaşamentul de Poliţie Călimăneşti,
d. l/1939, f. 204).
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Idem, fond Legiunea de Jandanni Vâlcea, d. 4/1942-1943, f. 86.
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în cele ortodoxe. De asemenea, pentru uşurarea situaţiei materiale
a celor care pierdeau pe cineva, Ministerul Afacerilor Interne, prin ordinul
005.954, din 10 noiembrie 1942, a recunoscut principiul gratuităţii la
înmormântările refugiaţilor polonezi decedaţi în ţară, pentru a se putea obţine
scutirea de taxe de înmormântare faţă de primării şi parohii, faţă de
administraţiile cimitirelor respective şi înlesnire pentru acoperirea costului
coşciuguluill7. Li se acorda şi un a~utor de înmormântare în cuantum de 4.500
lei cu începere de la 1 aprilie 1943 1 8 •
Printre numeroşii refugiaţi din Polonia s-au aflat şi reprezentanţi de la
cel mai înalt nivel al autorităţilor statului polonez. Astfel, o parte dintre aceştia,
ca de exemplu preşedintele Ignacy Moscicki, au părăsit România cu acceptul
autorităţilor române. Alţii, precum mareşalul Edward Smigly-Rydz, au reuşit să
fugă. La rândul său, generalul Beck, la cererea germanilor, a rămas până la
capăt internat în lagăr şi a murit în satul Stăneşti la 5 iunie 1944.
În judeţul Vâlcea, iniţial o parte din foştii miniştri polonezi au fost
găzduiţi la Olăneşti, aduşi aici în aprilie 1941 de la Herculane, până în toamna
anului 1941, când le va fi stabilit domiciliul forţat în vila Topârceanu din Băile
Govora 119 , sub stricta supraveghere a poliţiei de siguranţă şi a jandarmeriei. Era
vorba despre un total de 27 persoane, demnitari şi membrii familiilor lor, care
ocupau un număr de 18 camere. Camerele respective erau mobilate, chiria fiind
cuprinsă între 50-90 lei pe zi de cameră, plătită de foştii miniştri din alocaţiile
de întreţinere. Au rămas, de altfel, singurii refugiaţi polonezi din Băile Govora,
pentru că, o dată cu aducerea foştilor demnitari, toţi ceilalţi au fost mutaţi în alte
centre. Printre miniştri stabiliţi la Govora se aflau Kwatkowski Eugenius ministru de finanţe, împreună cu soţia şi fiica, Ulrich Iulius - ministrul
comunicaţiilor, cu soţia şi cei doi fii, Kalinski Emil - ministrul paştelor şi
telegrafului, cu soţia şi fiul, Kasprsyki Tadeusz - ministru de război, cu soţia şi
fiul, Chelmonschi Adam - subsecretar de stat la justiţie, cu soţia şi doi copii,
Biarnaki Waclaw- ministru fără portofoliu, Maciszewski Severin- subsecretar
de stat, Argasinski Tadeusz - subsecretar de stat, Prsybylowicz Wojea - director
în Ministerul Culturii, Litwinowici Alexander - general, Muszynski Leo delegat în Ministerul Afacerilor Interne 120 • Foştii miniştri erau supravegheaţi de
forţele de ordine, aceştia neputând părăsi localitatea Băile Govora fără
aprobarea ministrului subsecretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne. Situaţiile în care o puteau face erau determinate în primul rând de
rezolvarea unor probleme medicale sau familiale, şi atunci sub supravegherea
ldem, fond Biroul Evacuaţilor şi Refugiaţi lor al judeţului Vâlcea, d. 48.
Idem, fond Prefecturajudeţului Vâlcea, d. 4011943, f. 146.
119
Ionela Nitu, op. cit., p. 121.
120
Ibidem, p. 122.
117
118
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unui jandarm gradat fără armă, dar cu revolver 121 , care aveau dreptul de a trage
în situaţia unei evadări. Nici relaţiile cu cetăţenii români obişnuiţi nu erau
permise, decât sub controlul autorităţilor. Restricţiile legate de deplasare nu se
refereau şi la membrii familiilor lor, aceştia putând să se deplaseze cu acordul
comandantului Detaşamentului de la Govora.
În urma cererii Marelui Stat Major al Armatei Secţia a 11-a, nr.
490616/1944, Ministerul Afacerilor Interne va aproba, în martie 1944
desfiinţarea centrului de refugiaţi poloni din Govora şi transferarea lor, în cel
mai scurt timp, în alte centre. Astfel, familiile foştilor miniştrii Eugeniusz
Kwiatkowski şi Chelmonschi Adam s-au stabilit la Craiova, iar restul au fost
cazaţi temporar la Rârnnicu Vâlcea 122 • La momentul închiderii centrului, la
Govora se mai aflau 14 refugiaţi polonezi, foşti demnitari ai guvernului
Poloniei 123 . Spre sfărşitul războiului numărul refugiaţilor polonezi a scăzut,
organizându-se de către autorităţile poloneze plecări în grupuri către Polonia. În
11 octombrie 1945 în judeţul Vâlcea erau: la Drăgăşani 15 bărbaţi şi 3 femei, la
124
Ocnele Mari 9 bărbaţi şi 6 femei, la Rm. Vâlcea 8 bărbaţi, 3 femei şi 1 copil .
Întârzierile în deplasarea către Polonia erau generate şi de problemele materiale
ale refugiaţilor. Chiar preşedintele Filialei Ocnele Mari a Comisiei pentru
Ajutorarea Refugiaţilor Polonezi din România, Mossakowski Witold, motiva
aceste întârzieri de neplata alocaţiilor pe mai multe luni şi existenţa unor datorii
ale refugiaţilor care nu putuseră să fie plătite 125 .
La 28aprilie 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 126 • Aceasta solicita, la 11 septembrie 1945,
încetarea plăţii indernnizaţiilor de întreţinere pentru refugiaţi începând cu luna
august 1945, cu excepţia polonezilor care trebuiau să rămână în România pentru
a-şi termina studiile, precum şi a celor bolnavi care urmau să fie transportaţi cu
trenuri speciale sanitare 127 •
În felul acesta se încheia o pagină din istoria de secole a relaţiilor
româna-poloneze. O pagină dureroasă, dar care a dovedit capacitatea românilor
de a se mobiliza şi ajuta în împrejurări extrem de grele alte naţiuni aflate în
momente dramatice ale existenţei lor.
121

Ibidem.
Ibidem.
123
Ibidem, p. 123.
124
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Biroul Evacuaţilor şi Refugiaţilor jud. Vâlcea, d. 63, f. n.
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Ibidem.
126
Ionela Niţu, Dan Ovidiu Pintilie, op. cit., p. 341.
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Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Biroul Evacuaţilor şi Refugiaţilor jud. Vâlcea, d. 73, f. n.
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DOCUMENTE INEDITE DESPRE SUFERINŢELE
ROMÂNILOR DIN COMUNA POIANA SĂRATĂ ÎN URMA
DICTATULUI DE LA VIENA
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
Ciprian HUGIANU
Inedit documents about the romanian sufferings from Poiana Sarata village after
the Viena Dictate
Sumrnary
Unpublished informations presented in this article are corning from some docs
kept at the National Archives from Covasna county, with some interviews of the living
event survivors, romanian natives from this part of the country, in the autumrn of the
year 1940. At the National Archives Covasna is holded the file with "The refugees list
from Estelnic and refugees localities ", compiled in 1942 by the hungarian authorities.
For Poiana Sarata are listed 730 habitants, so we are in the front of a doc. compiled by
the hungarian authorities and the veracity can not be questioned, the doc reveals the
dimensions of a real ordeallived by the romanians from Poiana Sarata, martyr village,
depopulated by the hortyste (fascist) authorities with the direct participation of fellow
hungarians from the settlement.
Key Words: the Viena Dictate, the romanian sufferings, refugees, Poiana Sarata, 1940,

Dictatul de la Viena, din 30 august 1940, a fost pentru românii din
teritoriul cedat, şi nu numai pentru ei, o traumă care i-a marcat pentru
totdeauna. Încercarea regimului horthyist de a distruge tot ce se realizase în cei
20 de ani de administraţie românească a reuşit în mare parte pentru că această
nouă stăpânire a depus toate "eforturile" pentru a-şi atinge scopurile.
Printre satele cuprinse în teritoriul cedat era şi Poiana Sărată de pe valea
Oituzului, redevenit în 1940 sat de graniţă, de data aceasta între statul ungar şi
România, în timp ce până la 1918 fusese sat de graniţă între Imperiul AustroUngar şi România. Nefastul eveniment a aruncat satul cu zeci de ani înapoi în
istorie, 1-a depopulat aşa cum se va vedea în cele urmează şi de atunci această
localitate nu şi-a mai revenit la statutul său de odinioară. Dramele trăite de
locuitorii acestei aşezări, cât şi a românilor din localităţiile fostulului judeţ Trei
Scaune, în anii de au urmat Dictatului de la Viena, sunt relatate în mai multe
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studii şi lucrări.' Despre modul cum au acţionat autorităţile maghiare în
localităţile ocupate sunt detalii în 75 de declaraţii ale unor locuitori din comuna
Poiana Sărată, judeţul Treiscaune, refugiaţi în comuna Oituz, date în faţa
primarului acestei comune în ziua de 19 octombrie 1940, în care arătau că ei,
români fiind, împreună cu familiile, au fost "expulzati în România cu forţa şi
ameninţarea cu moartea de armată şi de autorităţile civile maghiare în noaptea
de 14/15 octombrie 1940 pe la ora 11" şi precizează ce avere mobilă şi imobilă
le-a "rămas sub stăpânirea maghiară" (case, grajduri, terenuri agricole, animale,
atelaje, păsări, cereale, cartofi şi alte alimente). 2 Un document zguduitor pentru
dramele trăite de refugiaţii românii din Poiana Sărată este ,,Memoriul Preotului
Ioan Rafiroiu, din comuna Poiana Sărată, judeţul Trei Scaune, adresat
arhiepiscopului şi Consiliului Arhiepiscopesc Sibiu", document redat în acelaşi
studiu. 3
De data aceasta, informaţiile inedite prezentate în prezentul articol
provin din unele documente păstrate la Arhivele Naţionale Covasna precum şi
din unele convorbiri cu supravieţuitori ai evenimeltelor trăite de românii din
această parte de ţară, în toamna anului 1940.
Pentru a nu uita cele întâmplate, Asociaţia "Sfântul Ilie - Poiana Sărată"
a organizat în ziua de 13 octombrie 2013 în Biserica Neamului din localitate o
întâlnire în care şi-a propus comemorarea acelor evenimete. Intitulată ,,Ziua
memoriei refugiului din 1940", această întâlnire a cuprins în prima sa parte o
prezentare pe scurt a evenimeltelor din perioada 13 septembrie 1940 (zi în care
trupele motorizate maghiare au ajuns în sat) şi 14 octombrie 1940, ziua
începutului refugiului pentru majoritatea covârşitoare a poienarilor, pentru că
până la sosirea trupelor maghiare parte dintre poienari, în special bărbaţii care
fuseseră dezertori din armata imperială în Primul Război Mondial şi luptaseră în
armata română, trecuseră deja în România, ştiind ce-i aşteaptă. Profesorul
Gheorghe Ţuţuianu, fost director al şcolii, precum şi preoţii Lăzărel Sinel şi
Bitir Ioan au prezentat principalele aspecte istorice, cu accent pe situaţia
concretă a satului, din perioada menţionată.
Vilică Munteanu, Documente referitoare la românii refUgiaţi sau expulzati în judeţul Bacău
din nord vestul Transilvaniei in urma Dictatului de la Viena, în "Profesioniştii noştri. Ioan
Lăcătuşu la 65 de ani", coordonator Vasile Stancu, Editura "Eurocarpatica", Sf. Gheorghe,
2012, p. 389 -404; Ioan Lăcătuşu, Vasile Stancu, Mărturii documentare despre românii din
judeţul Treiscaune refugiaţi şi expulzati în urma Diktatului de la Viena, în ,,Angvstia" nr.
15/2011, p. 151-170, Ioan Lăcătuşu, Drama românilor din Arcul Jntracarpatic după Diktatul de
la Viena (1940-1945), în "Românii în dezbaterile Congresului secuiesc din 1902. Premise,
deziderate şi reverberaţii", ediţie îngrijită de Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătuşu, Editura Magic
Print, Oneşti, 2011, p. 147-156
2
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 110/1940, f. 41, apud, Vilică
Munteanu, op. cit., p. 390
3
Ibidem, p. 394- 397
1
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În partea a doua a întâlnirii au fost înregistrate relatările unor
la tragicile evenimente din toamna anului 1940, respectiv la cele
întâmplate în acea lună (13 sept- 14 oct), perioadă în care românii poienari au
stat împreună în sat cu armata maghiară şi consătenii maghiari (vreo 24 de
familii), precum şi ceea ce s-a întâmplat după expulzare, dincolo de bariera de
pe podul de peste pârâul Cernica care devenise graniţă. Dincolo de acest pod, la
o distanţă de 2 km, se află satul Hârja. Imediat după pod, pe partea stângă cum
mergem spre Hârja, era o fabrică de cherestea.
Intoleranta noii administraţii faţă de români dar şi a unora dintre
consăteni de etnie maghiară rezultă din mărturia lui Gheorghe Drăgoi: ,,Nu ne
mai dădea voie să vorbim o vorbă româneşte. Chiar consătenii de-aicea din sat,
nu ne dădea voie să vorbim numai ungureşte ... Când au venit ungurii, am ieşit şi
noi, ca nişte copii ca să vedem ce este, cum vine ... Nu ne dădea voie! Absolut
deloc, parc-am fi fost nişte puşcăriaşi, nu ne dădea voie nimic. Să vorbim numai
şi numai ungureşte! Ne-a ţinut cât ne-a ţinut p-ormă, într-o noapte într-adevăr
au adunat părinţii noştri şi s-au dus să-i împuşte pe Haloş (n.n. un pârâu afluent
al Oituzului), . . . S-au întânit tot cu unguri din ăştia, consăteni şi zice: "Da
unde-i duceţi?" "Păi îi ducem să-i împuşcăm!" "Da de ce, că, zice, noi am trăit
bine .... ca fraţii, ai cea, de ce faceţi treaba asta?'' Atunci i-a dat în cămaşă, cum
se zice la noi, la ţară, în cămaşă şi izmene, graniţa dincolo şi i-a îmbrăcat
armata românească, dicolo. A doua zi, femeile şi copiii ... Nu ne-a lăsat să luăm
decât cu ce-am fost îmbrăcaţi. Aşa ne-a primit de frumos ungurii ... Şi numai iauzeam strigând pe-aicea: "Eljen Horthy Miklos! Eljen Magyar Hadsereg!"
adică "Trăiască Horthy Micloş", "Trăiască armata ungurească" Aşa de murdar
şi de urât se purtau ungurii cu noi, românii ... Ş-apăi unul, nu era ofiţer, era
plutonier major jandarm la unguri, cu fulgi în pălărie, mă rog, cum era portul la
ei ... ce face? Un ungur care era pe Cemica se ducea în fiecare zi şi pâra: "Uite
ce-au făcut românii ăia, uite ce-au făcut românii ăia, uite ce-a făcut cutare, uite
ce-a făcut cutare ... , până când 1-a inervat pe ăla şi i-a dat o palmă ungurului.
Ungurul a venit acasă şi s-a spânzurat. Zice: "Cât au fost românii, nu m-a bătut
nimenea, acum au venit ai noştri, şi m-a bătut pe mine." Şi atunci el de ciudă s-a
agăţat, că de ce 1-a bătut ai lor. .. Dar să ştiţi că atât de rău, atât de urât se purta,
nu ne lăsa să luăm nimica din ce-i al nostru. Mai ales când ne-a dat atunci afară,
tot ce a rămas ... Noi cum eram copii, treceam graniţa dincolo, mai veneam, mai
luam câte-o bucăţică de slănină, câte-o legătură de ceapă câte ceva, ca să avem
ce mânca la Hârja. Că oamenii ne-au primit, dar muream de foame. Când am
venit prima dată acolo, armata româneacă ne dădea de mâncare, până când am
găsit adăposturi pe undeva. Foarte murdari erau consătenii, iar când am venit în
44, nici unul din aceşti unguri nu a mai avut curajul să vină înapoi în sat. Nici
participanţi
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Podul peste râul Cernica cu soldaţi unguri în prim plan
şi români în plan secund, spre satul Hârja

Expulzati in 1940 din Poiana Sarata
Expulzaţi lângă

fabrica de cherestea de dincolo de podul Cemica
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unul n-a mai venit... N-a mai venit nici un ungur din ăştia care au fost atuncea şi
au făcut rele ... Erau foarte, foarte răi, domnule, foarte răi, nu ne lăsa să zicem
nimica. Apăi când erau încă veniţi ungurii, venea, îţi lua vaca din grajd, îţi lua
porcul, îţi lua viţelul. Şi nu puteai să zici nimica, că zicea: ,,Nu zici nimica
acum că-ţi luăm porcul? Nu zici nimic că-ţi luăm vaca?"
Elena Petrea: "Dar când a tăiat un porc un cetăţean român de aici din
Poiană şi l-a pus pe căruţă pe o uşă şi l-a pus pe el legat de porc şi striga în gura
mare: "Cine-o face ca mine, ca mine să păţească!" ... unul stătea cu biciul lângă
el... Nu ştii? Că a fost, l-a plimbat pe uliţă pe la noi, pe-acolo l-am văzut...
Gheorghe Drăgoi: ,,Ne-a făcut destul rău ungurii".
Elena Petrea: ,,Noi eram în clasa a V -a, ne-a băgat în clasa 1 ungurescă,
am făcut două săptămâni, atâta ... "
Gheorghe Drăgoi: "Asta a fost ungurii cand au venit, au făcut numai şi
numai şi numai rău, când venea pe stradă şi cânta armata ungurescă şi noi copiii
eram pe-acolo, zicea: "Uite mă, asta-i armată, nu ca a voastră românească!"
Deci, orice cuvânt, ne înjosea. Oricum era, ne înjosea. Ne zicea "Biidos olâh",
aşa ne poreclea, adică român puturos. Ăştia au fost ungurii... A trecut, a fost
toate, dar să ştiţi ... nu ne lăsa pe stradă, pe partea asta pe aici era podul Brizăii
mai luam câte-o bucată de slănină, noi copiii... Armata românească ne zicea
,,Du-te mai încolo, să nu trecem pe lângă pod, mai pe la deal... Să ne fereascî, să
nu ne vadă soldaţii unguri".
Nicolai Bălcanu: "Când am venit odată, tata: Băi, ce-au ăştia de nu ne
lasă pe şosea? Am dat drumul/a cai pe aicea- erau două reJele, una aşa şi una
aşa... Şi când am ajuns la domnul Ma/schi în fa fă, acolo erau cu puşcoaie
mari... Ho, au scăpat caii, ce vrei să fac? Am luat-o prin grădini, am ieşit la
Podu Brizăii.
Tata a plecat cu o săptămână mai înainte că s-a anunţat cî cine vrea să
plece mai înainte, să plece. Asta a fost prin septembrie, sau când? Da, prin
septembrie. Da, mai mulţi am plecat, care-au vrut să plece ... "
Gheorghe Drăgoi: "Cun treceam podul ăsta, era o casă acolo, că era
fabrică de cherestea şi acolo s-a îngrămădit lumea şi pe câmp ... şi plângea, şi
ningea ... Doamne fereste!
Eleonora Petrea: "Am stat o lună şi ceva în prund... Pe copiii mici
venea şi îi lua cu maşina şi îi ducea şi noi, eram mărişori, aveam 1O ani, stăteam
în prund ... "
O înregistrare din 1998 şi postată pe internet4 ne aduce aminte de un
cântec al cărui linie melodică este dată de binecunoscuta "Lili Marleen" iar
versurile sunt cele de mai jos, combinaţie ce a dat naştere baladei Răpirea
Ardealului:
4

(https://www.youtube.com/watch?v=UZgDD_KbLCc)
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"Într-o zi de toamnă cu tristeţe grea
Mi-a răpit maghiarul colţ din ţara mea
S-a destrămat un vis frumos
A plâns şi clopotul duios
Şi doina din caval
Plângea după Ardeal.
Dar pentru Ardealul nostru de la vest
Vom străbate pusta pân' la Budapest!
Noi nu suntem de neam maghiar
Ca să cerşim pământ în dar
Români, să dezrobim
Ardealul din străbuni!
Dacă-n lupta cea grea voi cădea viteaz
Mamei de-iva curge lacrimi pe obraz
Tu să o mângâi şi să-i spui
Că altă ţară-n lume nu-i
Ca scumpul meu Ardeal
Din care am plecat".
O altă înregistrare, de data această extrasă din convorbirea purtată de
Marian Petrescu cu Gheorghe Căşineanu, purtată în anul 2008, poienar născut
în anul 1914 şi care este în viaţă, ne dă aceeaşi imagine a acelor zile. Cedarea
Ardealului 1-a prins lucrând ca militar concentrat la drumul Ojdula-Tulnici. În
momentul cedării, i s-a dat drumul să meargă acasă, la Poiană. "În 1940 erau
destui unguri în sat... Am stat cu ei o bucată de vreme. Erau mulţi români mai
bătrâni care fugiseră din armata maghiară (n.n. în Primul Război Mondial) şi
erau dezertori acum, şi ăia când s-a cedat Ardealul toţi au fugit dincolo. Ştiau ce
li se întâmplă şi au fugit dincolo, au rămas numai femeile lor. Era o sărbătoare
atunci, era Vinerea Mare (n.n. Sîanta Parascheva, 14 octombrie), era duminică.
Au făcut zarvă în sat că ne trece dincolo. Era un primar ungur, la şcoală
începuseră copiii să înveţe limba maghiară. Nu-ţi spui că era un locotenent, ştia
româneşte la perfecţie, cred că era român; şi pe mine m-a pârât că am puşcă şi
mă cheamă ...
- Dumneata ai armă aşa ... am auzit că ai armă. Ce făceai cu ea?
- Mă duceam la vânătoare.
-Cum? Braconaj?
- Da, braconaj.
- Ş-unde-i arma?
- E-n pădure.
- Eşti bun s-o aduci? Aşa frumos a vorbit ...
- Da cum să nu. Şi-o aduc ...
După vreo 3 zile, iar mă cheamă: - Mai ai una ...
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-Nu mai am domnule! Nu-ia mea aia, ea unuia care a plecat dincolo ...
- Ad-o şi pe-aia! Am adus-o. După 4-5 zile:
- Mai ai una de vânătoare!
- Domnule, aia de vânătoare ei mi-au furat-o (n.n. cei care îl pârâseră
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că

are

armă).

Nu m-a mai chemat! Era unul Joska şi vine odată la el acolo să-i spuie
că Niculai Vrânceanu (avea lucrare, căra butuci) şi a cărat butuci şi nu i-a plătit.
Îl cheamă pe Niculai Vrânceanu şi îi arată, uite că l-am plătit, a iscălit... A ieşit
de acolo şi îl cheamă pe ăla:
- De ce minţi?
- Cum, mă faci că mint? Jandarmii români nu mi-au zis vreodată aşa până
acum... Şi i-a dat o palmă. Mâine la 8 să fii aici!
N-a mai venit că s-a spânzurat de scară. M-au pârât că acum, dacă au
venit ungurii, să se răzbune pe mine, că am puşcă. Şi unde mai pui că pe băiatul
ăsta 1-a gonit tat-su de acasă şi l-am luat noi aici şi am fost cu el la vie şi când a
venit ungurii nici nu mă mai cunoştea. Era unul Joska al lui Sarkany, ăla era
băiat cuminte, el a venit şi mi-a spus: ,,Mă, îmbracă-te, îmbracă-te că vin
ungurii şi vă ia, vă strânge să vă treacă peste graniţă!"
Era ăsta a lui Cănitu, avea un frate, Gheorghe, era mai înalt, legat bine,
şi noi ne scăldam acolo şi erau vreo 6, o echipă de unguri şi el (Gheorghe) ştia
ceva ungureşte, şi zicea (n.n. traducând ce spun ungurii): "Uite că am venit 800
de km pe jos, românii n-ar fi putu veni aşa ... " Şi Gheorghe zice: "Un român cu
o ceapă trecea 7 hotare!" Zice: "Mă, tu pleacă de aicea, eu iau o puşcă (avea
puşca acolo) şi la fiecare îi dau câte o puşcă în cap, îi omor!- Mă nebunule mă,
gândeşte-te ... !"Nu l-am lăsat, l-am scos de acolo, că cum erau ăia dezbrăcaţi în
pielea goală, pe 6 ... Zic: "Gheorghe, nu fă treaba asta, că rămâne alţii-n urma
noastră!" Venea câte un jandarm ungur şi doi civili unguri la fiecare casă şi ne
chema la Grosu, casa aia mare de lângă biserică şi ne lua numai câte 30 de inşi,
ne-a luat în 3 rânduri, ne ducea până acolo, iscăleam o hârtie albă, asta mi-e
Sfânta Cruce, că plecăm de bunăvoie şi nu avem nevoie la statul maghiar. Da, şi
era unul Renţea aicea, stă unde e Renţoaia aşa ia, el zice că nu iscăleşte, că eu
am mai trăit cu ungurii şi am trăit destul de bine ... "
- Nu, trebuie să iscăleşti!
- Nu iscălesc! "1-a dat două palme .. " Nu iscălesc!" Zice: "Bagă-1 la beci"
L-a băgat la beci, imediat a scris. Am semnat o hârtie albă, ei trebuiau să
completeze. Asta ştiu precis, asta recunosc. N-am mai venit acasă, se forma un
grup de 30 de inşi şi ne trecea vama dicolo la români. Nu aveam voie să luăm
nimic, aveam o scurtă că a fost frig şi-apăi era o femeie, a scos-o şi pe aia că n-a
avut bărbat, şi-a-ngheţat noaptea, i-am dat scurta mea. După aia, a doua şi a
treia zi i-a scos pe toţi (n.n. românii) afară. N-am luat nimic din casă. Ne
pregătisem, că spuneau bătrânii noştri că lipseşte zahărul la unguri, gazul şi
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sarea, lipseşte la ei şi ne aprovizionasem cu gaz, cu sare ca să avem. La Hârja
am stat trei zile în câmp. Atunci ieşiseră legionarii la putere, a venit o căruţă cu
un butoi de scrumbii şi o căruţă cu pâine şi ne-au dat de am mâncat. Dormeam
ghemuiţi acolo şi acolo era armata, armata noastră era acolo, unde-a fost
fabrica. Şi după trei zile ne-am dus fiecare unde am văzut cu ochii, fiecare pe
unde-avea neamuri, noi ne-am dus la Filipeşti că acolo aveam neamuri."
La Arhivele Naţionale covasnase află în păstrare dosarul cuprinzând
"Tabel cu refugiaţii din localităţile Estelnic şi Poiana Sărată", întocmit în anul
1942 de autorităţile maghiare. 5 Pentru Poiana Sărată sunt trecute 730 de
persoane (deşi numerotarea este până la 700, dar este greşită, ca urmare am
transcris-o exact ca în documentul original, unde numerele de la 653 la 581 sunt
dublate). Situarea lângă graniţa cu România a fost un ajutor pentru poienari,
pentru că la un moment dat bărbaţii erau porniţi de către armata maghiară pe
Haloş, un pârâu afluent al Oituzului, spre a fi împuşcaţi, dar frica că
împuşcăturile se vor auzi dincolo de graniţă şi armata română o să intervină i-a
făcut să se răzgândească. Atunci, au schimbat planul şi şi-au propus expulzarea
populaţiei româneşti. (Anexa nr. 1) Ne afăm deci în faţa unui document
întocmit de autorităţile maghiare, a cărui autenticitate şi veridicitate nu pot fi
puse în discuţie, document care pune în evidenţă dimensiunile unui adevărat
calvar trăit de românii din Poiana Sărată, aşezare martir, depopulată de
autorităţile horthiste, cu participarea nemijlocită a concetăţenilor maghiari din
localitate.
O telegramă datată 6 septembrie 1940 înştiinţa Şcoala Primară de Stat
din Poiana Sărată despre următoarele: ,,Procedaţi imediat la predarea bunurilor,
mobilierului, materialului didactic luat pentru folosinţă de la fostele şcoli
confesionale române ortodoxe, greco-catolice din proprietatea lor se va preda cu
un inventar şi proces verbal în dublu exemplar parohiilor respective, un proces
verbal se va înainta Episcopiei respective, iar unul se va păstra în arhiva
parohiei respective, veţi proceda de ur~enţă la întabularea bunurilor în numele
parohiilor respective. Inspector şcolar" . Prin această măsură se dorea ca aceste
bunuri să nu rămână în folosinţa şcolilor de stat care urmau să treacă de la statul
român la statul maghiar.
Un alt document aflat în depozitele Arhivelor Naţionale Covasna 7 este o
situaţie descriptivă a Şcolii Primare de Stat din Poiana Sărată. La sfărşitul lui
septembrie 1940, autorităţile maghiare au întocmit un inventar destul de
amănunţit referitoare la şcolile din teritoriul cedat Ungariei, cerând date din
Arhivele Naţionale Covasna, fond Prefectura jud. Trei Scaune, Inventar 13, d. 21/1942.
Arhiva Şcolii Generale din Poiana Sărată, Corespondenţă pe anu/1940
7
Arhivele Naţionale Covasna. fond Revizoratul Şcolar Judeţean Trei Scaune, d. 1- ,,Foaie de
avere a şcolilor"

5
6
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fiecare localitate. Referitor la şcoala din Poiană, se face precizarea ca IŞI
desfăşoară activitatea într-un local închiriat de la Biserica ortodoxă, plătindu-se
acesteia o sumă de 5000 de lei chirie anuală. Şcoala fusese construită în anul
1869 (pe locul actualului cămin cultural din localitate) cu destinaţia de şcoală
confesională, dispunea de o curte de 1350 mp. şi de 3 săli de clasă. Se anexa şi
o schiţă a localului şcolii . (Anexa nr. 2)

Nr._
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Anexa nr. 1
Tabel nominal cu persoanelor din comuna Poiana Sărată refugiate în România,
după Dictatul de la Viena, din 30 august 1940

a.lll/1 ........

Prima

Comuna Poiana
Nr. 1013/1942

şi

ultima

pagină

din tabel

Sărată

SITUAŢIA

persoanelor din comuna Poiana
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
8

Numele refugiantului
Lazăr

C. Nicolae
Grosu E1isabeta
Lazăr Gheorghe
Lazăr Nicolae
Lazăr Maria
Lazăr Gheorghe
Şelar Şandru
Şelar

Maria

Cap de familie

Anul
raşterii

Obs.

1895 cap fam.
soţie
1900
copil
1923
1927
copil
copil
1932
1855
bunic
1895 cap fam.
1924
copil

Sărată

plecate/refugiate în România
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tăraş

Ioan
Ana
Tăraş Vasile
Tăraş Maria
Tăraş Teodora
Tăraş Nicolae
Tăraş Constanta
Lazăr M. Gheorghe
Puzdrea Reveica
Lazăr Gheorghe
Lazăr Moise
Lazăr Nicolae
Drăgan
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1894
1903
1925
1927
1930
1934
1937
1892
1907
1930
1933
1935

cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Lazăr

Ion
Lazăr G. Ioan
Bora Maria
Lazăr Elena
Lazăr Nicolae
Lazăr Maria
Lazăr Gheorghe
Rosea P. Elena
Roşea Ana
Ana
Elena
Bitir Ioan
Ionel Elena
BitirMaria
Bitir Ioan
Bitir Elena
Bitir Maria
Drăgoi Constantin
Ciobanu Elena
DrăJ:?;oi Maria
Drăgoi Elena
Drăgoi Nicolae
Drăgoi Constantin
Drăgoi Eufrosina
Drăgoi Ioan
DrăJ:?;oi Ana

--

Teacă Gheo~e
Munteanu Elisabeta
Teacă Gheol1ilie
Teacă Maria
Teacă Valer
Sutuianu Nicolae
Ceanga Maria
Drăgan Nicolae
Ghioc A. Maria
Be. Drăgan Nicolae
Drăgan Virgil
Drăgan Maria
Negustoru Ioan
Zaharia Maria
Bi. Drăgan Ioan
Negustoru Maria
Drăgan Maria
Peter Antal
Dimian Elena
Peter Antal
Peter Dona
Peter Anna
Peter lren
Peter Szilard
Peter Rebeka

1938
1892
1907
1930
1933
1935
1938
1871
1920
1893
1921
1881
1881
1903
1923
1924
1930
1900
1904
1925
1926
1928
1930
1933
1938
1865
1911
1913
1935
1936
1938
1870
1872
1907
1909
1936
1938
1885
1881
1885
1919
1910
1937
1897
1890
1924
1929
1933
1935
1938
1894

copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
cap fam.
copil
cap fam.
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
cap fam.
sotie
copil
copil
copil
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
cap fam.
sotie
cap fam.
sotie
copil
copil
cap fam.

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
105
106
107
108
109
110

cap fam.

lll

soţie

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

copil
cap fam.
sotie
copil
copil
copil
copil
copil
mama

Selaru Gheor]:!;he
Gherasim Ana
Selaru Gheorghe
Şelaru Ioan
Suluca Nicolae
Verman Cristina
Şuluca Mircea
Şuluca Aurelia
Comănici Ana
Comănici Eva
Comănici Ana
Rusu Reveica
Rusu GheorJ:?;he
Zaharia Elek
Burducea Reveica
Cârlan Lazăr
Rusu Maria
Furtună Nicolae
Tănase Paraschiva
Şuţuianu Ioan
VIei Maria
Şuţuian Elena
Păvălucă Gheor]:!;he
Câmpurean Elena
Păvălucă Maria
Păvălucă Elena
Păvălucă Susana
Văduva Drăgan Doamna
Ardeleanu Gheorghe
Stocheci Elena
Ardelean Floarea
Bălcan Nicolae
Furtună Floarea
Rusandu Nicolae
Stocheci Maria
Rusandu Gheorghe
Rusandu Nicolae
Rusandu Radu
Rusandu Teodora
Boholteanu Gh.
Teacă Reveica
Boholţean Gheor]:!;he
Boholtean Elena
Boholţean Ana
Boholţean Ioan
Miculescu Nicolae
Stanciu Maria
Sovejan Aurelia
Văduva lui Drăgoi Const.
Drăgoi Costică

Rentea Nicolae
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1884
1899
1925
1927
1890
1902
1932
1937
1880
1901
1924
1877
1912
1901
1900
1887
1894
1880
1884
1885
1886
1924
1904
1908
1931
1934
1895
1875
1914
1910
1886
1865
1876
1898
1907
1928
1928
1933
1937
1884
1893
1919
1928
1930
1865
1880
1880
1888
1885
1885
1887

cap fam.
sotie
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
cap fam.
copil
copil
cap fam.
copil
cap fam.
soţie

cap fam.
soţie

cap fam.
cap fam.
sotie
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
bunică

cap fam.
cap fam.
soţie
părinte

cap fam.
sotie
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
părinte

cap fam.
soţie

cap fam.
copil
cap fam.
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122 Ceanga Maria
123 Rentea Virginia
124 Rentea Leonora
125 Rentea Elisabeta
126 Rentea Nicolae
127 Rentea Gheorghe
128 Renţea Ioan
129 Ceanga Ioan
130 Rusandu Ana
131 Ceanga Ioan
132 Ceanga Maria
133 Ceanga Aurica
134 Ceanga Gligor
135 Ceanga Ana
136 Ceanga Gheorghe
137 Ceanga Maria
138 Şerban Ioan
139 Cristea Maria
140 Serban Gheorghe
141 Drăgoi Ioan
142 Şandru Sofia
143 Drăgoi Ana
144 Drăgoi Sofia
145 Drăgoi Paraschiva
146 Drăgoi Octavia
147 Drăgoi Ioan
148 Drăgoi Nicolae
149 Smădu Pavel
150 Munteanu Maria
151 Smădu Ioan
152 Smădu Elena
153 Văduva Ceanga Ana
154 Ceanga Maria
155 Bitir Petre
156 Mihai Paraschiva
157 Lazăr 1. Nicolae
158 Boholteanu Elena
159 Lazăr Elena
160 Lazăr Nicolae
161 Lazăr Gherghina
162 Ceanga Maria
163 Ceanga Maria
164 Ceanga Frusina
165 Bunghez Reveica
166 Bunghez Elena
167 Bunghez Reveica
168 Olteanu Nicolae
169 Grosu Elena
170 Olteanu Maria
171 Olteanu Reveica
172 Boholţeanu V. Ioan

1894
1927
1928
1933
1934
1933
1935
1896
1909
1930
1930
1932
1935
1937
1939
1878
1884
1886
1917
1887
1895
1925
1927
1929
1931
1933
1935
1896
1910
1930
1935
1886
1881
1868
1870
1895
1905
1926
1928
1934
1890
1916
1870
1897
1923
1855
1887
1897
1920
1855
1868

sQlie
copil
copil
cOQil
copil
copil
cOQil
cap farn.
soţie

copil
copil
cOQil
copil
copil
cOQil
părinte

C<if> farn.
soţie

cOQil
cap farn.
soţie

cOQil
copil
copil
cOQil
copil
copil
cap fam.
soţie

cOQil
copil
cap fam.
copil
cap fam.
soţie

cap fam.
sQlie
copil
copil
copil
cap fam.
cOQil
părinte

cllQ_ fam.
copil
părinte

cap farn.
soţie

CQIJil
CllQ_ farn.

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

Cârlan Frusina
Boholţeanu Ioan
Bora Gheorghe
Rusu Frusina
Bora Gheorghe
Bora Ioan
Şerban Ioan
Tătaru Reveica
Şerban Eugenia
Şerban Vasile
Drăgoi Nicolae
Spânu Reveica
Drăgoi Nicolae
Drăgoi Maria
Drăgoi Pavel
Drăgoi Gheorghe
Drăgoi Constantin
Popovici Elena
Popovici Maria
Văduva lui Lazăr Gh.
Şandru Ioan Prejmereanu
Ardeleanu Elena
Şandru Ioan
Şandru Elena
Şandru Maria
Şandru Aurelia
Şandru Paraschiva
Şandru Nicolae
Şandru Maria
Chiţu C. Gheorghe
Olteanu Maria
Olteanu Gheorghe
Olteanu Steluţa
Olteanu Reveica
Văduva Ionel Reveica
Vrânceanu Nicolae
Momoiu Maria
Vrânceanu Maria
Vrânceanu Pavel
Vrânceanu Nicolae
Vrânceanu Vasile
Stocheci Maria
Stocheci Ioan
Stocheci Gheorghe
Boian Ioan
Mierluşcă Ana
Boian Gheorghe
Boian Reveica
Văduva lui Ciocan Ioan
Drăgoi M. Nicolae
Simion Eva
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1885
1910
1903
1905
1928
1930
1903
1930
1873
1896
1909
1928
1928
1930
1932
1934
1937
1894
1884
1880
1901
1903
1923
1925
1928
1929
1931
1934
1855
1857
1868
1885
1921
1885
1889
1904
1914
1931
1932
1934
1940
1902
1930
1933
1891
1896
1859
1866
1880
1887
1891

sotie
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
cap fam.
sotie?
copil ?
copil ?
cap fam.
soţie?

copil
copil
copil
copil
copil
cap farn.
copil
cap fam.
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
copil
copil
părinte

cap fam.
soţie

cap fam.
copil
părinte

cap fam.
cap farn.
sotie
copil
copil
copil
copil
cap fam.
copil
copil
cap farn.
sotie
cap farn.
soţie

cap fam.
cap farn.
sotie
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224
225
226
227
228
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

Bortoş

Ioan
Neagu Ana
Tătaru Damian
Bogatu Maria
Tătaru Maria
Tătaru Damian
Ghioc Ioan
Ghioc Ana
Ghioc Gheorghe
Ghioc Nicolae
Rusandu Maria
Ghioc Elena
Căşineanu Ioan
Bobeş Elena
Căşineanu Vasile
Samson Vasile
Şandru Maria
Tătaru N. Gheorghe
Ghioc Ghe. Maria
Tătaru Maria
Tătaru Gheorghe
Tătaru Nicolae
Tătaru Ana
Chiriac Ioan
Mazăre Frusina
Chiriac Maria
Chiriac Ioan
Chiriac Elena
Chiriac Petru
Chiriac Ana
Chiriac Nicolae
Chiriac Dornnica
Chiriac Gheorghe
Chiriac Susana
Damian Nicolae
Bobeş Maria
Damian Maria
Damian Nicolae
Damian Eugenia
Damian Elisabeta
Ghioc Silvestru
Bunghez Maria
Ghioc Silvestru
Ghioc Nicolae
Ghioc Petru
Ghioc Constantin
Ciurea Gheorghe
Ionel Ana
Şandru Dumitru
Spânu Frusina
Şandru Gheorghe

1876
1884
1878
1888
1921
1929
1879
1921
1929
1872
1886
1926
1887
1883
1924
1884
1892
1895
1902
1928
1930
1939
1865
1889
1902
1923
1924
1926
1927
1937
1935
1936
1938
1860
1887
1902
1923
1930
1933
1936
1889
1888
1917
1923
1927
1329
1878
1881
1881
1892
1921

cap fam.
soţie

cap fam.
soţie

copil
copil
cap fam.
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
cap fam.
soţie

copil
caiJfam.
soţie

cap fam.
soţie

copil
copil
copil
părinte

cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
copil
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
cOQil
cap fam.
soţie

cap fam.
soţie

copil

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

Şandru

Maria
Doamna
Ardeleanu Iacob
Vlej St. Galina
Ardeleanu Maria
Nistor Ana
Munteanu Gheorghe
Drăgoi Elena
Sandu Petru
Anghene Maria
Sandu Petru
Sandu Gheorghe
Sandu Lina
Păvălucă Nicolae
Căşineanu Dornnica
Păvălucă Ioan
Păvălucă Nicolae
Păvălucă Gheorghe
Păvălucă Dornnica
Căşineanu Dornnica
Căşineanu Elena
Rusandu Spiridon
Nistor Elena
Rusandu Frusina
Anghel Gheorghe
Spânu Ana
Anghel Maria
Anghel Gheorghe
Anghel Radu
Anghel Radu
Anghel Dornnica
Furtună Ioan
Ardeleanu Elena
Furtună Maria
Furtună Ana
Furtună Elena
Furtună Ioan
Cârlan Gheorghe
Munteanu Reveica
Cârlan Constantin
Cârlan Maria
Cârlan Traian
Cârlan Gheorghiţă
Drăgoi Ioan
Şandru Ana
Drăgoi Ana
Drăgoi Frusina
Drăgoi Ana
Burducea Reveica
Teacă 1. Ioan
Palade Elena
Şandru
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365
1925
1937
1892
1896
1860
1885
1880
1890
1871
1872
1913
1914
1912
1900
1901
1928
1931
1937
1940
1884
1922
1854
1869
1925
1901
1910
1932
1936
1939
1855
1870
1901
1910
1933
1935
1937
1939
1881
1887
1917
1915
1917
1927
1892
1902
1925
1934
1866
1903
1898
1906

copil
copil
cap fam.
soţie

cap fam.
părinte

cap fam.
soţie

cap fam.
soţie

copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
cap fam.
sojie
cap_fam.
soţie

copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
părinte
părinte

cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
cap fam.
cap fam.
soţie
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366
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

Teacă

Ioan
Teacă Nicolae
Teacă Stelian
Tăraş Vasile
Căciuloiu Elena
Tăraş Gheorghe
Tăraş Constantin
Tăraş Elena
Tăraş Ana
Tăraş Nicolae
Boholţeanu Mihai
Tăraş Maria
Boholţeanu Gheorghe
Boholţeanu Reveica
Boholţeanu Pavel
Boholţeanu Petru
Boholţeanu Constantin
Dobrin Pavel
Anghene Maria
Dobrin Maria
Palade Gheorghe
Teacă Frusina
Palade Elena
Eghed Vasile
Ţuţuianu Reveica
Eghed Maria
Eghed Elena
Ciurea C. Ioan
Gogu Elena
Ciurea Aurelia
Ciurea Gheorghe
Leganuş Gheorghe
Ghioc Reveica
Tărâţă Gligor
Mazăre Maria
Tărâţă Constantin
Tărâţă Teodora
Tărâţă Elena
Geană Ioan
Sandu Elena
Geană Elena
Geană Maria
Geană Aurelia
Ghioc Constantin
Bunghez Macrina
Ghioc Elena
Ghioc Nicolae
Ghioc Maria
Iacob C. Ioan
Mazăre Elena
Iacob Ana

1925
1934
1940
1892
1898
1929
1931
1933
1936
1939
1887
1896
1929
1932
1935
1936
1940
1884
1887
1926
1900
1901
1925
1892
1890
1928
1935
1866
1884
1909
1935
1872
1866
1897
1899
1927
1932
1940
1906
1906
1935
1937
1939
1890
1897
1927
1865
1876
1892
1897
1855

copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
cap fam.
soţie

copil
cap fam.
soţie

copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
cap fam.
soţie

cap fam.
soţie

copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil

cap fam.
soţie
părinte

378
379
380
381
382
384
385
386
387
388
389
390
391
391
392
393
394
395
396
397
397.1

398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

Spânu Gheorghe
Geană Maria
Spânu Elena
Spânu Gheorghe
Spânu Reveica
Spânu Elisabeta
Spânu Ioan
Spânu Parascheva
Stanciu Nicolae
Măgureanu Ioan
Ghioc Maria
Ciobanu Nicolae
Bunghez Maria
Ciobanu Radu
Ciobanu Maria
Ciobanu Teodora
Ciobanu Domnica
Ciobanu Nicolae
Ceanga Petru
Borbely Katalin
Bălan Pavel
Bălan Domnica
Bălan Nicolae
Bălan Ioan
Lungu Nicolae
Stocheci Ana
Lungu Nicolae
Lungu Maria
Lungu Ana
Constantin Radu
Radu Elena
Constantin Elena
Constantin Florica
Lungu Gheorghe
Bunghez Ana
Lungu Ioan
Lungu Maria
Lungu Domnica
Lungu Pantilimon
Lupu Szilard
Ardeleanu El vira
Lupu Elena
Lupu Ioan
Lupu Ana
Lupu Maria
Lupu Viorica
Dră~an Nicolae
Vighici Maria
Drăgan Aurelia
Dră~an Gheorghe
Feraru Vasile
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-

1891
1901
1926
1928
1930
1932
1936
1938
1857
1870
1875
1888
1895
1929
1931
1933
1937
1925
1900
1914
1866
1878
1911
1914
1895
1910
1932
1934
1940
1903
1911
1934
1938
1891
1906
1930
1932
1935
1937
1903
1903
1925
1930
1932
1934
1937
1888
1889
1923
1926
1898

cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
copil
copil
părinte

cap fam.
soţie

cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
copil
capfam.
soţie

cap fam.
soţie

copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
cap fam.
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428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

Morar Paraschiva
Feraru Ioan
Feraru Victoria
Bălcanu Gheorghe
Petrea Reveica
Teacă C. Ioan
Lungu Maria
Teacă Ioan
Teacă Reveica
Teacă Gheorgile
Şandru Petru
Micu 1. Ana
Şandru Dumitru
Şandru Chiva
Mumoiu Nicolae
Chiţu Maria
Mumoiu Frusina
Mumoiu Elena
Mumoiu Reveica
Micu 1. Elena
Micu Maria
Micu Elena
Mico Leonora
Popovici Valer
Vrânceanu Maria
Micu Gheorghe
Anceremko Ana
Micu Maria
Micu Dumitru
Micu Vasile
Micu Ioan
Teacă N. Gheorghe
Olteanu Filia?
Vrânceanu Vasile
Şandru Susana
Vrânceanu Gheorghe
Vrânceanu Vasile
Vrânceanu Elena
Fenig Janos
Bogatu Ioan
Burducea Lucreţia
Bogatu Aurelia
Sovejan Gheorghe
Tudor Lucreţia
Sovejan Maria
Văduva lui Suvejan Gh.
Suvejan V aler
Lazăr 1. Ioan
Măgurean Maria
Lazăr Maria
Lazăr Radu

1908
1929
1938
1962
1890
1907
1914
1931
1936
1937
1886
1903
1850
1855
1886
1887
1923
1925
1860
1900
1923
1928
1930
1896
1900
1901
1903
1928
1934
1937
1939
1863
1875
1898
1898
1926
1928
1932
1892
1881
1902
1922
1912
1920
1940
1886
1931
1886
1896
1928
1930

soţie

copil
copil
cap fam.
soţie

cap fam.
soţie

copil
copil
copil
cap fam.
soţie

cap fam.
soţie

copil
cO}Jil
cap fam.
copil
copil
copil
cap_fam.
soţie

cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

cap fam.
soţie

copil
copil
copil
cap fam.
cap fam.
soţie

copil
cap fam.
soţie

copil
cap fam.
copil
cap fam.
soţie

copil
copil

479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
1514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529

Lazăr

367

Elena
1935
copil
Viorica
1936
copil
Lazăr Gheorghe
1938
copil
Bitir Pavel
1907 cap fam.
1914
Momoiu Maria
sotie
Bitir Pavel
1931
copil
Bitir Maria
1932
copil
Bitir Ioan
1936
copil
Prejmereanu Gheorghe
1892 cap fam.
1896
soţie
Moise Aoarea
Prejmereanu Gheorghe
1921
copil
Prejmereanu Maria
1928
copil
Prejmereanu Nicolae
1932
copil
1937
Prejmereanu Petru
copil
Bunghez Ioan
1883 cap fam.
Drăgoi Elena
1884
soţie
Bunghez Maria
1926
copil
Bunghez Gheorghe
1936
copil
Văduva Bitir V. Maria
1885 cap fam.
1912 cap fam.
Comănici Elena
Comănici Maria
1932
copil
Comănici Constantin
1936
copil
David Gh. Gheorghe
1909 cap fam.
Csudor Anna
1920
soţie
David Gheorghe
1938
copil
David Ioan
1939
copil
Şerban Constantin
1889 cap fam.
Micu Maria
1926? soţie
1928
copil
. Şerban Elisabeta
Şerban Radu
1933
copil
1875
Şerban Frusina
Şerban Reveica
1860
Văduva Simion Ilie Ana
1880 cap fam.
Simion Maria
1910 cap fam.
Hamzea Gheorghe
1911 cap fam.
Drângă Maria
1936? soţie
1938
Hamzea Ioan
copil
Hamzea Maria
1939
copil
1939
Hamzea Elena
copil
Văduva Bălcanu Maria
1883 cap fam.
Borcan Constantin
1926
copil
Sarea Maria
1937
copil
Sarea Elena
1937
copil
Sarea Gheorghe
1939
copil
1908 cap fam.
Borcan Nicolae
Piri Ana
1912
soţie
1930
CO].Jil
Borcan Ioan
Pascalin Ioan
1902 cap fam.
Moroian Elena
1923
soţie
Bitir Nicolae
1877 cap fam.
soţie
Negoescu Elena
1899
Lazăr
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368
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579

Petrea Nicolae
Pascalin Maria
Petrea Ioan
Petrea Dobra
Vrânceanu Constantin
Petrea Elena
Vrânceanu Ioan
Vrânceanu Maria
Vrânceanu Constantin
Vrânceanu Elena
Vrânceanu Frusina
Băcescu Maria
Băcescu Ana
Băcescu Gheorghe
Băcescu Constantin
Băcescu Maria
Şandru Maria
Şandru Maria
Şandru Parascheva
Şelaru Ioan
Petrea Maria
Şelaru Ioan
Şelaru Elena
Şelaru Petru
Teacă Gheorghe
Ţuţuc Maria
Bortoş Ioan
Teacă Maria
Bortoş Ioan
Bortoş Doamna
soţia lui Ciobanu Ioan
Rusu Ioan
Lazăr Maria
Rusu Aurelia
Ţirică Juvin
Şelaru Maria
Ţirică Ioan
Ţirică Sofia
Ţirică Gheorghe
Ţirică Ana
Spânu Ioan
Lazăr Ana
Spânu Ioan
Spânu Gheorghe
Spânu Domnica
Spânu Radu
Spânu Nicolae
Spânu Maria
Căciuloiu Viţa
Căciuloiu
Văduva

Maria
Puzdrea Ana

1898
1905
1925
1855
1895
1920?
1920
1924
1926
1928
1932
1901
1926
1928
1930
1938
1903
1921
1930
1888
1887
1913
1921
1926
1872
1876
1906
1908
1929
1931
1875
1884
1885
1920
1887
1894
1925
1927
1930
1936
1898
1898
1925
1927
1930
1932
1935
1879
1897
1868
1870

cap fam.
soţie

copil
cap fam.
copil
copil
copil
copil
copil
cap fam.
copil
copil
copil
copil
cap fam.
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
cap fam.
soţie

cap fam.
soţie

copil
copil
cap fam.
cap fam.
soţie

copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
cap fam.
sotie
copil
copil
copil
copil
copil
cap fam.
cap fam.
cap fam.

580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

Puzdrea Maria
Tetuc Nicolae
Puzdrea Maria
Tetuc Elena
Tetuc Nicolae
Tetuc Floarea
Câmpureanu Nicolae
Tetuc Maria
Puzdrea Ioan
Tutuianu Maria
Puzdrea Radu
Puzdrea Pavel
Puzdrea Gheorghe
Puzdrea Nicolae
Puzdrea Aurelian
Creţan Gheorghe
Lupu Naria
Cretan Gheorghe
Creţan Ioan
Creţan Nicolae
Ciurea N. Gheorghe
Ţuţuianu Ana
Ciurea Ana
Ciurea Elena
Ciurea Gheorghe
Ciurea Reveica
Selaru Maria
Jerbu Ioan
Pâriol Maria
Boian Constantin
Radu Maria
Boian Maria
Boian Constantin
Boian Nicolae
Boian Elena
Boian Ioan
Boian GheorJl;he
Boian Pavel
Boian Ioan
Priboi Nicolae
Rusu Ana
Priboi Ioan
Priboi Veronica
Ciurea N. Ioan
Bortos Floarea
Ciurea Maria
Ciurea Ioan
Ciurea Nicolae
Ciurea Ana
Ciurea Reveica
Petrisor Ioan
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- 1909
1893
1901
1926
1929
1931
1913
1919
1899
1904
1929
1931
1933
1935
1937
1900
1905
1925
1926
1934
1903
1906
1928
1929
1932
1934
1894
1886
1870
1891
1894
1924
1926
1928
1930
1932
1934
1936
1840
1885
1888
1919
1926
1905
1907
1929
1930
1936
1939
1877
1873

cap fam.
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
cap fam.
sotie
cap fam.
sotie
copil
copil
copil
copil
copil
cap fam.
sotie
copil
copil
copil
cap fam.
soţie

copil
copil
copil
copil
cap fam.
cap fam.
sOtie
cap fam.
sotie
copil
copil
copil
copil
copil
copil
copil
părinte

cap fam.
sotie
copil
copil
cap fam.
sotie
copil
copil
copil
copil
părinte

cap fam.
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631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681

Spânu Maria
Petrişor Ioan
Petrişor Elena
Petrişor Cătălina

Iacob Ioan
Iacob Reveica
Tetanuc Ioan
Doboş Maria
Vleja Ioan
Lazăr Elena
Vleja Pavel
Vleja Maria
Dascălu Maria
Dascălu Nicolae
Dascălu Maria
Lupu Constantin
Lupu Maria
Lupu Maria
Munteanu Reveica
Munteanu Maria
Munteanu Gheorghe
Munteanu Elena
Munteanu Dora
Munteanu Constantin
Şerban Doamna
Şerban Gheorghe
Şerban Elena
Şerban Nicolae
Srnădu Gheorghe
Cârnpureanu Cătălina
Crintea Elena
Ionel Gheorghe
Ciurea Voica
Ionel Dumitru
Bunghez Gheorghe
Boian Doamna
Bunghez Maria
Bunghez Ghiorghiţă
Bunghez Gheorghe
Bunghez Ana
Oancea Ioan
Oancea Elena
Oancea Maria
Oancea Vasile
Oancea Nicolae
Ciuparu Vasile
Manea Maria
Ciuparu Vasile
Şerban M. Ioan
Sandu Domnica
Şerban Ioan

1870
1923
1929
1932
1884
1922
1902
1895
1892
1893
1927
1931
1904
1927
1931
1866
1876
1919
1906
1932
1934
1936
1938
1934
1906
1930
1933
1935
1876
1894
1870
1872
1880
1922
1899
1901
1923
1932
1937
1870
1880
1930
1940
1935
1923
1895
1888
1925
1905
1905
1929

soţie

copil
copil
copil
cap farn.
soţie

cap farn.
sotie
cap farn.
soţie

copil
copil
cap farn.
copil
copil
cap farn.
soţie

copil
cap farn.
copil
copil
copil
copil
copil
cap farn.
copil
copil
copil
cap farn.
soţie

cap farn.
cap farn.
soţie

copil
cap farn.
soţie

copil
copil
copil
părinte

cap farn.
copil
copil
copil
copil
cap farn.
soţie

653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
593
694
695
696
697
698
699
700

Munteanu Ioan
Boieru Maria
Munteanu Ioan
Munteanu Vasile
Munteanu Gheorghe
Munteanu Domnica
Pădurean Cătălina
Pădurean

Vasi le
Paraschiva
Zaharia Nicolae
Rusu Ana
Zaharia Gheorghe
Zaharia Maria
Zaharia Viorica
Căciuloiu Gheorghe
Pop Ana
Căciuloiu Maria
Căciuloiu Marina
Căciuloiu Elena
Căciuloiu Ana
Căciuloiu Anca
Şandru Gheorghe
Ardeleanu Maria
Rafiroiu Ioan
Nistor Valeria
Rafiroiu Maria
Lupu Nicolae
Borbelv Fruzina
Lupu Domnica
Lupu Nicolae
Lupu Veta
Lupu Gheorghe
Lupu Maria
Şandru Haralarnbie
Drăgoi Reveica
Şandru Ana
Şandru Dumitru
Legănuş Silvestru
Bora Ernilia
Legănuş Silvestru
Pădurean

LegănuşMaria
Legănuş

Maria
Pavel
Chiţu C. Frusina
Tătaru Nicolae
Şerban Maria
Tătaru Ana
Şerban

1904
1908
1929
1932
1935
1886
1884
1938
1854
1895
1903
1931
1934
1940
1903
1912
1931
1933
1935
1937
1860
1879
1884
1882
1888
1928
1891
1899
1928
1926
1909
1902
1965
1865
1896
1928
1932
1910
1912
1936
1939
1875
1892
1901
1893
1903
1939

copil
cap farn.
soţie

copil

Poiana

Sărată,
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cap farn.
soţie

copil
copil
copil
părinte

cap farn.
copil
părinte

cap farn.
soţie

copil
copil
copil
cap farn.
sotie
copil
copil
copil
copil
părinte

cap farn.
sotie
cap farn.
sotie
copil
cap farn.
soţie

copil
copil

părinte

cap farn.
soţie

copil
copil
cap farn.
sotie
copil
copil
părinte

cap farn.
sotie
cap farn.
sotie
copil
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a localului

şcolii

din Poiana

Sărată

1
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PAGINI DRAMATICE PRIVIND EVACUAREA ARMATEI
ROMÂNE DIN BASARABIA ŞI BUCOVINA DE NORD
(IUNIE-IULIE 1940)
Dr. Constantin 1. STAN
Anca-Elena PORORO
Romanian army disposal sites drama Bessarabia and Northern Bukovina
(June-July 1940)
Summary
At the beginning the authors present the circurnstances of the Romanian army's
retreat from Bessarabia and Northern Bukovina. They argue, on the basis of
documents, that there was no solid plan to withdraw the troops and rnilitary equipment
from the two historical provinces of Romania. The signatories of the article show that
for this reason, but also because of the very short time available and of the bad
weather, that there were many failures and true drama. Many Romanian soldiers and
officers were disarmed, hurniliated and mocked by armed gangs prepared ahead of
Romanian withdrawal. But orders were very strict: do not make use of the weapons, do
not fight back, do not to respond to any challenges.
The authors do not forget, in the end, to specify the moral and psychological
consequences over both the army and the civilians generated by humiliating
withdrawal in June 1940.
Key Words: ultimatum, evacuation (exhaust), Romanian army, Bolshevik
gangs.

Acceptarea de către guvernul de la Bucureşti a ultimatumului sovietic
din iunie 1940 a atras după sine retragerea armatei române din Basarabia şi
Bucovina de Nord. Această acţiune a fost îngreunată de lipsa unui plan concret
de evacuare. Totuşi, Marele Stat Major a elaborat şi expediat un ordin în care se
arată: "Astăzi 28 iunie începe evacuarea Basarabiei aplicând planul Tudor".
Pentru a evita dezordinea se preciza: "Astăzi cu trenul, cât şi pe jos, ofiţerii şi
funcţionarii vor lua numai strictul necesar. Nu este admis mobilier ( ... )
Evacuarea Chişinăului şi a Basarabiei până la ora 18.00" 1• Propaganda carlistă a
prezentat demagogic necesitatea apărării cu arma în mână a fruntariilor ţării.
Evidenţiind acest lucru generalul Ion Gheorghe, participant nemijlocit la
evenimentele triste din vara anului 1940 şi totodată un analist politico-militar
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Ministerul Afacerilor Interne (în continuare se va cita
A.N.I.C., fond M.A.I.), d. 530/1940, f. 125.
1
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competent asupra perioadei, are în memoriile sale următoarele opinii pertinente:
"Problema evacuării a fost îngreunată de faptul că nu se întocmise niciun fel de
plan de evacuare, nu se realizase nici cea mai mică pregătire pentru o astfel de
eventualitate. Se acordase încredere totală lozincii despre cordonul de fier şi de
foc şi se crezuse ţara în siguranţă. Însuşi Regele Carol al II -lea dăduse asigurări
că nicio palmă din pământul patriei nu va fi cedată". Renumitul memorialist
înfăţişează, în continuare, puternica demoralizare a naţiunii arătând: "Şocul
moral suferit de poporul român era uriaş, s-au ridicat voci pentru a protesta
împotriva regelui şi a consilierilor săi, care încercau să se justifice declarând că
este inutilă o rezistenţă în contra colosului sovietic, ca şi cum onoarea unei
2
naţiuni are sens şi valabilitate numai atunci când succesul este sigur" .
Presa românească, care era supusă cenzurii nu a putut să riposteze.
Ziarele guvernamentale, pro-carliste au publicat, în data de 3 iulie 1940,
conferinţa rostită la radio de Ministrul Propagandei Naţionale, Teofil
Sidorovici. El afirma cu acest prilej că situaţia este foarte grea, întrucât "un
cataclism ne-a surpat şi nouă prin surprindere un colţişor din căminul scump al
patriei". Folosind un stil bombastic, demagogic, populist, vorbitorul încerca din
răsputeri să atragă populaţia, evidenţiind continuitatea şi unitatea poporului
român, originea sa latină. Iată un exemplu grăitor: "Ne-am găsit de mii de ori pe
un pământ al cărui hrisov dat de istorie, e pecetluit cu milioane de morminte"
sau altul: "Românul nu piere şi ţara pe care hălăduiesc vitejii răsare după
furtună mai tare şi mai hotărât". Ministrul Propagandei Naţionale exprima, în
aceeaşi manieră pompoasă, patriotardă, dorinţa refacerii unităţii naţionale: "În
aceste clipe grele, soarta noastră a tuturor depinde de dârzenia cu care ne vom
strânge ca un singur bloc de granit, pe care nimic să nu-l fărâme" 3 .
Profitând de împrejurările internaţionale favorabile lor, sovieticii au
ocupat şi ţinutul Herţa, care nu mai fusese inclus în textul ultimatumului.
Diplomatul Alexandru Cretzianu scria peste ani că noua frontieră era marcată
printr-o linie trasă cu roşu: "Pe hartă, urma creionului ce acoperea o porţiune
corespunzătoare unui teritoriu lat la 7 mile, aşa încât era imposibil să se
stabilească din ce parte cad anumite localităţi, mai mult această linie a fost atât
de grosolan trasă, încât ea a trecut peste un punct Nordic al vechii Românii,
fiind un teritoriu care nu fusese menţionat în însuşi ultimatum. Câteva zile mai
târziu ea a fost cauza unor serioase incidente şi a pricinuit moartea multor
4
vieţi" . La rândul său, George Ciorănescu nota peste patru decenii după
Ion Gheorghe, Un dictator nefericit. Mareşalul Antonescu (calea României spre statul
satelit), ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti, 1996, pp. 123-124.
3
A.N.I.C., fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă internă (în continuare se va cita
M.P.N. Presă internă), d. 812, f. 56.
4
Alexandru Cretzianu, The soviet Ultimatum in Roumania (28 juin 1940), în "Joumal of
Central European Affaires, voi. 9, nr. 9, january 1950, pp. 395-403.
2
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derularea evenimentelor, în paginile unei reviste din Munchen că: "Molotov
înmânase lui Gheorghe Davidescu o hartă la scara 111800000, pe care noua
frontieră româna-sovietică era trasată cu o linie groasă de creion roşu,
acoperind o porţiune de 11 km de teritoriu". Ca urmare, noua linie de
demarcaţie tăia ţinutul Herţa şi cel de Nord al României, un teritoriu care nu
aparţinea nici Basarabiei, nici Nordului Bucovinei, deoarece era o parte din
ţinutul Dorohoi. Autorul materialului releva mai departe că "o comisie mixtă va
fi reunită pentru a negocia în mod anual o delimitare definitivă a acestui
teritoriu, în timp ce primul ministru Gheorghe Tătărăscu a cerut Germaniei să-şi
exercite influenţa asupra Moscovei ca să lase acest teritoriu României".
Sovieticii au ocupat însă acest teritoriu şi astfel "Uniunea Sovietică şi-a însuşit
o făşie de 10 km, care aparţinea Moldovei" 5 • Un alt martor ocular, tânărul
diplomat Horia Georgescu descrie după aproape cinci decenii în paginile
revistei "Dialog" din Bruxelles la 1988, modul cum a fost răpit ţinutul Herţa:
"Înapoiat la Bucureşti Gh. Davidescu ne-a povestit în amănunt cum Molotov a
luat harta de birou la scară extreme de redusă: 111800000, pe care într-un colţ
prost luminat a tras cu un creion roşu, bont, noua linie de demarcaţie, în
Bucovina şi cum creionul i-a <<lunecat>> dinadins sau nu, ca să înglobeze în
zona răpită şi ţinutul Herţa, care niciodată n-a făcut parte din Moldova". Acelaşi
martor ocular consemna mai departe: "La Externe aşteptam toţi cu înfrigurare
harta lui Molotov, trimisă de Davidescu prin nemţi la Berlin şi de acolo adusă,
în sfărşit prin curier special ( ... )". Autorul remarcă şi el uimirea produsă "când
am văzut o linie trasă pe hartă, care însemna, pe teren, o lăţime de Il km. Era o
brazdă lungă din trupul ţării, cu zeci de sate, cu biserici, cu mii de oameni" 6 .
Ca urmare a poziţiei răuvoitoare a sovieticilor în punctul Herţa, din
judeţul Dorohoi, au avut loc numeroase incidente sângeroase din cauza depăşirii
de către trupele Armatei Roşii a liniei demarcaţionale. Documentele vremii
atestă faptul că la punctul numit "Stejar" au fost aşteptate de militarii
Regimentului 4 Artilerie Grea Bacău, comandat de colonelul Bota, care au
deschis foc provocând pierderi însemnate inamicului. Căpitanul Boroş şi doi
7
soldaţi români au fost ucişi" •
Trupul neînsufleţit al căpitanului Boroş a fost transportat în oraşul
Dorohoi, iar pe 1 iulie 1940 a avut loc înmormântarea cu onoruri militare.
Ulterior rămăşiţele pământeşti ale ofiţerului erou au fost reînhumate în cimitirul
central din Bacău. O stradă din oraş i-a purtat numele în semn de omagiu pentru

George Ciorănescu, Basarabia pământ românesc, Bucureşti, 2001, p. 125.
Horia Georgescu, Pentru cauza românească, Bucureşti, 1998, p. 23.
7
General (r) Vasile Bărboi, General (r) Gheorghe Ioniţă, colonel dr. Al. Duţu (editori), Veterani
pe drumul onoarei şi jertfei (1941-1945). Spre cetătile de la Nistru, Bucureşti, 1996, p. 52.
5

6
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jertfa sa,

până

la instalarea regimului comunist în România cu ajutorul Armatei

Roşii.

Ostaşii

sovietici au ocupat, până la 1 iulie 1940, oraşele Târgu Herţa şi
precum şi şapte comune cuprinzând 26 de sate şi cătune. Acţiunea
ruşilor a provocat incidente, potrivit lui George Ciorănescu. "În Herţa, unităţile
sovietice au dezarmat două batalioane româneşti şi au ucis doi ofiţeri alături de
4 soldaţi din regimentul 16 cavalerie" 8 . Documentele vremii atestă faptul că
"Evreii trăitori în Târgu Herţa au umilit şi batjocorit pe ostaşii români, care se
retrăgeau din oraş. Trupele noastre au ripostat cu focuri de armă, mai ales că
evenimentul a avut loc chiar în ziua înmormântării căpitanului erou Ioan Boroş,
căzut la datorie pentru apărarea ţării" 9 .
De asemenea, ostaşii din Compania Grăniceri Pază din Târgu Herţa au
întâmpinat serioase dificultăţi la evacuare. Calul comandantului subunităţii,
căpitanul Constantin Teoharie, a murit împuşcat, iar unii ostaşi români au fost
10
răniţi de gloanţele atacatorilor .
În acest context tensionat s-au derulat incidentele tragice de la Dorohoi.
Generalul Nicolae Tătăranu, şeful de Stat Major al Grupului de Armate nr. 1 a
expediat pe 3 iulie 1940 telegrama 1191 O Secţiei a II -a din Marele Stat Major,
precizând că în dimineaţa zilei de 2 iulie, Regimentul 3 Grăniceri Pază se
retrăgea din Basarabia unde a întâmpinat mari dificultăţi cu evreii de la nord de
Prut. Trecând prin oraşul Dorohoi ei s-au răzbunat împuşcând mortal 40 de
persoane şi au rănit alte şapte, s-au devastat câteva prăvălii. Liniştea a fost
restabilită imediat cu ofiţerii şi trupa Regimentului 3 Grăniceri Pază nu are
nicio pierdere 11 •
Şeful poliţiei oraşului Dorohoi, comisarul Tatomir, a înaintat şi el un
raport pe 2 iulie 1940, la orele 18,30 Direcţiei Generale a Poliţiei Bucureşti,
precizând că militarii regimentelor 8 Artilerie şi 3 Grăniceri, dar şi cei din
Legiunea de Jandarmi Hotin, aflaţi în trecere prin oraşul Dorohoi au tras focuri
de armă omorând un număr de 48 de evrei, devastând prăvăliile şi locuinţele pe
străzile <Regele Ferdinand> şi <Regina Maria>. In cimitirul evreiesc au
executat un număr de şase militari evrei şi paisprezece civili evrei. Documentul
evidenţia că datorită măsurilor întreprinse "ordinea a fost restabilită. Cercetările
Mihăileni,

G. Ciorănescu, op. cit, p. 125.
Vezi Constantin 1. Stan, 1940. Drama românilor din Basarabia şi Bucovina de Nord, Buzău,
2006, p. 50.
10
Lt. Colonel Alesandru Duţu, Constantin Botoran (coord.), Situaţia evreilor din România, voi.
1 (1939-1941 ), partea 1, Bucureşti, 2003, pp. 188-189, doc. 23.
11
Ibidem, p. 190, doc. 24; vezi şi Alex. Mihai Stoenescu, Armata, Mareşalul şi evreii,
Bucureşti, 1998, pp. 133-134.
8

9
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Divizia 8 Infanterie, în unire cu organele de

poliţie" 12 .

Moses Rosen susţine, în amintirile sale publicate la apusul vieţii, că în
incidentele provocate de ostaşii sovietici a murit şi soldatul T.R. Emil
Aroneanu, fiul unui medic stomatolog evreu din Bacău, combatant în
Regimentul 29 Infanterie. Pentru organizarea funeraliilor s-a constituit o
subunitate comandată de sergentul T.R. Emil Bercovici. Potrivit lui Moses
Rosen, în timpul ceremoniei religioase, asistenţa "a fost agresată şi atacată
efectiv de o unitate din regimentul 3 Grăniceri Pază ( ... ). După masacru conform aceluiaşi contemporan - autorităţile militare şi civile, fiind chemate să
autorizeze înmormântarea, constată decesul a 50 de persoane, prin flăgi
produse de o armă de foc, ulterior dintre răniţi au murit încă 20 de oameni" 3 . Şi
alte surse documentare indică 50 de morţi din rândurile evreilor, adică 34
bărbaţi, 11 femei şi 5 copii. Printre cadavre se aflau şase soldaţi. Între ei se afla
14
şi sergentul T.R. Emil Bercovici din Regimentul 29 Infanterie • O serie de
documente militare amintesc de 43 morţi, dintre care 7 militari ucişi de soldaţii
desprinşi din Regimentul 3 Grăniceri Pază, chiar şi din Regimentul 8 Artilerie,
respectiv Legiunea de Jandarmi Hotin. Raportul contrainformativ nr. 162 din 4
iulie 1940 al comandamentului Armatei a III -a română, înaintat Secţiei a 2-a din
Marele Stat Major apreciază că "majoritatea morţilor se află în regiunea
cimitirului evreiesc, adică la ieşirea sud-est de Dorohoi. Victimele sunt evrei.
Panica a fost provocată de zvonul lansat, poate intenţionat, că în gară se găsesc
tancurile sovietice care trag. După o oră panica a încetat, populaţia păstrându-şi
calmul. Din cauza focurilor trase, unităţile ce ieşiseră din Dorohoi spre
Botoşani, au început să fugă, lansând zvonul că vin ruşii. Au fost liniştiţi de
15
ofiţeri trimişi de comandament cu autor în urm lor" •
Primele cercetări au fost întreprinse de Comandamentul militar din
zonă, mai precis de prim-preşedintele Curţii Marţiale, însoţit de procurorul
Alexandru Scripcă şi organele de poliţie. Un contemporan al evenimentelor
Marius Mircu, arată că această comisie de anchetă a identificat iniţial 47 de
cadavre şi câţiva răniţi. "Vreo 15 se găseau în cimitirul evreiesc, iar mai sus de
cimitir, spre barieră, un grup de cinci militari, restul fiind răspândiţi pe case şi
pe străzi. Înhumarea cadavrelor s-a făcut în ziua de 3 iulie". Acelaşi martor
ocular scrie, mai departe, că la cimitirul evreiesc, soldaţii evrei au fost
întâmpinaţi de un ofiţer superior român, care i-a dezarmat şi înşirat în faţa
Vitalie Văratec (editor), Şase zile din istoria Bucovinei (28 iunie-3 iulie 1940). Invazia şi
anexarea Nordului Bucovinei de către U.R.S.S., Rădăuţi, 2001, p. 479, doc. 125.
13
Moses Rosen, Primejdii, încercări, miracole, Bucureşti, 1990, p. 37.
14
Matatias Carp (editor), Cartea Neagră. Suferinţele evreilor din România 1940-1944, ed. a IIIa, voi III, Bucureşti, 1996, pp. 46-48, doc. 2.
15
Lt. Colonel Al. Duţu, C. Botoran (coord.), op.cit, p. 191, doc. 25.
12
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gardului cimitirului şi acolo li s-a dat ordin să dezbrace uniformele şi să se
alinieze la zidul din spatele cimitirului şi acolo au fost împuşcaţi de camarazii
lor români. Şapte au murit pe loc, ceilalţi fiind răniţi.
După moarte, s-a pus în mâinile sergentului major evreu o mitralieră
<<mărturie>> că a tras în soldaţii români" 16 • Potrivit investigaţiilor întreprinse
de procurorul militar Mihail 1. Duca, numărul cadavrelor identificate a fost de
50. Uniunea Comunităţilor evreieşti din România a trimis suma de 300.000 de
lei "pentru ajutorarea familiilor decedaţilor din ziua de 1 iulie 1940". O comisie
specială constituită în cadrul comunităţilor evreieşti locale a procedat,
2
1
septembrie 1940, la fixarea ajutoarelor financiare pentru fiecare familie" . Nu
se vorbeşte nimic însă în documentele comunităţilor evreieşti din Dorohoi
despre atitudinea profund ostilă a evreilor din Târgu Herţa faţă de unităţile
armatei române aflate în retragere. Nu se face nicio referire la jertfa ofiţerilor şi
soldaţilor români morţi sau răniţi în luptele cu bandele înarmate bolşevico
evreieşti. Despre tulburările petrecute în Târgu Herţa era informat şi Regele
Carol al II-lea. El nota, de altfel, în jurnalul propriu următoarele "Chiar în
decursul operaţiunilor a fost un incident în care au căzut doi morţi. Am fost aşa
de indignat de atingerea unui colţ al României vechi încât am spus lui Tătărescu
că aceasta nu se poate admite. A promis că va lupta cu înverşunare pentru
această bucată de pământ. Aşa cum au mers cedările, această făgăduială este
. _"18
gratmta .
Incidentele produse la Dorohoi au fost fireşte regretabile. O vină
importantă au avut desigur comandanţii de unităţi şi subunităţi care nu au luat
măsurile de ordine necesare, nu au reuşit să potolească excesele unor militari,
exagerate totuşi de unii istorici 19 • Regimentul 3 Grăniceri Pază nu se afla, din
păcate, la prima abatere de acest tip. Raportul informativ nr. 1814 din 3 iulie
1940, întocmit de şeful Biroului Statistic Militar din Iaşi, locotenent-colonelul
Ion Palada pretinde că: "un convoi de 35-40 căruţe cu soldaţi din regimentul 3
Grăniceri Pază trecând prin satul Stânceni - Botoşani, s-au dedat la dezordine,
căutând evrei spre molestare. Prin intervenţia jandarmilor lucrurile s-au
20
liniştit" . Şi unii evrei din Bucovina de Nord au provocat dezordine dezarmând
şi umilind pe soldaţii şi ofiţerii români aflaţi în retragere. Ziarul elveţian
"Journal de Geneve" publica un articol cu titlu semnificativ: "Scene tragice în

pe

Marius Mircu, Pogromul din Bucovina şi Dorohoi, Bucureşti, 1945, p. 134-135.
Martiriul evreilor din România 1940-1944. Documente şi mărturii, Bucureşti, 1991, p. 30,
doc. 6.
18
Carol al II-lea, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, voi. II, ediţie de Marcel D. Ciucă,
Narcis Dorin Ion, Bucureşti, 1996, p. 205.
19
Jean Ancel, The Jassy Syndrome, in "Romanian Jewish Studies", X, nr. 111987, p. 43-46.
20
Arhivele Militare Române (în continuare se va cita A.M.R), fond 948, Secţia a 11-a, d. 155, f.
207.
16
17
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Basarabia şi Bucovina, unde se afirma că "numeroase biserici au fost prădate şi
incendiate, atât în Basarabia cât şi la Cernăuţi". În capitala Bucovinei "poliţia a
fost atacată, trenurile cu refugiaţi care se pregăteau să plece au fost lovite cu
pietre"21 . Această situaţie tragică este confirmată şi de documentele vremii.
Comisarul Teodor Samoilă de la Poliţia oraşului Buzău afirma în raportul nr.
20177 din 29 iunie 1940, adresat superiorilor săi de la Bucureşti, pe baza
informaţiilor culese de la refugiaţii bucovineni, că "grupuri de comunişti care
dezarmaseră gărzi de premilitari devastau prăvăliile, furând marfa care se aflase
acolo( ... ).
Alte grupuri de comunişti la orele 12 s-au adunat în faţa Universităţii,
unde au început să tragă focuri de armă în studenţii care veniseră să-şi scoată
certificatele, omorând circa 30 de studenţi" 22 • Într-un document militar
românesc intitulat "Atitudinea evreilor în legătură cu evacuarea teritoriilor
cedate" din 1 iulie 1940 se arată că: 1). "Încă înainte de intrarea trupelor
sovietice, populaţia evreiască a devastat bisericile şi a împuşcat pe mulţi dintre
capii autorităţilor. Printre cei ucişi sunt şeful gării, un locotenent-colonel
comandant de regiment, probabil primarul oraşului, foarte mulţi poliţişti,
precum şi gardieni publici. Deţinuţii din închisoare au fost eliberaţi de către
evreii şi comuniştii locali şi se găseau în fruntea bandelor teroriste. 2). Evreii
comunişti între 15-16 ani au comis acte de barbarie, dezarmând pe soldaţii
români, pe ofiţeri şi pe poliţişti, înfigându-le propriile lor baionete şi arme. La
gară forţau sub ameninţări pe soldaţi să rămână şi să nu plece în România" 23 •
Buletinul contrainformativ nr. 364 al Marelui Stat Major din 30 iunie
1940 arată că "Regimentul 1O jandarmi raportează: Legiunea de jandarmi
Cernăuţi care a fost evacuată la Rădăuţi are următoarele pierderi: şeful fostului
Jabloniţa, mort în luptă cu evreii comunişti, 1 jandarm soldat, dispărut" 2 •
În aceste condiţii dramatice, tensionate, au apărut o serie de represalii
îndreptate împotriva comuniştilor şi evreilor, chiar şi după încheierea retragerii
trupelor. În comuna Zămeşti, la 6 iulie 1940, conform documentelor vremii, au
fost executaţi prin împuşcare, din ordinul maiorului Carp, comandantul
Batalionului III din Regimentul 16 Infanterie, 34 de evrei ostateci proveniţi din
judeţele Rădăuţi şi Storojineţ, care au atacat cu focuri de armă şi pietre, ostaşii
unităţii sale, având o atitudine sfidătoare faţă de armata română 25 .

Lt. colonel Al. Duţu, C. Botoran (coord.), op.cit, p. 202, doc. 31.
Arhivele Naţionale Buzău, fond Poliţia oraşului Buzău, d. 2311940, f. 2-2 v.
23
Evreii din România între anii 1940-1944, voi. III ( 1940-1942), p. 1, Bucureşti, 1997, p. 30.
24
Ibidem, p. 21; Mihai Pânzaru-Bucovina, Gheorghe Flondor, ultimul rezident regal al
Bucovinei, Rădăuţi, 2000, p. 59.
25
A.N.I.C., fond Ministerul Justiţiei. Direcţia judiciară (în continuare se va cita Min. Jus. Dir.
jud.), d. 22/1940, f. 756.
21

22
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Potrivit unui martor ocular, colonelul Ioan Ambroasă, care la vremea
aceea era locotenent şi comanda o companie din batalionul condus de maiorul
Carp, în multe sate bucovinene pe unde se retrăgeau militarii români, evreii îi
întâmpinau uneori din greşeală "cu pâine şi cu sare, fluturând steagul roşu
sovietic. Se înşelaseră. Ei îi aşteptau pe ruşi şi crezuseră că unităţile care intrau
în sat erau trupe bolşevice". În alte localităţi prin care a trecut 1. Ambroasă,
acest fapt s-a repetat, "aşa că maiorul Carp i-a arestat pe toţi şi i-a dus cu
steaguri cu tot, până aici în satul în care ne aflăm" 26 •
Tulburări s-au petrecut şi în oraşul Siret, deoarece comandantul trupelor
ruse din faţa localităţii a cerut autorităţilor române predarea oraşului într-un
interval de 24 de ore, ameninţând că îl va ocupa cu forţa, "dacă nu îl predăm de
bunăvoie ( ... ). Câteva tancuri sovietice din Lipcani au înaintat pe podul
Lipcani- Rădăuţi, având intenţia să treacă podul la Rădăuţi. Primite cu focuri de
arme şi arme automate de unităţile noastre, tancurile s-au retras" 27 . Alte surse
de arhivă pretind că în zona Vadu-Siret - Vicşani, ciocnirile au fost destul de
intense. Un divizion român de cavalerie a ripostat energic, 20 de tancuri
inamice au fost capturate, iar servanţii lor au fost făcuţi prizonieri. Ulterior
militarii reţinuţi au trebuit eliberaţi, iar carele de luptă reţinute au fost predate
ruşilor. Trurele roşii s-au retras a doua zi, punându-se astfel capăt
incidentului 2 . De asemenea, conform relatărilor unui martor ocular, unităţile
militare sovietice s-au apropiat de mănăstirea Putna, încercând să pună mâna pe
mormântullui Ştefan cel Mare. Maiorul Carp a refuzat să cedeze teritoriul fără
luptă. El ar fi "chemat ofiţerii şi subofiţerii batalionului pe care îl comanda,
precizându-le: De aici nu ne mai retragem! Peste Putna nu se trece! Mergeţi la
unităţi, organizaţi-vă poziţiile de apărare şi dacă ruşii mai înaintează un pas, pe
a mea răspundere deschideţi focul( ... )". Acţiunea bravului maior a reuşit, căci
acelaşi participant la durerosul eveniment, 1. Ambroasă, notează mai departe:
"Au început discuţiile de ambele părţi şi pe cale militară şi pe cale diplomatică,
dar până la urmă graniţa a fost trasată pe aliniamentul subunităţilor Batalionului
III din Regimentul 16 Infanterie, unde maiorul Carp şi-a impus voinţa" 29 •
Fărădelegi similare s-au produs şi pe teritoriul Basarabiei. Astfel, în data
de 30 iunie 1940, la 2 km distanţă sud de Chişinău, au fost dezarmate de
unităţile sovietice, un divizion din Regimentul 25 Artilerie şi câteva subunităţi
din Regimentul 30 Artilerie 30 . Între staţiile Bolgrad şi Etulia, circa 500 de
Apud Ion Ambroasă, Dumitru Nicodim, Cavaler al ordinului "Mihai Viteazul", Bucureşti,
1999, p. 53.
27
A.M.R., fond 948, d. 155, f. 85-86.
28
Arhivele Naţionale Buzău, fond Poliţia oraşului Buzău, d. 19/1940, f. 150 v.
29
Ion Ambroasă, Dumitru Nicodim, op.cit, p. 53.
30
Ioan Scurtu, Constantin IDihor, Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru, Bucureşti,
1992, p. 66.
26
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bulgari, au înconjurat un tren militar românesc cu soldaţi şi materiale. Atacatorii
au tras mai multe focuri de armă, reuşind să rănească pe mecanicul de
locomotivă. Acesta a reuşit totuşi să conducă trenul la destinaţie, trecând
Prutue 1•
Soldatul Costică Delea din Regimentul 2 Roşiori, aparţinând de Divizia
3 cavalerie, declara autorităţilor militare române, după evacuare, "că li s-au luat
caii, căruţele cu bagaje şi arme", de un grup masiv de atacatori înarmaţi.
"Ofiţerilor le-au rupt trese le, i-au dezbrăcat de uniforme şi le-au dat drumul" 32 •
Un alt subofiţer, Iorgu Damian, scria, peste ani, că se afla cu regimentul
său în oraşul Tighina. El a primit ordin de la superiori de a strânge şi împacheta
în numai o zi, materialele unităţii. Ştirea a surprins şi contrariat pe ostaşii
dornici să-şi apere ţara cu preţul vieţii. "A fost pentru noi o surpriză, a fost ceva
neaşteptat". Dificultăţile retragerii precipitate erau amplificate "de drumurile
grele, iar noi eram unităţi ce aveam depozite de muniţii, magazii de materiale,
33
îmbrăcăminte şi harnaşament trebuiau evacuate" .
În noile condiţii starea fizică şi psihică a ostaşilor noştri era deplorabilă.
Potrivit unui document militar român, emis pe 3 iulie 1940, "elementele armatei
române care se refugiază arată o înfăţişare jalnică, îndeosebi ofiţerii, fiind
desculţi, cu epoleţii rupţi, fără şapcă. Aceasta se datorează faptului că ofiţerii şi
soldaţii români au fost atacaţi şi maltrataţi de populaţia minoritară şi bandele
înarmate" 34 . Tânărul de 12 ani, Alexandru Budişteanu din Bălţi afirma în 28
iunie 1940 că oraşul era plin de agitaţie. "Şi aici a fost o mare surpriză, spre
stupoarea noastră, erau localnici evrei, cu toţii într-o stare de excitaţie anormală.
Am înţeles imediat cauza. Pe caldarâm printre laturile zidului pline de soldaţi
ruşi, de tancuri şi de privitori, se retrăgeau ostaşii români. Unii pe cai, ceilalţi pe
jos. Se mişcau cu privirile în pământ. Acesta era drumul lor către Prut. Îmi erau
familiari. Pe ei îi cunoşteam şi erau ai mei. Săracii, pentru prima dată îi vedeam
pe soldaţii noştri, pe care mă obişnuisem să-i văd la paradele de 1O Mai, păşind
atunci mândri, comportându-se acum ca o armată învinsă, retrăgându-se
35
demoralizaţi şi umili. M-a apucat o mare tristeţe" .
Au existat însă minoritari, puţini la număr, care au rămas în rândurile
unităţilor române. Potrivit sublocotenentului Alecu Săndulescu din Regimentul
34 Infanterie Cetatea Albă, soldatul Ambrozie, ucrainian de ongme, 1-a
Vezi A.M.R., fond Armata 1 română. Comandamentul Tero, d. 917, f. 11-16.
Idem, fond 541, d. 1833, f. 21.
33
Iorgu Damian, Mărturie personală asupra evacuării Basarabiei în 1940, în "Patrimoniu",
Chişinău, nr. 111990, pp. 123-124.
34
Colonel Aurel Pentelescu, C. Hlihor, Oamenii au dreptul să ştie, în "Revista de istorie
militară", nr. 2/1992, pp. 15-16.
35
Paul Goma, Săptămâna Roşie. 28 iunie-3 iulie 1940 sau Basarabia şi evreii, ed. a V-a,
Bacău, 2009, pp. 231-232.
31
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mărturisit cu respectul cuvenit: "Domnule sublocotenent, eu sunt bucuros că au
venit ai noştri, dar să ştiţi că nu am nimic contra statului roman, care s-a purtat
frumos cu noi. Şi pentru că am depus un jurământ de credinţă, pe care vreau să
mi-I respect, eu merg cu dumneavoastră până la Prut şi vă ajut cu ce pot" 36 .
Numeroase materiale militare, armament, muniţie, echipamente,
îmbrăcăminte, alimente, aparţinând armatei române nu au putut fi evacuate,
deoarece multe trenuri româneşti erau întârziate prin staţii, din cauza atitudinii
răuvoitoare a unor funcţionari şi lucrători CFR ruşi, bulgari, ucraineni, ruteni,
bieloruşi. O asemenea garnitură încărcată cu armament şi muniţie, alcătuită din
18 vagoane, a fost reţinută în gara Reni, încă de pe 1 iulie 1940, întrucât unii
muncitori feroviari ucraineni şi ruşi nu doreau să permită evacuarea ei. S-au
purtat intense negocieri pentru transbordarea trenului la vest de Prut 37 . Conform
unei dări de seamă întocmită de It. colonelul 1. Palada, referitoare la modul cum
s-a desfăşurat evacuarea la Bolgrad, un tren militar românesc, încărcat cu
materiale, muniţie, echipament a fost sechestrat în gară mai multe zile din cauza
atitudinii răuvoitoare a unor angajaţi CFR-işti bulgari şi găgăuzi. Ei au acţionat
sub protecţia directă a unor unităţi militare sovietice de paraşutişti, care au
capturat încărcăturile din vagoane 38 • Ulterior, materialele militare din depozitele
armatei române aflate în localităţile Seletin şi Borodin, au ajuns după mai multe
demersuri diplomatice şi intervenţii pe lângă autorităţile militare ruse, în
România liberă 39 .
O situaţie asemănătoare întâlnim şi la trenul Cercului militar din oraşul
Orhei, care fusese imobilizat câteva zile în gara Ungheni. Şeful Biroului 4 din
Marele Stat Major al Armatei române releva într-un raport înaintat la data de 4
iulie 1940 Comandamentului 3 Teritorial mutat în Galaţi "că acest tren militar a
fost oprit de o coloană motorizată sovietică, iar elemente din această coloană au
pus stăpânire pe Ungheni, oprind orice tren peste Prut". Semnatarul
documentului sublinia, mai departe, că "după multe parlamentări cu un ofiţer
rus am putut obţine ca acest tren să fie adus în gara Ungheni, unde, la ora 14.00,
m-am prezentat la domiciliul d-lui general Costescu, delegatul armatei române,
raportându-i asupra sosirii acestui tren şi a convoaielor rămase în urmă şi
înştiinţarea că trenul este oprit a trece podul". Intransigenta şi reaua credinţă a
partenerului bolşevic erau evidente. Maiorul Arbore Popescu susţine, în
continuare, că a făcut noi intervenţii pe lângă autorităţile ruse pentru
recuperarea materialelor confiscate. Cu toate demersurile făcute trenul nu a

Alecu Săndulescu, Amintiri din Basarabia, Bucureşti, 1997, pp. 124-125.
Lt. Colonel Al. Duţu, C. Botoran (coord.), op.cit, p. 157, doc. 11.
38
Ibidem, p. 228, doc. 38; vezi şi A.M.R. , fond 948, Secţia a 11-a, d. 982, f. 120.
39
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare se va cita Arh. M.A.E.), fond
71/U.R.S.S., voi. 98, 1940, f. 93.
36
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plecat din Ungheni. Acelaşi document militar notează că "au rămas numai
vagoanele cu refugiaţi, cele cu materiale şi muniţie au fost detaşate" 40 .
Unii soldaţi şi gradaţi de origine basarabeană au solicitat comandanţilor
de subunităţi, învoire ca să-şi vadă familiile şi pentru a le pregăti în vederea
evacuării. Sergentul Anton Trifan, spre exemplu, mărturisea, într-o declaraţie
făcută la 23 august 1940 comisiei de trecere din Brăila, că a cerut permisiunea
comandantului de companie să meargă acasă deoarece dorea să-şi salveze
familia. El a precizat că nu a putut reveni la subunitatea sa deoarece ea fusese
înconjurată şi dezarmată de paraşutiştii ruşi. Abia la 23 august 1940 a reuşit să
41
treacă în România, înfruntând numeroase greutăţi şi primejdii . La rândul său
soldatul Alexandru Horvath, concentrat în Batalionul 3 din Regimentul 2
fortificaţii, originar din Basarabia, declara, pe 5 septembrie 1940, organelor de
poliţie brăilene, că în data de 30 iunie a cerut o învoire superiorilor pentru a
merge acasă şi să-şi aducă familia în Regatul liber. A reuşit în cele din urmă
42
după multe peripeţii, dar a lipsit de la compania sa nu mai puţin de două luni .
Ulterior, autorităţile militare române au permis rămânerea în locurile natale a
ostaşilor noştri. De aceea, unele regimente au fost desfiinţate. Aşa s-a întâmplat
cu Regimentul 4 infanterie sau 6 roşiori 43 • Conform unor surse Armata a III -a a
pierdut 9 batalioane de infanterie (2 la Divizia 7 infanterie, 3 la Divizia 8
infanterie, 4 la Divizia 34 infanterie), 16 escadroane de cavalerie (câte 1 la
diviziile 7 şi 8 infanterie şi 14 la Divizia 2 cavalerie), 1O baterii de artilerie ( 1 la
Divizia 7 infanterie, 6 la Divizia 8 infanterie şi 3 la Divizia 2 cavalerie) 44 . În
schimb, pierderile Armatei a IV -a română au fost ceva mai mari, după cum
urmează: 20 batalioane de infanterie (9 la Divizia 12 infanterie, 5 la Divizia 21
infanterie, 4 la Divizia 5 infanterie, 2 la Divizia 31 infanterie ), 6 escadroane de
cavalerie (câte unul la Diviziile 15 şi 21 infanterie, respective 4 la Divizia 3
cavalerie), 26 baterii de artilerie (12 la Divizia 21 infanterie, 7 la Divizia 12
infanterie, 4 la Divizia 15 infanterie, 1 la Divizia 31 infanterie şi 2 la Divizia 3
cavalerie) 45 . Credem că s-a comis o mare greşeală când s-a pornit din Basarabia
şi Bucovina de Nord cu militarii localnici. Ei, după opinia noastră, trebuiau
lăsaţi la vatră fără armament. Relevând acest lucru, generalul Constantin
Pantazi nota în memoriile sale: "Nu mai insist asupra confuziei pe care au
provocat-o nişte măsuri ca acelea de a se lua toţi mobilizabilii, premilitarii şi
40

1. Scurtu, C. Hlihor, op.cit, p. 155.
Arhivele Naţionale Brăila, fond Prefectura jud. Brăila, d. 35511940, f. 32.
42
Ibidem, f. 40.
43
Lt. Colonel Al. Duţu, C. Botoran (coord.), op.cit, p. 169, doc. 14.
44
Cf. Gheorghe Vartic, Consideraţii cu privire la retragerea armatei române din Basarabia şi
Bucovina de Nord (28 iunie-3iulie 1940), În "Revista de istorie militară", nr. 1 (65), 2001, p. 34.
45
Ibidem; Cornel Grad, C.l. Stan, Doru E. Goron, Evacuarea teritoriilor româneşti cedate în
vara anului 1940, În "Acta Musei Porolissensis", XIX/1995, pp. 335-337.
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tinerii din regiune, ceea ce era o imposibilitate de realizat, întrucât nici din
regiment cei ce erau localnici din Basarabia nu voiau să meargă în Moldova şi
era foarte logic ca un om care vede că-i este lăsată familia, gospodăria şi
provincia fără luptă, să nu aibă ce căuta cu aceia care 1-au părăsit" 46 •
Reducerea efectivelor militare a creat serioase probleme transportării
armamentului, muniţiei, hranei, echipamentului, deoarece deplasarea trupelor se
făcea pe jos, neexistând mijloace mecanizate: automobile, autocarnioane,
soldaţii fiind supraîncărcaţi cu materiale. Martor al tristelor evenimente,
sublocotenentul de rezervă Alecu Gh. Săndulescu, comandantul unui pluton de
mitraliere din Regimentul 35 infanterie Cetatea Albă, îşi amintea peste ani în
însemnările sale că "datorită dezertării soldaţilor minoritari şi chiar a multor
români basarabeni, efectivul companiei se redusese la jumătate. Nu mai puteam
face faţă nevoilor pe care le aveam. A trebuit să dăm în primire la fiecare
conducător de samare câte doi cai în loc de unu" 47 . Apoi ofiţerii, subofiţerii,
gradaţii şi soldaţii din toate unităţile militare române au putut pleca
nestingheriţi în Basarabia şi Bucovina de Nord. Având în unitatea sa astfel de
militari, sublocotenentul de rezervă Nicu Păun, comandant de pluton în
Regimentul 3 Roşiori, scria în cartea sa de rememorări, publicată la apusul
vieţii următoarele: "Ne aflam cu regimentul cantonat în comuna Bibed, după
care ne deplasăm în comuna Remetea Mare". Alături de ofiţerul buzoian se
găseau numeroşi militari basarabeni. N ieu Păun, notează mai departe, în
jurnalul său: "Îmi amintesc că am fost solicitat a le vorbi să-i conving a rămâne.
Zadarnic însă, soldaţii şi unii gradaţi şi-au manifestat dorinţa de a se întoarce la
familiile lor" 48 •
Pentru a reduce pe cât posibil dezordinea, Marele Stat Major a trimis
ordine precise. Încă din 28 iunie 1940, şeful acestei instituţii, generalul Florea
Tenescu a transmis marilor unităţi ordine în care se preciza că "Evacuarea
Basarabiei şi Bucovinei de Nord trebuie încheiată în patru zile, până la 2 iulie
inclusiv, ora 12, oraşele Cernăuţi, Chişinău şi Cetatea Albă, vor fi predate astăzi
28 iunie, ora 20". Documentul atrăgea atenţia că "mobilierul se va evacua după
ce se va transporta tehnica de luptă", că ,,nu se vor executa distrugeri la căile
ferate, instalaţii, depozite, aerodromuri, întreprinderi industriale, uzine electrice,
telegraf, telefon, material rulant. Pe fiecare direcţie de retragere se va lăsa câte o
comisie militară cu interpret spre a rezolva eventualele incidente cu autorităţile

46

General Constantin Pantazi, Cu mareşalul până la moarte. Memorii, ediţie de Alexandru V.
1999, p. 80.
Alecu Gh. Săndulescu, op.cit, p. 127.
Nicu Păun, Subfaldurile drapelului tricolor 1934-1935; 1941-1945, Braşov, 1999, p. 35.
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sovietice. La toate trecerile peste Prut, armata română va instala câte un serviciu
de ordine şi poliţie. Grănicerii şijandarmii trec în subordinea armatei" 49 .
Comandantul Armatei a IV -a română, generalul N ico lea Ciupercă, a
luat măsuri ferme pentru întărirea dispozitivului de apărare a podurilor de peste
Prut din localităţile Giurgiuleşti, Oancea şi Fălciu. Pe principalele direcţii de
afluire a trupelor noastre au fost desemnaţi generali şi ofiţeri superiori cu scopul
precis de a supraveghea şi îndruma deplasarea acestora. El a impus o atitudine
mai fermă subordonaţilor săi faţă de numeroasele şi desele abuzuri şi încălcări
ale înţelegerilor convenite cu autorităţile militare sovietice. Generalul Ciupercă
a ordonat, în consecinţă, o poziţie în energică în relaţiile cu partea sovietică,
care căuta să obţină un profit cât mai mare 50 . El a dispus aruncarea în aer a
podurilor de la Giurgiuleşti, Oancea şi Fălciu, deoarece trupele bolşevice au
atacat aceste lucrări de artă, provocându-le avarii însernnate 51 • În realitate,
partea română încerca, prin această operaţiune criticată de ruşi, să evite o
pătrundere a unor unităţi sovietice pe teritoriul României.
Generalul N. Ciupercă a ordonat, de asemenea, ca unităţile aflate în
subordine să riposteze faţă de înaintarea trupelor Armatei roşii. Aşa au
procedat, de pildă, militarii Corpului 3 armată, care au înaintat pe direcţia
Hânceşti- Albiţa, unde o serie de regimente aparţinând sovieticilor încercau să
treacă în ţara noastră. Corpul de cancelarie a primit ordin să asigure apărarea pe
direcţia Reni-Galaţi 52 .

Unii militari români au ripostat cu subunităţile lor. Comandantul
Batalionului III din Regimentul 2 infanterie, care se retrăgea pe şoseaua Fălciu
Comrat-Tarantino, s-a opus unei unităţi ruse de tancuri. Ostaşii sovietici s-au
văzut nevoiţi să se retragă, renunţând la luptă 53 . Căpitanul Andrei 1. Ifrim,
comandant de companie din Regimentul 28 infanterie, preciza într-un raport
adresat superiorilor, la revenirea în ţară pe 29 iunie 1940, că a trecut în fruntea
subunităţii sale din comuna Româneşti, judeţul Cahul şi a fost atacat cu pietre
de evreii din localitate "oprind coloana şi coborând cu arma în mână,
manifestanţii au fugit" 54 •
O sinteză informativă, întocmită la data de 4 iulie 1940 de
Comandamentul corpului de grăniceri, intitulată "Acţiunea evreiască. Evreii din
Basarabia şi Bucovina de Nord în timpul evacuării", arată că la Cetatea Albă
un grup de comunişti a oprit un tren militar, încercând să dezarmeze un
A.N.I.C., fond M.P.N. Presă internă, d. 500, f. 90-91.
A.M.R., fond 5418, d. 1833, f. 22; C.I. Stan, Generalul Nicolae Ciupercă şi problema
Basarabiei 1940-1941, în ,,Analele Buzăului", 11112011, p. 111-112.
51
Arh. M.A.E., fond 71/U.R.S.S., voi. 98, 1940, f. 127.
52
A.M.R., fond 5418, d. 1833, f. 21.
53
General (r) V. Bărboi, General (r) Gh. Ioniţă, Colonel dr. Al Duţu (editori), op.cit, p. 61.
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divizion de artilerie, dar ostaşii români au ripostat. Intervenind şi trupele
sovietice, civilii au renunţat la atac. Soldaţii şi ofiţerii noştri au reuşit astfel să
şi continue drumul 55 . Au existat totodată şi cadre militare active române care au
refuzat să predea armele şi echipamentul bolşevicilor. Aşa a procedat, de
exemplu, plutonierul Petre Marinescu din regimentul 1 vânători 56 .
Armatele sovietice înaintau însă vertiginos, fără să respecte termenele
de predare impuse trupelor române. Relevând acest lucru, colonelul (r)
Gheorghe Magherescu, pe atunci căpitan, releva în amintirile sale că "sovieticii
nu au respectat înţelegerea şi călcând-o în picioare s-au repezit la trecerea de la
Prut. În graba lor, orice coloană o apucau, o înconjurau, intrau cu tancurile
printre cai pentru a crea debandadă în unităţi, cu scopul de a nu se mai putea
menţine ordinea şi disciplina de către ofiţeri. Separau trupa de ofiţeri şi
îndemnau soldaţii basarabeni să lase caii, echipamentul, armele şi să plece
acasă. Mulţi basarabeni dornici să scape de armată au acceptat oferta
57
bolşevicilor" . Prin urmare, scopul era de a se crea panică şi dezordine.
În acelaşi timp, militarii ruşi depăşeau frecvent şi intenţionat liniile de
demarcaţie, urmărind a genera derută şi ca să smulgă făşiile de pământ
românesc. Pe 28 iunie 1940, spre exemplu, blindatele sovietice au intrat în
teritoriul românesc la Vadu Siret- Vicşani. Autorităţile române au protestat
energic faţă de acest abuz la comisia mixtă bilaterală din Odessa. Un divizion
român de cavalerie a răspuns cu foc, iar tancurile bolşevice s-au retras 58 . O
situaţie similară s-a produs în zona Lipcani, Rădăuţi. Aici câteva care de luptă
sovietice au înaintat pe podul de la Lipcani. "Primite cu foc de arme automate
de unităţile noastre, tancurile ruse s-au retras" 59 • Incidente similare s-au produs
şi în Maramureş, în Valea Izei în direcţia Baia Borşa. Aici o coloană motorizată
sovietică a încercat să ocupe zona. Datorită intervenţiei generalului Florea
Tenescu pe lângă comisia din Odessa lucrurile s-au rezolvat prin retragerea
trupelor60 •
Tulburări asemănătoare au avut loc şi în zona Reni, unde soldaţii "roşii"
au încercat să pătrundă în România. Exasperat de provocările repetate ale
bolşevicilor, comandantul Armatei a IV -a, generalul N. Ciupercă, a comunicat
Marelui Stat Major de la Bucureşti, prin generalul C. Pantazi, despre intenţia sa

Lt. Colonel Al. Duţu, C. Botoran (coord.), op.cit, p. 197, doc. 29.
A.M.R., fond 506, d. 20, f. 97-98.
57
Gheorghe Magherescu, Adevărul despre Mareşalul Antonescu, voi. 1, Bucureşti, 1991, pp.
59-60.
58
Lt. Colonel Al. Duţu, C. Botoran (coord.), op.cit, p. 169, doc. 14.
59
A.M.R., fond 948, d. 156, f. 86.
60
Vezi Ioan Şişcanu, Raportul Basarabiei 1940, Chişinău, 1993, p. 123, anexa 4.
55
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de a organiza o ofensivă în oraşul Reni şi împrejurimi, dacă partea rusă nu
61
încetează cu acţiunile provocatoare •
Situaţia era desigur foarte dificilă. Grav ni se pare faptul că în timpul
retragerii, unii comandanţi de unităţi nu au însoţit nemijlocit trupete, fiind prea
ocupaţi să-şi salveze în primul rând "pielea". De asemenea, unii minoritari, în
special evrei, dar şi ruşi, ruteni, bieloruşi, ucraineni, găgăuzi, bulgari au creat
serioase greutăţi armatei române, dedându-se la acte samavolnice. Dificultăţile
erau amplificate şi de faptul că unii militari români nu cunoşteau nimic despre
familiile lor (soţie, copii, părinţi, fraţi, surori). Pentru a rezolva această
problemă stringentă, la 18 iulie 1940, Marele Stat Major al Armatei române a
ordonat întocmirea până la 25 iulie a unor tabele pe judeţe cu ostaşii refugiaţi
din Basarabia şi Bucovina de Nord, gradul, adresa de domiciliu, numărul
regimentului, garnizoana unde se află ş.a. 62 .
Toate aceste chestiuni de mai mică sau mai mare importanţă au generat
o stare de spirit destul de tensionată în rândurile trupelor noastre. Unii ostaşi
români au recurs, din păcate, la acte de răzbunare. Principalii vizaţi erau ostaşii
şi civilii evrei, care au fost supuşi la bătăi, molestări, jigniri, aruncări din tren.
Cele mai frecvente erau împingerile forţate din vagoane. În data de 2 iulie 1940,
conform unui document al vremii, la sosirea trenului personal nr. 6002, care
circula pe ruta Iaşi-Mărăşeşti, a fost predat poliţiei evreul Iosub Rabinovici rănit
la cap şi la corp. El fusese mai întâi bătut de nişte militari neidentificaţi, iar între
staţiile Tecuci şi Cosmeşti a fost aruncat din tren. Victima a fost internată de
urgenţă la Spitalul din Mărăşeşti 63 . Tot în data de 2 iulie 1940 din rapidul care
circula pe ruta Bucureşti-Dorohoi au fost împinşi de pe scările vagoanelor,
înainte de staţia Lespezi, cinci evrei, găsindu-şi astfel moartea în mod tragic 64 .
În aceeaşi zi, conform Raportului informativ nr. 1814, înaintat de It. colonel 1.
Palada pe 3 iulie 1940, în gara Scânteia "doi soldaţi evrei au fost bătuţi şi
aruncaţi de pe fereastră din tren" 65 . Tot acum, potrivit unui raport înaintat pe 4
iulie 1940 de Prefectura judeţului Vaslui, "în ziua de 3 iulie a fost aruncat din
trenul accelerat Iaşi-Bucureşti, între staţiile Rabricea şi halta Rateşul Cuzei,
Leib Goldstein, zis Zeilig. În cădere a fost grav rănit şi găsit în nesimţire de
soldaţii patrulei mobile instalaţi în Răteşul Cuzei, care i-au înfipt baionetele în
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A.M.R., fond 5418, d. 1833, f. 21.
Arhivele Naţionale Brăila, Prefectura judeţului Brăila, d. 355/1940, f. 32; C.l. Stan, Pagini
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Arhivele Naţionale Vrancea, fond Prefectura jud. Putna, d. 111/1940, f. 93.
64
A.N.I.C., fond Min. Jus. Dir. jud., d. 22/1940, f. 516-517.
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piept"66 . De asemenea, tot la 3 iulie din trenul accelerat nr. 303 Bucureşti Domeşti, lângă podul C.F.R. peste râul Cornet, a fost aruncat evreul Samuil
Moscovici, funcţionar comercial născut în Dorohoi, dar domiciliat în
Bucureşti 67 . Un raport contrainformativ cu nr. 484 înaintat Marelui Stat Major
la 4 iulie 1940 arăta că pe podul de la Cosmeşti au fost aruncaţi din trenul
accelerat Bucureşti - Domeşti 4 evrei. Aceeaşi soartă a avut soldatul de etnie
rusă Mihai Popa din regimentul 23 infanterie sau plutonierul Iosif Doja din
Regimentul 5 artilerie 68 . Exemplele pot continua şi ele reflectă o stare de spirit
de profundă agitaţie. În telegrama nr. 11307 din 3 iulie 1940 expediată de
comandantul Grupului de Armate nr. 1, generalul Ilasevici şi înaintat Secţiei a
II-a din marele Stat Major se arată că It. colonelul Gheorghe Borş, refugiat din
oraşul Bălţi, în călătoria făcută cu C.F.R. pe parcursul Iaşi - Bacău, în ziua de 1
iulie a observat la toţi ostaşii o stare de spirit care a dat naştere la acte de
agresiune ce au degenerat în bătăi şi chiar omoruri astfel:
1) "În staţia Cucuteni, un evreu în haine militare a fost surprins când a
scos un revolver din buzunar cu intenţia probabilă (de a trage nn.) într-un
general român. A fost dezarmat de sergentul Paveleanu din regimentul 6
vânători şi apoi bătut şi străpuns cu baioneta de mai mulţi ostaşi. În această
staţie alţi doi evrei au fost aruncaţi din tren trăgându-se asupra lor.
2) În staţia Târgu Frumos, un alt evreu găsit cu un revolver şi o grenadă
în buzunar a fost dezarmat şi apoi omorât. Evreul era din Târgu Frumos.
3) În staţia Bacău, doi evrei au fost bătuţi şi predaţi poliţiei gării" 69 .
De asernnea, într-un raport înaintat superiorilor la 5 iulie 1940 de şeful
Poliţiei Buzău, Mihail Roşeţeanu susţine că "printre soldaţii şi ofiţerii ce s-au
retras din Basarabia şi Bucovina de Nord donmeşte o indignare şi e revoltă
sufletească contra evreilor dusă până la maximum ( ... ) Discuţiile lor se rezumă
numai la modul cum trebuie reacţionat contra evreilor. Fiecare îşi exprimă
părerea că, o simplă suprimare nu e nimic faţă de ce au suferit ei (umilinţe,
schingiuire şi mulţi împuşcaţi de evrei)" 70 .
Creşterea vertiginoasă a numărului de incidente antisemite are la bază,
desigur, ataşamentul deschis al evreilor din Basarabia şi Bucovina faţă de
ocupanţii sovietici, precum şi participarea lor directă alături de elementele
comuniste la dezarmarea, batjocorirea şi umilirea multor militari români.
Raportul întocmit de comandantul Grupului 3 grăniceri pază la 5 iulie 1940 şi
înaintat superiorilor releva următoarele: "este de la sine înţeles că starea lor de
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Rezidentul regal al ţinutului Prut, d. 9/1940, f. 397.
A.M.R., fond 948, d. 155, f. 207.
68
Lt. col. Al. Duţu, C. Botoran (coord.), op.cit, p. 192, doc. 26.
69
Arhivele Naţionale Vrancea, fond Prefectura jud. Putna, d. 111/1940, f. 125.
70
Arhivele Naţionale Buzău, fond Poliţia oraşului Buzău, d. 19/1940, f. 150 v.; C.I. Stan, Al.
Gaiţă, Pagini basarabene în arhive buzoiene 1940, în "Mousaios" Buzău, Y/1999, p. 340.
66
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spirit a devenit din ce în ce mai agitată, iar antisemitismul care se observa atât
în rândurile armatei, "cât şi în rândurile populaţiei civile a fost reacţia spontană
a spiritului de conservare" 71 . La rândul său, Rezidentul regal al ţinutului Prut,
Traian Ionaşcu, arată într-un raport înaintat Ministrului de Interne, generalul
David Popescu, pe 8 iulie 1940, că "starea de spirit a populaţiei a fost cu
începere de la 27 iunie şi până la terminarea evacuării Basarabiei şi Bucovinei
foarte alarmantă( ... )
Am reuşit să stăpânim şi stăpânesc complet populaţia civilă, neavând
niciun caz de dezordine provocată de un civil( ... )
Tot aşa, devastările, jafurile, bătăile şi abuzurile săvârşite de către
soldaţii trupelor ce s-au evacuat din Basarabia. Desigur aceste trupe în timpul
evacuării au avut de suferit diverse jigniri şi excese, săvârşite asupra lor, asupra
populaţiei civile de către bandele de evrei, care căpătaseră curaj în prezenţa
tancurilor sovietice.
Se explică astfel tendinţa aceasta de răzbunare împotriva evreilor din
Regat. Dar explicaţia nu e o justificare, ordinea trebuieşte menţinută cu orice
preţ"72 •
Considerăm că este vorba de un sentiment de frustrare din partea
militarilor şi civililor români. Ani de-a rândul ei au convieţuit paşnic cu
minoritarii. Bandele înarmate au profitat de lipsa de organizare şi chiar
dezordinea existentă în anumite unităţi. Organele contrainformative române
erau acuzate că nu au sesizat la timp pericolul generat de unele reţele de spionaj
ale N.K.V.D.-ului sovietic 73 •
Autorităţile centrale şi locale ruse au întreprins măsuri energice pentru
temperarea pornirilor antisemite, mai ales din rândurile ostaşilor. Din data de 1
iulie 1940, Comandamentul Corpului de Jandarmi a dat, prin telegrama nr.
30090, dispoziţii clare unităţilor din subordine ca "evreii ce vor să plece din
Basarabia şi Bucovina să fie lăsaţi liberi şi să nu fie bruscaţi sau terorizaţi de
populaţie sau autorităţi. Faţă de cele de mai sus, ordon: să luaţi cele mai severe
măsuri ca nimeni, dar absolut nimeni să nu terorizeze sau să bruscheze pe evreii
ce vor să plece în Basarabia" 74 • La rândulsău, comandantul Corpului de Armată
nr. 1, generalul Constantin Ilasevici, a trimis o telegramă cifrată, nr. 11307
Secţiei a II-a din Marele Stat Major, în care informa superiorii că a luat
măsurile cele mai potrivite. În toate gările, nodurile de comunicaţie se vor
înfiinţa imediat birouri de informaţii care să îndrume pe toţi ostaşii care nu-şi

Florica Dobre, Vasilica Manea, Lenuţa Niculescu (editoare), Anul 1940. Armata română de
la Ultimatum la Dictat. Documente, voi. 1, Bucureşti, 2000, pp. 182-183,
72
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Rezidentul Regal al ţinutului Prut, d. 9/1940, f. 143-144.
73
Lt. col. Al. Duţu, C. Botoran (coord.), op.cit, pp. 217-218, doc. 38.
74
Arhivele Naţionale Buzău, Legiunea de jandarmi Rârnnicu Sărat, d. 1911940, f. 3 v.
71
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găsesc unităţile. "Gărzile militare din gări să fie imediat întărite şi comandate de
un ofiţer activ din garnizoana cea mai apropiată. Fiecare tren de persoane sau
accelerat să fie însoţit de o gardă comandată de un subofiţer care va face poliţie
în tren la oprirea în staţii" 75 .
De aceste fărădelegi, chiar crime, organele de ordine au acuzat pe tinerii
studenţi legionari, cunoscuţi în epocă pentru vederile lor antisemite. Într-o notă
informativă, întocmită la 10 iulie 1940, jandarmul plutonier Ion Bereţchi, şeful
secţiei de jandarmi din comuna Beceni, judeţul Buzău, pretinde că în timpul
serviciului efectuat pe trenul personal Galaţi - Bucureşti a fost informat de
angajaţi ai C.F.R. că "acum de câteva zile s-au format grupuri de studenţi pe
trenuri care circulă cu scopul de a maltrata populaţia evreiască şi de a-i arunca
sub roţile trenului". Aceşti tineri, potrivit datelor deţinute de subofiţerul de
jandarmi, amintit mai sus, făceau parte "din fosta organizaţie Totul pentru
ţară"76 . Este adevărat că în rândurile armatei române au pătruns şi o serie de
elemente legionare, cu precădere după mobilizarea unui număr tot mai mare de
rezervişti. Militarii români le răspundeau practic cu aceeaşi monedă. Într-o notă
informativă a Direcţiei Generale a Poliţiei din 16 iulie 1940 se atrăgea atenţia că
excesele antisemite provocate de unii soldaţi şi ofiţeri, s-au produs ca un
răspuns la provocările venite din partea evreilor. Cu această ocazie s-au furat de
către militari aparate radio, maşini de scris şi bani. În special în oraşul Siret
aceste abuzuri s-au produs pe o scară mai mare, ridicându-se chiar mărfuri din

prăvălii 77 .

În acelaşi timp soldaţii şi ofiţerii români erau nemulţumiţi de faptul că
Guvernul de la Bucureşti a cedat fără luptă două provincii istorice ale României
unite cu mari jertfe în istoricul an 1918. Credem că, în ciuda disproporţiei de
forţe, rezistenţa militară reprezenta singura soluţie în acele împrejurări. Ar fi
fost, fără îndoială, o dovadă de mândrie şi demnitate naţională. După mai puţin
de un an, pe 22 iunie 1941, armata română a trecut Prutul, românii dezrobind
Basarabia şi Nordul Bucovinei.

75
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FAPTE DE ARME DE MULT UITATE. MISIUNEA ŞCOLII
DE OFIŢERI ÎN REZERVĂ INFANTERIE NR. 2 BACĂU ÎN
ZONA P ĂULIŞ- ŞIRIA- INEU- GURAHONŢ
Eugeniu CRISTE
Long forgotten war facts and stories. The mission
of the Bacau Reserve Officers School nr 2 in Paulis - Siria - Ineu - Gurahont
Summary
The article presents a document referring to a moment of the history of the
reserve infant officers school nr 2 Bacau - which had the mission to stop the horthysthitlerist army to penetrate into the areas of Cris and Mures during the period of August
23rd to October 1st 1944. These are extremely memorable facts due to the dramatic
heroism proven by the above mentioned young soldiers. The Heros' Monument of
Paulis and Termopile reminds the visitors that " we gave aur life here with honour in
order to protect aur land!" .... observing the motto: "NO PASSING THROUGH!"
Key Words: The Infants Reserve Officers School nr 2 Bacau, heroism, World War II,
Paulis, the county of Arad

În vara anului 1994, împreună cu prof. Vasile Popeangă şi expertul
arhivist Mircea Timbus, am avut şansa să studiez la Arhivele Militare din
Piteşti documente de o importanţă deosebită care să ne permită reconstituirea
evenimentelor din toamna anului 1944, din zona Păuliş - Şiria - Ineu Gurahonţ.

De atunci, legăturile dintre cele două instituţii, Arhivele Naţionale Arad
Arhivele Militare Piteşti, au devenit tot mai strânse, datorită, în special,
domnului comandor dr. Marian Moşneagu- şeful Serviciului Istoric al Armatei,
domnului colonel dr. Petrişor Florea - comandant al Centrului de Studii şi
Păstrare a Arhivelor Militare Istorice şi domnului dr. Iulian Boţoghină, prin
intermediul cărora am intrat în posesia, între altele, a unui document inedit,
menit să aducă încă o rază de lumină privind luptele din zona Păuliş - Şiria
Ineu - Gurahonţ, din toamna anului 1944.
Documentul pe care-I vom prezenta mai jos se referă la un moment din
istoria Şcolii de Ofiţeri în Rezervă Infanterie nr. 2 Bacău, unitate care, în zilele
de 23 august - 1 octombrie 1944, a avut misiunea de a opri intrarea armatelor
horthysto-hitleriste pe văile Crişurilor şi Mureşului. Au fost fapte de arme de un
dramatism şi un eroism ce trebuie rescrise şi retrăite, pentru că Monumentul
Eroilor de la Păuliş, la fel ca şi cel de la Termopile, aminteşte trecătorilor că
şi
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"noi am căzut aici cu cinste apărându-ne glia
"PE AICI NU SE TRECE!" ...

străbună

... ", respectând deviza

*

S.O.R. Nr. 2 Bacău

* *

DARE de SEAMĂ
Asupra activităţei Şcoalei Of. Rez. Inf. Nr. 2 Bacău (lneu-Arad),
pe timpul dela 23 August 1944 la 1 Octombrie 1944
(completare la Darea de Seamă asupra operaţiunilor dintre 6 şi 23 Septembrie
1944) 1
- La data de 23 August 1944, Şcoala de găsea cu Batalionul II (din anul
1) la Ineu-Arad unde se desfăşura instrucţia în mod normal, iar cu Batai. 1 (anul
II) în Garnizoana Gurahonţ.
- Şcoala nu a fost întrebuinţată pentru dezarmarea trupelor germane, însă
Batai. 1 (anul II) a fost în acest timp întrebuinţat în ordinea internă şi apărarea
teritoriului în zona Gurahonţ.
-Conform ordinelor Div. 3-a de Munte (sub ale cărei ordine Şcoala a
intrat la 27 August a.c. -dată la care şcoala a fost mobilizată) Batai. II (anul 1),
a continuat instrucţia la Ineu, iar Batai. 1 (anul II), a ocupat şi organizat o
poziţie pentru închiderea defileului Gurahonţ pentru a bara pătrunderea dinspre
Vest, pe V. Crişului Alb (Schiţa Nr. 1 din Darea de Seamă înaintată anterior).
Timp de 48 ore s-a lucrat continuu cu întreg efectivul la organizarea
acestei poziţii.
În zilele următoare, câte o companie lucra la organizarea poziţiei, iar
restul îşi continuau instrucţia şi tragerile.
În acelaşi timp s-au făcut recunoaşteri la Căpruţa (Harta 11100.000
Săvârşin X=320, Y=620) pentru a închide - peste culmea Zarandului comunicaţia dintre Căpruţa (V. Mureşului) şi Gurahonţ (V. Crişului Alb).
Până la data de 11 Septembrie 1944, Şcoala şi-a continuat instrucţia,
continuând a face siguranţa internă şi apărarea teritoriului.
-La 11 Septembrie 1944, Şcoala trece de sub ordinele Div. 3-a de
Munte, sub ordinele Div. 1-a Infanterie, care îşi instalase P.C. la Ineu şi intra în
operaţiuni.

-Conform ordinului 30.006 al Div. 1-a Inf., Batai. 1 (anul Il), se
de la Gurahonţ la Buteni pentru a fi mai uşor întrebuinţat în

deplasează
operaţiuni.
1
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-În cursul aceleiaşi zile s-a primit de la Div. 1-a Infant. ordinul de
Nr. 1, prin care Batalionul 1 (anul Il) se deplasează la Buteni, iar Batai.
II (anul 1) se va deplasa de la Ineu la Mănerău unde va recunoaşte, ocupa şi
organiza o poziţie pe aliniamentul: Bocsig (Caragheorghevici) - Lunea Cotul
Ciuturei (Schiţa Nr. 1 şi 2 din Darea de Seamă anterioară). Batai. II (anul 1) se
va deplasa la Mănerău numai la ordin. Până atunci continuă instrucţia la Ineu.
-În ziua de 12 Septembrie, Batai. 1 (anul Il) se deplasează de la
Gurahonţ la Buteni.
- Şcoala intră în întregime în operaţii.
- Comandantul Şcoalei este numit Comandant al rezervei Diviziei 1-a
Infanterie.
operaţie

Ziua de 13 Septembrie 1944.
-Conform ordinului Nr. 30.047 al Div. 1-a Infant., Şcoala pune la
dispoziţie Div. 1-a Infant.
- 3 piese AC. sub comanda locot. Marinescu Richard pe care le
transportă auto în regiunea Ineu.
- 4 aruncătoare de 120 mm. pe care le va transporta auto la Ineu.
Ziua de 14 Septembrie 1944.
- P.C. al Şcoalei s-a mutat la Buteni.
- Batai. II (anul 1) a lucrat la organizarea poziţiei pe linia: Bocsig Lunea Cotul Ciuturei (Schiţa Nr. 2).
- Batai. 1 (anul Il) organizează o poziţie pentru bararea intrărei în
defileul Sebiş (Schiţa nr. 2).
Ziua de 15 Septembrie 1944.
Inamicul, rupând dispozitivul Div. 1-a Inf la Nord de Crişul Alb, în
regiunea Beliu, Batai. II (anul 1) este pus în marş de la Mănerău către gara
Bocsig-Beliu. Ulterior însă, Div. 1-a Infant. a ordonat acestui Batai. să se
deplaseze la Buteni.
În acest timp s-a dat ordin Batai. 1 (anul Il) să ocupe poziţie pe linia:
Prunişor- Bârsa, iar Bat al. II (anul 1) o poziţie la Vest de Buteni (Schiţa Nr. 3).
-În cursul după amezei se face o recunoaştere de ofiţeri până la
cazărmile Ineu unde căzuseră câteva proiectile de aruncătoare.
Ziua de 16 Septembrie 1944.
- Cele 2 Batalioane ale Scoalei continuă organizarea poziţiei.
- Div. 1-a Inf pune Plotonul de aruncătoare de 120 mm. sub Comanda
Lt. Col. Gheorghiu din Regt. 93 Infant. şi-1 deplasează în regiunea cotei 164
Est Beliu.
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Inamicul atacase cu efortul la Nord de Crişul Alb şi rupsese dispozitivul
Div. 1-a Infant.
- La Sud de Crişul Alb, situaţia nu era bine cunoscută. O recunoaştere e
trimisă cu autocamionul Şcoalei către Bocsig-Ineu, însă maşina a fost
incendiată de un avion inamic.
Nu au fost victime omeneşti din cauză că ocupanţii au folosit acoperirile
din nordul şoselei.
-Inamicul atacă la N. de Crişul Alb cu circa un regiment de infanterie
bine sprijinit, pătrunde dispozitivul Div. 1-a Infant. şi ajunge până în seara zilei
pe linia: Pd. N. Sâc- Satul Sâc- şi pd. Lunea Cotul Ciuturei (Schiţa Nr. 3).
În această situaţie, Div. ordonă luarea Compania 3-a de la Bârsa şi
trimiterea ei la Carand până în zorii zilei de 17 Sept.
Ziua de 17 Septembrie 1944.
- În prima jumătate a zilei inamicul rupe ultimele rezistenţe ale
Detaşamentului lt. col. Gheorghiu (Regt. 93 Inf.). Focul artileriei şi
aruncătoarelor cade pe poziţia Comp. 3-a la Carand (schiţa Nr. 4).
-Divizia 1-a Infant., ridică 2 companii din Batai. II (anul 1) de la Buteni
şi le instalează la Prunişor.
-Comandantul acestei Şcoli e numit Comandant al Sectorului de Nord.
În a II -a jumătate a zilei de 17 Sept., inamicul atacă poziţia de la Carand
pe un front larg, pătrunde prin goluri şi ameninţă cu încercuirea Companiei 3-a.
În acelaşi timp, alte forţe inamice pătrund până la Prunişor şi Sebiş.
(Schiţa Nr. 5), unde a fost oprit cu pierderi grele pentru el.
În seara de 17 Sept. şi noaptea de 17118 Sept., Comp. 3 -a de la Carand
reuşeşte să iasă din încercuire.
- Se dau lupte la Prunişor, pe marginea pădurei La Ciutărie şi la Sebiş.
-Din cauză ca satul Sebiş nu era ocupat de trupe, inamicul a pătruns în
sat ameninţând cu încercuirea pe la sud, Comp. 1-a (Schiţa Nr. 5).
Lipsă mijloacelor de legături şi transmisiuni, a artileriei şi a rezervelor, a
împiedicat o reacţiune ofensivă din partea noastră contra unui inamic cu mult
superior.
Inamicul a dispus de un bogat material de artilerie şi aruncătoare.
Ziua de 18 Septembrie 1944.
În dimineaţa zilei, inamicul atacă puternic la Prunişor şi mai slab la
Sebiş însă atacul a fost peste tot oprit.
-Tot în cursul dimineţei, inamicul introduce noui forţe în luptă. Pe lângă
Regt. 8 Infant., el a atacat cu Regt. 6 Honvezi.
Atacurile au fost respinse peste tot şi chiar Compania 2-a de la Prunişor
ameninţată cu încercuirea totală (Schiţa Nr. 6), se menţine.
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- O patrulă aliată rusă a luat legătura cu Comp. 1-a la nord Sebiş.
- În prima jumătate a zilei, deşi atacă cu forţe mult superioare, inamicul
este oprit peste tot.
- În a II -a jumătate a zilei, Div. 1-a Inf. pregăteşte un contraatac pe
direcţia !oneşti- Prunişor, dat cu resturi din R. 93 1.
Poziţia de la Prunişor se menţine prin forţele noui sosite la contraatac.
-Tot în a II-a jumătate a zilei, forţe aliate ruseşti curăţă satul Sebiş,
asigură stânga Companiei 1-a şi trece chiar la un atac cu obiectiv limitat.
Compania 1-a la N. Sebiş păstrează intactă poziţia dând numeroase
contraatacuri.
Ziua de 19 Septembrie 1944.
În dimineaţa zilei, inamicul reia atacul făcând efortul între pădurea la
Ciutărie şi satul Sebiş. Peste tot este respins cu toate că dispune de un bogat
sprijin de foc (Schiţa Nr. 7).
În după amiaza acestei zile - după ce a sosit artileria, aliaţii au trecut la
atac după o scurtă pregătire de artilerie.
Ungurii se retrag în dezordine lăsând pradă mult material de războiu.
La urmărire a luat parte numai Comp. 1-a (Schiţa Nr. 8), celelalte
companii regrupându-se în zona Revetiş.
Zilele de 20, 21, 22 şi 23 Sept. 1944.
Compania 1-a îşi termină misiunea de urmărire a inamicului şi curăţă
pădurile din zonele: Beliu, Tăgădău, Archiş, Nermiş, Susani şi Igneşti iar
celelalte companii curăţă pădurile din zonele: Domeeni, Prăjeşti, Sălăjeni,
Roşia, Revetiş şi Dieni.
Conform ordinului Nr. 42.486 al Armatei 1 din 22 Sept. 1944, la 23
Septembrie Şcoala intră sub ordinele Corpului de Cavalerie pentru executarea
operaţiilor defensive din zona Ineu.
În cursul zilei de 24 Sept. 1944, Şcoala s-a deplasat la Ineu unde,
împreună cu Se. Nr. 6, Se. Nr. 4 şi Şcoala Subof. Radna, asigură dreapta
dispozitivului ofensiv al Armatei 53 Rusă (ord. Nr. 30.064 din 24.1X.l944 al C.
Cav.).
În această nouă situaţie, Se. Of Rez. Nr. 2 Bacău împreună cu Şcoala
Of. Rez. Nr. 6 Ineu, asigura apărarea circulară a localităţei Ineu în legătură cu
Şcoala Of. Rez. Nr. 4 la Sicula.
Pregăteşte contraatacuri în direcţia: Ineu - Caragheorghevici - Făgădău
şi Ineu - Cermeiu.
De la 24 Sept.

până

la 28 Sept. am stat în

această situaţie tactică.
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La 28 Sept., conf. ord. Nr. 42.568 din 27 Sept. 1944, Şcoala şi-a reluat
activitatea normală.
Pe poziţia organizată pentru apărarea circulară a Ineului, s-a menţinut
apărarea AC. (Plot. AC.+ 1 Plot. de siguranţă) până în ziua de 7 Oct. 1944 ora
18.
În acest timp- conf. ord. AI. Nr. 42821 din 3 Oct. 1944- s-a menţinut
încă operativ Batai. 1 (anul Il) pentru apărarea circulară a Ineului.
În ziua de 7 Oct. s-a ridicat şi apărarea AC. iar Şcoala a intrat cu
ambele Batalioane în programul normal.
Instrucţia a fost deci suspendată:
- pentru anul 1 14 zile.
-pentru anul II 20 zile, (cu excepţia Plot. AC. şi Plot. de siguranţă,
pentru care a fost suspendată 29 zile.
Instrucţia se desfăşoară în prezent în mod normal, cu efectivele reduse la
ambele serii, deoarece, prin ordinele telegrafice Nr. 346.220, Nr. 845,981 ale
M. St. M., s-au acordat elevilor permisii pentru examenele din sesiunea de
toamnă, întrerupând pentru aceşti elevi activitatea şcolară, timp de circa 8-10
zile, dacă ei se vor înapoia la timp, de la examen.
Se anexează o situaţie pe serii de permisii pentru examene.
Comandantul Se. Of. Rez. Inf. Nr. 2
Colonel
N. Stănescu

Bacău

Seful Bir.

Instrucţiei

Căpitan

P.
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ŞCOALA PEDAGOGICĂ DE EDUCATOARE BACĂU
Elena UNGUREANU
The Pedagocal School for Kindergarten Teachers- Bacău
Summary
On the lst. of September 1949 it has been approved the change of the
Vocational-Technical School for Girls of Bacău into the Pedagogica) School for
Kindergarten Teachers, for the training of the teachers for the preschool education.
This material introduces you to the history of the school setting, its evolution
and the changes it has suffered from 1949 until nowadays.
Key Words: Pedagocical School, kindergarten teachers, kindergartens, Bacău, general
knowledge, specialized training, teaching practice.
Înfiinţarea şcolii, localul şi colectivul didactic
Dezvoltarea reţelei de grădiniţe şi creşterea numărului de posturi pentru
grădiniţele şi căminele de copii, înfiinţate după publicarea Legii pentru Reforma
învăţământului la 3 august 1948, presupuneau şi luarea măsurilor de pregătire a
cadrelor didactice în conformitate cu noile prevederi ale legii.
Deoarece absolventele fostelor şcoli normale de educatoare din Iaşi şi
Bucureşti - denumite din anul 1948 şcoli pedagogice de educatoare - nu mai
puteau acoperi necesarul de cadre didactice, Ministerul Educaţiei Naţionale a
luat decizia să înfiinţeze şcoli pedagogice de educatoare în mai multe judeţe ale
ţării, între care şi în judeţul Bacău. Astfel, de la 1 septembrie 1949, ministerul a
aprobat transformarea Şcolii Tehnice Profesionale de Fete Bacău (care
funcţiona în aripa de vest a localului Liceului de Fete din str. Vasile Alecsandri
nr. 23, Bacău) în Şcoală Pedagogică de Educatoare 1• Potrivit deciziei
ministeriale, elevele din clasele a 8-a, a 9-a, a 10-a şi a 11-a de la clasele de
croitorie, ţesătorie, modă şi flori au fost automat înscrise în anii 11114 eleve (3
clase) , 11131, 111129 şi IV/20 la şcoala pedagogică 2 .
Şcoala Pedagogică de Educatoare a funcţionat tot în localul Liceului de
Fete (astăzi, Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri"). Cursurile s-au deschis în
acest local, având un corp didactic format din profesori ai şcolii tehnice
profesionale (obiecte de cultură generală) şi din profesori de specialitate
(pedagogie, psihologie şi igienă preşcolară, muzică, educaţie fizică,
desen,practică pedagogică) de la cele două şcoli pedagogice din Bacău, una de
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău, dosar 5/1948-1952,
f. 31-31.
2
Ibidem, dosar 211949, f. 128.
1
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învăţători şi

alta de învăţătoare, şcoli care însumau, fiecare, câte trei decenii de
experienţă în pregătirea şi perfecţionarea celui mai mare şi mai important
detaşament de cadre didactice: învăţătorii pentru învăţământul primar.
La acea dată, statul de funcţiuni al cadrelor didactice se prezenta astfel:
profesori de matematică - Herş Segal şi Pâslaru; de igienă preşcolară - dr.
Creţer; de muzică -EL Niculescu; de chimie - Camelia Paraschiv; de fizică
Paraschiv Camelia; de ştiinţe naturale - Grigoriu Elena; didactica (anul IV) Vanghelovici Nicolae; de limba română- Eugenia Cârlan şi Aurora Culicovski;
de aplicaţii practice- Ştefania Tudoreanu; de geografie- Alexandrina Mândru;
de desen- Petre Lăcătuşu; de limba rusă- prof. Goldman şi Ghenia Sprintz; de
educaţie fizică- Margareta Racoviţă; de pedagogie şi psihologie- Iulia Tudor;
de zoologie- Eugenia Teja; de practică pedagogică- Margareta Lăcătuşu etc. 3
Şcoala şi-a început activitatea în luna septembrie 1949, având ca
directoare pe d-ra Ana Hecht, profesoară de ştiinţe sociale, iar directoare
adjunctă pe Ştefania Tudoreanu, profesoară de lucrări practice. Din luna
octombrie 1949, conducerea şcolii a fost încredinţată d-rei Eugenia Cârlan,
căreia i-a revenit misiunea de a organiza activitatea în şcoală în conformitate cu
regulamentul 4 .
Organizare
În prima şedinţă a consiliului profesoral, desfăşurată la 1O octombrie
1949, profesorii au prezentat rapoarte de activitate şi au discutat probleme de
organizare, din care s-au desprins multe greutăţi, precum: lipsa programelor
şcolare pentru obiectele matematică, igienă, activităţi practice şi a manualelor
de limba română, pedagogie şi psihologie, lipsa materialelor didactice pentru
orele de laborator la fizică-chimie, pentru educaţie fizică şi chiar a rechizitelor
pentru desen, care nu se găseau nici la librărie. Referitor la disciplina şcolară s-a
semnalat că unele eleve întârziau sau absentau de la ore, iar altele nici nu se
prezentaseră la şcoală. În ce priveşte nivelul de pregătire s-a subliniat că elevele
nu posedă cunoştinţele şi noţiunile necesare la psihologie, pedagogie şi
zoologie, din cauză că aceste discipline erau nou introduse în programa şcolii,
ca şi limba rusă, iar la matematică erau foarte slab pregătite. Tot atunci s-au
discutat şi măsurile ce priveau ţinuta vestimentară în şcoală şi pe stradă.
Pentru eliminarea neajunsurilor semnalate, directoarea Eugenia Cârlan a
stabilit câteva direcţii de acţiune, recomandând ca, până la apariţia programelor
şi a manualelor, profesorii să lucreze după revistele "Gazeta învăţământului" şi
"Contemporanul", diriginţii să ia legătura cu elevele neprezentate la şcoală ca
să le informeze că "nu mai pot trece la alte şcoli", iar la dirigenţie să se discute
cu elevele probleme de disciplină. De asemenea, diriginţii trebuiau să viziteze
gazdele elevelor, să cerceteze condiţiile în care stau, iar cele care aveau condiţii
proaste de cazare "să fie primite în internatul care se va deschide". De
3
4

Ibidem, dosar 5/1948-1952, f. 32-42; dosar 211949, f. 114.
Ibidem, dosar 211949, f. 168; dosar. 5/1948-1952, f. 31; dosar 611948-1950, f. 42.
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asemenea, trebuiau să aibă în atenţie "elevele cu probleme medicale şi de
sănătate", precum şi pe cele indisciplinate, să facă "control pe stradă" pentru a
observa elevele care se plimbă şi ţinuta acestora. În ce priveşte ţinuta elevelor,
aceasta trebuia să fie constituită din îmbrăcăminte de culoare închisă, cu guler
alb, rotund, cu pieptănătură modestă şi cu capişon pentru iarnă, uniforma
urmând să se realizeze în termen de două săptămâni.
Directoarea a mai cerut profesorilor ca fiecare să-şi întocmească planul
de lucru lunar şi schiţe de plan zilnic, să constituie comitete de eleve pe clase şi
colective de meditaţie, să se consemneze prezenţa şi disciplina elevelor în
jurnalul fiecărei clase. Şi tot atunci s-a stabilit constituirea unui cerc de limba
rusă pentru profesori (condus de profesorul Goldman), a comisiei speciale
pentru acordarea burselor, precum şi pregătirea sărbătoririi zilei de 7
Noiembrie, între care şi necesitatea confecţionării unei lozinci şi a pregătirii
unui program artistic cu elevele 5 •
Multe dintre problemele ridicate în primul consiliu profesoral şi-au găsit
rezolvarea încă din respectivul an şcolar, 1949-1950. Astfel, s-a întocmit orarul
şcolii; s-a înfiinţat un internat pentru 50 de eleve ce aveau o situaţie materială
mai grea în familie; s-a stabilit uniforma şi ţinuta elevelor în şcoală şi pe stradă;
s-a organizat practica pedagogică, dimineaţa, la grădiniţele de copii Nr. 7 şi Nr.
3 Bacău şi la Căminul de Zi "Steaua Roşie" din incinta fostei Fabrici de Hârtie
"Letea" Bacău.
Activitatea la clasă
Colectivul de profesori, conform îndrumărilor venite de la MIP, a
îndrumat activitatea elevelor de la toate clasele pentru a se încadra în
prevederile regulamentului şcolii, pentru a-şi însuşi noţiunile şi cunoştinţele
necesare la toate obiectele, acordând înţelegere şi sprijin mai ales elevelor din
anii III şi IV care parcurgeau o programă minimă, selectivă şi de tranziţie 6 . S-au
evidenţiat atât profesorii de la obiectele de cultură generală cât şi cei care
predau obiectele de specialitate, respectiv pedagogie şi psihologie preşcolară,
igienă preşcolară, practică ;edagogică, ca şi cei de educaţie fizică, muzică,
desen şi aplicaţiuni practice . S-a remarcat profesoara de pedagogie Iulia Tudor,
care a ajutat elevele să-şi însuşească repede şi cât mai bine noţiunile de bază din
pedagogie, aşa cum rezultă dintr-un proces-verbal de inspecţie, în care Steluţa
Rusu, inspectoarea şcolară pentru învăţământul mediu, consemna următoarele:
"La verificarea lecţiei, elevele definesc senzaţia, percepţia, reprezentările,
memoria, gândirea, emoţiile; prezintă procesul dezvoltării psihice de la animal
la om; voinţa şi conştiinţa" etc., apreciind că, "stăpână pe materie şi pe clasa sa,
prin exemple foarte bine alese din viaţa clasei şi a şcolii", profesoara ajunge la
definirea "observaţiei", în timp ce elevele urmăreau "cu atenţie şi viu interes
5
6
7

Ibidem, dosar 6/1948-1950, f. 42-44.
Ibidem, dosar 2/1949, f. 98-109.
Ibidem, dosar 6/1948-1950, f. 42-115.
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desfăşurarea lecţiei" 8 . Cu aceeaşi dăruire profesională s-a implicat şi prof.

Margareta Racoviţă care, la ora de educaţie fizică, a executat cu elevele "câteva
jocuri cu cânt" din programa grădiniţei de copii, "comandate de câte o elevă",
apreciat ca un exerciţiu cu multiple valenţe didactice şi metodice pentru practica
pedagogică şi pentru activitatea de educatoare ce o vor realiza peste puţin timp 9 •
Practica pedagogică
Un sprijin deosebit au avut elevele anului IV, mai ales la practica
pedagogică, din partea prof. Margareta Lăcătuşu care, după ce a realizat timp de
două săptămâni lecţii teoretice, a organizat şi lecţii practice model la Grădiniţa
de Copii Nr. 7 (aprobată ca grădiniţă de aplicaţie), propamând săptămânal câte
4 ore, plus o oră pentru pregătirea planurilor de lecţie 1 • Constatând că "lipsa de
spaţiu împiedică activitatea liberă" a copiilor, profesoara Margareta Lăcătuşu a
intervenit şi a reuşit să obţină un spaţiu suplimentar pentru grădiniţă şi, datorită
acestui lucru - după cum raporta în consiliul profesoral din 19 dec. 1949 -,
lecţiile s-au desfăşurat în condiţii mai bune. În noile condiţii, elevele erau mai
bine pregătite, fiind foarte active şi conştiincioase, având şi o bună frecvenţă, de
la orele de practică nelipsind nici măcar eleve le de serviciu 11 • Cu ochi de
pedagog şi cu o privire ageră, profesoara urmărea cu responsabilitate şi cu
foarte mare atenţie comportamentul elevelor. Constatând că unele dintre acestea
erau dezorientate în practica pedagogică ce se efectua la respectiva grădiniţă din
strada Karl Marx (Grădiniţa Nr. 7), aprecia, totodată, că "la Căminul din Letea,
elevele muncesc foarte mult şi cu plăcere, iar cu copiii de la cămin, care sunt
foarte blânzi şi buni, se lucrează cu mare plăcere" 12 .
De asemenea, pentru a veni în ajutorul elevelor şi a viitoarelor
absolvente, profesoara de practică pedagogică colabora cu profesorul de desen
Petre Lăcătuşu, care lucra cu elevele materialul didactic necesar pentru lecţiile
practice. La desen, acesta realiza lecţii bine conduse din punct de vedere
metodic, corelând adesea subiectul lecţiei cu activitatea din grădiniţă. De
exemplu, în 19 aprilie 1950, a realizat cu elevele, la ora de desen, subiectul
"Clocitul ouălor", ca lecţie aplicativă pentru practica pedagogică din grădiniţe,
ai căror copii tocmai vizitaseră în acea zi clocitoarea din oraş. Astfel, elevele la
tablă sau în bănci, pe blocuri de desen, au realizat trei figuri reprezentând o
cloşcă pe ouă; a doua, alături de lada cu ouă şi cea de a treia, cu puii mici,
pregătind în acest fel prima lecţie, la predarea căreia copiii vor asista chiar în
cursul acelei săptămâni, după cum aprecia şi inspectoarea şcolară Steluţa Rusu,
referindu-se la buna orientare a profesorului de desen 13 .
8

Ibidem, dosar 511948-1952, f. 32.
Ibidem, f. 40-40 v.
10
Ibidem, dosar 611948-950, f. 43.
11
Ibidem, f. 43, 53 v, 60.
12
Ibidem, f. 69 v.
13
ldem, dosar 5/1948-1952, f. 41-42.

9
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Acesta a mai realizat planşe şi material didactic pentru grădiniţe cu
elevele anului IV, care, în mod firesc, arătau un interes mai mare faţă de cele
din anul III. Elevele anului II, A şi B, au desenat obiecte după natură şi
compoziţii ca ,,Punguţa cu doi bani", "Capra cu trei iezi", iar cele din anul I au
realizat compoziţii ca "Jocurile de iarnă",. De asemenea, cu elevele anului III a
desenat planşe cu tema "Curtea de păsări" şi scene din viaţa gospodăriei, iar cu
cele din anul IV, scene de la munca câmpului - "Aratul" - unele dintre aceste
materiale didactice fiind pregătite pentru Căminul de Zi "Steaua Roşie". În
realizarea acestor materiale didactice se consulta cu profesoara de practică
pedagogică, de la care primea indicaţii metodice în legătură cu conţinutul
14
planşelor şi modul acestora de realizare •
Conform programului de lucru, pentru a veni în sprijinul elevelor la
practica pedagogică, un colectiv format din profesoara de pedagogie preşcolară,
profesorii de desen, educaţie fizică şi muzică şi cele două educatoare de la
grădiniţa de aplicaţie, în paralel cu activitatea practică, realizau şi pregătirea
teoretică, în special la pedagogia preşcolară, muzică, desen şi educaţie fizică.
De două ori pe lună se făcea analiza muncii, urmărindu-se depăşirea greutăţilor
cauzate de lipsa materialului didactic din cadrul Grădiniţei Nr. 7, precum şi cele
privitoare la distanţa mare la care se aflau cele 4 unităţi preşcolare unde se
realiza practica pedagogică, respectiv Nr. 3 şi Nr. 7 şi căminele de zi "Steaua
Roşie" şi "Întâi Iunie", la care directoarea şi profesorii de specialitate aveau
obligaţia să asiste şi să predea lecţii model 15 .
Examenul de absolvire
La sfărşitul anului şcolar, toate cele 36 de eleve s-au prezentat la
examenul de absolvire a şcolii. Probele practice le-au susţinut la Grădiniţa de
Copii Nr. 7, cu rezultate bune, iar la examenul oral au obţinut note foarte bune
următoarele eleve: Ianovschi Maria, Damiciuc Viorica, Macovei Eugenia,
Diaconu Eugenia, David Ana, Andronic Minodora, Stanciu Lavinia, Schirliu
Eleonora, Donea Elena, Galan Tamara, Riglea Elena, Horchi Paula, Lupu Elena
16
şi altele •
Conform dispoziţiei Secţiei de Învăţământ, la 1 sept. 1950 au fost
recomandate 33 de absolvente pentru a fi repartizate în învăţământ ca
educatoare, o absolventă întrerupând un an pe caz de boală, iar 2 absolvente,
respectiv David Ana şi Diaconu Eugenia, au primit recomandare pentru a merge
mai departe în învăţământul superior 17 .
Conducerea şcolii urmărea, cu mare exigenţă, ridicarea nivelului de
pregătire a viitoarelor educatoare, precum şi modul de selecţie a elevelor la
examenele de admitere la şcoală.
14
15
16
17

Idem, dosar 6/1948-1950, f. 71, 78.
Idem, fond Prefectura Bacău, dosar 535/1950, f. 13, 73.
ldem, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău, dosar 6/1948-1950, f. 125.
Ibidem, f. 137.
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Prima promoţie a Şcolii Pedagogice de Educatoare Bacău , 1950.
Directoare, Eugenia Cârlan (în rândul al doilea, figura centrală , rochie albă)

Cu toate greutăţile întâmpinate în primul an de existenţă a şcolii, pe
unele lipsuri în conducere (cauzate de lipsa de experienţă) , prezentate
autocritic de directoarea şcolii , au fost evidenţiate ş i realizări deosebite, între
care aprecieri ca "prima serie de absolvente destul de bine pregătite , o
comportare corectă şi o îmbrăcăminte modestă a elevelor", clasificarea şcolii
printre cele fruntaşe pe linie sportivă şi pe linie administrativă 1 8 , precum şi o
frumoasă activitate culturală desfăşurată de corul format din 50 de eleve (cu 3
solişti canto), în repertoriu fiind 23 de piese muzicale, toate româneşti. Dirijorul
corului era Eugenia Diaconu, elevă în anul IV. De asemenea, mai erau trei
echipe de dansuri populare (două interpretau dansuri populare româneşti şi una,
dansuri populare sovietice), având instructoare pe profesoara de educaţie fizică
Margareta Racoviţă 19•
Rezultatele obţinute de absolvente au răsplătit eforturile colectivului
didactic condus de profesoara Eugenia Cârlan, care într-un timp foarte scurt doar un an de zile - a transmis volumul de cunoştinţe prevăzut de programa
şcolară la disciplinele de specialitate, cultivându-le însuşirile necesare pentru
profesiunea de educatoare.
Activitatea de control şi îndrumare a Secţiilor de Învăţământ a
oraşului şi a regiunii Bacău
Activitatea colectivului de profesori de la Şcoala Pedagogică de
lângă

18
19

Ibidem, f. 135-136.
Ibidem, dosar 2/1949, f. 223.
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Educatoare a fost urmărită cu atenţie şi îndrumată cu competenţă de Secţia de
Învăţământ a oraşului Bacău. Au venit în inspecţie profesorii Steluţa Rusu,
inspectoare şcolară pentru învăţământul mediu, şi Gheorghe Tomescu, inspector
pedagogic, care au asistat la lecţii, au cercetat planurile de muncă întocmite de
profesorii şcolii, au discutat cu aceştia şi au întocmit în primul an de activitate,
1949- 1950, un număr de opt procese-verbale de inspecţie, în cuprinsul cărora
au evidenţiat ceea ce era mai valoros în activitatea fiecărui profesor, iar pentru
îndreptarea greşelilor stabileau sarcini şi măsuri de remediere 20 •
Anii care au urmat au însemnat o perioadă rodnică de activitate pentru
colectivul de profesori care înregistrau rezultate tot mai bune. Astfel, profesoara
de aplicaţii practice Tudoreanu Ştefania a confecţionat o serie întreagă de
jucării legate direct de practica pedagogică a elevelor la grădiniţă.
În procesele-verbale de inspecţie se preciza că aceasta "lucrează
planificat şi întrebuinţând material foarte variat şi în raport cu anotimpurile";
despre profesoara de desen Elvira Enea se consemna că realiza un desen după
natură cu tema "Corpul omenesc", recomandându-i-se "să pregătească material
pentru activităţile care se ţin la grădiniţe şi diferite modele, pentru a avea
elevele când termină şcoala". La muzică, profesorul Ion Fazlă "executa bucăţi
din Abecedarul muzical", lucrând "cu siguranţă şi interes", iar la educaţie
fizică, profesoara Margareta Racoviţă realizase, în 12 mai 1951, "o lecţie de
practică pedagogică" cu elevele anului IV, numind trei eleve pentru a conduce
câte o parte din lecţie, respectiv partea pregătitoare, partea fundamentală şi
încheierea, demonstrând inspectorului de educaţie fizică din minister că acestea
"cunosc cum trebuie alcătuită o lecţie" 21 •
La 25 martie 1952, profesoara Alexandrina Smerica, inspectoare şcolară
pentru învăţământul mediu la Secţia de Învăţământ a oraşului Bacău, consemna
că practica pedagogică a elevelor se realiza tot în condiţii grele, la trei grădiniţe
(Nr. 7, 3, 2- n.n.) şi un cămin de zi, la distanţe destul de mari unele de altele şi
chiar de şcoală, încât "munca de îndrumare şi control a practicii nu se poate
face în condiţii prea bune". Nereuşind în anul respectiv a se organiza la şcoala
pedagogică o grădiniţă de aplicaţie cu trei grupe -mare, mijlocie, mică, "unde
elevele să poată lucra conform principiilor pedagogice", aceasta urma să fie
neapărat realizată în anul şcolar viitor, consemna, în încheiere, inspectoarea
şcolară 22 .

Practica

pedagogică

a elevelor era

urmărită şi

de inspectoarea pentru

învăţământ preşcolar, Aurelia Filimon de la Secţia de Învăţământ a Sfatului

Popular al regiunii Bacău, care a asistat elevele la lecţiile practice ţinute la
Căminul de cartier "Întâi Iunie" şi la Grădiniţele Nr. 3 şi 2 Bacău. Cu acest
prilej a constatat atât aspecte pozitive cât şi negative în pregătirea viitoarelor
20
21

22

Ibidem, dosar 5/1948-1952, f. 31-42; dosar 611948-1950, f. 42-135.
Ibidem, dosar 5/1948-1952, f. 44-48.
Ibidem, f. 49-49.
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educatoare, recomandând sprijin susţinut elevelor la practică 23 .
Evaluare
În primii cinci ani de activitate, Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău
a pregătit, an de an, câte o promoţie de absolvente pentru a acoperi necesarul de
educatoare pentru regiunea Bacău. Numirea celor 33 de absolvente la 1
septembrie 1950 a contribuit la creşterea numărului de educatoare calificate,
precum şi la dezvoltarea reţelei de grădiniţe, cu precădere în mediul rural.
Astfel, în regiunea Bacău, în anul şcolar 1949-1950, erau 66 de grădiniţe şi un
cămin de zi pe lângă întreprindere (70 de grupe cu 2. 734 de copii), iar în 19501951 erau 92 de grădiniţe şi un cămin de zi pe lângă întreprindere şi un cămin
de cartier (98 de grupe cu 3.501 copii), înregistrându-se o creştere de 27 de
unităţi preşcolare, 28 de grupe şi 767 de copii. Tot în anul 1950 s-au înfiinţat la
sate şi 20 de cămine sezoniere bugetare cu 20 de grupe de copii şi 20 de
educatoare ~u activitate în timpul verii şi vacanţă, iarna), la care erau înscrişi
600 de copii 4 •
Pentru a diminua numărul educatoarelor necalificate, Ministerul
Învăţământului a aprobat în anul şcolar 1950-1951, tot la această şcoală,
organizarea unui curs scurt de un an de studiu, special pentru educatoare, la care
se înscriseseră 31 de suplinitoare, din care au promovat 29 25 , care, ulterior, s-au
titularizat. An de an a crescut numărul de educatoare şi, implicit, numărul de
grădiniţe şi de copii cuprinşi în grădiniţe, cu precădere în mediul rural la care
facem referire, respectiv în 1948/1949 în regiunea Bacău 26 (împreună cu
raioanele Ceahlău, Piatra Neamţ, Tg. Neamţ, Roman) erau doar 123 educatoare,
în 1950/1951 - 154, iar în 195511956 - 280 27 , o creştere semnificativă a
numărului de educatoare pregătite de şcolile pedagogice din Bacău.
Dintre cele aproape 200 de absolvente din primele cinci promoţii ale
acestei şcoli, s-au remarcat de-a lungul anilor nume de educatoare care au
ridicat prestigiul învăţământului preşcolar băcăuan, multe îndeplinind funcţii de
directoare de grădiniţă, responsabile de cerc pedagogic şi de grupă sindicală,
precum şi de metodiste sau de inspectoare şcolare.
Şcoala Pedagogică de Educatoare a funcţionat în localul Liceului de
Fete până la 21 august 1954, când s-a desfiinţat28 , iar pregătirea educatoarelor a
continuat în altă formă de organizare.
23

Ibidem, f. 52.
ldem, Prefectura Bacău, dosar 483/1950, f. 11-17.
25
Ibidem, dosar 48611950, f. 3.
26
În octombrie 1950 s-au desfiinţat judeţele şi s-au organizat regiunile. Statistica din anul şcolar
194811949 cuprinde şi numărul de educatoare din judeţele Neamţ şi Roman.
27
Arhivele Naţionale Bacău, fond Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău, dosar 2011938/391967/68, f. 95-97
28
Dumitru Zaharia, Vilică MW1teanu, Eugenia-Mărioara Mihalcea, Îndrumător În Arhivele
Statului judeţul Bacău, voi. II, Bucureşti, 1989, p. 93; Marin Cosmescu şi Florentina Căpitanu,
Monografie Liceul .. Vasile Alecsandri" Bacău, Bacău, 1971, p. 25.
24

o
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Evoluţia învăţământului pedagogic băcăuan
De la 1 septembrie 1954, întregul efectiv de eleve de la Şcoala
Pedagogică de Educatoare a fost transferat la Şcoala Pedagogică de Învăţătoare
din Bacău cu sediul în strada Mărăşeşti, nr. 157 (azi, Universitatea Bacău),
primind numele de Şcoala Pedagogică de Fete şi va funcţiona cu două secţii,
educatoare şi învăţătoare 29 •
La 1 septembrie 1956, Şcoala Pedagogică de Băieţi Bacău (care
funcţionase între anii 1950-1956, tot în localul Liceului de Fete Bacău) se
unifică cu Şcoala Pedagogică de Fete Bacău şi va purta numele de Şcoala
Pedagogică Mixtă 30 , condusă, în continuare, de distinsa profesoară Maria
Grigoraş, funcţionând tot în localul din str. Mărăşeşti nr. 157. Şcoala avea o
foarte bună bază didactico-materială: săli de clasă spaţioase şi luminoase,
dormitoare, bucătărie, sală de mese, sală de sport, bibliotecă, grădiniţă de
aplicaţie (înfiinţată în 1954) şi şcoală primară de aplicaţie (înfiinţată în 1919,
odată cu Şcoala Normală de Învăţătoare, în subordinea căreia funcţiona) şi circa
25 ha de teren- grădină de zarzavat, livadă, teren agricol şi crescătorie de porci.
Funcţia de director al Şcolii Pedagogice Mixte a fost încredinţată tot
profesoarei de ştiinţe naturale Maria Grigoraş, care din anul 1949 conducea cu
pricepere şi cu multă abnegaţie Şcoala Pedagogică, reuşind să rezolve cu
competenţă atât problemele administrativ-gospodăreşti, cât şi pe cele de ordin
instructiv-educativ, puternic marcate şi de comasarea celor trei şcoli pedagogice
(în anii 1954 şi 1956), ridicând, astfel, timp de încă un deceniu, prestigiul
instituţiei pe care o conducea 31 . Aici a funcţionat Şcoala Pedagogică Mixtă până
la 9 iulie 1963, dată la care localul a fost cedat Institutului Pedagogic de 3 ani.
Şcoala Pedagogică Mixtă s-a mutat în fostul local al Şcolii Normale de Băieţi
din strada Spiru Haret nr. 6, care în perioada 1951-1963 fusese ocupat de Şcoala
de Meserii 3 , local în care funcţionează şi azi sub numele de Colegiul Naţional
Pedago~ic "Ştefan cel Mare".
In raport cu noile condiţii create, profesorii devin tot mai preocupaţi
pentru îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ atât în cadrul lecţiilor, cât şi
în activităţile în afara clasei, pe linie sportivă şi cultural-artistică pentru
cultivarea aptitudinilor şi talentelor acestora ca viitoare activiste culturale în
localităţile în care urmau a fi repartizate, în scopul unei mai bune pregătiri
cultural-pedagogice a absolventelor şcolii şi pentru o mai bună orientare
pedagogică a viitoarelor educatoare.
Amintim câteva dintre activităţile cultural-artistice organizate între anii

Dumitru Zaharia, Viii că Munteanu, Eugenia Mări oara Mihalcea, op. cit., p. 104.
Ibidem, p. 105.
31
Nicolae Vanghelovici şi Ioan Abramiuc, Monografia Liceului Pedagogic Bacău, Bacău,
1969, p. 110; Relu Leoveanu, Liceul Pedagogic "Ştefan cel Mare" Bacău, 2000, p. 20.
32
N. Vanghelovici şi Ion Abramiuc, op. cit. p. 19.

29

30
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1956-1960: brigăzi artistice, formaţii de teatru, montaje literare organizate de
profesoara de limba română, Marilena Lefter; corul şcolii şi formaţia
instrumentală pregătite de profesorii de muzică Petre Bărbuţă, Ioan Fazlă şi
Maria Papadopol; echipa de volei formată de profesorii de educaţie fizică Silvia
· Horia Pas
i serbările ::p::.~~~~~~~~~:z.,·

Grup de
absolvente,
promotia 1960.

Colectivul profesorilor Şcolii Pedagogice Bacău, 1963.
Directoare, Maria Grigoraş (rândul de jos, centraldreapta, lângă prof. Nicolae Pitiş, director adjunct).

sărbători naţionale - 24 Ianuarie, 16 Februarie, 8 Martie, 1 Mai, 1 Iunie, 23
August - care se desfăşurau nu numai în holul central al şcolii sau în sala de
mese, ci şi pe scena Clubului "Letea" sau la Căminul Cultural din Hemeiuş, şi
mai ales, pe scenele amenajate cu prilejul sărbătorilor amintite, în Parcul
"Libertăţii" (azi, "Cancicov"), în Parcul din Gherăieşti sau în centrul oraşului
Bacău.

În această perioadă, între clasele de educatoare şi învăţători, s-au
organizat întreceri la învăţătură şi disciplină, la curăţenie, pavoazarea sălilor de
clasă şi a dormitoarelor - acţiuni iniţiate mai ales în cadrul organizaţiei UTM
(Uniunea Tineretului Muncitor) - acţiuni care se reflectau pozitiv în rezultatele
la învăţătură, disciplină şi curăţenie.
Şi la practica pedagogică se înregistrau rezultate mai bune. Înfiinţarea
grădiniţei de aplicaţie, în anul 1954, în clădirea Şcolii de Aplicaţie din incinta
Şcolii Pedagogice de Fete din Calea Mărăşeşti, nr. 157, a permis o mai bună
organizare, coordonare şi îndrumare a practicii pedagogice condusă cu multă
dăruire profesională şi cu înaltă competenţă de distinsa profesoară de pedagogie
şi psihologie Margareta Lăcătuşu, care în anul1958 avea o experienţă didactică
de 15 ani ca profesor îndrumător de practică pedagogică la cele două şcoli
normale de învăţători din Bacău.
An de an, clasele de educatoare desfăşurau practica de o săptămână cu
asistenţe la grădiniţa de aplicaţie, la activităţile prevăzute în Planul de
https://biblioteca-digitala.ro
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în Programa pentru grădiniţele de copii, iar practica de două
era planificată şi se realiza la aproape toate grădiniţele şi căminele
din oraş (în perioada 1956 - 1960 erau 15 grădiniţe de copii şi 5 cămine de zi:
"Întâi Iunie", "Letea", ,,Partizanul", ,,Proletarul" şi Căminul "PMR"). La aceste
unităţi erau repartizate câte două practicante care ţineau lecţii prin rotaţie la o
grupă de copii şi participau la toate activităţile programate în · acea perioadă
(februarie-martie) în grădiniţe: şedinţe cu părinţii, consilii pedagogice şi cercuri
pedagogice, serbări dedicate zilelor de 16 Februarie, 1 şi 8 Martie.
Pentru practica pedagogică fiecare elevă avea câte un caiet în care erau
consemnate lecţiile model la care asista, lecţiile de probă personale şi ale
colegelor, cu însemnări efectuate la asistenţe şi cu observaţiile profesorilor şi
ale educatoarelor din critica lecţiei. De asemenea, fiecare elevă practicantă avea
sub observaţie câte un copil de la grădiniţa de aplicaţie, pentru care întocmea
fişă de observaţie asupra dezvoltării lui fizice, intelectuale şi psihocomportamentale.
Periodic, caietele erau verificate de profesoară şi apreciate cu o notă de
care ţinea cont în stabilirea mediei la practica pedagogică. De asemenea, pe
parcursul ultimului an, fiecare elevă avea obligaţia să realizeze o mapă
personală cu material didactic confecţionat - planşe, jocuri didactice şi modele
de jucării- cu care se prezenta la practica pedagogică de două săptămâni pentru
a fi evaluată.
Profesorii metodişti asistau la lecţiile practice, ajutau practicantele în
întocmirea planurilor de lecţii, apreciau prin note activitatea elevelor, le acordau
consultaţii acestora, precum şi educatoarelor care ţineau lecţii model.
În anul 1964, profesoara Maria Grigoraş se pensionează, încheindu-şi
activitatea didactică şi de conducere cu satisfacţia datoriei împlinite, iar
conducerea şcolii a fost încredinţată profesoarei Maria Iacobeanu. Numită
directoare la Şcoala Pedagogică, aceasta a intervenit la autorităţile locale,
regionale şi centrale şi a obţinut, în acelaşi an, o foarte necesară investiţie
săptămâni

Grădinita

de Aolicatie

Ed. Felicia Merfea, prof. Margareta Lăcătuşu,

Bacău

Grupa mare, 1963.

insp. Olga Avasilcăi şi ed. Viorica Râpaş, 1960
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Astfel că "în anul 1965 s-a dat în folosinţă o nouă
în incinta campusului pedagogic, alcătuită din 16 clase şi laboratoare ~i
s-a terminat tencuiala exterioară a clădirii vechi" din strada Spiru Haret nr. 6 3 •
De asemenea, tot sub conducerea sa, s-a construit localul şcolii şi al grădiniţei
de aplicaţie, un internat cu 180 de locuri şi o sală de lectură. În anul 1966,
şcoala pedagogică s-a transformat în liceu pedagogic (cu clase de educatoare şi
de învăţători) cu durata de studii de 5 ani, iar la conducerea acestuia au venit
alte cadre didactice, dintre care amintim pe Ti beria Stan ( 1966-1968), Mihai
Lupuşoru ( 1968-1969), Gheorghe Diaconu (1969-1973 ), Constantin Rusu
(1973-1974), Maria Iacobeanu (din nou, 1974-1981), Mihai Lupuşoru (19811982) şi Ştefanache Spulber ( 1982-1990). Ultimul s-a remarcat printr-un
manageriat deosebit, realizat împreună cu directorul adjunct, prof. Aurel
Jămneală, care a dat frumuseţe şi strălucire liceului prin acţiunile de
modernizare a interioarelor, de amena~are a unor cabinete şi amfiteatre, a serei
de legume şi flori, a bazei sportive etc. 4 •
Colectivul didactic al şcolii - director şi directori adjuncţi, profesori,
precum şi educatoare şi învăţători de la Grădiniţa şi Şcoala de Aplicaţie - a
realizat, de-a lungul anilor, multe acţiuni de amploare cu elevele de la clasele de
educatoare cât şi cu elevii (fete şi băieţi) de la clasele de învăţători, care s-au
bucurat de succes, fiind apreciate de Inspectoratul Şcolar şi de Ministerul
Educaţiei Naţionale, aşa cum sunt consemnate şi în monografia liceului,
realizată în anul 2000.
Concluzii
Decizia Ministerului Învăţământului Public de a înfiinţa Şcoala
Pedagogică de Educatoare în oraşul Bacău (cu toate transformări le suferite
ulterior) a contribuit la creşterea numărului de educatoare calificate în
judeţul/regiunea Bacău, dar şi din ţară, la perfecţionarea pregătirii pedagogice a
acestora şi, indirect, la dezvoltarea reţelei învăţământului preşcolar, precum şi la
cuprinderea unui număr cât mai mare de copii în grădiniţe, conform
prevederilor Legii pentru Reforma învăţământului din 3 august 1948 şi ale
legilor învăţământului din 1968 şi 1978.
pentru

şcoala pedagogică.

clădire

33

34

Relu Leoveanu, Liceul Pedagogic Ştefan cel Mare Bacău, Bacău, 2000, pp. 18-19.
Ibidem. pp. 18, 20-22.
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DE LA DIVANUL JUDECĂTORESC
LA CURTEA DE APEL IAŞI.
SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORIA UNEI INSTITUŢII
Georgiana MARTINESCU
From the medieval Judging Divan to the Appeal Court oflasi
Short presentation on the history of this institution
Summary
The Moldavian Organisational set of laws was the first constitutional act of this
country, being also a reference in the social modernisation process during the first part
of the 19th century. This initial constitution of Moldavia is separating the legal power
from the administrative and the executive ones and designates the Judging Divan as the
legal institution until 1833. After it's dissolution, in Iasi there will be two Judging
Divans- one for the Upper Region and another for the Lower Region- until 1945.
This is when they were replaced by the Appeal Divan of Moldavia, which will suffer
only a few modifications until a new law of legal adrninistration was adopted in 1965.
This new law together with the one regarding the formation of the court of justice and
the faur judging cades will constitute the foundation of the modern legal institution of
Romania.
Key Words: The Judging Divan, The Appeal Divan, The Appeal Divan of the Upper
Country, The Appeal Divan of The Lower Country, The Appeal Court of Iasi, The
Organisational Set of Laws, justice, chancellery, organisation

Organizarea instanţelor de judecată din Moldova în perioada
a fost puţin cercetată de istoriografia noastră. O sinteză care să se
ocupe, în mod special, de istoria noilor instituţiilor juridice apărute după
Regulamentul Organic nu ştim să existe.
Subiectul a fost abordat tangential în cadrul unor lucrări sau studii cu
caracter general referitoare la istoria dreptului românesc 1, fără a se prezenta
regulamentară

Putem aminti aici lucrările juristului I.C. Filitti dedicate perioadei regularnentare: Principatele
Române de la 1828 la 1834. Ocupaţia rusească şi Regulamentul Organic, Bucureşti, 1934 şi
Domniile Române sub Regulamentul Organic, Bucureşti, 1915, precum şi studiile lui Dumitru
Dobrev, O instituţie uitată: Divanul Întărituri/ar (Curtea de Întărituri sau Curtea de
Confinnaţie), în ,,Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopob) Iaşi", torn XXXVIII, Iaşi,
2001, pp. 123-131; Gheorghe Ungureanu, Înfiinţarea şi organizareajudecătoriilor În Moldova,
Iaşi, 1932; Îndrumător În Arhivele Statului din laşi, voi. III, Bucureşti, 1959; Roxana Gherghe,
Rolul modernizator al Regulamentelor Organice În plan instituţional În Ţara Românească şi
Moldova, în ,,Analele Universităţii «Constantin Brâncuşi)) din Târgu Jiu", Seria Litere şi Ştiinţe
1
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transformarea şi evoluţia ulterioară a vechilor instituţii judecătoreşti către unele
noi şi moderne.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea au funcţionat la Iaşi, ca instanţe
de apel în materie civilă, Divanul Judecătoresc (1832-1833), Divanurile
Apelative ale Ţărilor de Sus şi de Jos (1833-1845) şi Divanul de Apelaţie al
Moldovei (1845-1865). Organizarea şi activitatea desfăşurată de acestea
constituie subiectul materialului de faţă, bazat pe documente din arhiva fostului
Divan de Apelaţie şi a Secretariatului de Stat al Moldovei. Accentul este pus pe
ultima etapă de evoluţie a instanţei, cuprinsă între înfiinţarea Divanului de
Apelaţie ( 1845) şi adoptarea Legii de organizare judecătorească ( 1865).
Regulamentul Organic al MoldoveP, prima reglementare constituţională
a Principatului, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1832. El completează pravilele
ce se aplicau până la acea dată, Codul Calimah 3 , în materie civilă şi Condica
Criminalicească, în materie penală. Toate trei au rămas în practică până la 1
decembrie 1865, când au fost adoptate Codul Civil, Codul de Procedură Civilă,
Codul Penal şi Codul de Procedură Penală.
Regulamentul Organic a legiferat principiul modern al separării
puterilor în stat, puterea legislativă fiind încredinţată unei adunări obşteşti, cea
executivă domnului, iar cea judecătorească instanţelor, ale căror competente
sunt stabilite în mod distinct, după natura litigiilor şi valoarea lor bănească.
Astfel, puterea administrativă şi cea judecătorească "vor fi de acum înainte cu
totul deosăbite" pentru buna "orânduială la regularisirea pricinilor şi pentru
4
închizăşluirea driturilor a particulamicilor" • Acţiunile judecătoreşti se fac în
numele domnului, care numeşte judecătorii "dintre boierii pământeni cunoscuţi
în iubirea de dreptate, proprietari de avere nemişcătoare şi mai ispitiţi în
maghistrătura, ca prin aceste însuşiri să dei închizăşluiri moraliceşti şi
pragmaticeşti la încredinţarea publică". Potrivit capitolului al VIII-lea,
Rânduiala Giudecătorească, dreptatea era împărţită de tribunale, Divanul
Judecătoresc, Tribunalul de Comerţ din Iaşi, Tribunalul de Poliţie, cel
Criminalicesc şi de Înaltul Divan 5 .
Divanul Judecătoresc reprezintă instanţa de apel în procesele civile, iar
atribuţiile şi organizarea sa au fost reglementate prin articolele 320-332 din

Sociale, Nr. 3/2009, pp. 77-110, Andreea Atanasiu-Croitoru, Modernizarea justiţiei în Ţările
Române prin Regulamentele Organice (1 831-1832), în ,,Analele Universităţii «Ovidius))
Constanţa" - Seria Istorie, voi. 6/2009, pp. 89-106.
2
Regulamentul Organic al Moldovei, ediţie integrală realizată de Dumitru Vitcu şi Gabriel
Bădărău, cu sprijinul lui Corneliu Istrate, Iaşi, 2004.
3
Codul lui Calimach, ediţie critică coordonată de Andrei Rădulescu, Bucureşti, 1958.
4
Regulamentul Organic al Moldovei, p. 305.
5
Ibidem.
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Regulamentul Organic. El judeca toate pricinile politiceşti (cetăţeneşti, civile) 6 ,
peste suma de cinci sute lei, doar dacă părţile nu se învoiseră înaintea
tribunalelor ţinutale. Apelurile erau tăcute către Domn prin marele logofăt, care
le îndrepta cu rezoluţie domnească Înaltului Divan. În componenţa Divanului
Judecătoresc intrau şapte mădulari (membri): "cel întăi vomicul Ţării de Gios,
carile îi este prezident, al doilea vomic al Ţării de Gios, doi vomici din Ţara de
7
Sus, de spătariul, de banu şi de caminariu" •
În prima sesiune ordinară a Obişnuitei Obşteştii Adunări, Regulamentul
Organic a suferit modificări şi comrletări, cele mai multe tăcând referire la
capitolul al VIII -lea privind justiţia . Astfel, în anul 183 3, a fost desfiinţat
Divanul Judecătoresc locul său fiind luat de Divanul Apelativ al Ţării de Sus şi
Divanul Apelativ al Ţării de Jos. Acestea trebuiau să soluţioneze "mulţimea
procesurilor ce să nămolisă până la anul 1833" 9 . Cele două Divanuri Apelative,
şi-au început activitatea la 30 aprilie 1833. Chiar dacă amândouă îşi aveau
sediul în Iaşi, ele judecau apelurile venite de la tribunalele din ţinuturile din
partea de sus a Moldovei (Suceava, Neamţ, Roman, Dorohoi, Botoşani, Iaşi) şi
din cea de jos (Bacău, Putna, Tecuci, Covurlui, Tutova, Fălciu, Vaslui). Fiecare
divan era alcătuit dintr-un preşedinte şi patru membrii, aleşi de domn, care
judecau "toate prigonirile de averi mişcătoare şi nemişcătoare, ce covârşeau
suma de 1500 lei 10".
În anul 1845, Logofeţia Dreptăţii a trimis Sfatului Administrativ, cu
adresa numărul 397, proiectul privind desfiinţarea celor două Divanuri
Apelative şi înfiinţarea unui singur Divan pentru toată ţara. Acesta urma să fie
alcătuit din preşedinte şi şase asesori, iar completul de judecată din cinci
membri. În cazul recuzării unui număr de trei sau mai mulţi membrii, completul
urma să fie întregit cu candidaţi ai Divanului Domnesc, prin Logofeţia
Dreptăţii

11

•

Proiectele privind desfiinţarea celor două divanuri şi cel privind
neîndeplinirea completului au fost trimise spre aprobare Obşteştii Obişnuite
Adunări. Ele au fost aprobate la 6 februarie, respectiv 13 februarie, ambele
urmând să aibă "tărie de pravilă" după întărirea de către domnul Mihail
Grigorie Sturza 12 • În urma adoptării proiectelor Logofeţia Dreptăţii, prin
otnoşănia (notificarea) nr. 2183 din 2 mai 1845, comunica Divanului Apelativ
Pentru explicarea arhaismele am folosit: August Scriban, Dicţionarul limbii româneşti, laşi,
1939.
7
Regulamentul Organic al Moldovei, p. 313.
8
Ibidem, p. 142.
9
Arhivele Naţionale laşi, Secretariatul de Stat al Moldovei, d. 1237, f. 20.
10
Regulamentul Organic al Moldovei, p. 533
11
Arhivele Naţionale Iaşi, Secretariatul de Stat al Moldovei, d. 1237, f. 20.
12
Ibidem, f. 22.
6
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al Ţării de Sus că "în urmarea adresului primit de la Secretariatul de Stat, supt.
nr. 689, însoţit de copiile proecturilor ce s-au făcut pentru înformare a unui
singur Divan de Apelaţie, de a fi pentru toată ţara, în locul Divanurilor ci au fost
pîn acum lucrătoare ... după legiuirea pomenită rămân de acum desfiinţate ... " 13 •
Comasarea celor două Divanuri Apelative s-a realizat din cauza
reducerii numărului de dosare ce trebuiau soluţionate. ,,După măsurile luate, şi
mai ales prin clasificarea proceselor civile, numărul acestora au scăzut întru
atâta, încât un Divan de Apelaţie este destul spre cercetarea şi hotărârea lor, căci
după extracte, numărul proceselor rămase nesfărşite la aceste Divanuri, cătră
întâi ianuarie anul acesta, sînt numai 85" 14 • Divanul de Apelaţie, cu
competenţele legiuite prin secţia a III -a, capitolul al VIII -lea din Regulamentul
Organic, a fost înfiinţat la data de 4 mai 1845, fapt consfinţit prin înaltul ofis
domnesc nr. 60 din 1 mai 15 . Noul Divan a preluat spaţiul în care îşi desfăşurase
activitatea Divanul Apelativ al Ţării de Sus, urmând să fie făcută cerere către
Logofeţia Dreptăţii pentru repartizarea mobilei necesare presustviei (sală de
judecată) şi cancelariei, dar şi a odăilor în care se găsea o parte din cancelaria
16
Judecătoriei Iaşi- secţia I •
Preşedinte al Divanului de Apelaţie a fost numit vomicul Costachi
Sturza, fostul preşedinte al Divanului Apelativ al Ţării de Sus, iar membrii au
fot desemnaţi: vomicul Iordachi Beldiman şi aga Emanoil Manu, foşti angajaţi
ai Divanului Apelativ al Ţării de Sus, postelnicul Manolachi Drăghici, de la
Divanul Ţării de Jos. Acestora li se alăturau vomicul Neculai Greceanu, aga
Ecovachi Leon şi Alecu Suţu 17 • Preşedintele Divanului de Apelaţie a fost
însărcinat cu primirea, în conformitate cu instrucţiunile şi cu buna cuviinţă, a
tuturor dosarelor, actelor, obiectelor, lucrărilor de la desfiinţatele divanuri,
precum şi a sumelor şi cauţiilor (cauţiunilor) depuse spre păstrare la acestea 18 .
Pentru primirea actelor şi a dosarelor, preşedintele trebuia să fie ajutat de
protocolist, şefii celor trei secţii şi de arhivar, ce îndeplinise această funcţie şi în
cadrul Divanului Apelativ al Ţării de Sus. Toate delele şi documentele de la
desfiinţatele divanuri urmau să fie predate pe bază de opis, iar cărţile şi
depozitele revizuite pe baza condicilor. Dosarele trebuiau numerotate, şnuruite,
scripisite (parafate), documentele introduse în plicuri, ce trebuiau să aibă scris
deasupra numele proprietarilor, toate urmând să fie sigilate cu pecetea noului
Divan, cât şi cu cea a vechiului divan. Dosarele urmau să fie predate în lăzi ale
căror chei erau păstrate de către preşedintele Divanului, un membru şi
Idem, Curtea de Apel Iaşi- Secţia I, d. 2470, f. 1.
Ibidem, f. 4.
15
Ibidem, f. 12.
16
Ibidem, f. 12 v.
17
Ibidem, f. 2.
18
Ibidem, f. 2 v
13

14
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directorul cancelariei. Jurnalul, emis în baza înaltului ofis domnesc nr. 60 din 1
mai 1845 şi a hotărârii Logofeţiei Dreptăţii nr. 2185 din 2 mai 1845, a
reglementat şi judecarea termenelor date de Divanurile Apelative. Acestea
rămâneau în vigoare, urmând ca părţile implicate în procese să se prezinte la
noul Divan cu dovezile şi la termenele stabilite 19 •
La solicitarea Logofeţiei Mari a Dreptăţii a fost alcătuit Statul de
organizare a cancelariei, cu menţionarea numărului de angajaţi şi a sumelor de
bani necesare pentru plata salariilor şi a celorlalte cheltuieli. Pentru cheltuielile
lunare a fost stabilită suma de 13157 lei şi 20 de bani. Din aceasta 57 de lei şi
20 de bani erau repartizati pentru necesităţile cancelariei, iar restul pentru plata
salariilor. Preşedintele Divanului urma să primească 2000 de lei, cei şase
membrii câte 1000 de lei fiecare, directorul cancelariei 500 de lei, protoco1istul
300 de lei, ajutorul său 100 de lei, şefii secţiilor câte 400 de lei fiecare, cei trei
stolnacealnici (şefi de birouri) câte 200 de lei, cei şase scriitori câte 150 de lei
fiecare, cei trei copişti câte 100 de lei, registratorul de intrare şi cel de ieşire
câte 200 de lei fiecare, ajutorul acestuia 100 de lei, arhivarul cancelariei 250 de
lei, cei trei pomoşnici (ajutoare) câte 150 de lei fiecare 20 .
După înfiinţarea noului Divan de Apelaţie, ca răspuns la adresa
Logofeţiei Dreptăţii nr. 2474 din 12 mai 1845, a fost trimisă lista personalului
angajat în cancelaria condusă de directorul Dimitrii Luca, căminar. Protocolist
era sărdarul Iancu Scorţăscu, Alecu Starnate, pomoşnicul său, în timp ce, în
cadrul secţiei I au fost angajaţi clucerul Alecu Buşilă, şeful secţiei,
stolnacealnicii, Ilie Hazchi, Necolai Lambrino, Costachi Popăscu, scriitorii
Nicolai Măcărescu, Vasile Pascu, Costachi Scorţăscu, Simioan Balomir. Şef al
secţiei a II -a a fost numit clucerul Alecu Cerne, stolnacea1nici, Petrachi Sterian,
A1ecu Manu, Costachi Stamati, scriitori, Gheorghii Petriman, Nicolai
Dragomirescu, Ioan Gheorghiu. La conducerea secţiei a III -a a fost numit Ioan
Scorpan, iar stolnacealnici Gheorghii Zaharie, Gheorghii Buşilă, Vasile Giuşcă,
scriitori Gheorghii Ergeu, Dumitrii Istrati. Registrator de intrare a fost încadrat
Theodor Harhas, registrator de ieşire, Costachi Micşunescu, pomoşnicu
registraturii, Hristache Folescu. Activitatea arhivei Divanului era asigurată de
Mihai .. .Z', arhivar, Dimitri Herţăscu, Ioan Hotnog, Ioan Buter, pomoşnici,
Vasile Popovici, Dimitri Pavel, scriitori. De asemenea, au fost încadrati
Costachi "deciu obştescu dejurni" şi Fotachi Tăutu, în dreptul căruia nu este
specificată funcţia ce o va ocupa22 •

19
20
21
22

Ibidem, f. 12-12 v.
Ibidem, f. 42.
Ilizibil.
Arhivele Naţionale Iaşi, Curtea de Apel Iaşi- Secţia I, d. 2470, f. 44.
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Pentru desfăşurarea activităţii cancelariei Divanului, la finele anului
1845, au fost solicitate şaizeci şi opt de condici între care: cea pentru trecerea
venirii şi ieşirii în fiecare zi a boierilor presustviitori, pentru hârtiile ce intră în
fiecare condică, pentru hârtiile ce ies din fiecare condică, pentru expedierea
hârtiilor, pentru venirea cinovnicilor (funcţionarilor) şi ieşirea lor în fiecare zi,
pentru sesiile cinovnicilor, pentru practicale, pentru osăbitele socotinţi, pentru
darea legilor, pentru cheltuiala cancelariei, pentru pricinile ieşite în cursul unui
an, pentru pricinile hotărâte pe mai mulţi ani, pentru mezaturile lucrătoare,
pentru mezaturile stărşite, un opis general al pricinilor intrate în cursul unui an,
trei condici alfabetice pentru secţii, câte o condică îmbrăcată în piele pentru
trecerea depoziturilor şi cauţiilor intrate în Divan, pentru trecerea foilor de
zestre, pentru trecerea sineturilor cu amanet, trei condici pentru trecerea
apelurilor la secţiile 1 şi a II -a, ce urmează a sta în arhivă, şi una la registratura
intrării, câte paisprezece condici pentru trecerea depoziturilor şi cauţiilor la
judecătoriile ţinutale 23 .

Creat pentru a accelera desfăşurarea lucrărilor judecătoreşti, Divanul de
Apelaţie al Moldovei, format dintr-un preşedinte şi şase membrii, nu a reuşit să
uşureze activitatea instanţei de apel, mai ales în situaţiile în care, completul era
format cu candidaţi de la Divanul Domnesc. Acest din urmă aspect a creat mari
probleme proceselor aflate pe rol la Divanului Domnesc, deoarece prin
judecarea proceselor de către membrii săi în cadrul Divanului de Apelaţie
aceştia nu mai puteau judeca pricina şi în Divanul Domnesc. Recuzările erau
numeroase, iar completul de şapte al Divanului Domnesc nu mai putea face
încheierea proceselor. În aceste condiţii, în luna ianuarie 1846, Departamentul
Dreptăţii a trimis Înaltului Sfat Ocârmuitor, raportul nr. 38, în care propune
reorganizarea Divanului de Apelaţie. Acesta urma să fie alcătuit dintr-un
preşedinte şi patru asesori, iar completul să aibă întotdeauna cinci membrii
pentru tratarea şi hotărârea pricinilor de judecată. În locul celor doi membrii, ale
căror posturi erau desfiinţate, erau numiţi doi candidaţi, care trebuiau să se afle
tor timpul în Divan pentru a putea îndeplini completul în lipsa asesorilor. În
situaţia în care completul nu putea fi îndeplinit cu cei doi candidaţi, în complet
urmau să fie numiţi candidaţi de la Divanul Domnesc. De asemenea, proiectul
propunea ca toate lucrările curente ale cancelariei şi rezoluţiile pentru
expedierea hârtiilor să fie făcute de trei mădulari. Modificările aduse organizării
Divanului de Apel au fost aprobate în data de 13 ianuarie 1846 24 •
Divanul de Apelaţie a funcţionat cu trei secţii, până în anul 1851, când
secţia a III -a a fost transformată în instanţă separată, preluând toate atribuţiile
extrajudiciare ale Divanului de Apel. Acestea includeau vânzările prin mezat
23
24

Ibidem, f. 157.
ldem, Secretariatul de Stat al Moldovei, d. 1596, f. 4.
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silnice şi cele de bună voie, revizuirea mezaturilor de la judecătoriile ţinutale,
atât silnice cât şi de bună voie, întărirea sineturilor cu amanet şi fără amanet,
întărirea foilor de zestre, a diferitelor chezăşii, a vânzărilor şi a contractelor de
împosesuire, primirea şi eliberarea depozitelor şi a cauţiunilor, întărirea
testamentelor şi a daniilor în viaţă, întărirea copiilor de pe documente şi a
vechilimelor 25 . Divanul de Întărituri (Curtea de Întărituri sau Curtea de
Confrrmaţie) a fost înfiinţat prin Aşezământul Divanului General înalt întărit,
sub N. 95 din 11 iulie 1851, pentru îrifiinţarea Divan(ului) de întărituri şi
pentru atribuţiile sale 26, ca urmare a înmulţirii lucrărilor Divanului de Apelaţie.
După punerea în aplicare a Aşezământului, preşedinţii celor două divanuri au
stabilit statele cancelariilor, cuprinse în Anaforaua nr. 6739 şi aprobate de către
domn în data de 21 noiembrie 18 51. Totodată s-a stabilit ca lefurile
personalului şi banii cuveniţi pentru cheltuielile ambelor cancelarii, să fie
primiţi de către Divanul de Apel, care împărţea sumele în funcţie de necesităţile
fiecărei instanţe 27 • După reorganizarea Divanului de Apelaţie, în noiembrie
1851, statul cancelariei era alcătuit din 17 membrii: directorul, protocolistul, doi
şefi de secţie, doi şefi de masă, patru scriitori, doi copişti, un registrator de
intrare şi unul de ieşire, un ajutor al acestora, un arhivar întâi şi un arhivar al
doilea, aceştia primind lefuri cu~rinse între 100 şi 500 de lei pe lună, directorul
cancelariei şi 100 de lei copistul 8 •
Până la Legea de organizare judecătorească din anul 1865, Divanul de
Apelaţie cunoaşte puţine modificări în structura sa organizatorică. În acest timp,
denumirea instanţei, deşi nu este reglementată printr-o lege ulterioară celei din
1845, se va schimba în Divanul de Apelaţie, Divanul de Apel şi Curtea de Apel
Iaşi.

Existenţa instanţei

de apel în materie civilă era invocată în articolul 2
din Legea pentru înfiinţarea Curţii de Casaţiune şi de Justiţie, adoptată la 12/24
ianuarie 1861 şi intrată în vigoare la 11123 februarie 1862. Aceasta prevedea că
"toate tribunalele şi Curţile de Apel ale Statului Principatelor Unite sunt supuse
jurisdicţiunei Curţii de Casaţiune" 29 , în timp ce articolul 76 stabilea la şapte
30
numărul membrilor completului . Astfel, luând în vedere această ultimă
dispoziţie, se impune numirea, pe lângă cei cinci membrii ai completului
Divanului de Apel (Curţii de Apel din Iaşi), a două persoane. Acestea sunt

Idem, Curtea de Apel Iaşi- Secţia I, d. 2452, f. 151-152.
Dumitru Dobrev, op. cit., p. 123.
27
Arhivele Naţionale Iaşi, Curtea de Apel Iaşi- Secţia 1, d. 2867, f. 164.
28
Ibidem, f. 165.
29
C. Hamangiu, Codul General al României, voi. II, 1903, Bucureşti, p. 1327.
30
Ibidem, p. 1346.

25

26
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Alecsandru Papadopulo Calimahi şi Constantin Eraclide, membru al Curţii de
Întărituri 31 •
Legea de organizare judecătorască, adoptată la 4/16 iulie 1865,
sancţionată prin Decretul nr. 982 din 4/16 iulie 1865 şi promulgată la 9/21 iulie
1865, a definitivat procesul de unificare a justiţiei. Legea prevedea în articolul
52 menţinerea celor "patru Curţi de Apelu aşezate în Bucuresci, Iaşi, Craiova şi
Focşani". Curtea de Apel de la Iaşi avea în circumscripţia sa teritorială judeţele
Iaşi, Botoşani, Dorohoi, Suceava, Neamţ, Roman, Cahul, Vaslui şi Fălciu, fiind
alcătuită din două secţii, ce judecau apelurile în materie civilă, comercială şi
corecţională, conform legilor în vigoare. Fiecare secţie se compunea "de atâţi
preşedinţi câte secţiuni sunt. Unul dintre preşedinţi se va numi prim-preşedinte.
De unu procuroru generalu cu atâţia procurori de secţiuni câte suntu secţiunile.
De câte patru membri şi unu supleantu. De câte unu grefieru pentru fie-care
secţiune cu mai multe ajutoare. Prim preşedintele primeşte şi împarte apelurile
între secţii" 32 • Trei dintre membrii Curţii formau Camera de Punere sub acuzare
în materii criminale, conform regulilor prescrise de procedură criminală, iar alţi
trei membrii Curtea cu Juraţi, pentru judecarea chestiunilor criminale. Pe lângă
Curtea cu Juraţi funcţiona o grefă, ce ţinea de grefierul Curţii de Apel, un
serviciu al portăreilor, alcătuit din portăreii Curţii de Apel şi aprozi, folosiţi mai
.
'1or33 .
a les pentru chemarea JUraţt
După 1865, activitatea şi organizarea Curţii de Apel Iaşi a fost
reglementată prin legile de organizare judecătorească din anii 1888, 1890, 1909,
1924, 1938, 1943, 1947, 1949. Instanţa şi-a desfăşurat activitatea până la
jumătatea secolului al XX-lea, când prin Legea pentru organizarea
judecătorească nr. 5/1952, publicată în Buletinul Oficial al României nr. 31 din
19 iunie 1952, toate curţile de apel din ţară sunt desfiinţate, situaţie menţinută
până în anul 1992.

Arhivele Naţionale Iaşi, Curtea de Apel Iaşi- Secţia I, d. 4918, f. 277.
Ioan M. Bujoreanu, Colecţiune de legiuirile României, Bucureşti, 1873, p. 769.
33
Ibidem.
31

32
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ISTORICUL SOCIETĂŢII ANONIME "ARGEŞ"
PENTRU EXPLOATAREA DE PĂDURI ŞI INDUSTRIA
LEMNULUI MAI ÎNAINTE E. LESSEL
Drd. Ionela NIŢU
Dr. Dan-Ovidiu PINTILIE

The History of the Anonymous Company "Arges" for the Exploitation of
Forests and Wood lndustry, previously E. Lessel
Summary
The study describes the activity of the forestry company concerning the forest
exploitation and wood industry "Argeş", which activated in the area Curtea de Argeş,
Oeşti, Cumpăna, being founded with German, Belgian capital and with the support of
severa! Romanian investors in 1905. The company activated until 1921, exploiting and
manufacturing softwood such as fir, beech and other types of softwood in its factory
from Curtea de Argeş. This company built the forestry railway with narrow gauge,
which provided the connection between the communes from Tara Lovistei, and
between Curtea de Arges and Cumpana. In 1921, the company was transformed in a
new exploitation company named "Arif', which in its turn was taken over by C.A.P.S.
Key Words: Arges County, Curtea de Arges, forest exploitation, industry, commerce

La începutul secolului al XX-lea, în România capitalul provenit din
marile state ale Europei de Vest (Germania, Austro-Ungaria, Anglia, Olanda,
Belgia, Franţa, Italia etc.) a jucat un rol esenţial în dezvoltarea industriei
româneşti aflată la începuturi. Capitalul străin a finanţat construcţia de căi şi
mijloace de transport, poduri, edificii culturale, fabrici, precum şi valorificarea
diferitelor bogăţii ale solului şi subsolului. Până la începutul Primului Război
Mondial, capitalul german a fost unul din cele mai prezente pe piaţa investitiilor
din România, fiind îndreptat către industrie, exploatarea bogăţiilor naturale, în
special a petrolului şi a prelucrării unor materii prime (lemn, minereuri),
companii comerciale, construcţii, căi ferate etc.
Legea din 1887 a guvernului condus de I.C. Brătianu şi intitulată Măsuri
generale pentru a veni în ajutorul industriei naţionale va duce la o accelerare a
dezvoltării industriei autohtone mai ales în sectoarele forestier, extractiv şi
alimentar. Implicarea investiţională a capitalurilor străine, atât prin amploare cât
şi prin consistenţă, s-a înregistrat şi în industria forestieră a României mai ales
după anul 1900. Fondul forestier, care ocupa mai mult de 26% din suprafaţa
ţării, oferea spre prelucrare specii lemnoase principale cum erau fagul, care
ocupa 30%, răşinoasele 30%, stejarul 19% şi alte diverse specii tari şi moi.
Exploatarea masei lemnoase şi industrializarea lemnului se făcea de regulă de
https://biblioteca-digitala.ro
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economici cu capital privat, (antreprenori, societăţi pe acţiuni,
proprietari) şi mai puţin în regie proprie. Trebuie să facem menţiunea că în
comparaţie cu regia proprie, exploatarea pădurilor (şi mai puţin a fabricilor),
prin antreprenori pe baza unor contracte de lungă durată (1 O ani) până în anii
1920 şi apoi de mai scurtă durată (1-5 ani) nu a fost deloc o reuşită, ci,
dimpotrivă, a adus multe daune silviculturii.
Un astfel de investitor în domeniul forestier a fost şi afaceristul german
Emil Lessel, numit şi "omul cu valiza", care cumpără de la proprietarul
Gheorghe Ştefănescu, cu domiciliul în Bucureşti, în primăvara anului 1902,
pădurile de pe 17 munţi din cuprinsul moşiei Arif, plasa Loviştea cu suma de
1.100.000 lei. Emil Lessel deţinea în Bucureşti pe Calea Plevnei nr. 193-195,
aproape de Podul Grant, fabrica "E. Lessel SAR", datată din 1874, care prelucra
lemn, mobilă, tâmplărie şi asigura, de asemenea, lemne de foc pentru locuitorii
oraşului. În anul 1886 fabrica, prin magazinul său, comercializa: scânduri,
grinzi, căpriori, şipci de brad de toate dimensiunile, scânduri de pin, lemnărie
de stejar, bulumaci, duşumele uscate, pervazuri, uşi etc. Cantitatea de lemne de
foc livrată de judeţul Argeş pentru Bucureşti va creşte treptat, astfel că în anul
1941 va ajunge la 15.000 vagoane.
Potrivit actului de vânzare încheiat cu Gheorghe Ştefănescu şi transcris
la Tribunalul Argeş sub nr. 3817 din 11 noiembrie 1902, au fost cumpărate
4.500 hectare păduri în Aref, iar banii au fost plătiţi după cum urmează:
120.000 la facerea şi semnarea actului, 150.000 lei trebuiau plătiţi până la 1
aprilie 1904, 90.000 lei până la 1 aprilie 1905, 90.000 până la 1 octombrie
1905, 75.000 lei până la 1 aprilie 1906, iar apoi câte 75.000 lei în rate
semestria1e la 1 aprilie şi 1 octombrie până la achitarea sumei totale 1 • Totodată,
obligaţiile financiare faţă de Gheorghe Ştefănescu au mai fost stipulate într-o
convenţie încheiată cu Gh. Ştefănescu în 23 octombrie 1902 prin care trebuia să
achite până la 1 octombrie 1906, 217.299,27 lei, din care până în 1905 vor mai
rămâne de plată 97.419,66lei şi o convenţie încheiată cuN. Chrissoveloni din 7
decembrie 1902, prin care se obliga ca să-i plătească aceluiaşi Gh. Ştefănescu
suma de 234.990 lei până la 1 octombrie 1906, din care 138.000 reprezenta
capital şi dobânzi. Emil Lessel cumpără apoi de la sătenii de pe Valea
Argeşului, porţiuni de teren pe care urma să fie construită o cale ferată
forestieră cu ecartamentul îngust pentru transportul lemnului între Curtea de
Argeş şi Cumpăna, plătind câte un pol prăjina şi profitând de faptul că
majoritatea proprietarilor fiind săraci, aceştia au avut încredere în promisiunea
făcută că pe lângă bani, vor primi şi câte un brad şi doi fagi pe an.
Pentru construirea căii ferate forestiere, a tuturor construcţiilor şi
exploatarea pădurilor au fost aduşi specialişti străini - germani, italieni, croaţi,
bulgari etc., meşterii români fiind angajaţi în număr mai mic sub pretextul că nu
cunoşteau tehnica şi nu ştiau să lucreze la un standard înalt. Până în primăvara
1

Arhivele Naţionale Argeş, fond Tribunalul jud. Argeş, registru 1911902, f. 180-185.
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anului 1905, lucrările au fost terminate începându-se traficul pe linia ferată
forestieră Curtea de Argeş- Albeşti- Oeşti- Corbeni- Valea cu Peşti- Buda
- Cumpăna, unde era cap de linie. Pentru calea ferată s-a apelat la firme precum
Lowenbach & Comp., A. Vrany, B. Gaiser şi Senigallia.
La Flămânzeşti, în apropriere de Curtea de Argeş, s-a ridicat o fabrică de
cherestea, anexă a societăţii care funcţiona cu lemnul exploatat din pădurile din
Oeşti sau pentru lemne de foc de pe moşiile lui Petre V. Miri că din O eşti
Pământeni sau de pe proprietatea moştenitorilor Cantacuzino. Petre V. Mirică
va vinde în anul 1925, prin act autentificat la Tribunalul Ilfov nr. 338311925 şi
transcris la Tribunalul Argeş la nr. 6930 din 23 decembrie 1925, lui Al. N.
Eladescu şi G. Calciu, moşia Oeşti Pământeni în suprafaţă de 81 O ha, 150
pogoane "păduri seculare", esenţă de fag şi linia ferată decauville împreună cu
vagoanele care deserveau linia, doi cai, o trăsură, o sanie, o căruţă, butoaie,
putini, atelier de reparaţii, joagăr pe apa Argeşului, moară de apă 2 .
În martie 1905, are loc constituirea Societăţii Anonime "Argeş" pentru
exploatarea de păduri şi industria lemnului cu sediul în Curtea de Argeş, în care
se specifica că Emil Lessel-tatăl, va fi îndreptăţit de a continua "comerţul său
particular de lemne sub firma sa proprie" 3 . Durata societăţii era nelimitată iar
capitalul social era format din 3.750.000 lei împărţit în 7.500 acţiuni a câte 500
lei fiecare, la purtător, integral subscrise. Potrivit actului constitutiv societatea
se ocupa cu "dezvoltarea pe o scară mai întinsă a aşezământului industrial
forestier de la Curtea de Argeş a domnului Emil Lessel", arendarea şi
cumpărarea de păduri pentru industria şi comerţul materialului lemnos,
înfiinţarea, construcţia şi exploatarea de stabilimente industriale pentru
prelucrarea lemnului şi a industriilor derivatelor şi accesoriilor de orice fel,
dobândirea de imobile rurale, distribuirea şi vânzarea "forţei motrice sau de
lumină", toate operaţiunile putând fi executate, fie singure, fie în asociaţie cu
alte persoane sau societăţi.
Principalele persoane care au subscris la constituirea societăţii au fost:
Emil Lessel, industriaş din Bucureşti, Calea Plevnei 193-195, Josse Allard4 ,
directorul monetăriei regale din Belgia, principele Barbu Ştirbey 5 , Otto
2

ldem, d. 42/1925-1926, f.n.
,,Monitorul Oficial", nr. 286 din 22 martie 14 aprilie 1905, p. 10.692-10.693.
4
Josse Allrad ( 1868-1931 ), baron, bancher şi om de afaceri belgian, proprietarul Băncii "Josse
Allard", administrator a peste 12 societăţi industriale, bancare şi financiare din Bulgaria, Egipt,
Grecia, Belgia, Brazilia, Portugalia, România, Congo etc. Preşedinte a Societăţii Generale de
Zahăr şi Rafinaj din România. La Monetăria "Josse Allard" din Bruxelles au fost bătute
monedele de 50 de bani cu domnitorul Carol 1 din 1873 şi 1876. Medalie din 1917 cu diametru!
de 7,5 cm cu greutate de 130 grame cu legenda "Josse Allard President de la Ste Cle de
Sucreries et Raffineries en Roumanie 1917".
5
Barbu Ştirbey (1872-1946), prinţ, om politic român, preşedinte al Consiliului de Miniştri
(1927), membru al Academiei Române din 1929, administrator al Domeniilor Coroanei, om de
afaceri, fermier şi industriaş.
3
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Petersen6 , directorul Băncii Generale Române înfiinţată în 1895 cu capital
german, E.A. Lessel, inginer din Curtea de Argeş, G. Angelescu- avocat, Henri
Catargi 7 - avocat, cenzor al Băncii Naţionale a României, Eugeniu Colibăşeanu
- proprietar, Jacques Elias 8 - bancher din Bucureşti, Moise Halfon 9 - bancher
din Bucureşti, Albert Melot - doctor în drept la Bruxelles, I.M. Mitilineu 10 avocat Bucureşti şi Constantin G. Petraru 11 - doctor în drept din Bucureşti.
Emil Lessel aducea ca aport social în societate instalaţiile, materialele şi
construcţiile existente în Curtea de Argeş şi munţii Aref conform inventarului
din 15 ianuarie 1905 şi anume 12 :
I. Pădurea- aproximativ 4.500 hectare de brad masiv şi fag din care se
extrăgeau toţi arborii de la 26 cm diametru în sus, evaluată la un minim de
700.000 mc brad şi molift (molid), 1.500.000 mc fag, 93.000 mc brad fasonaţi,
drumuri prin pădure, imobile, ustensile, cai, măgari etc.
II. Linia ferată (decauville) Curtea de Argeş- Cheia Argeşului, conform
convenţiei dintre Gh. Ştefănescu şi Emil Lessel din 10.04.1903 - 38,31 km cale
ferată, ecartament 0,75, aşezată pe traverse de stejar, precum şi lucrările de
infra, supra şi de artă executate şi anume: apărători, taluzuri, 5 staţii încrucişări
trenuri, 113 poduri şi apeducte în lungime de 638 metri, tunel de 154 metri. Se
mai preda: imobile, material rulant comandat şi existent, locomotive, vagoane
de transport, terenuri expropriate, reţea telefonică de-a lungul liniei şi prin
pădure, atelier de reparaţii, cai, trăsuri, camioane, scule şi instrumente.
III. Fabrica de la Flămânzeşti-Curtea de Argeş- teren de 21 ha, clădiri,
maşini, cazane, gatere (18), rampă, 3.000 mc de trunchiuri de brad aşezaţi în
depoul fabricii.
IV. Cantina plus mărfuri - inventar mobilier, ustensile, magazie
generală.

Otto Petersen, directorul Băncii Generale din România creată în 1895 cu capital german,
Consiliului de administraţie al Societăţii petroliere Concordia.
7
Henri Catargi (1860-1944 ), fiu al pictorului H.H. Catargi, avocat cu studii în Drept la Paris,
preşedinte al Tribunalului Bucureşti, mareşa! al Palatului (1916-1919), ambasador la Bruxelles
(1919-1930)
8
Jacques Menachem Elias (n. 1844, Bucureşti- d. 14 mai 1923, Bucureşti), a fost un industriaş,
bancher, moşier şi filantrop evreu, cetăţean român, ales post-mortem (1993) membru al
Academiei Române. A fost un important om de afaceri, a fost proprietar de fabrici de zahăr
(Fabrica de Zahăr din Sascut-Târg, judeţul Putna), bancher (fiind preşedintele şi acţionarul
Băncii Generale Române) şi industriaş.
9
Moise N. Halfon (1851-1923), bancher, proprietar al Băncii Halfon din Bucureşti, donator
pentru Biblioteca Fundaţiei Universitare "Carol 1" în 1902.
10
Ion M. Mitilineu ( 1868-1946), avocat, licenţiat în Drept la Paris, om politic, prefect al Poliţiei
Capitalei (1911-1913), ministru al Justiţiei (1918), ministru de Externe (1926-1927), al doilea
preşedinte al Automobil Club Român.
11
Constantin G. Petraru, doctor în Drept la Paris, autor de lucrări şi studii, membru în PNL,
maior în rezervă.
12
"Monitorul Oficial", nr. 286,22 martie 1905, pp. 10.700-10.701.
6
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Se mai preda Convenţia din 15 ianuarie 1904 dintre Lessel şi
Hablitschek, relativă la tăierea arborilor dintr-o parte a pădurii Arif cu toate
drepturile şi obligaţiunile prevăzute în contract. Evaluarea acestui aport
stabilindu-se la suma de 3.400.000 lei, Lessel primea 6.800 acţiuni a câte 500
lei fiecare, restul fiind subscris în numerar de ceilalţi membri fondatori.
Societatea era administrată de un consiliu compus din 9 administratori
numiţi pe 4 ani, care trebuiau să depună ca garanţie pentru gestiunea lor câte
15.000 lei în numerar sau obligaţiuni ale statului. Toţi fondatorii societăţii au
devenit membri ai Consiliului de administraţie, numiţi pe patru ani şi cu o
indemnizaţie de 2.000 lei anual fiecare, iar preşedintele 4.000 lei anual.
Preşedinte al societăţii a fost ales Josse Allard, iar vicepreşedinte Otto Petersen.
Jules Lesuisse, directorul Societăţii Generale de Rafinării de Zahăr din
România, Alexandru Lucasiewicz, director la The Bank of Romania LTD,
Virgil Toroceanu, inginer, Alexandru Zănescu, avocat şi Henry Zehender ca
cenzori, iar pe Dimitrie Budişteanu, inginer, Emil Curtovici, procurist la Banca
Generală, Gh. Lazăr, avocat, N. Paraschivescu, avocat şi Bela Szilasi ca cenzori
supleanţi.

Toată

se desfăşoare prin Banca Generală
Română din Bucureşti, care ţinea legătura cu BNR. Societatea, cu autorizarea
Adunării generale, putea, ori de câte ori, solicita sporirea capitalului prin
crearea de noi acţiuni, cu condiţia ca emisiunea precedentă de acţiuni să fie
epuizată. Acţiunile erau la purtător şi proprietatea lor se transmitea de la
persoană la persoană.
La sediul Băncii Generale Române din Bucureşti, în ziua de miercuri
6119 aprilie 1905, a avut loc şedinţa Consiliului de administraţie al societăţii,
condusă de vicepreşedintele Otto Petersen, fiind prezenţi principele Barbu
Ştirbey, E.A. Lessel, G. Angelescu, H. Catargi, E. Colibăşeanu, Moise Halfon,
A Melot, Ion M. Mitilineau şi Const. G. Petraru 13 • În cadrul şedinţei s-a
aprobat alegerea ca preşedinte a lui Josse Allard, iar ca vicepreşedinţi Barbu
Ştirbey şi Otto Petersen. E.A. Lessel, membru în consiliu, a fost desemnat
administrator delegat. În sânul consiliului s-a creat un comitet permanent
compus din Barbu Ştirbey, Otto Petersen, Albert Melot, împreună cu
administratorul delegat E.A. Lessel. Consiliul, în conformitate cu prevederile
art. 22 din statute, a cooptat ca membru pe Albert Lamarche, industriaş din
Liege (Belgia). În data de 11.04.1905 firma societăţii "Argeş" a fost înscrisă în
registrul de firme sociale la nr. 117.
În ziua de 8/21 noiembrie 1905, la sediul Băncii Generale din Bucureşti
a avut loc şedinţa Consiliului de administraţie în care se anunţă demisia lui E.A.
Lessel din funcţia de administrator delegat şi din calitatea de membru
permanent în comitetul de direcţie, pe care acesta o făcuse deja din 10/23
august 1905, în locul său fiind ales Albert Lamarche. De asemenea, Ion M.
13

activitatea

financiară

urma

să

"Monitorul Oficial", nr. 12, 14/27 aprilie 1905, p. 546.
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Mitilineu a fost ales membru în comitetul permanent de direcţie, din care mai
făceau parte: principele Barbu Ştirbey, Otto Petersen, Albert Lamarche şi
Albert Melot, reprezentant al lui Josse Allard. Comitetul permanent de direcţie
"avea puterile cele mai întinse" pentru a conduce afacerile sociale şi pentru
reprezentarea societăţii în faţa autorităţilor publice, instanţelor judecătoreşti şi
al terţelor persoane.
Consiliul, în conformitate cu articolul 4 din statute şi în executarea
hotărârilor din şedinţa din 10/23 august 1905, decide crearea unui birou al
societăţii în Bucureşti, pe strada Doamnei 27, cu începere de la 1 ianuarie
1906 14 .
Potrivit bilanţului general încheiat la 31 decembrie 1905, aprobat de
Adunarea generală ordinară şi extraordinară din 8/31 martie 1905, societatea
avea un capital de 3.750.000 lei, valoarea pădurii exploatate ridicându-se la
2.517.177,90 lei, liniile ferate - 1.659.047,10 lei, fabrica - 496.556,30 lei,
terenurile - 46.688,65 lei, cantinele - 20.635,80 lei, birourile din Bucureşti 4549,59 lei, mărfuri în valoare de 1.040.586,50 lei. Valoarea sumelor datorate
creditorilor se ridica la 1.617.689, 60 lei, iar pentru ratele asupra pădurii lui Gh.
Ştefănescu mai trebuiau plătiţi 650.000 lei. Per total, activul şi pasivul se ridica
la suma de 6.332.333,30 lei. Actele au fost verificate de către cenzorii societăţii,
împreună cu contabilul şef al acesteia, Louis Schwartz.
În data de 18/31 martie 1906, în lipsa preşedintelui societăţii, Josse
Allard, dar în prezenţa vicepreşedintelui, s-a desfăşurat Adunarea generală
ordinară şi extraordinară a societăţii, la care au participat cei mai mari acţionari
şi anume: Banca Generală Română reprezentată prin A. Vogel, care deţinea
330.000 lei din capitalul de 3.400.000 lei al societăţii; Banca S. Halfon Fils,
reprezentată prin Solomon Halfon şi care deţinea 125.000 lei din capital; Banca
J. Allard & Comp. care deţinea 100.000 lei; Josse Allard care deţinea singur
517.500 lei din capital; Emil Lessel senior, care deţinea 725.000 lei din capital;
Iulius Lessel - 80.000 lei din capital; Albert Melot - 10.000 lei; Comptoir de
Corn. et d'lnd care deţinea 350.000 lei; Cassel & Co., care deţinea 125.000 lei;
Alfred Cohn- 34.000 lei; Cavalerul E. de Wonters- 50.000 lei; Contele C. Van
der Straten Ponthoz - 25.000 lei; Vend Wasserman & Comp. - 50.000 lei; S.
Kocherthaler - 50.000 lei; Emil Moscovici - 100.000 lei; St. Antoniu, R.
Angelescu, A. Lucasievici şi H. Zehender câte 15.000 lei fiecare; Hugo
Oppenheim- 66.000 lei; D.G. Many- 20.000 lei, Victor Allard- 50.000 lei şi
Ion M. Mitilineu- 50.000 lei 15 .
Prezentându-se bilanţul pe anul 1905, Otto Petersen caracteriza perioada
ca încheiată în ceea ce priveşte organizarea şi terminarea instalaţiilor şi a
construcţiilor industriale. Fabrica societăţii nu a putut lucra la capacitate
maximă deoarece a fost nevoie de organizarea serviciilor, de terminarea
14
15

"Monitorul Oficial", nr. 187, 23 noiembrie 1905, p. 6398.
"Monitorul Oficial", nr. 1, 1/14 aprilie 1906, p. 44-45.
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de lipsa aproape totală a vagoanelor necesare transportului
a masei lemnoase. S-a terminat linia ferată principală, precum şi
construirea clădirilor anexe, a liniei de racordare, încheindu-se şi semnându-se
actele cu administraţia CFR şi stabilirea legăturii cu liniile statului. Evaluarea
mărfurilor fasonate era destul de moderată, dar se spera că vânzarea şi
transformarea acestor mărfuri va putea duce la rezultate satisfăcătoare într-o
industrie statornică. Adunarea generală a aprobat cooptarea în consiliu a lui
Albert Lamarche şi a înlocuit pe administratorii Emil Lessel senior, Albert
Melot, principele Barbu Ştirbey şi Jacques Elias. Au fost aleşi G. Angelescu,
Albert Melot, E. Lessel, Moise Halfon şi St. Antoniu.
Totodată, au fost realeşi cenzorii şi cenzorii supleanţi, fiind aleşi în locul
lui Elie Curtovich - decedat şi Dimitrie Budişteanu, D.G. Many şi Gh.D.
Moroianu. Prin decizia Adunării generale şi a Consiliului de administraţie,
conform art. 4 din statute, sediul social al societăţii a fost stabilit în Bucureşti,
iar direcţia şi birourile exploatării în Curtea de Argeş.
Activitatea societăţii s-a dezvoltat treptat, diversificându-se pe mai
multe categorii de produse din lemn. Potrivit bilanţului general din 31.12.1907,
vânzările de brad, fag, şindrile, buşteni, lădiţe, traverse, lemne de foc din fag,
rămăşiţe din diverse esenţe, s-au ridicat la suma de 2.183. 956,93 lei. Stocurile
de materiale se ridicaseră în 1907 la valoarea de 1.399.913,80 lei, iar în 1908 la
1.074. 780,80 lei. Cheltuielile generale legate de exploatările forestiere se
ridicaseră în 1907 la 61.7 67 lei, rep lantările pe diverse suprafeţe la suma de
13.251,35 lei, iar manipulări le de lemn de brad, fag şi diverse esenţe la suma de
391.434,45 lei. Calea ferată trebuia întreţinută permanent, sumele cheltuite,
conform bugetului general, la sfărşitul anului 1907, ridicându-se la 321.998 lei.
Trenurile forestiere, supranumite şi "mocăniţa", erau folosite nu numai pentru
transportul buştenilor şi a copacilor tăiaţi, ci şi pentru transportul personalului
medical, al bolnavilor, precum şi al răniţilor, deoarece aveau loc şi multe
accidente. Din cauza acestor accidente, în timp, se va ataşa la garnituri câte un
vagon sanitar cu cruce roşie, foarte cunoscut de către localnici. Locomotivele
tractau două tipuri de vagoane, unul fiind de tip platformă pentru transportul
masei lemnoase, iar altul pentru pasageri. Vagoanele puteau fi mişcate şi fără
locomotivă dispunând de o frână manuală sau semi-mecanizată. Valoarea
liniilor ferate, conform bilanţului din 1907, se ridica la 2.337.458,85 lei, suma
fiind apropiată de valoarea pădurii şi anume: 2.574.441,20 lei. Beneficiul
societăţii la 31.12.1907 a fost de 3.095,54 lei, iar totalul activului şi pasivului a
fost de 8.202.664,89 lei 16 • Sediul societăţii era situat în Bucureşti, pe strada
Doamnei nr. 27.
Potrivit bilanţului general de la 31 decembrie 1909, societatea deţinea
păduri în valoare de 2.594.513,75 lei, linii ferate în valoare de 2.594.840,60 lei,
terenuri în valoare de 185.256,90 lei, ferestraie în valoare de 1.120.471,35 lei,
mărfurilor şi

16

"Monitorul Oficial", nr. 3 din 4/17 aprilie 1909, p. 141.
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cantina- 15.080 lei, amortizări generale- 300.000 lei, iar societatea a obţinut
un beneficiu de 275.768,56 lei. Totalul activului se ridica la suma de
8.839.494,96 lei. Administrator delegat al societăţii era Albert Lamarche, iar
contabil ~ef J. Bas sa 17 • Cenzori ai societăţii erau J. Lesuise, D. G. Many 18 , Al.
1
Zănescu şi D.G. Moroianu.
Exploatările forestiere au dus la mari defrişări, în locul acestora
nemaifăcându-se plantări suficiente, lăsându-se să crească de la sine doar esenţa
moale care era supusă regimului silvic. Totodată, prin despăduririle făcute s-a
favorizat apariţia secetei, sărăcirea vegetaţiei, iar mica industrie locală nu a mai
luat niciun avânt. Patrimoniul forestier privat deţinea 75% din întreaga
suprafaţă împădurită a judeţului Argeş. Fondul forestier particular constituit din
păduri particulare, obşti de moşneni şi instituţii (Casa Şcoalelor, Eforii şi
Academia Română) vor ajunge să deţină o suprafaţă de 141.084 ha în timp ce
20
pădurile statului se întindeau pe o suprafaţă de 51.827 ha . După 1911, 57 de
obşti de moşneni vor ajunge să aibă în proprietate o suprafaţă de 40.000 ha de
pădure, pe care o vor exploata în conformitate cu statutele şi aşezămintele
acestor obşti.
În timpul Primului Război Mondial, după spărtura de la Jiu şi Câineni şi
după luptele de la Sălătruc şi Arefu din 1916, activitatea societăţii a fost
preluată de către germani, mulţi dintre angajaţii străini ai societăţii fiind ofiţeri
în armata de ocupaţie şi care cunoşteau perfect locurile şi topografia munţilor.
Comunele ocupate de către germani au avut mult de suferit fiind arse casele,
bisericile prădate de clopote şi odoare, şcolile fiind transformate în grajduri
pentru cai.
În data de 08.11.1921, la sediul social al societăţii din Bucureşti, strada
Franklin a avut loc şedinţa Adunării generale ordinare şi extraordinare a
societăţii în care a fost prezentat bilanţul general de activitate la 31.12.1920.
Potrivit acestuia capitalul era de 3.750.000 lei, existând rezerve în valoare de
322.418 lei. Valoarea pădurilor se ridica la suma de 3.876.569 lei, funicularul
din Câmpulung 1.204.931 lei, mărfuri şi materiale de tracţiune - 805.739 lei,
birouri la Curtea de Argeş, Bucureşti şi Cumpăna. Societatea primise ca
despăgubiri de război suma de 3.678.627,27 lei, iar pierderile s-au ridicat la
suma de 39.363,94 lei. Bilanţul se încheia la activ şi pasiv cu suma de
48.058.718,52 lei 21 •
17

,,Monitorul Oficial" nr. 23, 30 aprilie/13 mai 1910, pp. 1.047-1.048.
D.G. Many, cetăţean francez, inginer şi profesor de poduri şi şosele din Paris şi Bucureşti,
director al societăţii petroliere Colombia, decedat în 1920.
19
Al. Zănescu, inginer, membru în Consiliul de administraţie al societăţii "Concordia",
întemeietor al societăţii petroliere "Unirea" în 1922 alături de Thomas Masterson, W.N. W.
Lacey, Grigore G. Duca şi Fr. Bossel.
20
Arhivele Naţionale Argeş, colecţia Documente Istorice, pachet XC/12.
21
"Monitorul Oficial" nr. 187, 19 noiembrie 1921, pp. 7925-7926.
18

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

425

Preşedinte

al societăţii era Henry Catargi, director administrativ Gustav
Schmidt, contabili. Wechsler, cenzori J. Lesuisse, M. Şeteanu şi Al. Donescu.
În cadrul şedinţei ţinute Iozeph Sellekaers a arătat că cu ocazia venirii sale la
Bucureşti a făcut verificările registrelor contabile ale societăţii în care au fost
făcute unele modificări. Ca urmare, el a prezentat un nou bilanţ, majorat la activ
şi pasiv cu suma de 624.181,40 lei faţă de primul bilanţ, dar care se încheia cu
aceiaşi pierdere de 39.363,94 lei. Adunarea generală ordinară, luând act de
raportul Consiliului de administraţie şi al cenzorilor, precum şi cele două
bilanţuri care au fost prezentate, a aprobat ultimul bilanţ întocmit de 1.
Sellekaers. Adunarea, ca şi Adunarea generală extraordinară, în unanimitate,
ratifică şi aprobă formalităţile făcute pentru lichidarea societăţii "Argeş" şi
constituirea unei noi societăţi numită "Arif', căreia i se vindea pădurea
Zănoaga, cu toate trupurile şi denumirile ei, în conformitate cu prevederile din
convenţia încheiată cu grupul "Creditul Tehnic" în data de 24.12.1920 şi actul
constitutiv al societăţii Arif publicat în ,,Monitorul Oficial" nr. 26 din
06.05.1921. Sunt numiţi lichidatorii societăţii: Ioan M. Mitilineu, 1. Sellekaers
şi Gustav Schmidt care trebuiau să se conformeze obligaţiilor prevăzute de
Codul comercial care le acorda împutemicirile prevăzute la art. 205.
Societatea Anonimă "Argeş" pentru exploatarea de păduri şi industria
lemnului mai înainte E. Lessel, cu sediul în Bucureşti, strada Franklin, nr. 14,
reprezentată de Al. Zănescu şi Daniel Rolin, administratori delegaţi, autorizaţi
prin decizia Adunării generale extraordinare din 31.12.1920, împreună cu
Banca Românească din Bucureşti, Banca Comerţului din Craiova şi Creditul
Tehnic din Bucureşti fondează pe baza statutelor o societate anonimă pe acţiuni,
sub denumirea de "Arif' societate pentru exploatarea de păduri şi industria
lemnului. Societatea "Argeş" aducea ca aport la constituirea noii societăţi
22
următoarele :
- toate pădurile din munţii Arifului situate în plaiul Loviştea, judeţul
Argeş;

- fondul industrial al exploatării constând în toate terenurile, clădirile,
aprovizionarea cu alimente, mobilier, fabrica din Curtea de Argeş cu
toate instalaţiile sale;
- liniile ferate împreună cu terenurile pe care erau construite, împreună
cu concesiunea obţinută de Emil Lessel de la Ministerul Lucrărilor Publice
transferate la societatea Argeşul prin decizia nr. 515 din 1905 publicată în
"Monitorul Oficial" nr. 233 din 1905 cu toate drepturile şi obligaţiile, precum şi
liniile de pe terenurile CFR din staţia Curtea de Argeş şi cea de racordare cu
linia CFR;
- ateliere, scule, maşini, material rulant în stare de funcţionare, care nu
au fost înstrăinate în 1920 sau 1921;
instalaţiile,

22

Arhivele Naţionale Argeş, fond Tribllllalul jud. Argeş, registru 34/1921, f. 316-329.
https://biblioteca-digitala.ro

426

Ac ta Bacoviensia IX/20 14

- lenmul de brad şi de fag şi oricare esenţe tăiate sau netăiate aflate în
deci orice material lenmos, prelucrat sau neprelucrat aflat în păduri,
depozite, în fabrică şi în staţiile căii ferate înguste şi în gara Curtea de Argeş;
- 400 vagoane lemn de foc şi 25 vagoane cu cherestea;
- material rulant: 6 locomotive cu scule de 100-120 CP, 2 locomotive de
60 CP, 2 de 25 CP defecte, 43 vagoane cu dublă tracţiune cu o capacitate de 1O
tone pentru buşteni, 60 vagoane platformă pentru lenme de foc, 22 vagoane
platformă pentru lenme de foc defecte, 34 vagoane de 5 tone pentru cherestea, 7
vagoane închise pentru inspecţie utilizate pentru mărfuri diverse, 14 vagonete
diverse, cu platforme pentru serviciu;
- imobil aflat în Curtea de Argeş, proprietatea a societăţii în suprafaţă de
23 ha evaluat la 2000 lei hectarul împreună cu toate construcţiile aflate pe el:
spital nou cu anexe din lenm de brad de 125 mp, locuinţe pentru patru
funcţionari şi anexe din lenm de brad de 130 mp, birou tehnic din zidărie cu
anexe de 150 mp, locuinţe pentru frânari (cazarmă din lenm de 100 mp ),
locuinţe pentru doi funcţionari (fost spital) de 75 mp, locuinţe pentru doi
funcţionari, din cărămidă, învelite cu tablă în suprafaţă de 140 mp, magazie de
scânduri acoperită cu tablă şi un depozit de uleiuri în suprafaţă de 400 mp,
locuinţe pentru lucrători (şase corpuri de clădiri) în suprafaţă de 380 mp, sală de
cinematograf cu locuinţă alăturată şi anexe de 600 mp, clădire a fabricii de
tâmplărie din lenm în suprafaţă de 800 mp, clădire principală cu casă de maşini
şi cazane, coş de cărămidă de 30 metri înălţime, hala gaterelor şi circularelor de
brad, hala gaterelor de fag şi şopron pentru circulare, atelier ascuţitorie, castel
de apă, clădirea fabricii de parchete, fabrică de lăzi, clădirea administraţiei, trei
corpuri de locuinţe situate în afara curţii, pentru lucrători, începute şi
neterminate, balastieră, cale ferată îngustă CFR Curtea de Argeş - Cheia
Argeşului de 38 de km cu terenuri şi garaje şi cale ferată principală.
Inventarul se anexa la actul constitutiv, iar actul transcris la nr. 5274 din
14.09.1921 era senmat din partea Băncii Româneşti de N. Bănulescu şi A.
Argintoianu, din partea Creditului Tehnic de E. Brancovici, C. Bâlteanu şi Gh.
Balş, din partea Băncii Comerţului de C. Neamţu, iar din partea Societăţii
Argeş de Daniel Rolin şi AL Zănescu.
După 1920 se va constata o creştere a producţiei de cherestea în
România, care va fi destinată mai mult exportului. Suprafeţele împădurite erau
evaluate între anii 1921-1922 în România la 24,5% din suprafaţa totală a ţării
ocupând locul 3 în Europa după Germania şi Franţa. Exportul lenmului şi al
derivatelor va cunoaşte până în anul 1925 o creştere rapidă, dar nu a reprezentat
o sursă importantă de încasări valutare datorită preţurilor foarte scăzute obţinute
pe piaţa externă.
Noua societate ,,Arif' va activa până în anul1933, când va fi preluată de
către Casa Autonomă a Pădurilor Statului, înfiinţată în 1930 şi care va fi
naţionalizată în anul 1948.
păduri şi
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SERVICIUL SANITAR AL JUDEŢULUI BACĂU
PREZENTARE DE FOND
Angela OANEA
Health Services of Bacau County - a fund presentation
Summary
The archival fond "Health Services of Bacau County" includes documents
created between 1916-1948. The article is a quick look in the inside of the fund but is
not limited to it. Here can be found information about the establishment of the
institution, the legislative framework and its evolution along the years. Extracts from
reports, letters and other documents offer interesting data about health of the
population and its mentality related to hygiene and different aspects of the daily life
Key Words: archival fund, health, hygiene, the establishment of the institution,
population, inspections, county Bacau, diseases, health services.

Fondul arhivistic Serviciul Sanitar al judeţului Bacău a fost preluat de
Arhivele Naţionale Bacău de la Consiliul Popular al judeţului Bacău în
data de 15 august 1968 şi conţine documente din perioada 1916-1948.
Materialul documentar nu este foarte diversificat şi voluminos, dar este
suficient pentru a crea o imagine asupra activităţii acestei instituţii în judeţul
Bacău. Pentru a înţelege modul de funcţionare, competenţa şi rolul pe care l-a
avut în raport cu alte instituţii publice este necesar să studiem mai întâi
legislaţia de înfiinţare.
Prima reglementare privind crearea cadrului instituţional şi organizarea
serviciilor sanitare judeţene este din 24 august 1873, când a fost publicat
Regulamentul pentru Serviciul Sanitar al judeţului 1, iar un an mai târziu se
emitea Legea pentru organizarea sanitară. Aceste acte normative adoptate
stabileau atribuţiile şi modul de funcţionare a instituţiei nou înfiinţate.
La nivelul fiecărui judeţ, Serviciul Sanitar era condus de medicul
primar, care, pentru obţinerea acestui post, trebuia să dea concurs ştiinţific în
faţa prefectului, Consiliului general şi Comitetului permanent al judeţului. El
era numit de către rege la propunerea Ministerului de Interne pe baza
recomandării făcute de către Consiliul Medical Superior. Prin Regulamentul
mai sus amintit erau stabilite atribuţiile medicului primar:
- coordona activitatea poliţiei sanitare;
- controla lucrările medicale de oraş, activitatea medicilor de plăşi ŞI a
primăriilor comunale;
- inspecta spitalele judeţene şi comunale;
către

1
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- supraveghea exercitarea medicinii şi activităţii de farmacie;
- desfăşura activităţi medico-legale, îndeplinind funcţia de medic legist pe
lângă Tribunal, putea să-1 însoţească pe procuror sau pe judecător în deplasările
din judeţ pentru cercetări medico-legale;
- coordona activitatea serviciilor veterinare;
- coordona lucrările privind statistica medicală;
- vizita şi participa la alegerea recruţilor;
- vizita de mai multe ori pe an stabilimentele sanitare publice şi private,
stabilimentele de ape minerale, drogheriile, închisorile, şcolile, stabilimentele
industriale şi fabricile;
- controla salubritatea oraşelor şi satelor;
- cerceta respectarea regulamentelor asupra înmormântărilor ŞI asupra
industriilor insalubre;
- controla executarea măsurilor în privinţa prostituţiei;
- vizita cel puţin o dată pe an toate comunele din aria sa de competenţă şi
cerea intervenţia prefectului sau a Ministrului de Interne pentru luarea măsurilor
corecte privind igiena publică;
- identifica focarul de răspândire a bolilor şi studia cauzele epidemiilor,
propunea măsuri pentru combaterea lor;
- se deplasa la faţa locului şi lua măsuri, cu ajutorul prefectului,
subprefectului şi primarilor, pentru limitarea răspândirii epidemiilor;
- coordona şi supraveghea vaccinarea tuturor copiilor până la împlinirea
vârstei de un an;
- raporta Ministerului de Interne rezultatele vaccinărilor;
- urmărea ca bolnavii săraci din comune să primească ajutorul medical
gratuit necesar; controla activitatea moaşelor;
- inspecta, de cel puţin trei ori pe an, spitalele dependente de administraţiile
judeţene sau comunale;
- examina, în prezenţa medicului spitalului, starea în care se afla materialul
sanitar;
- cerceta registrele spitalului şi constata rezultatul inspecţiei prin încheierea
unui proces-verbal în 2 exemplare pentru spital şi Consiliul Medical Superior;
- supraveghea exercitarea medicinii, activităţii farmaceutice, artei moşitului
şi a micii chirurgii în judeţul său, înregistrând numele medicilor, farmaciştilor,
veterinarilor şi moaşelor care doreau exercitarea medicinii după prezentarea
dreptului de liberă practică;
- la finele fiecărui an calendaristic, medicul primar avea obligaţia să
înainteze Consiliului Medical Superior un raport general asupra activităţii
serviciului sanitar judeţean şi asupra stării de sănătate publică din judeţul de
care răspundea.
Putem concluziona că, prin atribuţiile sale, medicul primar juca un rol
important în activitatea de control a serviciului sanitar la nivel judeţean.
Reprezentanţii instituţiei verificau spitalele private şi cele de stat, farmaciile,
https://biblioteca-digitala.ro
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întreprinderile şi fabricile, răspundeau de igiena
îndeplineau sarcini specifice poliţiei sanitare. Regulamentele şi legile
sanitare apărute ulterior nu au făcut decât să concretizeze şi să detalieze
atribuţiile stabilite anterior.
Înfiinţarea Serviciului Sanitar al judeţului Bacău ar fi avut loc "cam pe
la anul 1897, concomitent cu Serviciul Sanitar al oraşului Bacău" 2 . Despre
activitatea de început a Serviciului Sanitar Judeţean Bacău nu se pot spune
multe lucruri din lipsă de documente. Istoricul Dumitru Zaharia vine cu o
explicaţie în acest sens: "urmaşii doctorului Alexandrescu şi colaboratorii
acestora, după anul 1948, au avut grijă să distrugă toate documentele, cu
informaţii care nu erau pe plac. Au dispărut cele din perioada premergătoare
Primului Război Mondial, din timpul acestui conflict şi din anii următori" 3 .
Încă de la înfiinţare Serviciul Sanitar al judeţului Bacău activa cu un
medic primar, trei doctori de circumscripţii şi opt moaşe care "alergau pe
extinsul teritoriu al judeţului Bacău pe jos şi cu mijloacele de transport ale
timpului pentru îngrijirea şi vindecarea bolnavilor, a celor năpăstuiţi de
accidente, muşcaţi sau răniţi de animalele sălbatice şi lovirile semenilor" 4 . Cu
timpul, numărul angajaţilor va creşte, ajungând ca în anul 1945 Serviciul
Sanitar al judeţului Bacău să aibă un medic şef, 2 şefi de birou, 1 contabil,
impiegat, şofer, persoană de serviciu. Circumscripţiile sanitare rurale aveau, la
sfărşitul anului 1945, un număr de 6-8 angajaţi: medic de circumscripţie, 3
5
agenţi sanitari, moaşă, persoană de serviciu . De la înfiinţare, serviciile sanitare
judeţene se aflau în subordinea Ministerului de Interne, iar începând cu data de
25 aprilie 1922 "serviciile centrale şi exterioare ale Direcţiunii Generale a
Serviciului Sanitar, serviciile ocrotirilor sociale din provinciile alipite
dependente de Ministerul de Interne, precum şi instituţiile de utilitate publică şi
particulară cu caracter de asistenţă sanitară, trec sub autoritatea sau controlul
Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, care, prin această trecere, va purta
denumirea de Ministerul Sănătăţii Publice al Muncii şi Ocrotirilor Sociale" 6 .
Astfel, serviciile sanitare judeţene, începând cu această dată, trec în subordinea
directă a acestui Minister.
Primele documente păstrate în fondul arhivistic Serviciul Sanitar al
Judeţului Bacău sunt din anul 1916 şi au fost emise de către Comitetul Regional
Sanitar Bacău, care se afla în subordinea Ministerului de Război. Din
corespondenţa păstrată rezultă implicarea Comitetului, alături de autorităţile
publice locale, în special Prefectura judeţului Bacău şi Primăria oraşului Bacău,
în organizarea înmormântării soldaţilor. Astfel, prin adresa nr. 149 din 15
februarie 1917, Primăria Bacău îl informa pe preşedintele Comitetului Regional
publică şi

Gr. Grigorovici, Bacău/ din trecut şi de azi, anul1933, p. 134.
Dumitru Zaharia, Bacău, istorie adevărată, Editura Babel, Bacău, 2013, p. 583.
4
Ibidem, p. 581.
5
Arhivele Naţionale Bacău, fond Serviciul Sanitar al judeţului Bacău, d. 10/1945, f. 6.
6
"Monitorul Oficial" nr. 16 din 25 aprilie 1922, p. 729.
2
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Bacău despre "cheltuirea sumei de 1030,50 lei pentru înhumarea a 2
67 soldaţi amici şi 7 soldaţi inamici decedaţi în Spitalul Bacău în
intervalul 29 ianuarie 1917 - 15 februarie 1917"7 • Din această perioadă s-au
păstrat documente referitoare la aprovizionarea şi amenajarea unor spitale,
efectuarea plăţilor şi întreţinerea cadrelor militare etc.
După Primul Război Mondial are loc reorganizarea administrativsanitară. Prin Decretul-Lege nr. 1627 din 27 aprilie 1919 vechiul Regat se
împărţea în 7 regiuni sanitare. Regiunea VI cuprindea judeţele: Rârnnicu-Sărat,
Putna, Bacău, Roman şi Neamţ, cu reşedinţa în oraşul Bacău. Toate instituţiile
şi serviciile sanitare dintr-o regiune treceau sub autoritatea şi controlul şefului
.
··8
regmnn
.
Instituţia înfiinţată se numea Direcţia Generală a Serviciilor Sanitare,
Regiunea VI Sanitară, iar Serviciul Sanitar al judeţului Bacău funcţiona în
subordinea ei. Din păcate, nu există documente care să reflecte activitatea
Direcţiei, însă, analizând registrele de inventar ale bunurilor, întocmite de
fiecare instituţie sanitară, observăm că acestea erau vizate şi purtau ştampila
instituţiei mai sus menţionate. În consecinţă, putem concluziona că Direcţia
Generală a Serviciilor Sanitare, Regiunea VI Sanitară aproba cheltuirea sumelor
pentru achiziţionarea materialelor necesare funcţionării instituţiilor sanitare
aflate în subordine.
Sarcinile serviciilor sanitare regionale erau stabilite prin prisma
atribuţiilor enumerate la art. 5 din Regulament pentru inspectorul general şef al
regiunii care:
- conducea şi supraveghea toate serviciile sanitare şi instituţiile sanitare umane
ce depindeau de regiunea respectivă;
- lua măsuri împotriva epidemiilor din regiunea sa;
-întocmea pentru regiunea sa toate actele anchetelor disciplinare;
- supraveghea exercitarea medicinii şi activităţii farmaceutice din regiune sa,
conform legilor şi regulamentelor în vigoare;
- inspecta stabilimentele publice şi private: spitalele, ospiciile, matemităţile,
stabilimentele de ape minerale, balneare, întreprinderile şi fabricile, controla
condiţiile de igienă din penitenciare, şcoli publice şi private etc.;
-avea acelaşi drept de control asupra aşezămintelor de asistenţă şi educaţie
privată cărora le putea impune măsuri sanitare;
- acorda avizul, după îndeplinirea tuturor formelor legale, pentru înfiinţarea
aşezămintelor private şi anume: spitale, instituţii pentru naşteri, alienaţi,
instituţii pentru co~ii abandonaţi, diferite ospicii şi orice alte instituţii sanitare
sub orice denumire .

Sanitar

ofiţeri,

Arhivele Naţionale Bacău, fond cit., d. 111916, f. 10.
Decret-Lege pentru împărţirea pe regiuni, publicat în "Monitorul Oficial" nr. 9 din 27 aprilie
1919, p. 427.
9
Regulament pentru regiunile sanitare, înfiinţate prin Decretul-Lege din 28 aprilie 1919,
publicat "Monitorul Oficial" nr. 66 din 9 iulie 1919, p. 3588.
7

8
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O nouă organizare a serviciilor sanitare şi de ocrotire exterioare are loc
prin publicarea Legii sanitare şi de ocrotire din 14 iulie 1930 10 . Administraţia
sanitară şi de ocrotire a ţării se împărţea în 7 regiuni sanitare şi de ocrotire, cu
reşedinţele în Bucureşti, Iaşi, Chişinău, Cernăuţi, Cluj, Timişoara şi Craiova.
După cum se poate observa oraşul Bacău nu mai este centrul regional, locul lui
fiind preluat de către Iaşi, iar Serviciul Sanitar al Judeţului Bacău se va afla sub
coordonarea Inspectoratului General Sanitar al Regiunii VI Iaşi.
Analizând prevederile legii, putem observa extinderea atribuţiilor
serviciilor sanitare judeţene şi implicarea lor în activitatea instituţiilor publice
locale în vederea ocrotirii şi protejării sănătăţii populaţiei. Medicul primar este
în continuare conducătorul serviciului sanitar şi de ocrotire din judeţ,
menţinându-şi vechile atribuţii la care se adaugă unele noi:
- coordona măsurile luate din iniţiativa locală;
- dădea avizul asupra creării instituţiilor propuse de comune;
- veghea asupra executării hotărârilor consiliului de igienă şi ocrotire judeţean;
- intervenea în întocmirea bugetului autorităţilor locale pentru alocarea
sumelor necesare nevoilor sanitare şi de ocrotire.
Începând cu această dată serviciile sanitare judeţene devin organe
coercitive, având dreptul de a aplica amenzi, în concordanţă cu legile şi
regulamentele sanitare, pentru nerespectarea măsurilor legate de salubritatea
publică, igiena şcolară, siguranţa alimentelor, combaterea bolilor venerice etc.
Prin această lege se înfiinţează o nouă instituţie, Consiliul de igienă şi
ocrotire judeţean, în care medicul primar de judeţ era vicepreşedinte. Consiliul
de igienă era un organ deliberativ, hotărârile sale erau executarii, fiind în drept
a autoriza, din punct de vedere sanitar, funcţionarea tuturor întreprinderilor
industriale şi comerciale de orice fel.
Activitatea Consiliului de igienă al judeţului Bacău este reflectată în
documentele păstrate în fondul arhivistic aparţinând Serviciului Sanitar al
judeţului Bacău. În registrul de şedinţe ordinare ale Consiliului de Igienă se
înregistrau următoarele informaţii: numele membrilor Consiliului, prezenţa,
lucrările discutate. Din informaţiile furnizate, aflăm că la nivelul anului 1930
luna septembrie Consiliul de igienă avea următoarea componenţă: Panait
Topliceanu - funcţia primar, calitatea preşedinte; D.A. Tihan - funcţia medic
şef, calitatea vicepreşedinte; Ernest Venier- funcţia avocat, calitatea membru;
Dr. Crăciunescu- funcţia medic laborator, calitatea membru; Dr. Th. Iamandifuncţia medic primar Spital, calitatea membru; Dr. P. Adam- funcţia doctor,
calitatea membru; Dr. 1. Pastia- funcţia medic primar, calitatea membru; Dr. 1.
Muntianu - funcţia medic căpitan, calitatea membru; Dr. 1. Nastasă - funcţia
medic Circa II, calitatea membru; ing. F. Hudic - funcţia inginer, calitatea
membru; farm. M. Malhasovici - funcţia farmacist, calitatea membru; D.
Petrescu - funcţia medic veterinar, calitatea membru; V. Staver - funcţia medic
10

Legea sanitară şi de ocrotire, publicată în "Monitorul Oficial" nr. 154 din 14 iulie 1930.
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veterinar, calitatea membru; Diea Polţer- funcţia chimist, calitatea membru; av.
Dalban - funcţia avocat, calitatea membru; N.N. Damian- funcţia directorul
Băncii Comerciale, calitatea membru; St. Lavandoschi - funcţia doctor,
calitatea membru. Componenţa Consiliului de Igienă se va schimba, în decursul
anilor participând atât arhitecţii Gh. Sterian, N. Lupu cât şi profesori, institutori,
chestori de poliţie, reprezentanţi ai camerelor de Muncă şi de Comerţ etc. 11
De-a lungul timpului, Consiliul de Igienă al judeţului Bacău va elibera
autorizaţii sanitare de funcţionare pentru restaurante, cârciumi, brutării, cazane
de fabricarea ţuicii, prăvălii cu încălţăminte, depozite de produse petroliere,
magazine de pielărie şi încălţăminte, fabrici etc. 12
Din corespondenţa păstrată se poate observa o colaborare strânsă între
Serviciul Sanitar al judeţului Bacău şi Oficiul Naţional I.O.V.R. în vederea
sprijinirii invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război. În acest sens, la
solicitarea Oficiului Naţional I.O.V.R. şi prin dispoziţia şefului Serviciului
Sanitar al judeţului Bacău, a fost constituit Oficiul Judeţean I.O.V.R, format din
următorii membri: generalul Badiu, Ion Vrabie - grad inferior, doamna
Davidescu- văduvă de război 13 .
Aceste instituţii aveau rolul de a facilita şi a interveni acolo unde era
posibil în soluţionarea diverselor probleme cu care se confruntau invalizii,
orfanii şi văduvele de război: găsirea unui loc de muncă, scutirea de taxe pentru
şcolarizare, acordarea lemnelor de foc, acordarea carnetelor de reducere pentru
C.F.R., ajutoarelor de stat etc. În circulara Ministerului Sănătăţii şi Asistenţei
Sociale nr. 16305 din 24 martie 1939 se stipula că: "pentru a veni în ajutorul
lumii I.O.V. şi în special a văduvelor de război care sunt induse în eroare de
către anumiţi indivizi/samsari promiţându-le obţinerea diferitor înlesniri de la
Centrala Eforiei Generale I.O.V.F.L. ajutoare băneşti, majorări de pensii,
transferări dintr-o localitate în alta sau din provincie în Bucureşti cerându-le în
schimb diferite sume de bani, fără a le putea aduce aceste servicii, cu onoare vă
rugăm, să binevoiţi a dispune ca prin mijloacele de care dispuneţi să se aducă la
cunoştinţa lumii I.O.V. că pentru orice nevoie ar avea să se adreseze numai
autorităţilor constituite ale statului, care le vor primi cererile, le vor soluţiona în
cadrul legilor în vigoare, fără nici o obligaţie pecuniară pentru serviciile
respective" 14 •
Legea sanitară şi de ocrotire din anul 1940 păstra atribuţiile serviciilor
sanitare judeţene stabilite prin vechile reglementări. În continuare, serviciile
sanitare judeţene vegheau şi coordonau activitatea instituţiilor sanitare aflate în
subordine. Fondul arhivistic Serviciul Sanitar al judeţului Bacău conţine
numeroase procese-verbale de inspecţie şi de inventariere a bunurilor deţinute
11
12
13
14

Arhivele Naţionale Bacău, fond cit., d. 411930, f. 1.
Idem, dosare cu autorizaţii: d. 2/1935,411937,3-5/1938,411943 etc.
ldem, d. 111934, f. 7.
ldem, d. 2/1938, f. 13.
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de unităţile sanitare. Exemplificăm cu un fragment dintr-un proces-verbal de
inventariere întocmit pentru Spitalul "Pavel şi Ana Cristea" Bacău.
"0 clădire cu un corp principal împreună cu cele două aripi extremităţile
lor, suprafaţă totală 1321 m.p. x 4000 = 5284000. Pavilioanele clădirii ce
servesc de spital sunt din cărămidă cu planşeu de beton armat cu parter şi etaj,
învelite cu tablă zincată, în care funcţionează următoarele servicii:
Secţia chirurgicală are 14 saloane pentru bolnavi, sală de pansament,
sală de operaţie, sală de sterilizare, 1 cameră pentru acumulatoare pentru curent
electric, una cameră cabinet medical, 1 cameră muzeu cu piese anatomice, 9
closete, 2 camere pentru băi, 4 camere pentru personalul de serviciu, 2 camere
locuinţe sub-chirurg, 1 cameră pentru lenjerie, 1 cameră locuinţe infirmieri.
Secţia medicală are 12 saloane pentru bolnavi, 2 camere serviciu de
radiologie, 1 cameră farmacie, 1 sala de pansament, 1 cameră cabinet medic
primar, una cameră de gardă, 4 băi, 9 closete pentru bolnavi şi personal, 2
locuinţe din care 1 a farmacistului, 2 camere subchirurg, 4 camere personal de
serVICIU.
Pavilion administrativ. Acest pavilion este legat cu clădirea principală
printr-un coridor. Pavilionul se compune din următoarele încăperi: camera de
consiliu medical şi cabinetul directorului, cancelaria administraţiei, 1 cameră
bucătărie, 1 cameră magazie efecte spitaliceşti, 1 cameră pentru alimente, 2
camere spălătorie, 1 cameră pentru personalul de serviciu.
Alte clădiri
a) pavilionul de izolare pentru bolnavii contagioşi
b) camera mortuară
c) camera portarului
d) crematoriu
e) garaj pentru automobile
f) capelă Biserică
g) o magazie
Pavilionul Ambulatoriu Policlinic are 11 camere este construit din
cărămidă, planşeu! fiind din beton armat. .. " 15
Unităţile sanitare erau verificate şi de către reprezentanţii Ministerului
Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale. În urma controlului efectuat de către G.
Grigorescu, inspectorul general financiar din cadrul ministerului respectiv, în
data de 10 iulie 1942 la aceeaşi unitate sanitară constatată că: "Spitalul este
condus de către dr. Vasile Pătrăşcanu, medic primar care are funcţia de director.
Este bine întreţinut, s-au făcut reparaţii utile. Acum este în plină activitate,
amenajându-se în spital locuri pentru un număr de 127 ostaşi. Curtea spitalului
a fost transformată într-o vastă grădină în care s-au cultivat tot felul de
zarzavaturi" 16 .
15
16

Idem, d. 3/1940, f. 25-27.
ldem, d. 211942, f. 8.
https://biblioteca-digitala.ro

434

Acta Bacoviensia IX/2014

Având în vedere situaţia grea prin care trecea ţara în acea perioadă,
propunerile şi solicitările venite din partea unor unităţi sanitare erau irealiste.
De aceea, medicul primar al Serviciului Sanitar al judeţului Bacău trebuia să
ţină cont în primul rând de priorităţile vremii, de nevoile oamenilor, de
resursele financiare limitate de care dispunea instituţia şi să dea dovadă de
responsabilitate în luarea deciziilor. Medicul Circumscripţiei Sanitare Tescani
arăta printr-o scrisoare necesitatea "înfiinţării unui institut de spitalizare, cu atât
mai mult cu cât azi numărul populaţiei s-a mărit, iar condiţiile de viaţă au
devenit atât de grele încât procentul de morbiditatea a crescut. Încă din anul
1915, când s-a construit Dispensarul din Tescani s-a prevăzut în planul de
construcţie şi 2 săli pentru spitalizarea bolnavilor săraci din regiune. De pe
atunci, medicul primar al judeţului Bacău, dr. 1. Pastia, căruia i se datorează
aproape în întregime recunoştinţa populaţiei pentru construcţia acestui
dispensar, a observat, aceasta constatându-se din însuşi planul de construcţie
întocmit, că pentru populaţia aceasta numeroasă, în majoritatea săracă, cu un
procent de morbiditate foarte ridicat, nevoia unui institut de spitalizare temporar
se impunea în mod imperios. În decursul anilor însă, acest dispensar n-a
funcţionat decât pentru consultaţii ambulatorii şi numai în epoci foarte rare şi pe
timp foarte scurt ca infirmerie de izolare pentru scarlatină. Dar nici atunci n-a
putut funcţiona în condiţiuni potrivite, tocmai pentru motivul că nu au fost
instalate materiale suficiente şi nu era prevăzut cu personal, prezentând doar un
caracter de provizorat. Faţă de această situaţie şi potrivit spiritului vremii şi a
concepţiei sociale de azi, pentru a veni cu adevărat în ajutorul sătenilor şi a
lucrătorilor din regiune, propunem şi rugăm să binevoiţi a interveni să ni se
aprobe să înfiinţăm o infirmerie permanentă, ca să fie la îndemâna sătenilor, cât
şi a lucrătorilor, care azi nu au nici un fel de asistenţă în apropiere" 17 .
În urma analizei solicitării, medicul primar al judeţului Bacău a decis:
"1. Nu e momentul de a înfiinţa noi instituţii spitaliceşti. Sunt alte
trebuinţe urgente în ţinuturile recuperate. De altfel bugetul actual nu ar permitea
aceasta. În principiu atât Ministerul, cât şi noi personal suntem în contra
instituţiilor mici şi fără randamentul spitalelor mici mixte. Chiar din cele
existente Ministerul caută a desfiinţa.
2. În ce priveşte să existe acolo o infirmerie permanentă. Aceasta poate
funcţiona cu efectele şi paturile existente, la care veţi adăuga şi puţinul
instrumentar ce i-ar mai trebui, strângând de la celelalte instituţii, unde sunt
instrumente de prisos. În aceste infirmerii s-ar putea primi: naşteri normale,
cazuri grave de accidente, boli contagioase, pe timp scurt până la internare în
spitalul apropiat" 18 •
Serviciul Sanitar al judeţului Bacău era instituţia care coordona întreaga
activitate de limitarea răspândirii epidemiilor din anii 1940-1945 prin
17
18

Idem, d. 311941, f. 54.
Ibidem, f. 56.
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identificarea focarelor, luarea măsurilor medicale, colaborarea cu autorităţile
locale, implicarea cadrelor medicale, preoţilor şi învăţătorilor din localităţile
rurale. Analiza evoluţiei stării de sănătate a populaţiei se realiza pe baza datelor
furnizate de către medicii circumscripţiilor sanitare care întocmeau dări de
seamă foarte minuţioase, însoţite adeseori de schiţe ce ilustrau modul de
răspândire a bolilor contagioase.
În darea de seamă asupra epidemiei din satul Ulm, comuna Buhoci din
anul 1945, situaţia se prezenta astfel: "satul numără în prezent 306 de familii.
Populaţia este formată cam 70% din catolici, iar restul de 30% ortodocşi din
care 90% sunt ţigani. Această populaţie de ţigani ocupă 2 cartiere bine
delimitate unul mai mic în marginea nord-vestică a satului, iar altul mai mare în
marginea sud-estică, populaţia catolică ocupă centrul satului. Locuitorii sunt în
general agricultori şi crescători de vite, unii ocupându-se chiar cu negoţul de
vite, făcând vânzări şi cumpărări între locuitorii din satele vecine şi Bacău .
Apoi fac cărăuşie cu lemne din pădurile Statului. Sunt mari consumatori de
băuturi alcoolice şi de vinuri. Economicul locuitorilor este în general bun la
catolici şi rău la ţigani. Starea higienică este în general mediocră, dar în special
rea în cartierele de ţigani . Sursa de contagiune a fost epidemia de tifos
exantematic din satul Holt, comuna Săuceşti, care se găseşte doar la 3 km de
satul Ulm. Contagiunea s-a făcut prin ocupaţia zilnică, rude prieteni, iar
întinderea epidemiei prin nunţi, hore, cârciumi, întruniri. Maximum epidemiei a
ajuns în februarie 1945 când au murit 3 persoane.
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Epidemia din această localitate cunoaşte 3 etape. Prima etapă izbucneşte
în cartierul ţigănesc vestic cu 5 cazuri, pe hartă haşurat cu verde. Urmează o
perioadă de linişte pentru ca la 13 .01.1945 să izbucnească din nou marcând 40
de cazuri şi cuprinzând întregul cartier pomenit mai sus.
Al 2-lea ciclu începe pe 6 februarie 1945 care, după cum se vede pe
hartă, nu ar fi separat de primul ci propriu zis în continuare şi în strânsă legătură
unul cu altul. Caracteristic însă este că a cuprins cartierul ţigănesc de est,
haşurat cu maro, cuprinzând 53 de cazuri.
În fme, al 3-lea ciclu începe pe data de 2 mai 1945, cuprinde un număr
de 24 de familii cu 15 cazuri. De această dată sectorul cuprins este cel de mijloc
al satului, compus din populaţia catolică. Contagiunea făcându-se prin ţiganii
cerşetori, meseriaşi etc.
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publică, politico-culturală" 19 .

Un alt raport prezintă situaţia în Circumscripţia sanitară Tescani "de la 1
ianuarie 1945 şi până la 1 decembrie 1945 epidemia de tifos exantematic în
Circ. Tescani a numărat 31 de bolnavi confirmaţi şi izolaţi în spitale, cu 29 de
vindecări şi 2 decese.
19

Idem, d. 13/1944, f. 59.
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1) Primul caz descoperit anul acesta în circ. Tescani a fost la data de
02.02.1945 în satul Năsuieşti din corn. Nadişa. Epidemia a trenat apoi în acest
sat până în luna aprilie, rezumându-se la 11 cazuri.
Un al 2-lea focar epidemie, restrâns numai la 3 cazuri, a fost în corn.
Bereşti- Tazlău, cu 2 cazuri în luna martie, iar al 3 în satul Prisaca în luna iunie.
În comuna de reşedinţă Tescani au fost numai două cazuri de tifos
exantematic, fără raportul epidemiologic între ele, unul în satul Sârbi, iar
celălalt în satul Româneşti, în cursul lunilor martie şi aprilie.
Epidemia recentă din corn. Ardeoani începută la sfârşitul lunii
septembrie şi până la 6.11.1945 a însumat 15 bolnavi confirmaţi, repartizaţi pe
4 familii, rude între ele.
2) Pe sate şi pe familii situaţia s-a prezentat astfel:
- satul Năneşti, corn. Nadişa: 7 familii infectate din 83;
- satul Bereşti- Tazlău: 1 familie infectată din 413;
- satul Prisaca, corn. Bereşti- Tazlău: 1 familie din 133;
-satul Sârbi, corn. Tescani: 1 familie din 125;
- satul Româneşti, corn. Tescani: 1 familie din 65;
- satul Ardeoani, corn. Ardeoani: 3 familii din 301;
- satul Ilieşti, corn. Ardeoani: 1 familie din 118.
3) Repartizarea pe vârstă
- de la 1 la 5 ani
5 bolnavi
-de la 5 -10 ani
1 bolnav
-de la 10-20 ani
7 bolnavi
-de la 20-30 ani
8 bolnavi
-de la 40-50 ani
4 bolnavi
-de la 50-60 ani
3 bolnavi
Se constată că vârstele cele mai vulnerabile au fost cele între 10-30 ani.
4) Mortalitatea şi cauzele ei
Din 31 de bolnavi de tifos exantematic au decedat 2, ceea ce reprezintă
un procent de 6,5 %. Cauzele morţii au fost: gangrena gambei de septicemie,
insuficienţa miocardului.
5) Ciclul epidemiologic
S-a constatat un ciclu epidemiologic în intervalul martie - aprilie - mai
în comunele Nadişa, Bereşti- Tazlău, Tescani şi un al doilea ciclu în intervalul
octombrie- noiembrie în corn. Ardeoani. Între ambele intervale epidemiologice
şi între diferite focare din comunele respective nu a existat o legătură de
cauzalitate.
6) Caracterul epidemiei
Aproape fără excepţie, forma infecţiunii a fost uşoară, predominând
formele fruste şi abortive.
7) Izolarea bolnavilor s-a făcut fără întârzieri în spitalele care se aflau în
apropierea focarelor: Spitalul Moineşti cu 25 bolnavi izolaţi, Valea Rea cu 5
bolnavi, Bacău cu 1 bolnav.
https://biblioteca-digitala.ro
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8) Sursa de infecţie a fost aproape exclusiv exogenă. Astfel, cazul nr. 1
din tabel a venit bolnav de pe front. Cazul nr. 2 care a determinat epidemia din
satul Năneşti s-a contaminat în timpul vizitei pe care a făcut-o la rudele sale din
corn. Oneşti. Cazurile nr. 12 şi 13 s-au îmbolnăvit din trenuri şi din
promiscuitatea gării, în timpul transportului de la unitate militară. Cazul nr. 15 a
făcut boala infectându-se în gara Mărăşeşti, unde a fost reţinut timp de 2
săptămâni de către armatele aliate.
În ceea ce priveşte epidemia din corn. Ardeoani, sursa de infecţie nu a
putut fi stabilită, în timp ce filaţiunea cazurilor este evidentă, toate cele 4 familii
contaminate fiind înrudite.
9) Starea social-economică a bolnavilor: 29 bolnavi sunt agricultori, 1
bolnav este învăţător, 1 bolnav este subofiţer.
Starea materială a bolnavilor a fost: în 5 cazuri stare materială bună, 16
cazuri stare materială mediocră, 1O cazuri stare materială submediocră. Se
constată că şi la cei cu oarecare posibilităţi materiale, promiscuitatea şi lipsa
igienei a fost remarcată ca un focar favorizant al epidemiei.
10) Contacţii (rude, vecini) au fost izolaţi la domiciliu şi controlaţi zilnic
de agenţii sanitari şi de medic cu prilejul inspecţiilor şi operaţiunilor de
combatere şi profilaxie.
11) S-au ţinut două conferinţe cu subiecte privind combaterea
epidemiei: una în comuna de reşedinţă Tescani la primărie, unde au fost adunaţi
gospodarii satelor, iar a doua cu corpul didactic din plasă convocaţi la cercul
cultural. De asemenea, cu prilejul inspecţiilor în şcoli s-a explicat întotdeauna
elevilor pericolul tifosului exantematic, modul de contagiune şi metodele de
combatere şi profilaxie.
12) S-a constatat că de cele mai adesea ori populaţia nu este convinsă că
păduchele este agentul care transmite infecţiunea exantematică. De asemenea,
consideră parazitarea ca un fapt oarecum natural. S-au înregistrat unele
rezistenţe la izolarea bolnavilor în spitale, care au fost învinse cu dificultăţi şi
astăzi o mare parte din populaţie consideră spitalul un loc periculos.
S-au efectuat 89 etuvări la locuinţele contaminate şi aproximativ 80 de
etuvări la locuinţe suspecte. A fost utilizat în acest scop cuptorul de deparazitare
mobil Md. Vasilescu, au mai fost efectuate 48 de tunderi, 490 petrolizări, 160
deparazitări prin fierbere, 70 de locuinţe văruite la solicitarea noastră"20 •
Cele mai răspândite boli în perioada 1944-1945 erau tifosul
exantematic, sifilisul, pelagra, febra tifoidă, pneumonia 21 • În combaterea
extinderii epidemiilor au existat o serie de dificultăţi, în primul rând lipsa
mijloacelor de transport, a medicamentelor, jandarmii şi autorităţile comunale
nu-şi puteau exercita în toate cazurile autoritatea în izolarea bolnavilor întrucât
aceştia se opuneau. Combaterea epidemiei a impus crearea în unele comune a
20
21

Idem, d. 1311944, f. 54-56.
Ibidem, f. 96.
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unor comitete locale pentru protejarea sănătăţii populaţiei. Din ordinul
prefectului, medicul şef al Serviciului Sanitar al judeţului Bacău, doctorul Gh.
Alexandrescu, făcea deplasări în judeţ inspectând spitalele unde constata lipsa
pansamentelor şi medicamentelor, personal insuficient, pavilioane
neîncăpătoare, lipsa banilor pentru hrana bolnavilor şi nici situaţia şcolilor nu
era mai bună. Imaginea inspecţiei făcută în comuna Dornniţa Maria este
reflectată în procesul-verbal încheiat: localuri întreţinute murdar, copiii sunt
subnutriţi, anemici, neîngrijiţi, neîmbrăcaţi adecvat şi fără educaţie igienică, nu
exista cantină şcolară.
Posturile de jandarmi aveau localuri insalubre şi murdar întreţinute,
soldaţii fără educaţie ostăşească. Baia comunală nu funcţiona din cauza
conductelor sparte. Au fost verificate localurile publice care erau întreţinute
murdar, frizeriile erau insalubre, la fel şi cizmăriile. În casele controlate "era o
mizerie, o murdărie cum mintea omenească n-o poate zugrăvi" 22 .
În fondul arhivistic prezentat mai sunt dosare cu procese-verbale de
inspecţie încheiate atât de şeful Serviciului, doctorul Gh. Alexandrescu, cât şi
de alţi medici. De asemenea, se găsesc şi o serie de rapoarte întocmite pentru
Ministerul Sănătăţii, tabele, corespondenţă etc.
Situaţia sanitară în judeţul Bacău din anul 1945 este prezentată într-un
raport, din care cităm:
"1. Situaţia sanitară
Chiar pe timp de pace situaţia sanitară a judeţului nu era dintre cele mai
bune. Datorită evenimentelor din ultima jumătate a anului 1944, când populaţia
a suferit privaţiuni de diferite ordine, dar mai cu seamă din cauza lipsei
asistenţei medicale, a medicamentelor, alimentelor, îmbrăcămintei etc. starea
sanitară s-a înrăutăţit.
Astfel, tuberculoza face ravagii în masele poporului de la periferia
oraşelor, satelor sărăcăcioase din cauza lipsei totale de asistenţă, izolare etc.,
tuberculoşii rămaşi în mediul familiar hrănind cu doze masive de bacili restul
membrilor conlocuitori. În total avem o evidenţă aproximativă, 200 de bolnavi
în evoluţie şi peste 1500 forme latente cronice. Am intervenit la Liga Operelor
Sociale, Liga pentru profilaxia Tuberculozei, Crucea Roşie şi Ministerul
Sănătăţii pentru ca de comun acord să se găsească o soluţie de a se amenaja un
local pentru izolarea şi tratarea bolnavilor T.B.C. Am propus Ministerului
Sănătăţii să facă convenţie cu Ministerul Justiţiei să ne dea Sanatoriul de T.B.C.
din Tg. Ocna întrucât deţinuţii nu mai sunt şi locul este lăsat cu toată instalaţia
în părăsire. Am mai propus, dacă nu se definitivează convenţia, să se închirieze
conacul compus din circa 18 camere de la Fântânele, aparţinând Prinţesei de
Wid, unde pot fi instalate 60 de paturi.
Sifilisul tinde să ia proporţii extraordinare. Avem în judeţ 2000 de
cazuri de sifilis, dintre care 500 cazuri infecţioase. Cu materialul medicamentos
22
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ce ni s-a dat de la Ministerul Sănătăţii 220 de fiole de Bismosoe şi 100 de fiole
Brivd de Hg. nu ajunge să facă nici câte o injecţie de fiecare bolnav.
Pelagra. În jud. Bacău au fost înregistrate peste 600 cazuri de pelagră.
Astăzi, când alimentaţia este deficitară calitativ, ne aşteptăm la dublarea
bolnavilor.
Paludism. În total 160 de cazuri înscrise, probabil că numărul se va
mări. Avem în depozit şi am dat tuturor serviciilor suficiente cantităţi de
chinină, atelerină, pentru a face faţă bolii.
Scabia. În şcoli, în rândul populaţiei rurale şi chiar urbane, scabia care-i
certificatul murdăriei, bântuie fără să-i putem veni în ajutor decât în mod sumar.
În afară de tifos exantematic, încât actualmente facem tratamentul în
oraşul Bacău, avem febra tifoidă 1 caz în oraşul Bacău, difterie 1 caz în corn.
Călugăra.

II. Situa ia

instituţiilor

sanitare

Circumscripţiile Circumscripţiile

rurale din

rurale din

judeţul Bacău

judeţul Bacău

Bereşti- Bistriţa

Parincea

Bogdăneşti

Răcăciuni

Brusturoasa

Răcătău

Că iuţi

Secuieni

Comăneşti

Scorţeni

Dărmăneşti

Tg.

Dornniţa

Maria
Ferdinand
Gârleni
Glod uri

Circumscripţii

urbane
Oraş Bacău
Oraş Bacău

circ. II
Oraş Tg. Ocna

Spitale
mixte
Tg. Ocna

Spitale de
specialitate
Spitalul ,,Pavel
Ana Cristea"

şi

Moineşti

Parincea
Valea Rea

Trotuş

Tescani
Tamaşi

Valea Rea
Moineşti

Mărgineni
Măgireşti
Oneşti

În afară de aceste instituţii aparţinând Ministerului Sănătăţii, existau şi
de asistenţă ale societăţilor şi comunităţilor particulare:
1. ,,Materna" maternitatea comunităţii evreieşti
2. "Policlinici" ale Apărării Patriotice
III. Situaţia medicamentelor şi igiena localurilor
Sunt unele medicamente care lipsesc completamente, încât instituţiile de
mai sus nu-şi pot executa activitatea. Starea de salubritate, în general, a
localurilor comerciale industriale, cât şi a locuinţelor particulare, lasă de dorit,
instituţii
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nu se pot aplica amenzi răuvoitorilor şi contravenienţilor pentru că, deşi
primesc somaţii, amenzile nu sunt plătite.
IV. Epidemiile ce bântuie
În judeţ bântuie epidemia de tifos exantematic repartizat în 14 localităţi.
În total 50 de cazuri. Epidemia este în scădere. Propriu-zis infecţia a fost în
judeţ împărţită de diferiţi agenţi care prin diferite misiuni în raza judeţului,
coloane venite după petrol şi sare, diferite afaceri, cereale, mărfuri, cerşetori
etc. au adus agenţi patogeni din focarele epidemiei masive din judeţele Baia,
Suceava, Rădăuţi, Iaşi etc. " 23
Documentele păstrate reflectă intervenţia Ministerului Afacerilor Interne
în combaterea pericolului tifosului exantematic, care prezenta aspecte din ce în
ce mai grave. În acord cu Ministerul Sănătăţii a fost emis în data de 29
octombrie 1945 ordinul M.A.I. prin care prefecţii de judeţ trebuiau să ia
"următoarele măsuri:
1. Să se constituie Comitetul de Sănătate Judeţean, format din
reprezentanţii autorităţilor civile şi militare, a tuturor societăţilor de asistenţă şi

ocrotire, reprezentanţi ai formaţiunilor democratice care au misiunea de a
asigura colaborarea tuturor factorilor enumeraţi. Prezidarea Comitetului va fi
făcută de către prefect;
2. Prefectul judeţului va lua măsuri ca dispoziţiile şi hotărârile stabilite
pentru combaterea tifosului să aibă concursul tuturor organelor;
3. Prefectul judeţului va lua măsuri pentru a pune la dispoziţie mijloace
necesare pentru procurarea de combustibil necesar băilor şi cuptoarelor de
deparazitare;
4. Prefectul judeţului va da ordine primăriilor să pună la dispoziţie
mijloacele de transport necesar medicilor din circumscripţie, pentru asigurarea
transportului la locul de izolare a bolnavilor şi a suspectilor de tifos;
5. Se vor lua măsuri pentru angajarea sau punerea la dispoziţie a
oamenilor de serviciu necesari infirmeriilor şi cuptoarelor de deparazitare;
6. Se vor lua măsuri pentru organizarea în comune a depozitelor de
petrol şi ulei, precum şi asigurarea cantităţii de var necesar deparazitării şi
dezinfecţiei;

7. Se vor lua măsuri pentru procurarea îmbrăcămintei necesare
bolnave şi lipsite de mijloace;
8. Se vor lua măsuri pentru ca sub auspiciile medicilor de circumscripţii
sanitare rurale să se constituie imediat la nivelul comunelor Comitetul de
sănătate compus din primarul comunei, notarul, învăţătorul, preoţii. Comitetul
va fi obligat să asigure procurarea de la magazin a materialelor necesare: săpun,
petrol, ulei, oţet, var etc."24
populaţiei

23

24
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În conformitate cu ordinul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul
se constituia Comitetul de Sănătate Judeţean. Prima şedinţă din
31 octombrie 1945 se deschidea sub preşedinţia avocatului D .D. Ionescu,
prefectul judeţului, la care au participat următorii: dr. Alexandrescu - medic
primar, dr. Mareş - şeful Spitalului ,,Pavel şi Ana Cristea", reprezentanţi din
partea Sindicatului Medicilor, Crucii Roşii, Inspectoratului şcolar, comandantul
de Garnizoană şi Pavel Botez reprezentant al Apărării Patriotice, dna Fălticeanu
- preşedinta Uniunii Femeilor Antifasciste şi preşedintele Frontului Plugarilor.
Prefectul afrrma în şedinţă că acest Comitet "are misiunea de a asigura
colaborarea între autorităţile civile şi militare cu toate societăţile de asistenţă şi
ocrotire, cu reprezentanţii formaţiunilor democratice". Dr. Alexandrescu
expunea faptul că "cea mai grea şi frecventă maladie este tifosul exantematic
care se prezintă a fi în creştere în această fază prielnică".
In urma analizei proceselor-verbale de şedinţă ale Comitetului 25 ,
păstrate în fondul arhivistic Serviciul Sanitar al Judeţului Bacău, putem
enumera câteva măsuri şi probleme luate în discuţie:
- rolul medicilor de circumscripţii era foarte important, fiind primii care
trebuiau să acţioneze în combaterea tifosului exantematic şi simptomelor acestei
boli;
- se propunea ca, prin organele din subordine, Comandantul de Legiune
să ţină conferinţe pentru a îndemna populaţia la îngrijirea sănătăţii prin
curăţenie; învăţătorii să îndemne copiii şi să-i supravegheze să vină la şcoală
îmbrăcaţi curat;
- se ridica problema săpunului, solicitându-se autorizaţie pentru a se
putea fabrica seu la Fabrica Ellemboghen. Prefectul afirma că seul a fost deja
deblocat;
- avocatul Lateş, preşedintele Crucii Roşii, informa Comitetul că s-a
trimis de la Crucea Roşie Bucureşti un spital mobil cu 50 de paturi, cu lenjerie
completă. Acest spital se putea deplasa acolo unde era declarată epidemie.
Centrul acestor spitale putea fi la Căiuţi şi Răcăciuni;
- echipele sanitare au luat măsuri imediate pentru izolare bolnavilor.
Judeţul Bacău dispunea de 121 etuve pentru 24 circumscripţii medicale,
Ministerul Sănătăţii a aprobat încă 4 etuve şi 2 băi japoneze;
- propaganda dădea rezultate foarte bune. Au fost susţinute conferinţe în
centrele culturale comunale de către persoane competente asupra mijloacelor de
combatere şi prevenirea epidemiilor. Dr. Lazaref propunea evitarea
aglomeraţiilor, dând exemple de săli de tribunal care erau pline de oameni ce nu
erau controlaţi în prealabil şi deparazitaţi;
- dr. Alecsandrescu arăta lipsa mijloacelor de transport. Se afirma că
lipsesc fonduri pentru amenajarea staţiei de deparazitare din Şerbăneşti, care

judeţului Bacău
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trebuia să fie înzestrată cu baie şi cuptor de deparazitare. În acest sens, prefectul
propunea a se face o colectare publică;
- Comitetul a luat în discuţie posibilitatea de a obliga întreprinderile
industriale să execute ordinul Ministerului Sănătăţii de a pune în funcţie băile
pentru deparazitarea lucrătorilor şi a familiilor acestora;
- prefectul dispunea luarea imediată a măsurilor deschiderii băilor
populare din comuna Domniţa Maria; aducea în discuţie problema bolilor
sociale şi în special a celor venerice care erau răspândite prin prostituatele din
oraş şi propunea să se efectueze un control sever, iar cele găsite bolnave să fie
internate în spital pentru tratament. Dr. Mareş arăta că persoanele, şi în special
prostituatele internate în spital, sunt tratate până la vindecare, iar cele care
ieşeau din spital nevindecate erau urmărite spre a fi tratate în continuare la
dispensarele medicale;
- dr. Alexandrescu, medicul şef al Serviciului Sanitar, propunea
examinarea personalului de serviciu din restaurante, întrucât aceştia erau în cea
mai mare parte purtători de boli venerice şi contribuiau la răspândirea acestora;
- au fost stabilite drepturile medicilor, astfel că personalul din instituţiile
sanitare şi de ocrotire ale statului, care prin natura funcţiei pe care o îndeplineau
erau obligaţi să stea în permanenţă în instituţie, aveau dreptul la hrană gratuită
şi, în limita încăperilor disponibile, puteau beneficia de locuinţă;
-o problemă ridicată era cea a farmaciilor. Medicul şef arăta că "în raza
judeţului, farmaciile nu sunt repartizate după necesităţile publicului, ci după
interesul personal al farmaciştilor. Astfel că, în oraşul Bacău la o populaţie de
40000 suflete sunt 12 farmacii ale căror patroni şi-au desemnat singuri locul în
centrul oraşului, iar locuitorii de la periferie trebuie să parcurgă kilometri
întregi în căutarea unui leac. Aceşti domni farmacişti nu au consideraţie faţă de
lege, absentează nemotivat, lăsând farmaciile pe seama altor farmacişti, nu ţin
seamă de tarif. Toate farmaciile sunt concentrate în oraş, iar la sate niciuna cu
excepţia celei din comuna Răcăciuni. Zilnic sunt reclamaţii din partea
locuitorilor şi mai cu seamă din partea medicilor de circumscripţii. Propune a se
adresa ministerului pentru a se dispune ca la acordarea concesiilor să se dea
întâi pentru mediul rural, apoi pentru cele din oraş" 26 .
Aceasta este imaginea activităţii Serviciului Sanitar al judeţului Bacău şi
a instituţiilor ce conlucrau cu aceasta la combaterea epidemiilor şi
îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei din judeţ. Schimbările survenite în viaţa
politică de după anul 1945, efectuarea epurărilor în administraţia publică 27 prin
constituirea comisiilor locale pentru verificare 28 precum şi reformarea
26

Idem, d. 16/1945, f. 19
Decret-Lege pentru purificarea administraţiei publice, publicat în "Monitorul Oficial" nr. 217
din 30 martie 1945
28
Conform instrucţiunilor Comisiei de Informaţii Centrale a Ministerului Sănătăţii la nivelul
fiecărui judeţ trebuia să se constituie subcomisii judeţene de informaţii în vederea aplicării legii
de epurare. Acestea urmau să aibă următoarea componenţă: 1 reprezentant medic din cadrul
27
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anul 1948 au dus la desfiinţarea Serviciul Sanitar al
acestuia au fost preluate de către Secţia Sănătate a
Comitetului Provizoriu Judeţean şi ulterior de secţia Sănătate a Sfatului Popular
al regiunii Bacău. Conducerea Secţiei de Sănătate a fost "încredinţată doctorului
Zalman Lazarov, considerat luptător comunist ilegalist, evreu venit din Uniunea
29
Sovietică, vorbitor al limbii ruse şi neştiutor al celei româneşti" •
În urma analizei şi prezentării documentelor ce aparţin fondului
arhivistic Serviciul Sanitar al judeţului Bacău s-au creionat doua direcţii de
cercetare: prima- istoricul şi rolul instituţiei, activitatea desfăşurată şi cea de a
doua constituirea diferitor comitete locale care au contribuit şi au depus efort
pentru combaterea epidemiilor şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.
Dar cu siguranţă ca studierea acestor izvoare poate să scoată la lumină şi alte
informaţii şi fapte care să servească la descrierea diferitor aspecte ale vieţii
sociale, economice, politice, instituţionale etc.
statului de

după

judeţului Bacău. Atribuţiile

Sindicatului sanitar, 1 reprezentat din cadrul personalului auxiliar din cadrul Sindicatului sanitar
sau din sindicatul unei întreprinderi din cele mai importante, 1 reprezentant al Sindicatului
funcţionarului public, responsabilul secţiei sanitare al Apărării Patriotice locale, prefectul
judeţului sau delegatul său. Fiecare comisie trebuia să întocmească tabele şi situaţii cu
persoanele care au dosar de epurare, conform legii, arătându-se în dreptul fiecăruia pe scurt
faptele imputabile.
29
Dumitru Zaharia, op.cit, p. 582.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

445

COLECTIA "VICTOR CĂDERE"
PREZENTARE DE FOND
Ina CHIRILĂ
The "Victor Cadere" collection- a fund presentation
Summary
The "Victor Cadere" collection is one of the most valuable ones, belonging to
the National Archives of Iasi.
Most of the documents contain informations regarding the organisation and the
military missions of the Second Body of volunteer soldiers of different Romanian
origins (Transylvania, Banat and Bucovina) in Russia between 1918 and 1922. A
certain segment of this collection is concerning the cordial relationship between Victor
Cadere and Traian Vuia.
Such are documents like their correspondence, photos and the manuscript
written by Victor Cadere about the personality of the one who was an engineer, pilot
and inventar- Traian Vuia
Key Words: Victor Cadere, Traian Vuia, the Romanian prisoners and volunteers from
Siberia, diplomatic mission
Colecţia

"Victor Cădere" este una dintre cele mai valoroase colecţii
documentare deţinute de Arhivele Naţionale Iaşi, deşi nu cuprinde decât 22 de
unităţi arhivistice. Majoritatea documentelor sunt scrise în limba română, însă
există şi câteva în limbile rusă, franceză şi germană. Cele mai multe se referă la
activitatea voluntarilor şi prizonierilor români din Siberia în perioada 19181921, precum şi la viaţa lui Traian Vuia. Diversitatea tematică a informaţiilor
oferite, dar, mai ales, lipsa documentelor cu caracter personal i-a determinat pe
arhivişti să constituie o colecţie şi nu un fond familial sau personal. Cele mai
multe documente din colecţie au fost cumpărate în câteva tranşe, în lunile mai şi
iunie 1966 de la Victor Cădere'. În aceeaşi perioadă, cunoscutul profesor şi

Victor Cădere (1891-1980), doctor în drept, profesor universitar la Cluj, a fost diplomat de
A făcut parte din delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris din 1919, a fost
şeful Misiunii Militare Române din Extremul Orient ( 1920-1921 ), general în Ministerul de
Interne, reprezentant al ţării la Varşovia, Belgrad şi Lisabona şi rezident regal în Ţinutul
Dunărea de Jos. A fost arestat la 7 octombrie 1952 şi internat de către D.G.S.S. pentru spionaj şi
legături cu străinătatea, deoarece sub guvernul Antonescu fusese ministru plenipotenţiar în
Portugalia. Abia în 1956 Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Bucureşti 1-a condamnat la 5 ani
1

carieră.
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diplomat a mai oferit o parte din documentele sale şi Bibliotecii Centrale
Universitare "Mihai Eminescu" din Iaşi.
Înainte de a-i prezenta colecţia, vom identifica în alte fonduri şi colecţii
ale Arhivelor ieşene materialele documentare oferite de profesor în perioada
1963-1966, arătându-le succint conţinutul şi importanţa istorică, precum şi
efortul arhiviştilor ieşeni în ceea ce priveşte îmbogăţirea fondului arhivistic.
În calitate de cercetător la Sala de studiu a Arhivelor Statului din Iaşi,
mulţumit fiind de felul cum fusese servit în problema studierii unor monumente
istorice din ţinutul Neamţ, Victor Cădere a donat Arhivelor, mai întâi cu "titlu
graţios", trei stampe. Prima dintre ele este o copie a tabloului aflat la Leningrad,
în care este reprezentată Obşteasca Adunare de revizuire a Regulamentului
Organic din 1831 2 . Stampa a doua îl reprezintă pe Napoleon în bivuac la
Wagram, în 1809 3 . Ultima este o schiţă originală realizată în acuarelă, se pare
că de Auguste Marie Raffet, datată în jurul anului 1840, reprezentând o stradă
din oraşul Iaşi, în prim-plan fiind turnul Mănăstirii Bamovschi 4 • Această lucrare
a fost considerată de Gheorghe Ungureanu, şeful Arhivelor de atunci, deosebit
de importantă, fiind la acea vreme inedită. Pentru această stampă Gheorghe
Ungureanu i-a mulţumit profesorului bucureştean, rugându-1 ca în cazul în care
mai posedă asemenea documente să le aducă la Arhivele Statului, care le putea
achiziţiona contra cost.
La scurt timp, Victor Cădere a răspuns solicitării venind cu o ofertă de
vânzare a nouă documente, pe care Arhivele Statului nu le-a putut achiziţiona,
deoarece toţi banii prevăzuţi în buget fuseseră cheltuiţi pentru cumpărarea
manuscriselor lui Ghibănescu 5 . În acest context, Gheorghe Ungureanu a făcut
un gest arareori consemnat în documentele vremii, cumpărând cu banii săi de la
ofertant documentele respective, pe care ulterior le-a donat Arhivelor Statului,
fără nicio condiţie.
Vom arăta pe scurt conţinutul acestor materiale importante pentru
cercetarea evenimentelor petrecute în primele decenii ale secolului trecut. Este
vorba de nr. 311 din "Neamul Românesc", editat la Iaşi, în 10 noiembrie 1918,
dedicat comemorării lui Mihai Viteazul, şi "Monitorul Oficial" din 28
octombrie/10 noiembrie 1918, cuprinzând decretele de mobilizare şi chemarea
închisoare, pentru care s-a dispus însă neexecutarea. A fost închis la Jilava şi Sighet, fiind
eliberat la 20 septembrie 1956, după care a plecat în Franţa, unde a fost profesor asociat.
2
Arhivele Naţionale Iaşi, inv. 793, Stampe şi fotografii, nr. 967, p. 55. O stampă cu o descriere
asemănătoare se află în aceeaşi colecţie la nr. 79, p. 5.
3
Ibidem, nr. 957, p. 54.
4
Ibidem, nr. 929, p. 53. O însemnare făcută, în 1973, de R. Niculescu arată că "acuarela nu este
de Raffet, ci datează de la sfărşitul sec. XIX".
5
Mai multe despre acest subiect vezi Ina Chirilă, Pe urmele unei colecţii. Documentele lui
Gheorghe Ghibănescu, în ,,Archiva Moldaviae", IV(2012), Iaşi, pp. 253-291.
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regelui pentru luptă împotriva Puterilor Centrale, cu cinci exemplare din presa
locală din Iaşi, relatând acest moment istoric, precum şi "Îndrumările date
comitetelor pământeşti din Basarabia de Sfatul Ţării din Chişinău", din ianuarie
1918, şi cinci exemplare din diferite ziare româneşti apărute la Chişinău în
1918 6 • Din grupul documentelor oferite de Victor Cădere au făcut parte şi cele
referitoare la condiţiile armistiţiului, din 26 noiembrie/9 decembrie 1917,
încheiat între armatele ruse şi române de pe frontul român, pe de o parte, şi
armatele germane, austro-ungare, bulgare şi turce, de pe acelaşi front, pe de altă
parte. Pe lângă acestea se număra şi o chitanţă originală pentru transport marfă,
din 1840 şi câteva fotografii ce au fost inventariate la colecţia "Stampe şi
fotografii". Una dintre ele reprezintă pe ofiţerii Regimentului 13 Infanterie Iaşi
în campania din 1913 7 , alta surprinde vizita studenţilor şi profesorilor turci de la
Universitatea din Constantinopol la Iaşi, în mai 1914 8 . Victor Cădere a mai
oferit o litografie veche, de Bellange, reprezentând intrarea lui Napoleon I în
Milan 9 , precum şi o alta, semnată Benoit (sau de Cari Dupont, aşa cum se arată
în inventar), reprezentând o scenă din timpul revoluţiei franceze, când poporul
se îndreaptă spre Bastilia, la 14 iulie 1789 10 •
Documentele cuprinse în colecţia "Victor Cădere" au fost inventariate,
imediat după achiziţionare, putându-se identifica, la o simplă lecturare a
inventarului, trei părţi structurale distincte, ordonarea în cadrul colecţiei
făcându-se tematic, în funcţie de preocupările creatorului. Prima parte, cea mai
consistentă, este formată din documentele rezultate din activitatea politică şi
diplomatică a profesorului Victor Cădere, mai exact, din perioada când acesta
fusese desemnat şef al Misiunii Militare Române din Extremul Orient. În
această calitate a fost însărcinat cu puteri depline pentru repatrierea voluntarilor
şi a prizonierilor români din Siberia, evenimente ce au fost prezentate în studiile
sale, o parte dintre ele fiind publicate.
Majoritatea documentelor colecţiei se referă la constituirea, organizarea
şi punerea în aplicare a misiunilor militare împotriva bolşevicilor şi a acţiunilor
de repatriere al celui de-al doilea Corp de Voluntari români transilvăneni,
bănăţeni şi bucovineni din Rusia. Nu vom stărui aici asupra contextului sau
parcursului istoric al acestui corp şi nici asupra contribuţiilor celor care au
condus şi coordonat activitatea şi reapatrierea acestor structuri militare create în
condiţii speciale, deşi subiectul este tentant datorită informaţiilor documentare
la îndemână. Mă voi rezuma să menţionez că, din punct de vedere arhivistic,
Conform normelor ar fi trebuit să se regăsească la Biblioteca Arhivelor Naţionale din Iaşi.
Arhivele Naţionale Iaşi, Stampe şi fotografii, inv. 793, nr. 970, p. 56.
8
Idem, nr. 969, p. 55.
9
Idem, nr. 972, p. 56.
10
Idem, nr. 971, p. 56.

6

7
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documentele au fost aşezate iniţial în mape, apoi în dosare, fiind ordonate pe cât
posibil tematic şi cronologic, pe principiul creatorului de fond. Informaţiile sunt
oferite de multiple categorii documentare dintre care enumerăm aici doar pe
cele mai importante: apeluri tipărite către prizonierii, ofiţerii şi soldaţii români
din Celiabinsc 11 , Vladivostoc 12 şi din întreaga Rusie 13 , telegrame ale
14
Comitetului Român din Paris şi din Rusia 15 , extrase din presa din Extremul
16
Orient , contractul dintre Comitetul Naţional Român din Celiabinsc şi
Comitetul Cehoslovac 17 , regulamente interne ale Consiliului Naţional Român
din Rusia 18 , harta frontului siberian din ianuarie 1920 19 , ordine, instrucţiuni,
fotografii ale membrilor Comitetului Naţional Român din Celiabinsc 20 ,
memorii, rapoarte, declaraţii semnate de membrii corpului voluntarilor români
din Siberia (Victor Branişte 21 şi Nicolae Popa22 , locotenent Corneliu Vaida,
locotenent Emil Deciu, 1. Şandru 23 , căpitan Ţurcanu, căpitan Molnar, căpitan
Valerian Milovan ş.a.), referitor la situaţia lor şi la evenimentele petrecute în
perioada 1918-192024 , ordine de zi ale Legiunii de vânători, fost Corpul II de
voluntari 25 , corespondenţa cu Ministrul Francez de Externe al Franţei şi
generalul Janin privind repatrierea prizonierilor români din Siberia 26 , oferte ale
unor societăţi particulare pentru transportul oamenilor din Vladivostoc către
Constanţa, planul-buget pentru amenajarea unui cargo pentru transport de
persoane 27 . De asemenea, au fost păstrate corespondenţa, recomandările,
instrucţiunile şi delegările privind constituirea Misiunii conduse de Victor
28
Cădere de repatriere a prizonierilor români din Siberia , precum şi ordinele

ldem, Colecţia "Victor Cădere", d. 1, f 1.
Ibidem, f. 3,
13
Ibidem, f. 2.
14
Ibidem, f. 4.
15
Ibidem, f. 14-15.
16
Ibidem, f. 5.
17
Ibidem, f. 6-11.
18
Ibidem, f. 12-13.
19
Ibidem, f. 16.
20
Ibidem, f. 18; vezi şi albumul nr. 21.
21
Trimis al Guvernului României în Rusia pentru recrutarea de voluntari, fost redactor al
"Gazetei Transilvaniei şi a Bucovinei", publicaţie a Corpului Voluntarilor Români (C.V.R.) din
Rusia, fost membru în C.N.R.
22
Fost şef al Siguranţei (C.V.R.), ataşat pe lângă C.N.R. în Rusia.
23
Secretarul Secţiei Culturale a Legiunii Vânătorilor Români din Siberia.
24
ldem, d. 2, 1-90.
25
ldem, d. 3, voi. 1 şi II, d. 13, 16.
26
ldem, d. 4, f 1-28.
27
ldem, d. 5, f. 1-164.
28
ldem, d. 6, f. 1-24.
11

12
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29

confidenţiale , corespondenţa privind constituirea şi călătoria membrilor
Misiunii române de repatriere 30 , implicarea Legaţiei din Washington, a Misiunii
Prinţului Carol în Japonia 31 , a Crucii Roşii 32 • Colecţia cuprinde şi documentele
Secţiei Culturale a Misiunii de repatriere din Siberia constituită în parte din
broşuri (colinde, Poezii alese de George Coşbuc, Istoria Neamului Românesc,
de Victor Cădere) şi extrasele din jurnalele publicate la Vladivostoc ("Ţara
Noastră", "Neamul Românesc, editat la Ircuţsc), precum şi corespondenţa
Secţiei Culturale a Misiunii cu Liga Naţională Română din America, jurământul
depus de voluntari la Vladivostoc 33 , numărul din 30 octombrie 1918 al ziarului
"Gazeta Transilvaniei şi Bucovinei" 34 , editat la Ekaterinburg.
Materialul documentar referitor la Traian Vuia a rezultat de pe urma
prieteniei tânărului Victor Cădere cu celebrul aviator. S-au cunoscut la
începutul anului 1919, la Paris, făcând amândoi parte din delegaţia română la
Conferinţa de Pace, desemnaţi fiind să adune şi să cerceteze datele documentare
în sprijinul revendicărilor României în problema Banatului 35 . Victor Cădere a
vândut Arhivelor manuscrisul original, în două volume, al lucrării întocmite de
el despre viaţa şi activitatea prietenului său, precum şi patru fotografii şi 14
scrisori primite de la acesta 36 .
În iunie 1966, Victor Cădere a mai oferit schiţa Amintiri despre Traian
Vuia, o reproducere parţială a acesteia fiind publicată într-un număr din
"Cronica". Odată cu aceasta a donat şi o fotografie a lui Traian Vuia, făcută
înaintea plecării sale la Paris în anul 1902, nepublicată până atunci.
Ultimul dosar, ce poate fi considerat drept parte integrantă a celei de a
treia structuri, reprezintă una din donaţiile făcute de profesorul Victor Cădere în
mai 1966 Arhivelor Statului din Iaşi. Cu această ocazie au fost oferite o hartă a
C.F.R. din 1932, apelul electoral al Comitetului Executiv al P.N .R. din
Transilvania, datat 11 ianuarie 1905, şi un Memoriu întocmit de Constantin
Stere în limba germană, din aprilie 1917. Iniţial, s-a dorit ca aceste documente
să fie aşezate în cadrul colecţiei de "Hărţi şi manifeste", ulterior însă au fost
constituite într-un dosar ce a fost cotat şi pus în locul albumului cu cele 178 de
fotografii ce figura în inventar la poziţia nr. 21.
Colecţia nu a fost dată în cercetare decât după 1989, fiind trecută la
"fondul special", doar pentru că demonstrau caracterul antibolşevic al activităţii
29
30
31

32
33

34
35
36

Idem, d. 7, f. 1-24.
Idem, d. 8, f.1-12, d. 10, f- 1-132.
Idem, d. 11, f. 1-287.
Idem, d. 15, 1-291.
Idem, d. 9, f. 1-166.
Idem, d. 11, f. 21.
Victor Cădere, Amintiri despre Traian Vuia, text dactilografiat (6 pagini), în dosarul fondului.
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia "Victor Cădere", d. 20, f. 1-20.
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voluntarilor români în Rusia 37 . În ultimii ani, mai ales după ce au fost legate în
dosare, majoritatea documentelor au fost valorificate de către cercetători în
studii şi articole referitoare la participarea voluntarilor români în primul război
mondial.
Densitatea informaţiilor oferite de fiecare sursă documentară sugerează
însă şi alte posibile teme de cercetare menite să elucideze aspecte importante
ale perioadei postbelice. Atragem atenţia în mod special asupra ultimelor două
unităţi arhivistice care, dintr-o eroare, nu au fost accesibile cercetătorilor. Este
vorba de albumul cu 178 de fotografii ale voluntarilor români, foşti prizonieri în
Rusia. Acesta a fost aşezat din greşeală în cadrul colecţiei "Dugan", crezânduse, ani la rând, că nu a fost restituit de Direcţia Generală Bucureşti, colecţia
întreagă fiind trimisă acolo la un moment dat, la solicitarea conducerii, odată cu
alte unităţi arhivistice din colecţiei "Dugan", pentru restaurare. Interesant este
însă că, în locul albumului, a fost reconstituit un dosar cu aceeaşi cotă, din
documente ce au fost donate tot de către Victor Cădere în anii anteriori.
Identificarea albumului a avut loc întâmplător la Sala de studiu, în 201 O, în timp
ce doi cercetători solicitaseră la un interval de timp relativ scurt dosare din cele
două colecţii.

Enigma privind lipsa celui de-al doilea dosar în care se aflau 14 scrisori
patru fotografii primite de Victor Cădere de la prietenul său Traian Vuia a
fost, de asemenea, de curând elucidată. Solicitând ajutorul colegilor în a stabili
circumstanţele dispariţiei scrisorilor şi a celor patru fotografii menţionate în
inventar, acestea au fost identificate în cadrul colecţiei "Stampe şi fotografii",
într-o cutie cu fotografii neinventariate. Aşadar, expresia devenită celebră deja
în rândul arhiviştilor că "în Arhive nimic nu se pierde, totul se rătăceşte", s-a
confirmat şi în situaţia acestor două unităţi arhivistice care, astăzi, fiind
integrate în fond, pot fi cercetate de cei interesaţi de subiect.
Demersul nostru de a aduce în discuţie importanţa acestor documente se
înscrie în contextul în care anul acesta se împlinesc o sută de ani de la
declanşarea primei conflagraţii mondiale. Prin urmare, cel puţin din acest punct
de vedere, prezentarea noastră reprezintă o invitaţie spre cercetarea sau
recercetarea colecţiei profesorului Victor Cădere.
şi

Dumitru Ivănescu, Cuvânt înainte la Ion Agrigoraoiei, Dumitru Ivănescu, Sorin D. Ivănescu,
Silviu Văcaru, Stări de spirit şi mentalităţi în timpul marelui război. Corpurile de voluntari
români din Rusia, Iaşi, 2005, p. 6.
37
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ŞCOALA DE OFIŢERI REZERVĂ INFANTERIE
NR. 2 BACĂU (1920-1945)- PREZENTAREA INSTUTUŢIEI
ŞI A FONDULUI DE ARHIVĂ
Elena ZÎRNĂ
Infantry Officer School Book No. 2 Bacău- a fund presentation
Summary
With the evolution and improvement of rnilitary structure, increased the number
of documents created by rnilitary units. This has led to the need to develop regulations
setting documents in folders, their record, their preservation and conservation use.
Of such documents in certain cases up to format the archives created lnfantry
Officer School Book No. 2 Bacău, background 1 tried to present in this article.
Keywords: archives, historical documents, folders, background papers, rnilitary
education, Infantry Officer School Book No. 2, Bacău, WWII.
Evoluţia

arhivelor militare din România a fost determinată şi influenţată
de dezvoltarea structurilor militare naţionale, dar şi de creşterea rolului armatei
ca factor de apărare a independenţei naţionale, a statului (care a luat naştere
după Unirea Principatelor din 1859 şi s-a consolidat după Războiului de
Independenţă din 1877( Inevitabil, odată cu dezvoltarea armatei şi
perfecţionarea
structurilor militare, s-a mărit progresiv şi numărul
documentelor. Această situaţie a condus la obligativitatea de a elabora unele
reglementări cu privire la constituirea documentelor în dosare, evidenţa acestora
şi nu în ultimul rând, folosirea, păstrarea şi conservarea lor. Prin Înaltul Decret
Nr. 380 din 17 martie 1867, pe lângă administraţia centrală a armatei, a luat
fiinţă o direcţie nouă, cu denumirea de Depozitul General al Războiului 2 .
Această instituţie se ocupa cu adunarea tuturor documentelor necesare pentru
întocmirea istoriei militare, dar şi cu lucrările de tipografie de care armata avea
nevoie. După Primul Război Mondial a fost reglementată activitatea de
constituire a arhivei, evidenţă, prelucrare şi păstrare a materialului arhivistic, în
vederea valorificării ştiinţifice a informaţiilor oferite de experienţa anilor de
război. În acest context, la 1 aprilie 1923 s-a înfiinţat Depozitul de Arhivă al

'''Ghidul arhivelor militare române, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti,
2010, p. 46.
2
"Monitorul Oastei", nr. 1O din 27 martie 1867, p. 115.
1
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Ministerului de Război 3 , prin Decizia ministerială nr.15 din 16 ianuarie,
determinat şi de volumul de arhivă care a continuat să crească, datorită nevoii
de modernizare şi reorganizare a instituţiei armatei. În acest sens, la jumătatea
anului 1933, respectiv la 20 iunie, prin Decretul Regal nr.1830 4 , s-a considerat
necesar înfiinţarea depozitelor regionale de arhivă pe lângă cele şapte
comandamente teritoriale.
În anul 1960, mai exact la jumătatea acelui an, Depozitele regionale şi
Depozitul de Arhivă al ministerului au fost contopite sub numele de Depozitul
de Arhivă al Ministerului Forţelor Armate, având garnizoana la Râmnicu Sărat,
depozit care a fost mutat în intervalul aprilie 1973 - ianuarie 1974 în garnizoana
Piteşti şi care, astăzi, poartă denumirea Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor
Militare Istorice (C.S.P.A.M.I.). Misiunea acestei instituţii este de a depozita,
conserva, studia, dar şi prelucra ştiinţific fondurile de arhivă create de unităţile
militare. Cei aproximativ 93.000 de metri liniari de arhivă sunt constituiţi într-o
multitudine de fonduri arhivistice, care conţin documente unicate, precum
ordine, rapoarte, sinteze, situaţii statistice, registre control nominale, foi
matricole, jurnale de operaţii, scrisori, cărţi poştale, albume şi colecţii de
periodice, documente care dau mărturie despre evoluţia organismului militar.
Cele mai vechi dintre aceste documente pe care le deţinem la
C.S.P.A.M.I. provin din anii începuturilor armatei române şi sunt semnate de
domnitorul Unirii din 1859, Alexandru Ioan Cuza. Dacă acestea sunt puţine, din
1900 încoace toate documentele importante, care reflectă într-un fel sau altul
activitatea armatei, se găsesc în arhiva acestei instituţii.
Din cele 6497 de fonduri propun spre prezentare fondul de arhivă creat
de Şcoala de Ofiţeri Rezervă Infanterie Nr. 2 Bacău, care conţine documente
din anii 1921-1945, centralizate într-un inventar cu 108 file, având termenul de
păstrare permanent, conform legislaţiei în vigoare.
Înainte de a prezenta fondul de arhivă creat de Şcoala de Ofiţeri Rezervă
Infanterie Nr. 2 Bacău, vom rezuma în câteva pagini rolul şi însemnătatea
învăţământului militar pentru societatea românească.
Încă din cele mai vechi timpuri, instruirea şi educaţia au avut un rol
foarte important, fiind considerate fundamentale şi au stat la baza formării
deprinderilor de luptători, în general. Instruirea şi educaţia se făceau în instituţii
specializate de tipul şcolilor sau liceelor, care formau şi pregăteau luptători,
viitoarele cadre militare. Activitatea şcolilor de ofiţeri în timpul campaniilor din
anii 1916-1918 a avut drept scop formarea, într-un ritm cât mai rapid, a unui
număr cât mai mare de cadre pentru completarea unităţilor militare care ţineau
Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice (în continuare C.S.P.A.M.I.), fond
Marele Stat Major- Serviciul Istoric, d. 71, f. 25.
4
"Monitorul Oastei", nr. 11 din 10 iulie 1933, pp. 13-32.
3
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piept duşmanului. Acest tip de unităţi didactice şi-au făcut apariţia în sistemul
de învăţământ militar românesc abia către sfărşitul primului deceniu al secolului
al XX-lea. Până atunci, pregătirea acestor cadre avea să se realizeze pe alte căi,
avându-se în vedere nivelul de cultură generală şi pregătirea profesională ale
acelor cadre, potrivit legilor în vigoare, care puteau deveni cadre de rezervă ale
armatei. Majoritatea ofiţerilor de rezervă proveneau din rândul elevilor cu
diploma de bacalaureat şi voluntarilor. Toţi aceşti tineri se pregăteau în unităţi
militare, urmând regimul de instruire a militarilor în termen, timp de 6 luni
(bacalaureaţii) şi un an (voluntarii), după care susţineau un examen pentru
5
obţinerea gradului de sublocotenent de rezervă.
Intrarea României în Primul Război Mondial a pus problema sporirii cât
mai rapide a efectivelor de ofiţeri de rezervă, ceea ce a dus la înfiinţarea a patru
şcoli de ofiţeri de rezervă independente, şi anume: trei de infanterie (la
6
Bucureşti, Buzău şi Iaşi) şi una de artilerie (la Bucureşti) . Abia înfiinţate,
aceste şcoli au fost dislocate la Dorohoi şi la Iaşi, în toamna anului 1916, după
care, la începutul anului 1918, în condiţiile politica-militare specifice, cele patru
7
şcoli de ofiţeri de rezervă aveau să fie desfiinţate •
Concepţia care a stat la baza organizării învăţământului militar
românesc a fost determinată de liniile definitorii ale sistemului de organizare
militară a ţării. Era absolut necesară sporirea numărului de licee ai căror
absolvenţi să fie obligaţi să urmeze şcolile de ofiţeri, dar şi crearea unor condiţii
de viaţă cât mai bune, astfel încât absolvenţii liceelor civile să fie atraşi spre
cariera militară. În acest sens, pentru învăţământul ofiţerilor aveau să
funcţioneze: licee militare, şcoli militare de ofiţeri activi, diversificate pe genuri
de armă (pe specialităţi), şcoli speciale de aplicaţii pentru perfecţionarea
pregătirii ofiţerilor, şcoli militare de ofiţeri de rezervă şi instituţii militare de
învăţământ superior.
Sistemul de învăţământ militar din ţara noastră avea să ia amploare în
perioada interbelică şi chiar să se ridice la nivelul celui existent în armatele
principalelor state europene. Sistemul cuprindea instituţii şcolare pentru fiecare
din treptele de formare a viitoarelor cadre militare sau de perfecţionare a
acestora: licee militare, şcoli militare de ofiţeri activi şi de rezervă, şcoli
speciale de aplicaţii, şcoli militare de subofiţeri şi de maiştri militari. În evoluţia
sistemului de învăţământ militar s-a observat atât o diversificare pe genuri de
armă şi specialităţi, cât şi ridicarea calităţii de pregătire a cadrelor armatei.
Pregătirea ofiţerilor de rezervă în şcoli cu profil separat şi-a dovedit
utilitatea încă din anii 1916-1918, cadrele pregătite în şcolile de ofiţeri de
5

•••

Învăţământul militar românesc, Editura Militară, Bucureşti, 1986, p. 96-97.

6

Ibidem, p. 99.
7
Ibidem, p. 100.
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rezervă

aducând o contribuţie valoroasă, alături de ofiţerii activi, la succesele
de armata noastră în cumplitele bătălii.
După război, problema pregătirii ofiţerilor de rezervă şi-a menţinut
importanţa, întrucât nevoile de cadre crescuseră, studiile arătând că, la
mobilizare, trei sferturi din necesarul de cadre al armatei noastre va trebui să fie
constituit din ofiţeri de rezervă 8 .
Prin urmare, în anii 1920-1925, a început să prindă contur o reţea de
şcoli de ofiţeri de rezervă, care a cuprins, până în anul 1942, patru asemenea
instituţii: două de infanterie, una de artilerie şi una de cavalerie.
Pentru admiterea în şcolile de ofiţeri de rezervă candidaţii trebuiau să
îndeplinească anumite condiţii de studii, potrivit reglementărilor în vigoare. Nu
intrăm în detalii în acest sens. Opţiunile pentru a urma cursurile unei astfel de
şcoli erau destul de numeroase.
Revenind la subiectul nostru, şcoala a început să funcţioneze sub
denumirea de Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri Rezervă Infanterie Roman, la data
de 1 noiembrie 1920, conform Ordinului circular nr. 9 din 14 octombrie 1920 al
Ministerului de Război, pentru Corpul 3 şi 4 Armată. A fost înfiinţată în
garnizoana Roman, în localul Regimentului 14 Infanterie, sub ordinele directe
ale Diviziei a 7-a9 .
Înfiinţarea şcolii s-a făcut cu scopul de a forma viitorii ofiţeri de rezervă,
de a-i instrui şi educa pentru a deveni buni conducători de subunităţi în timp de
război. La finele fiecărui an de instrucţie, elevii trebuiau să ştie să comande şi
să instruiască compania de puşcaşi, plutonul de puşcaşi, plutonul de mitraliere
şi plutonul de transmisiuni.
Pentru a urma cursurile şcolii aveau să fie recrutaţi tineri absolvenţi ai
liceelor, şcolilor normale, şcolilor profesionale superioare şi inferioare care
aveau la bază cel puţin cursul primar complet. Aceştia urmau să facă serviciul
militar sub arme un an, conform articolului 186 din Regulamentul pentru
aplicarea Legii asupra recrutării armatei din anul 1930 şi erau pregătiţi să
devină ofiţeri în rezervă. Durata anului şcolar era de la 25 noiembrie până la 31
iulie. Programa şcolară avea să se desfăşoare după Regulamentul şcolilor
militare, după directivele şi programele analitice aprobate de autorităţile
supenoare.
Şcoala se afla în administrarea directă a Ministerului Apărării Naţionale
însă, conform Legii organizării comandamentelor, din punct de vedere al
disciplinei, şcoala a rămas în continuare sub supravegherea Comandamentului
de arme. Administrarea fondurilor băneşti şi a materialelor de toate categoriile
se făcea conform Regulamentului de administraţie militară.
obţinute

8
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Şcoala a avut în organizarea ei un batalion format din două companii de
elevi pentru instrucţie, iar pentru cursuri patru diviziuni. Trei diviziuni au fost
formate din tinerii vechiului regat, iar cea de-a patra cu tinerii provinciilor
unite. Pentru alte servicii şcoala avea şi o companie de trupă.
În primii ani ai existenţei sale, respectiv 1921-1922, şcoala a funcţionat
cu trei companii de elevi şi o companie formată din trupă. În aprilie 1922 s-a
mai înfiinţat o companie de elevi, cea de-a patra. În anii 1921-1924 şcoala a
avut următoarea organizare: comandantul şcolii şi ajutorul comandantului,
directorul de studii, adjutantul şcolii, şeful biroului mobilizare, doi contabili unul se ocupa cu partea financiară şi altul cu administrarea materială, patru
ofiţeri care răspundeau de aprovizionare, cazarmare, armătură şi biblioteca de
studii, un educator ce coordona educaţia fizică, medicul şcolii, batalionul de
elevi care avea în subordine cinci companii de elevi 10 •
În anul 1923 şcoala a fost mutată din garnizoana Roman în garnizoana
Bacău, conform Înaltului Decret Nr. 1674 din 12 aprilie 1923.
În anii 1925-1926 a avut următoarea organizare: comandantul şcolii şi
ajutorul comandantului, adjutantul şcolii, şeful biroului mobilizare, directorul
de studii (care avea în subordine un ajutor director de studii şi inspectorul de
studii), medicul şcolii, casierul şcolii, trei ofiţeri care răspundeau de
aprovizionare, cazarmare şi trageri, batalionul de elevi cu cele patru companii
de elevi şi una de trupă, un ofiţer informator şi un educator care se ocupa de
buna desfăşurare a instrucţiei fizice 11 • Se observă unele modificări în statul de
organizare al şcolii faţă de cel precedent. Conform Deciziei ministeriale nr. 220
din 4 martie 1925, şcoala a fost subordonată Inspectoratului Tehnic al
Infanteriei, din cadrul Ministerului de Război.
Ordinea de bătaie a şcolii în anii 1927-1929 a fost următoarea:
comandantul şcolii şi ajutorul comandantului, adjutantul şcolii, direcţia studii şi
inspectorii de studii, biroul mobilizare, serviciile: casierie, îmbrăcăminte,
aprovizionare, armături, trageri, cazarmare, serviciul sanitar, biblioteca,
batalionul de elevi cu trei companii elevi şi una trupă 12 .
În anul 1930 ordinea de bătaie a şcolii s-a modificat astfel: comandantul
şcolii şi ajutorul acestuia, adjutantul şcolii, un ofiţer ce coordona tragerile şi
armătura, doi contabili - un contabil pentru partea financiară şi unul pentru
aprovizionarea şi administrarea materialelor de tot felul, doi ofiţeri care aveau
în subordine aprovizionarea şi cazarmarea, direcţia studii cu ajutorul
directorului şi inspectorul de studii şi o companie trupă 13 • În anii următori,
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1931-1932, organizarea şcolii era următoarea: comandantul şcolii şi ajutorul
acestuia, biroul adjutantură-mobilizare, direcţia studii, casieria şcolii, serviciile:
îmbrăcăminte, cazarmare, aprovizionare, trageri şi armătură, compania a 5 -a
14
trupă, infirmeria şcolii şi batalionul de elevi cu patru companii elevi.
Menţionăm că, în anul 1932, Şcoala şi-a schimbat denumirea din Şcoala
Pregătitoare Ofiţeri Rezervă Infanterie Bacău în Şcoala Ofiţeri Rezervă
Infanterie Nr. 2 Bacău, ordinul de schimbare a denumirii nefiind identificat în
documente. Această schimbare a fost sesizată din antetul de pe documente,
semnături şi din ştampila şcolii.
În anul 1933 organizarea şcolii era asemănătoare cu cea din 1931-1932,
cu deosebirea că a fost înfiinţată o funcţie de "ofiţer cu gazele" 15 .
În perioada 13 iulie - 26 iulie 1933, pentru o mai bună instruire a
elevilor, Batalionul de elevi s-a deplasat în zona de manevră Răchitiş- Sohodol
- Crihanul.
La data de 1 aprilie 1934, şcoala avea următoarea ordine de bătaie:
comandantul şcolii şi ajutorul acestuia, adjutantul şcolii, biroul mobilizare, un
ofiţer informator, ofiţeri care se ocupau cu cazarmarea, aprovizionarea şi
distribuirea gazelor, armătura şi tragerile, aprovizionarea cu îmbrăcăminte şi
alte materiale, medicul şcolii, direcţia studii, batalionul de elevi cu patru
companii de elevi şi una trupă 16 •
Conform directivelor generale asupra instrucţiei în armată, în anii 19341935 instrucţia ofiţerilor de rezervă s-a efectuat cu participarea benevolă a
ofiţerilor, fără drept de plată sau indemnizaţie la aplicaţiile pe garnizoană.
Această participarea avea să echivaleze cu o concentrare. Scopul instrucţiei a
fost acela de a-i ţine la curent pe ofiţerii de rezervă cu progresele tactice ale
armatei, cu organizarea regimentului şi, nu în ultimul rând, cu folosirea noului
armament. Durata instrucţiei a fost de la 15 decembrie 1934 până la 15 mai
1935. Ofiţerul care a condus instrucţia a fost comandantul şcolii - colonelul
Gheorghe Săndulescu 17 .
Organica şcolii în anii 193 7-1940 a fost următoarea: comandantul şcolii
şi ajutorul comandantului, adjutantul şcolii, biroul mobilizare, casieria,
serviciile îmbrăcăminte, aprovizionare, cazarmare, tragere, şi sanitar, direcţia
studii, batalionul de elevi cu patru companii elevi şi una trupă 18 •
Conform Directivelor generale pentru instrucţia armatei nr. 2870 şi a
Directivelor generale nr. 3400 ale Marelui Stat Major, aveau să se stabilească
14

Ibidem, f. 5.
Ibidem.
16
Ibidem, f. 6.
17
Ibidem, f. 7.
18
Ibidem.
15

https://biblioteca-digitala.ro

Ac ta Bacoviensia IX/20 14

457

unele norme de funcţionare a şcolii, care punctau, în primul rând, faptul că
accentul trebuia pus pe instrucţia practică a elevilor pentru ca ei să se poată
descurca bine pe câmpul de luptă. Atât în ceea ce priveşte instrucţia, cât şi
învăţământul se aveau în vedere trei aspecte: pregătirea profesională cu toate
noţiunile necesare pentru înţelegerea subiectelor, pregătirea sufletească,
insistând asupra calităţilor sufleteşti, pentru ca toţi elevii să poată învinge toate
greutăţile ce ar putea apărea de-a lungul carierei lor şi, nu în ultimul rând,
pregătirea fizică.

În anul 1940, conform Ordinului general nr. 190 din 1 februarie, au
funcţionat în perioada 1 aprilie 1940 - 30 septembrie 1940, trei serii de elevi
T.R.- curs redus.
Şcoala de Ofiţeri Rezervă Infanterie Nr. 2 Bacău a funcţionat până la
data de 30 mai 1941, când toţi elevii şi ofiţerii au plecat la corpuri, conform
ordinului telegrafic al Marelui Stat Major nr. 350911 din 1941, rămânând la
Bacău numai un nucleu, respectiv permanenţa, pentru păstrarea averii şcolii 19 •
În anul 1941 şcoala a avut aceeaşi organizare ca în anii precedenţi, cu
singura deosebire că Direcţia studii a trecut, ca ierarhie, imediat după ajutorul
comandantului. După un an, prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 85791, şcoala
s-a reînfiinţat în Garnizoana Bacău 20 .
În anii 1942-1943, şcoala a funcţionat după următoarea organică:
comandantul şcolii, Statul Major format din Direcţia studii, birourile instrucţie,
mobilizare, adjutantură şi registratură şi ofiţer informator, serviciile:
îmbrăcăminte, casierie, armătură, aprovizionare şi cazarmare, medicul şcolii,
veterinarul şcolii şi batalionul de elevi cu trei companii elevi, o companie
mitraliere elevi, una de specialităţi şi o companie trupă 21 •
Conform directivelor de instrucţie din acea perioadă, la data de 29 mai
1943, efectivul Şcolii de Ofiţeri Rezervă Infanterie Nr. 2 Bacău s-a deplasat în
zona Târgu-Ocna pentru aplicaţii şi avea să fie cantonată în barăcile
Batalionului 18 V ânători de Munte. În acel an, pentru instrucţia practică, dar şi
din punct de vederea al educaţiei şi administraţiei, elevii au fost organizaţi întrun batalion cu două companii de puşcaşi, o companie de mitraliere şi o alta de
specialităţi şi armament greu, iar pentru predarea cursurilor au fost împărţiţi în
opt diviziuni.
În anul 1944 şcoala avea să funcţioneze după următoarea organizare:
comandantul şcolii şi ajutorul comandantului, biroul mobilizare şi adjutantură,
serviciile tragere şi armătură, casierie, îmbrăcăminte, aprovizionare şi
cazarmare, medicul şi veterinarul şcolii, directorul de studii cu biroul instrucţie,
19
20
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batalionul 1 elevi - seria 1944 şi compania 1 elevi, compania a II -a elevi specialităţi şi batalionul II elevi - seria 1943, cu patru companii de elevi şi o
companie trupă 22 •
În directivele de funcţionare a şcolii din 1944 se precizau următoarele:
"Şcoala trebuie să formeze şi să pregătească elemente capabile să instruiască şi
să conducă în luptă, în foarte bune condiţiuni plutonul şi la nevoie compania; să
dea armatei şefi pătrunşi de simţul şi necesitatea disciplinei, însufleţiţi de un
înalt spirit de sacrificiu, apţi a suporta greutăţile războiului, astfel încât să fie
model viu pentru subordonaţi" 23 •
Conform ordinului telegrafic al Marelui Stat Major nr. 77305 din 26
martie 1944, Şcoala de Ofiţeri Rezervă lnfanterie Nr. 2 şi-a mutat garnizoana de
la Bacău la Ineu, în localul Şcolii de Ofiţeri Rezervă Infanterie Nr. 6. În acest
sens, a doua zi, în 27 martie 1944, la ora şase dimineaţa, a început deplasarea
efectivelor. Batalionul de elevi a efectuat un marş de 180 Km, de la Bacău la
Buzău, de unde au luat trenul spre lneu. La data de 1O aprilie 1944, batalionul
de elevi avea să instaleze la lneu 24 .
Conform Ordinului Corpului 7 Armată Nr. M 26625 din 25 aprilie 1944,
Şcoala de Ofiţeri Rezervă lnfanterie Nr. 2 a fost dislocată în comuna Gurahonţ,
judeţul Arad. Comandant al şcolii avea să fie numit locotenent-colonelul
Nicolae Stănescu, conform Ordinului Ministerului de Război - Direcţia
Personal Nr. 28737 din 10 mai 1944 25 •
În vara anului 1944, mai exact la 1 iunie 1944, şcoala a primit un număr
de 300 de elevi din contingentele 1938-1945, funcţionând astfel cu două
batalioane de elevi: Batalionul 1 cu un efectiv de 599 elevi, împărţiţi în patru
companii şi Batalionul al II-lea cu un efectiv de 300 elevi, împărţiţi în două
companii.
La 20 iulie 1944, compania şcolii cu toate serviciile şi birourile a plecat
din garnizoana Gurahonţ în garnizoana lneu, acolo unde se instalase în
primăvara aceluiaşi an.
La 23 august 1944, şcoala era în următoare situaţie: batalionul 1 elevi
(elevii anului II de studii) se afla în garnizoana Gurahonţ şi executa instrucţia
practică, conform programului obişnuit; batalionul al II-lea (compus din elevii
anului 1 de studiu) se afla la Ineu, în cazarma Regimentului 15 lnfanterie. Tot
efectivul şcolii se afla în stare de alarmă, iar la 24 august 1944, conform
Ordinului de Zi Nr. 142, întreg efectivul avea să treacă pe picior de război.
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Şcoala de Ofiţeri Rezervă lnfanterie Nr. 2 Bacău, la 27 august 1944, a
trecut sub ordinele Diviziei 3 Munte, în stare operativă, conform Ordinului Nr.
48 al Corpului 7 Teritorial.
Nici nu se decretase bine starea de război pentru efectivele şcolii şi
batalionul 1 elevi a efectuat o recunoaştere, a ocupat şi organizat o poziţie
pentru închiderea defileului Crişul Alb, în regiunea Gurahonţ. La organizarea
acestei poziţii s-a lucrat 48 de ore cu întreg efectivul. S-au efectuat recunoaşteri
spre comuna Căpânţa pentru a închide comunicaţiile peste culmea Zarandului şi
Valea Mureşului şi spre Gurahonţ, pentru a închide Valea Crişului Alb.
Până la 1O septembrie 1944, şcoala a continuat instrucţia cu elevii şi
întărirea poziţiilor de apărare de pe Valea Mureşului şi Crişul Alb.
După şase săptămâni de instrucţie, şcoala a trecut sub ordinele Diviziei
1 lnfanterie. Încă de la 1 septembrie 1944, conform Ordinului Nr. 30006 al
acestei divizii, şcoala intrase în luptă. Batalionul 1 se deplasase la Gurahonţ, în
comuna Buteni, pentru a fi mai uşor întrebuinţat în operaţii, iar compania a 2-a
elevi se deplasase spre Sebeş. Batalionul II s-a deplasat spre Mânerău, unde
avea să ocupe poziţii pe linia Bocsig - Lunea Cotul Ciuturei. Tot atunci,
comandantul şcolii, colonelul Nicolae Stănescu, a fost numit comandant al
rezervei Diviziei 1 Infanterie, divizie în subordinea căreia se afla şcoala.
Batalionul cu elevii anului II a apărat zona cuprinsă între localităţile
Belia- Prunişor; Ineu - Bîrsa; Silindia- Bîrsa şi liziera de la vest de Sebeş.
Elevii şcolii aveau să participe la luptele pentru închiderea defileului
Crişul Alb, în dreptul localităţilor Caraud, Prunişor şi Sebeş, unde au rezistat
eroic, oprind pătrunderea inamicului. În timpul acestor lupte şcoala a înregistrat
pierderi umane, dar şi materiale. Astfel, au murit pe câmpul de luptă căpitanul
Andrei Grigore - comandantul companiei 2 elevi, căpitanul Dobrilă Eugen comandantul companiei 4 elevi, doi ofiţeri au fost răniţi şi unul dat dispărut.
Dintre elevi, nouă au murit, 15 au fost răniţi şi 15 dispăruţi 26 .
Cu începere de la 23 septembrie 1944, conform Ordinului Nr. 42486 din
22 septembrie al Armatei 1, şcoala a intrat sub ordinele Corpului de cavalerie
pentru executarea operaţiunilor defensive din zona Ineu. În seara zilei de 24
septembrie s-a deplasat în garnizoana Ineu, unde, împreună cu Şcoala Ofiţeri
Rezervă Infanterie Nr. 6 şi Şcoala de Subofiţeri Radna, a asigurat dreapta
dispozitivului ofensiv al Armatei 53 rusă, conform Ordinului Nr. 30064 din 24
septembrie 1944 al Corpului de cavalerie 27 .
Elevii din compunerea Batalionului II au făcut parte din efectivele care
au asigurat apărarea localităţii Ineu, în sectorul limitat la nord de Crişul Alb, iar
la sud de Dealul Mocna, cota 164, între 24 şi 28 septembrie 1944. În ziua de 28
26
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septembrie, Batalionul 1 elevi a fost scos din dispozitivul de apărare, reluând
programul normal, iar Batalionul II a fost scos din teatrul de operaţii şi trecut la
programul normal, începând cu data de 6 octombrie 1944.
Şcoala de Ofiţeri Rezervă lnfanterie Nr. 2 avea să reintre în garnizoana
de pace la 21 octombrie 1944 (conform Ordinului Nr. 43236 din 17 octombrie
1944 al Armatei 1).
Începând cu 1 noiembrie, armata română a trecut la o nouă organizare,
iar Şcoala de Ofiţeri Rezervă Infanterie Nr. 2 Bacău avea să-şi stabilească
garnizoana de pace în localitatea lneu, judeţul Arad 28 •
După încheierea misiunii operative, pentru evidenţierea faptelor de
arme, pentru vitejia şi curajul de care au dat dovadă cadrele militare şi elevii
şcolii în luptele împotriva inamicului, şcoala a fost citată în Ordinul de Zi Nr.
182 din 15 octombrie 1944 al Diviziei 1 lnfanterie şi în Ordinul de Zi Nr. 2 din
23 septembrie 1944 al Armatei 1.
În perioada luptelor din august-septembrie 1944, şcoala a avut
numeroase pierderi materiale, echipament şi materiale de cazarmare.
După retragerea din teatrul de operaţiuni, regulamentul de funcţionare a
şcolii stabilea următoarele atribuţiuni pentru compartimentele din organica sa:
- comandamentul şcolii răspundea de disciplina, ţinuta, educaţia,
îngrijirea şi pregătirea elevilor pentru a deveni buni ofiţeri de rezervă; pentru
deciziile pe care le lua relativ la conducerea şi organizarea şcolii, acest
compartiment se sfătuia cu toţi ofiţerii şi profesorii din şcoală;
- ajutorul comandantului înlocuia pe comandantul şcolii, în lipsa
acestuia, având deplină putere de decizie; ajuta comandantul în toate
problemele de conducere, se ocupa de cazarea, întreţinerea elevilor şi
supraveghea îndeaproape întreţinerea clădirilor şcolii; raporta comandantului
cazurile de neglijenţă în serviciu, verifica gestiunile serviciilor şi aprovizionarea
lor cu diferite materiale; urmărea întocmirea actelor de intrare-ieşire, ţinea
evidenţa ordinelor sosite în şcoală de la forurile superioare şi întocmea istoricul
şcolii;

- biroul adjutantură primea corespondenţa pe care o prezenta, apoi,
comandantului sau ajutorului acestuia; întocmea registrele de intrare-ieşire a
corespondenţei şi o repartiza serviciilor şcolii; primea memoriile ofiţerilor şi
întocmea diferite situaţii cerute de forurile superioare; de asemenea, avea în
grijă arhiva şcolii;
- biroul mobilizare avea datoria de a ţine la curent toate lucrările de
mobilizare ce reveneau în sarcina şcolii; primea şi repartiza pe companii elevii
(după ordinele comandantului); consemna mutaţiile în foile matricole ale
cadrelor şi elevilor din şcoală; şeful acestui birou răspundea de modul cum
28
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aceste lucrări erau întocmite, de exactitatea mutaţiilor şi situaţiilor cu carter
secret de mobilizare; de asemenea, trimitea periodic comandamentelor
superioare situaţii reale cu evidenţa efectivelor şcolii;
- directorul de studii supraveghea studiile şi metodele de învăţământ; el
era ajutorul comandantului în ceea ce privea conducerea învăţământului,
organiza buna desfăşurare a instrucţiei; asista la cursurile susţinute de profesori,
la aplicaţiile efectuate şi la examinarea elevilor; întocmea programele lunare ale
şcolii; supraveghea programul zilnic de învăţământ; urmărea buna întreţinere a
colecţiilor ştiinţifice ale bibliotecii, sălilor de clasă şi materialelor de studiu;
- serviciul casierie răspundea de buna mânuire a fondurilor şi de
evidenţa lor; repartiza fondurile necesare pentru hrana personalului şi a
animalelor; întreţinerea cu echipament a cadrelor militare şi elevilor; se îngrijea
de primirea soldelor militare şi asigura banii necesari pentru întreţinerea
localurilor şcolii (reparaţii, lumină, apă);
- serviciul îmbrăcăminte avea ca principală sarcină aprovizionarea şcolii
cu efecte de toate categoriile, pe care le repartiza companiilor de elevi;
- serviciul armăturii se ocupa cu situaţia muniţiilor şi a tuturor
materialelor necesare întreţinerii armamentului; organiza tragerile de luptă;
- serviciul cazarmare avea în grijă buna întreţinere a localurilor şcolii;
de asemenea, întocmea planurile lunare de muncă cu lucrările de amenajare,
reparare sau construcţii necesare şcolii;
- medicul şcolii îngrijea de sănătatea elevilor la infirmeria şcolii şi
efectua săptămânal câte un control relativ la curăţenia localurilor din şcoală;
- batalionul de elevi avea în compunerea sa elevii cursanţi, care erau
comandaţi de un comandant de pluton, căruia îi revenea rolul de a aplica
întocmai programele analitice, potrivit legislaţiei în vigoare şi comandanţii de
companii care urmăreau desfăşurarea instrucţiei în companii, întocmeau
programele zilnice cu activitatea companiilor şi supravegheau educarea şi
disciplina elevilor.
Şcoala de Ofiţeri Rezervă Infanterie Nr. 2 Bacău a fost desfiinţată la
data de 15 februarie 1945, conform Ordinului Marelui Stat Major Nr. 75500 din
22 ianuarie 1945. Trupa şi întregul material ale şcolii au fost repartizate
Batalionului 21 Vânători de Munte 29 •
În timpul în care această şcoală a funcţionat, compartimentele din
organica sa au creat arhivă pentru anii 1921-1945. După ce, în prealabil, a fost
inventariată, arhiva a fost selecţionată în anul 1979, în cadrul Centrului de
Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice. Majoritatea dosarelor au fost
recondiţionate, deoarece erau dezmembrate, fără coperte şi cu arhivă pe mai
mulţi ani în cadrul unui singur dosar.
29

Ibidem, f. 16.
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În urma prelucrării materialului arhivistic s-a stabilit că fondul conţinea
pe anii: 1921 - 3 dosare, 1922 - 1 dosar, 1923 - 3 dosare, 1924 - 3
dosare, 1925 - 5 dosare, 1926 - 5 dosare, 1927 - 8 dosare, 1928 - 11 dosare,
1929 - 31 dosare, 1930 - 20 dosare, 1931 - 17 dosare, 1932 - 24 dosare, 1933
- 39 dosare, 1935 - 38 dosare, 1936 - 32 dosare, 1937 - 46 dosare, 1938 - 65
dosare, 1939 - 47 dosare, 1940 - 73 dosare, 1941 - 36 dosare, 1942 - 74
dosare, 1943 - 114 dosare, 1944 - 103 dosare şi 1945 - 9 dosare, în total
conţinea un număr de 807 dosare 30 . Din totalul acestor dosare şi registre, pe
care le conţinea fondul arhivistic, în urma selecţionării acestora au rămas 563 de
unităţi arhivistice (dosare şi registre).
Fondul cuprinde documente importante din punct de vedere istoric şi
practic, ceea ce a făcut ca puţine dosare să fie propuse pentru a fi trecute în
circuitul economic.
Dintre cele cu valoare practică se disting următoarele: state de plată,
foile calificative şi memoriile ofiţerilor (importante pentru reconstituirea
situaţiei lor militare), foile matricole ale elevilor ce urmau cursurile şcolii,
registre cu situaţia şcolară şi registre control nominal cu elevii şcolii (acestea
fiind importante în vederea soluţionării petiţiilor adresate instituţiei noastre),
bilete de intrare sau ieşire în/din spital (pe baza acestora se acordau concediile
medicale sau chiar pensionarea medicală a ofiţerilor).
Dintre cele cu valoare istorică amintim dosarele cu privire la
organizarea şcolii (ordinea de bătaie), cele care conţin rapoarte ale ataşaţilor
militari, atât din timpul războiului, cât şi din perioada interbelică, dosare cu
privire la desfăşurarea operaţiunilor de pe front, dar şi dosare ce conţin
informaţii relativ la propaganda în armată şi starea de spirit a cadrelor militare
din şcoală.
O analiză a evoluţiei, rolului şi locului armatei în societatea românească
nu poate fi efectuată fără accesarea fondurilor arhivistice gestionate de Centrul
de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti.
Necesitatea existenţei unei "arhive" a armatei se reflectă atât sub
raportul prezenţei fizice a masei documentare, cât şi în importanţa
incomensurabilă a izvorului cunoaşterii directe puse la dispoziţia istoricului.
Conştienţi de acest lucru, putem avea o imagine globală şi sugestivă a relaţiei
dintre arhivistică şi istorie.
arhivă

30

Ibidem, f. 18.
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SERVICIUL SANITAR AL JUDEŢULUI COVURLUI.
MONOGRAFII SANITARE ŞI PROGRAME
ALE CAMPANIILOR SANITARE
Gabriela VULPE
Health Departament of Covrului County.
Health Monograph and Health Campaigns Programmes
Summary
Health monographs represent documents created by the County Health Service,
laboriously drawn up, structured in seven chapters and provide extremely important
elements that can become a source of local and national research.
Key Words: Health Departament of Covurlui, health legislation, activity prograrns,
Ministry of Health and Social Security, epidemics, prophylaxis, health monographs.
Cunoaşterea precisă a situaţiei organizării sanitare pe tot parcursul
primei jumătăţi a secolului al XX -lea a fost absolut necesară în vederea stabilirii
unor programe de dezvoltare ulterioară a aparatului sanitar de stat. Conducerile
succesive ale Ministerului de Interne, Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor
Sociale, respectiv Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, sub tutela
cărora a funcţionat Serviciul Sanitar Judeţean, au urmărit permanent acest
aspect şi au militat pentru concretizarea practică a întocmirii unor documente
care să prevadă toate aspectele vieţii economico-sociale cu implicaţiile ce
decurg în organizarea sistemului sanitar, la nivel local şi prin centralizarea
datelor, forul conducător să deţină informaţii cât mai reale şi exacte asupra
întregii ţări, în scopul unei coordonări şi acţiuni cât mai eficiente, atât în
momente de normalitate în viaţa colectivităţilor cât şi în situaţii deosebite, care
au predominat, poate mai mult ca oricând în această perioadă.
Documentele care se doreau a fi întocmite sunt reprezentate de
monografiile sanitare şi programele campaniilor sanitare organizate de
Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale în anul 1938. Într-o adresă a
Serviciului Sanitar al judeţului Covurlui, înregistrată sub nr 5543 din
16.11.1938 şi înaintată ministrului plenipotenţiar, Victor G. Cădere, rezident
regal al Ţinutului Dunărea de Jos, se arată că monografiile sanitare la nivel
comunal şi orăşenesc, ordonate de ministerul de profil, prin ordinul nr.
36953/1938, trebuie "să fie întocmite de medicii primari ai fiecărei
circumscripţii sanitare având susţinerea şi contribuţia Comitetelor de acţiune
1
sanitară, la care participau primarul, notarul, învăţătorul şi preotul localităţii" •
1

Arhivele Naţionale Galaţi, fond Serviciul Sanitar al judeţului Covurlui, d. 21611938, f. 48.
https://biblioteca-digitala.ro

464

Acta Bacoviensia IX/20 14

Monografiile sanitare au fost imprimate/editate de Ministerul Muncii şi
Ocrotirilor Sociale - Direcţia Sănătăţii, fiind întocmite în cadrul fiecărui judeţ,
pe comune. 2 Într-o intervenţie a ministrului Sănătăţii, prof dr. Tomescu, în anul
1943, cu prilejul unei vizite întreprinse în judeţul Covurlui, acesta subliniază
importanţa existenţei acestui document, cu punct de plecare anul 1938 şi
implicit caracteristicile sale: punerea în stare de funcţionare a tuturor serviciilor
existente şi înfiinţarea de noi servicii în raport cu nevoile sanitare ale ţării,
ţinându-se seama de datele actualizate ale ştiinţei, de numărul populaţiei pe
localităţi şi regiuni şi problemele sanitare locale. 3
Pentru întocmirea şi realizarea programului a fost absolut necesar să se
cunoască situaţia exactă a tuturor serviciilor, respectiv o serie de date şi
informaţii asupra evoluţiei lor. În acest sens au fost implicaţi medicii şefi de
judeţe care urmau să întocmească monografiile sanitare pentru judeţele pe care
le conduceau. Totodată, prof dr. Tomescu menţiona că: "aceste lucrări în care
se oglindeşte de multe ori un trecut zbuciumat al predecesorilor noştri şi în care
se înregistrează rezultatele unor eforturi de mai multe decenii, vor apărea pe
rând în Buletinul Ministerului Sănătăţii" 4 , "bilanţul urmând să arate în acelaşi
timp şi lipsurile organizaţiei actuale" 5 . Împlinirea deziderate lor urma să
constituie o "obligaţie imediată şi un punct de plecare pentru toţi cei implicaţi,
de la medicul de circumscripţie rurală până la cei ce conduc destinele
Ministerului" 6 . Monografiile sanitare întocmite de medicii şefi de judeţe
presupuneau o inventariere "sinceră şi exactă a ceea ce exista la momentul
respectiv" 7 • Monografiile sanitare reprezintă documente create de Serviciul
Sanitar Judeţean, laborios redactate şi care prezintă elemente de maximă
importanţă ce pot deveni sursă de cercetare în cadrul unui judeţ, la nivel
regional, cu particularităţile sale. Toate aspectele urmărite de acest document
deosebit - monografia sanitară - se întrepătrund şi astfel există legătură între
elementele descrise, de natură geografică, climatică, viaţă culturală, cu impact
asupra activităţii sanitare, influenţând în mod categoric, din acest punct de
vedere, comunitatea respectivă. Monografia sanitară e structurată pe şapte
capitole, iar în cadrul fiecăruia se au în vedere anumite elemente 8 •
Capitolul 1 era intitulat Geografia localităţii şi prezintă următoarele
repere ce urmau să fie completate de comitetul de acţiune desemnat în acest
sens:
1. Aşezare geografică (altitudine, latitudine, longitudine, hotarele
politice şi subdiviziuni, suprafaţa, distanţe, căi ferate, căi pe apă, drumuri);
2

Ibidem.
"Revista România Medicală", nr. 15-16 din 1august 1943, anul XXI, Bucureşti, p. 213.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Serviciul Sanitar al judeţului Covurlui, d. 218/1938, f. 131.
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2. Hărţi;
3. Geologie (stratul superficial, stratul de fundaţie, fenomene
particu Iare);
4. Hidrografia (râuri, lacuri, bălţi, cursul râurilor şi variaţia acestora);
5. Vegetaţia (păduri şi plante);
6. Suprafaţa terenurilor care se cultivă cu porumb, grâu, vii, livezi şi
grădini de zarzavat;
7. Fauna (animale sălbatice, reptile, insecte dăunătoare omului sau
animalele domestice);
8. Numărul şi natura industriilor;
9. Întrebuinţarea forţei motrice a apei (diguri, uzme, turbine, canale,
irigaţii);

1O. Lucrări de utilitate publică (străzi, parcuri, iluminatul străzilor,
electricitate);
Capitolul II, Climatul prezintă următoarele elemente:
1. Temperatura (curba tipică lunară, media, maximum, minimum);
2. Umiditatea (curba lunară, maximum, minimum);
3. Precipitaţii atmosferice (ploi, distribuţia sezonieră, maximum de
precipitaţii);

4. Consideraţii generale privind zăpada, gheaţa, ceaţa;
5. Vântul (viteza vântului, condiţii sezoniere);
6. Lumina solară (numărul orelor cu soare pe zi şi pe anotimpuri);
Capitolul III, Populaţia cuprinde următoarele date:
1. Populaţia (detalii asupra recensământului din anii precedenţi, metode
de estimare);
2. Clasificarea populaţiei (pe sex, stare civilă, grupe de vârste);
3. Densitatea populaţiei (în subdiviziunile administrative, pe imobile şi
familii);
4. Rase şi naţionalităţi;
5. Religie;
6. Educaţie (analfabetism, frecvenţa şcolară, publicaţii locale);
7. Organizarea administrativă locală;
8. Ocupaţia locuitorilor;
9. Starea economică (proprietarii de teren şi case, ore de lucru,
pauperism, costul unei zile de lucru);
10. Femeile şi copiii utilizaţi în industrie sau la munci agricole, munca
femeii gravide;
Capitolul IV, Geniu sanitar are în vedere următoarele informaţii:
1. Alimentarea cu apă (proprietate publică sau privată, sursa de
alimentare: lac, râu, izvor, făntână, descrierea tipurilor, capacitatea, calitatea
apei de băut, recomandări);
2. Drenaje şi canalizări;
3. Înlăturarea excreţiilor umane (canalizări sau alte metode);
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4. Colectarea, depozitarea şi întrebuinţarea bălegarului;
5. Cimitirele umane (împrejmuiri, plantaţii, vecinătatea surselor de

apă

potabilă);

6. Colectarea cadavrelor de animale-cimitire de animale;
7. Starea sanitară a clădirilor, edificiilor publice, fabrici, hoteluri,
hanuri);
8. Măsuri de profilaxie ( dezinsecţie, deparazitare, etuve, cuptoare de
deparazitare, ambu lanţe);
9. Controlul alimentelor (carne, produse lactate), abatoare, halele de
alimente, pieţe de alimente;
1O. Cantitatea de băuturi consumată anual în cârciumi şi la nivelul
gospodăriei (vin, bere, ţuică);
11. Diferite alte probleme de geniu sanitar (băi publice, starea sanitară a
punctelor terminale a căilor de comunicaţie);
Capitolul V, Administraţia sanitară, cu următoarele aspecte:
1. Organizarea Serviciului Sanitar de Stat (medici oficiali, îndatoriri,
puteri administrative, organizarea lucrului, eficacitate, propuneri);
2. Moaşe, surori de ocrotire sau de caritate, agenţi sanitari, agenţi
veterinari (număr şi pregătire profesională);
3. Spitale, dispensare, case de ocrotire, laboratoare (local propriu sau
închiriere);
4. Medici particulari (numărul lor, modalitatea exercitării profesiei);
5. Ocrotiri sociale de stat;
6. Asociaţii particulare de ocrotire socială cu subvenţii de la stat;
Capitolul VI, Analiza economică a bugetului (era facultativă) prezintă
următoarele repere:
1. Cheltuieli administrative ale comunei, bugetul comunal, dacă este sau
nu edificator;
2. Impozitele încasate, împrumuturile comunei;
3. Bugetul serviciilor de sănătate publică;
4. Analiza bugetului de sănătate publică;
5. Costul sănătăţii publice;
6. Numele şi adresele persoanelor care au furnizat aceste informaţii;
7. Metodele prin care s-au obţinut toate datele statistice;
Capitolul VII se adresează Biometriei şi prezintă următoarele elemente:
1. Mişcarea populaţiei pe o perioadă de 1O ani ( 1928-193 7) şi care are
referiri la:
a) Populaţie (număr);
b) Natalitate (număr de născuţi vii şi proporţia la 1000 locuitori);
c) Mortalitate (număr de decese şi proporţia la 1000 locuitori);
d) Mortalitate infantilă (decese sub vârsta de 1 an şi proporţia la 1000
născuţi vii);
e) Excedentul natural (cifre absolute, proporţia la 1000 locuitori);
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2. Mortalitatea infantilă pe o perioadă de 1O ani (1928-1937), cu
elementele:
a) Număr născuţi vii, total (decese 0-1 an şi proporţia la 1000 născuţi
vii);
b) Pe grupe de vârstă: 0-1 zi, 1-6 zile, 7-29 zile, 1-5 luni, 61uni-1an;
c) Pe luni: ianuarie-decembrie;
3. Mortalitate generală pe o perioadă de 10 ani (1928-1937), cu
informaţiile:

a) Numărul populaţiei;
b) Totalul deceselor, pe sexe;
Numărul deceselor pe grupe de vârstă a fost astfel raportat: 0-1 an, 1-4
ani, 5-9 ani, 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani, 25-34 ani, 35-44 ani, 45-54 ani,
55-64 ani, 65-74 ani, peste 75 ani, de asemenea se menţionează şi cauzele
deceselor: febră tifoidă şi paratifoidă, tifos exantematic, rujeolă, scarlatină, tuse
convulsivă, difterie, gripă, tuberculoza aparatului respirator, alte tipuri de
tuberculoză, sifilis, paludism, cancer, reumatism, diabet zaharat, pelagră,
alcoolism, sinucidere, omucidere, cauze nespecifice şi greu de definit 9 .
În strânsă legătură cu întocmirea monografiilor sanitare s-a derulat şi
programul campaniei sanitare organizat de Ministerul Sănătăţii 10 • Ministerul
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale a întreprins începând cu data de 1august 1938 o
amplă campanie sanitară. Această campanie sanitară îşi prezintă de la început
obiectivele urmărite:
1) Scopul;
2) Organizarea;
3) Materialul utilizat;
4) Funcţionarea campaniei;
5) Raportarea finală a rezultatelor.
1. Scopul, acţiunea pe care Ministerul Sănătăţii a întreprins-o a avut în
vedere:
I. Verificarea pe teren şi eventuala completare a rezultatelor înscrise în
monografiile sanitare efectuate în toate comunele rurale şi urbane al ţării;
II. Aplicarea integrală a programului de măsuri de igienă colectivă, prin:
a) Realizarea măsurilor de igienă la nivelul satelor şi comunelor;
b) Asanarea prin drenare, colmatare, petrolizare a micilor depozite de
apă;

c) Curăţenia locuinţelor şi gospodăriilor particulare, cum ar fi:
asanarea grajdurilor, latrinelor, curţilor, respectându-se instrucţiunile Şl
planurile ministeriale;

9

Ibidem.
Ibidem, f. 133.
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d) Ameliorarea alimentării cu apă prin construcţii de fântâni, separat
pentru oameni şi pentru adăpatul vitelor, îmbunătăţirea şi asigurarea igienei
celor existente;
e) Organizarea îndepărtării şi folosirii, în condiţii de igienă pentru
resturile menajere şi a bălegarului;
III. Aplicarea de măsuri pentru realizarea unei cât mai eficinte igiene
individuale, prin:
a) Propagarea şi supravegherea măsurilor de curăţenie corporală;
b) Aplicarea măsurilor de deparazitare pentru întreaga populaţie şi
mai ales în regiunile în care s-au declarat epidemii de tifos exantematic; 11
c) Raţionalizarea alimentării rurale şi propaganda în favoarea
alimentelor protectoare, în special pentru sugari, copii, gravide, insistându-se
pentru susţinerea grădinilor de zarzavat, cuptoarelor de pâine şi a utilizării
fructelor;
IV. Măsuri pentru combaterea bolilor contagiase, au în vedere:
a) depistarea şi izolarea cazurilor de boli infecţioase şi imunizarea
contacţilor sau a întregii populaţii dacă se impune, controlul vaccinării
periodice, cu obligativitate;
b) dezinfecţia locuinţelor, insistându-se, în mod special asupra celor
cunoscute drept locuinţe ale persoanelor contaminate;
V. Măsuri pentru combaterea bolilor medico-sociale, astfel:
a) Depistarea tuturor cazurilor de boli medico-sociale;
b) Revizuirea evidenţelor actuale şi actualizarea acestora;
c) Izolarea în spital a bolnavilor cu tuberculoză;
d) Îngrijirea şi tratarea tuturor bolnavilor cu maladii sociale, prin
terapie cu preparate antisifilitice (arsenicale, bismutice), terapii antiguşogene
pentru cei a căror glandă tiroidă a fost afectată (populaţia aflată în regiuni cu
risc guşogen); judeţul Covurlui fiind o zonă cu deficit de iod 12 , tratamentul şi
propaganda în favoarea corectării regimului alimentar al pelagroşilor,
tratamentul la domiciliu sau în spital pentru cazurile cu complicaţii acute de
conjunctivită granuloasă, tratamentul medical al tuturor bolnavilor de scabie şi
alte boli parazitare de piele.
VI. Măsuri de propagandă. Toate problemele care formează obiectul
activităţii echipelor urmau să fie susţinută pe cale de propagandă metodică prin
conferinţe organizate, în special în zilele de duminică şi sărbători legale.
Propaganda şi conferinţele vizau domeniile: igiena corporală, Igiena
satului(gospodărie, fântână), igiena alimentaţiei, igiena copilului.
2. Organizarea. În sprijinul acestei acţiuni, alături de personalul sanitar
medical şi sanitar auxiliar al Serviciului Sanitar au fost puse la dispoziţie un

11
12

Ibidem.
Ibidem, f. 134.
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număr de 284 echipe volante pentru întreaga ţară 13 . Pentru judeţul Covurlui

echipele repartizate au fost în număr de patru, echipa nr 1, condusă de dr.
Agatsein B. Emanuel şi dr. Bubu Petre; echipa nr 2, condusă de dr. Ciocler Iosif
şi dr. Cogan Zeilig; echipa nr 3, condusă de dr. Sandu Măndica şi dr. Macri
Ionel şi echipa nr 4, condusă de dr. Ştefănescu Nistor. 14 Echipele erau formate
din medici secundari de spitale, medici stagiari militari şi interni de spitale 15 •
În cadrul organizării, un rol important 1-a reprezentat laboratorul de
igienă. Această instituţie a desemnat, pentru fiecare judeţ, un asistent, care a
colaborat cu echipele, pe teren, câte trei zile pe săptămână, iar în situaţii
excepţionale asistentul urma să colaboreze şi cu echipe din alte judeţe, aspect
stabilit prin decizie a Ministerului Sănătăţii, Institutului de Igienă sau
Inspectoratului Sanitar General 16 •
3. Materialul utilizat de Serviciul Sanitar şi al echipelor pentru
acţiunile care au fost întreprinse a avut în vedere:
a) Material existent pe teren, la nivelul dispensarelor, spitalelor,
sanatoriilor, depozitelor, reprezentat de: dezinfectante, seruri şi vaccinuri, băi,
cuptoare de deparazitare, etuve;
b) Material ce urma să fie repartizat Eforiilor sanitare judeţene sau
municipale, cum ar fi: petrol, var, săpun, lemne, material pentru întreţinerea
automobilelor sanitare;
c) Material ce avea să fie acordat de către minister, respectiv: câte
două panere de fiecare echipă cu medicamente, pansamente şi instrumentar,
douăzeci trenuri băi, din care zece trenuri băi urmau să se afle pe teren între 1-5
august, restul la 1 septembrie 17 .
4. Funcţionarea a vizat următoarele aspecte:
a) Îndrumarea tehnică asupra campaniei care se va desfăşura în
intervalul 1 august-30 septembrie 1938 urma să se exercite prin colaborarea
Institutului de Igienă din Iaşi cu inspectorii generali sanitari din cadrul acestei
18
instituţii (judeţul Covurlui era arondat acestui Inspectorat) ;
b) Medicii primari de judeţ activau sub controlul inspectorilor
generali sanitari şi aveau sub supravegherea lor întreg personalul permanent,
temporar cât şi cel al echipelor;
c) Medicii de circumscripţie sanitară urmau să însoţească personal
echipele şi să colaboreze activ atât timp cât se aflau pe teritoriul circumscripţiei
respective;
d) Personalul implicat în campanie a colaborat permanent cu toate
autorităţile, pentru care s-a intervenit la Ministerul Apărării Naţionale,
13
14

15
16
17
18

Ibidem, f. 142.
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Ibidem.
Ibidem.
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Ministerul de Interne, Ministerul Cultelor, Ministerul Educaţiei Naţionale,
Comandamentul Străjii Ţării, Inspectoratul Pregătirii Premilitare 19 ;
e) Inspectorii generali sanitari care au activat în cadrul acestui
program au avut libertatea de a organiza şi acţiona, adoptând cele mai bune
măsuri în vederea realizării obiectivelor propuse în raport cu importanţa
problemei sanitare din zona respectivă.
5. Raportarea finală a rezultatelor campaniei. La finalul activităţii a
fost redactat câte un raport pe fiecare circumscripţie sanitară în care s-au
precizat toate constatările şi rezultatele activităţii desfăşurate. Activitatea zilnică
a fiecărei echipe s-a înregistrat sub formă de proces verbal într-o condică
specială 20 . Rapoartele au fost redactate în două exemplare, din care un exemplar
se înainta medicului primar de judeţ, acesta urmând să-1 trimită împreună cu
raportul de ansamblu către Inspectoratul General Sanitar căruia îi era
subordonat21 .
Campanii sanitare s-au întreprins pe întregul judeţ Covurlui. Asupra
activităţii acestora s-au întocmit rapoarte pe circumscripţii sanitare comunale ce
aveau să fie înaintate Serviciului sanitar judeţean şi centralizate ulterior la nivel
de minister. Lucrarea va prezenta situaţia a două comune din judeţul Covurlui,
comuna Piscu şi comuna Şendreni.
Astfel, prin raportul nr. 610 din 30.09.1938, întocmit asupra campaniei
sanitare desfăşurate în comuna Piscu, din circumscripţia sanitară Independenţa,
în intervalul10-20 august 1938, s-au avut în vedere:
- Situaţia sanitară demografică şi de igienă a comunei Piscu, cu satul
component Vameş anterior declanşării campaniei;
-Organizarea campaniei sanitare;
- Situaţia ulterioară campaniei sanitare;
- Concluzii generale rezultate din campania întreprinsă.
1. Pentru redarea situaţiei sanitare au fost urmăriţi parametri următori:
a) Mişcarea populaţiei în comună, în intervalul 1933-1937, cu
prezentarea indicatorilor: natalitate, mortalitate, mortalitate infantilă şi excedent
natural;
b) Numărul cazurilor de boli contagioase şi maladii sociale;
c) Igiena locală (mediu, alimentaţie, şcolară, individuală).
În comuna Piscu nu exista baie comunală, ci doar în staţia C.F.R. Vameş
funcţiona o baie cu un singur duş, care era utilizată numai de către personalul
staţiei, locuitorilor nefiindu-le permis accesul. În privinţa făntânilor, acestea
prezentau o serie de deficienţe şi imperfecţiuni în construcţie, erau ridicate din
iniţiativă particulară, multe fără pantă de scurgere, în alte situaţii s-au observat
o serie de fisuri ce puteau permite infiltrarea apelor reziduale, ghizdurile erau
19
20
21

Ibidem.
Ibidem, f. 138.
Ibidem.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/2014

471

din lemn şi într-o stare avansată de degradare. Clădirile publice, primana,
şcoala, biserica, staţia de călători, în general au fost găsite în condiţii
acceptabile în ce priveşte igiena. În timpul inspecţiilor se acorda consiliere
elevilor în materie de igienă individuală şi colectivă, agentul sanitar Mihail
Vasilache efectua la un interval de două zile control asupra stării de sănătate şi
igienă corporală elevilor şcolii.
Igiena locală (mediul înconjurător) prezenta mari deficienţe, curţile
localnicilor, în proporţie de 90% erau neîngrijite, "cu depozite de gunoi şi
bălegar aflate în imediata apropiere a casei de locuit, drumurile interne
neîntreţinute, şanţurile înfundate iar locurile virane pline de buruieni" 22 .
2. Campania sanitară desfăşurată în comuna Piscu a respectat programul
stabilit de Ministerul Sănătăţii. În prim planul campaniei s-au aflat agentul
sanitar Mihai Vasilache şi moaşa diplomată Elena Şerbu 23 . Campania sanitară a
fost coordonată de dr. Grigore Luca, medicul de circumscripţie sanitară
Independenţa.

Campania s-a desfăşurat în intervalul 10-20 august 1938 şi a fost
la data de 20 septembrie 1938 de către şefii de sectoare sub
directa supraveghere a medicului Grigore Luca. Materialul necesar campaniei a
fost utilizat din depozitul dispensarului aflat la sediul circumscripţiei
Independenţa. Pe teren au fost întrebuinţate mai multe metode:
1. Vizite ale locuinţelor. Comuna Piscu, cu satul component Vameş, a
fost împărţită în 12 sectoare, pentru fiecare desemnându-se câte un coordonator.
Aceştia au primit instrucţiunile necesare cu privire la modul de acţiune şi la
instruirea acordată populaţiei, în conformitate cu prevederile ordonanţei nr.
1156411938 a Prefecturii judeţului Covurlui şi dispoziţiile Serviciului Sanitar
Judeţean 24 . În prima zi a campaniei au fost vizitate 30 de gospodării şi populaţia
a primit informaţii referitoare la igiena personală, a locuinţei şi cea colectivă.
S-a insistat asupra construirii de closete pentru fiecare locuinţă în parte,
amenajarea fântânilor cu capac şi grilaj. Agenţii sanitari şi medicul coordonator,
în persoana dr. Grigore Luca, au efectuat controale asupra activităţii şefilor de
sectoare, în intervalul cât s-a derulat campania sanitară personalul a fost prezent
pe teren şi s-a motivat că "dacă se persistă zilnic printre locuitori şi se
25
supraveghează lucrările se poate realiza ceva folositor şi cu efect" •
2. O altă metodă utilizată în timpul campaniei a fost reprezentată de
susţinerea conferinţelor. Conferinţele susţinute au avut drept tematică
prevenirea şi terapia maladiilor contagioase şi sociale. Discursurile au vizat
măsuri cu caracter de profilaxie generală. Au fost susţinute două conferinţe la
care au participat între 800-1000 de persoane, discuţiile purtându-se pe
continuată până
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margmea subiectelor presante: igiena locuinţelor, alimentaţia copilului,
parazitozele intestinale şi modul de îmbolnăvire, scabia şi acţiunea
binefăcătoare a băilor, cauzele cele mai frecvente care determină mortalitatea
infantilă şi în acest sens au fost enumerate afecţiunile gastro-intestinale şi
bronhopneumoniile, maladiile pe care le poate contracta nou născutul, urmare a
tăierii cordonului ombilical de către persoane necalificate, îngrijirile pe care
trebuie să le primească o lehuză, pelagra şi modalitatea de alimentare a
locuitorului din mediul rural în anotimpul rece şi cald, profilaxia tuberculozei.
Au fost verificate buletinele de născuţi şi decedaţi, de asemenea prin
vizitele întreprinse s-au obţinut informaţii cu privire la salubritatea comunei şi
starea de sănătate a populaţiei, în intervalul menţionat elevii nu au fost
chestionaţi întrucât se aflau în vacanţă. Comitetul local de acţiune sanitară, care
a participat la campanie, a primit sprijin din partea autorităţilor comunale, cu
excepţia aportului bisericii "care nu a fost în măsura dorinţelor şi aşteptărilor
atât din partea organizatorilor cât ş ai beneficiarilor" 26 • Iniţial a existat o
oarecare reticenţă din partea populaţiei, dar pe parcurs, prin metodele uzitate,
prin calm şi dorinţă de a reuşi, locuitorii din mediul rural au înţeles că sfaturile
sunt binevenite şi măsurile adoptate au fost în beneficiul colectivităţii, drept
urmare au transpus în practică măsurile stabilite, nefiind necesară aplicarea
sancţiunilor, cu o excepţie, se menţionează în raport "locuitorul Erimia Grosu
care a fost dat în judecată pentru că nu şi-a făcut closet"27 •
Se conturează ideea de a se reveni prin controale stabilite, la interval de
două luni în vederea menţinerii progreselor înregistrate ca urmare a campaniei
sanitare întreprinse şi se accentuează asupra rolului conferinţelor susţinute, cu
subiecte de igienă individuală şi colectivă şi locul important pe care şcoala
trebuie să-I ocupe în educaţie.
În final raportului sunt prezentate concluziile generale, desprinzându-se
două idei:
1. Necesitatea organizării anuale a unei campanii sanitare "până când
noţiunile de igienă individuală şi colectivă vor fi bine întipărite fiecărui individ,
indiferent de vârstă, stare socială şi educaţie" 28 ;
2. Amprenta acestei acţiuni asupra populaţiei "care după ce a fost
convinsă de însemnătatea acestei opere a executat măsurile impuse şi oamenii
recunosc că se simt mulţumiţi când văd ei atât gospodăriile lor cât Îi comuna, în
general cu un aspect cu totul deosebit decât acel de odinioară" 9 . Campania
sanitară desfăşurată a avut în vedere obţinerea informaţiilor pentru întocmirea
monografiilor sanitare. Monografia sanitară a comunei Piscu a fost întocmită de
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către medicul Grigore Luca, în intervalul 12 mai 1938-10 iulie 1938 30 • Această
monografie respectă structura elaborată de Ministerul Sănătăţii.
În cadrul Capitolului 1, intitulat Geografia localităţii, sunt prezentate
date cu privire la aşezarea geografică, "comuna fiind aşezată pe un pisc de unde
vine şi numele localităţii, în partea de est se învecinează cu comuna
Independenţa, la vest cu comuna Tudor Vladimirescu (în cadrul judeţului
Tecuci la data întocmirii monografiei), la sud cu comuna Corbu Vechi (în
cadrul judeţului Rm. Sărat) şi la nord cu comuna Slobozia Conachi (judeţul
Covurlui). Suprafaţa comunei Piscu şi satului Vameş este de 140 ha" 31 . Există
cale ferată şi şosea naţională, se menţionează şi distanţele între localităţi
învecinate şi între comună şi principalele două oraşe (Galaţi şi Tecuci): PiscuGalaţi (31km.), Piscu-Tecuci (46 km.), Piscu- Independenţa (4 km.), Piscu- T.
Vladimirescu (7 km.), Piscu- Corbu Vechi (5 km.), Piscu- Slobozia Conachi
(8 km.)32.
În privinţa topografiei, monografia prezintă şi o hartă generală a
localităţii 33 •
'.,.

~ - : ~=-=--c.c.--==

1938. Planul comunei Piscu.
30
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Din punct de vedere geologic, stratul de fundaţie este din pământ gălbui
lutos, iar pământul din valea Siretului şi Suhurluiului este nisipos-argilos.
Hidrologic, situaţia se prezenta astfel: râul Siret se afla la 4 km sud, în partea de
sud-est şi vest se afla balta Bulboaca formată din apele pârâurilor Geru şi
Suhurlui, "care-şi suplimentau volumul în timpul ploilor abundente iar în
perioada secetoasă erau inexistente" 34 • Vegetaţia este alcătuită din păduri de
salcie, stejar, ulm şi stuf ce cresc pe lângă râul Siret.
Monografia oferă informaţii şi despre animalele existente în comună:
625 cai, 1524 vite cornute, 5094 oi, 426 porci, 9698 păsări, 1578 câini.
Animalele sălbatice întâlnite sunt reprezentate de lup, vulpe, vidra; pe malul
Siretului sunt întâlnite reptile (şerpi şi şopârle), insecte, în special ţânţarii,
comuna fiind impaludată.
În privinţa terenului, suprafaţa pentru agricultură este de 3926,15 ha,
islazul are o suprafaţă de 529,96 ha iar terenul plantat cu vii hibrizi reprezintă
58,34 ha.
Nu sunt redate informaţii cu privire la Capitolul II intitulat Climatul
pentru rubricile ce au în vedere temperatura, umiditatea şi vântul. Referitor la
cantitatea de precipitaţii, maximum se înregistrează în luna iunie iar grosimea
35
zăpezii "în lunile noiembrie-decembrie 1937 a fost de 24 cm" , după cum
reiese din datele oferite de monografie.
Capitolul III, intitulat Populaţia, oferă informaţii mai numeroase.
Capitolul e structurat pe puncte şi fiecare prezintă elemente descriptive.
Numărul total de locuitori la momentul realizării monografiei a fost de
3909, din care un număr de 1937 bărbaţi şi un număr de 1972 de femei.
Raportat la grupele de vârstă rezultă următoarele date: grupa de vârstă 0-1 an:
150 persoane; grupa 1-4 ani: 510 persoane; grupa 5-9 ani: 579 persoane; grupa
10-14 ani: 478 persoane; grupa 15-19 ani: 322 persoane; grupa 20-24 ani: 299
persoane; grupa 25-34 ani: 586 persoane; grupa 35-44 ani: 304 persoane; grupa
45-54 ani: 378 persoane; grupa 55-64 ani: 129 persoane; grupa 65-74 ani: 101
persoane; grupa peste 75 ani: 83 persoane 36 . Din aceste date se poate observa că
numărul persoanelor de sex feminin este mai mare decât cel masculin,
segmentul de vârstă cu numărul cel mai mare de persoane este cel cuprins între
25-34 ani, cel mai scăzut îl reprezintă intervalul peste 75 ani. Întreaga populaţie
a declarat religia ortodoxă şi naţionalitatea română.
Privitor la educaţie, aspect important în viaţa comunităţii, cu implicaţii
şi asupra stării de sănătate a indivizilor, se face cunoscut că funcţionează, în
comuna Piscu o şcoală cu opt posturi, iar în satul Vameş o şcoală cu două
posturi. Localul şcolii din comună era insuficient raportat la numărul de elevi,
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în comuna Piscu fiind cunoscute şi citite publicaţiile: "Universul", "Acţiunea",
37
"Curentul", "Albina" şi "Sănătatea"; procentul de analfabeţi era de 20% .
Din punct de vedere al organizării, comuna este administrată de primar,
notar, secretar şi casier. Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura, există şi
crescători de vite, păsări şi viermi de mătase. În comună funcţionează o moară
ţărănească, şase cazane de fabricat rachiu şi un darac de lână.
În ce priveşte starea economică, există o clasificare a deţinătorilor de
terenuri: proprietarii cu peste 100 ha sunt în număr de 3, cei între 10-50 ha, în
număr de 10, între 5-10 ha, în număr de 110, între 2-3 ha, în număr de 814,
lipsiţi de teren, în număr de 15.
Atât bărbaţii cât şi femeile participau la muncile agricole, copiii
începeau să lucreze în jurul vârstei de 1O ani, iar gravide le nu respectau
perioada lehuziei, la 4-5 zile după naştere desfăşurau diverse activităţi casnice.
Datele referitoare la Capitolul Populaţie au fost obţinute din evidenţele
primăriei, şcolii şi circumscripţiei sanitare Independenţa.
Un capitol care interesează monografia în mod special este cel destinat
sănătăţii, intitulat Geniul sanitar. Paragraful ce priveşte alimentarea cu apă
conţine informaţii cu privire la modalitatea alimentării cu apă, care se
efectuează cu apă din făntâni proprietatea locuitorilor, făntânile, în majoritate
fiind construite din tuburi de piatră, cu găleţi cu cumpănă şi scripeţi. Apa
prezenta o calitate corespunzătoare în partea de nord a comunei, iar în cea de
sud era calcaroasă şi avea un gust neplăcut. Locuitorii comunei se alimentau, în
majoritate, cu apă din partea de nord, datorită calităţii ei.
În comuna Piscu nu existau drenaje şi canalizări, înlăturarea excreţiilor
umane se efectua în latrine, predominant rudimentare. Gunoaiele erau iniţial
depozitate la marginea comunei, la momentul întocmirii monografiei acesta se
colecta la platforma de gunoi urmând să fie luat pe loturi.
Din punct de vedere al stării sanitare a clădirilor, se evidenţiază faptul că
şcoala din comuna Piscu cu o suprafaţă de 1050 mp funcţionează cu patru clase,
iar în şcoala din satul Vameş cu o suprafaţă de 240 mp îşi desfăşura activitatea
o clasă.
Majoritatea locuitorilor deşi erau proprietari de case cu mai multe
încăperi locuiau în "aşa zisul chiler" 38 . Încălzirea locuinţelor se realiza cu
ajutorul sobelor cu lemne, iluminatul cu petrol lampant. Numărul elevilor
înscrişi la şcoala din comuna Piscu era de 512, iar a celor din satul Vameş de
85.Copiii consumau apa de băut din apropierea şcolii, latrinele ambelor şcoli
constau în câte o groapă adâncă de 4-5 m, împrejmuite şi acoperite cu scânduri.
Subcapitolul destinat măsurilor de profilaxie nu are menţiuni şi
completări în privinţa măsurilor impuse 39 •
37
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Capitolul V intitulat Administraţie Sanitară este cel mai deficitar în
privinţa informaţiei furnizate. Nu sunt redate elemente descriptive referitoare la
organizarea serviciului sanitar de stat, spitale, dispensare, laboratoare, în cazul
personalului auxiliar se menţionează existenţa unei moaşe oficiale, a unei agent
40
sanitar uman şi a unui agent sanitar veterinar pentru comuna Piscu • Comuna
era vizitată o zi pe săptămână, vineri, de medicul circumscripţiei, care acorda
consultanţă gratuită în oficiul primăriei. Bolnavii afectaţi de maladii sociale
(pelagră, TBC, alcoolism, sifilis) erau periodic consultaţi, preşcolarii şi şcolarii
se vaccinau antidifteric. Dintre bolile sociale care au cauzat decese, în anul
193 7, premergător întocmirii monografiei, au fost semnalate 7 situaţii cu deces
produs de tuberculoză şi 4 cazuri de pelagră 41 .
Campania sanitară s-a desfăşurat şi în comuna Şendreni pentru care s-a
întocmit raportul nr. 614 din 30.09.1938 înaintat Serviciului Sanitar al judeţului
Covurlui. Campania s-a desfăşurat în intervalul 11-16 septembrie 1938 în
comuna Şendreni cu satele componente: Şerbeştii Vechi, Barboşi, Movileni şi
Gara Barboşi. Aspectele urmărite au fost aceleaşi ca şi în cazul campaniei
organizate în comuna Piscu.
S-au avut în vedere:
1. Situaţia demografică şi igienică a comunei Şendreni cu satele
componente; au fost întocmite statistici cu privire la mişcarea populaţiei pe anii
1933-193 7 şi numărul cazurilor de boli contagioase şi maladii sociale. S-a
constatat că atât în comuna Şendreni cât şi în satele componente nu exista o
baie comunală, cu excepţia staţiei Barboşi (baia fiind proprietatea staţiei CFR,
iar accesul populaţiei nu era permis, se poate observa aceeaşi situaţie ca şi în
cazul comunei Piscu).
O situaţie asemănătoare cu cea întâlnită în comuna Piscu este prezentată
în raport, referitoare la igiena colectivă şi individuală defectuoasă care a fost
depistată de echipele sanitare: comuna prezenta "şanţuri înfundate, drumuri
neîngrijite, gospodării în proporţie de 95% cu depozite de gunoi şi grajduri
impropriu construite" 42 • Organizarea campaniei sanitare a respectat programul
stabilit de minister.
S-a constatat în timpul campaniei organizate în comuna Şendreni, prin
datele furnizate de autorităţi, un număr mai mare de cazuri de îmbolnăviri de
pelagră şi malarie comparativ cu situaţia din comuna Piscu. Totodată, cu
aceeaşi ocazie a fost depistat un caz de febră tifoidă, în persoana unui bărbat în
vârstă de 20 de ani, pe nume Mogoş Simion, lucrător basarabean la o grădină de
zarzavat din gara Barboşi. Ulterior a mai fost înregistrat un caz localizat tot în
satul Barboşi la o persoană de sex feminin în vârstă de 17 ani 43 .
40
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Echipele medicale au luat măsuri imediate de combatere a propagării
focarului, prin izolarea bolnavilor, primul caz la Spitalul Izolarea din Galaţi, iar
al doilea la Spitalul Elisabeta Doamna din Galaţi. A fost cercetată sursa de
infecţie şi s-a ajuns la concluzia că, în primul caz contaminarea s-a realizat prin
consumul apei direct din râu la Siret, în al doilea nu s-a depistat cauza, deoarece
tânăra contaminată nu locuia în permanenţă în satul Barboşi şi îşi desfăşura
activitatea în Galaţi 44 .
Prin descoperirea acestor două cazuri a fost declarată epidemie de febră
tifoidă şi s-a adus la cunoştinţa populaţiei despre declanşarea acesteia, prin afişe
scrise şi publicate la autorităţile publice locale (primărie, şcoală, biserică).
În acelaşi timp au fost luate măsuri în vederea împiedicării extinderii
epidemiei, prin utilizarea metodelor de dezinfecţie a locuinţelor afectate,
fierberea lenjeriei, văruirea pereţilor şi closetelor. Toate făntânile din comuna
Şendreni au fost dezinfectate anterior apariţiei cazurilor prin folosirea varului
nestins, 10 kg la 1 mc de apă 45 . O altă măsură utilizată a fost cea a vaccinării.
S-a inoculat un vaccin anti-tifo-paratific tuturor locuitorilor aflaţi la munca
grădinilor de zarzavat situate pe malul Siretului, în număr de 178, iar în satele
Barboşi-Movileni, unde apăruse cel de-al doilea caz, au fost inoculate doze
pentru un număr de 350 persoane 46 .
Împreună cu agentul sanitar al comunei, medicul circumscripţiei a
întreprins razii prin localitate şi grădinile de zarzavat în vederea depistării unor
noi cazuri. Cu ocazia raziilor au fost acordate sfaturi în privinţa profilaxiei bolii.
Au fost impuse proprietarilor de grădini de zarzavat măsuri de supraveghere a
lucrătorilor aflaţi la muncă, ca aceştia să nu mai consume apa din Siret "ci să
utilizeze apa din făntâna aparţinând proprietarului Hilohi, care în urma analizei
efectuate de laboratorul de igienă din Galaţi s-a dovedit a fi potabilă" 47 •
Concluziile generale care s-au desprins în urma campaniei sanitare au
fost:
1. Iniţial, majoritatea locuitorilor au fost refractari campaniei, şi-au
manifestat indolenţa, mulţumindu-se cu "hrana de azi pe mâine" 4 • La început
nu doreau să facă baie, dar prin sfaturi şi propagandă au acceptat acest lucru
"după ce au făcut prima baie voiau să facă şi a doua oară, slăvind pe dl.
Ministru al Sănătăţii" 49 ;
2. Necesitatea organizării în fiecare an a unei campanii sanitare până
când locuitorii vor căpăta deprinderi şi "vor întipări în memorie ca pe o datorie
sfăntă noţiunile elementare de igienă individuală şi colectivă" 50 •
44
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Monografia sanitară a comunei Şendreni a fost întocmită de medicul
Grigore Luca, în intervalul12 mai-10 iulie 193851 .
Monografia respectă structura elaborată de Ministerul Sănătăţii. Sunt
redate, în ordine capitolele şi titlurile lor, de asemenea subcapitolele ce prezintă
importanţă în vederea completării cu datele necesare. Se precizează că
localitatea Şendreni este situată în partea de sud a judeţului, pe malul stâng al
Siretului şi se mărgineşte la nord cu comuna Smârdan, la sud cu râul Siret ce
despărţea judeţul Covurlui de judeţul Brăila, la vest cu comuna Braniştea iar în
partea estică cu comuna Fileşti. Comuna se află la 1O km de municipiul Galaţi,
la 66 km de oraşul Tecuci şi la 20 km de municipiul Brăila şi avea o suprafaţă
de 5092,65 hectare.
În componenţa comunei Şendreni erau incluse satele: Şerbeştii Vechi la
4 km vest, Barboşi-Movileni la 3 km spre est şi gara Barboşi la 6 km spre est,
satele sunt în imediata apropiere a şoselei şi căii ferate. Exista staţia CFR
Şendreni pentru comună şi Gara Barboşi pentru satele Barboşi şi Movileni.
Partea sudică a comunei Şendreni şi a satelor era străbătută de râul Siret, la o
distanţă de 500 metri, navigabil numai pentru plutele ce transportau lemne şi
aprovizionau fabricile de cherestea din oraşele Galaţi şi Brăila.
În privinţa topografiei este prezentată la scara 1:20000 harta comunei 52 •
Nu au fost întreprinse studii geologice de către corpul didactic, Corpul
tehnic sau Serviciul armatei. Stratul superficial era unul argilos, puţin favorabil
agriculturii, stratul de fundaţie fiind unul din pământ galben brun, recomandat
pentru fabricarea cărămizilor.
Între linia de cale ferată şi râul Siret se află valea Siretului, pe care se
întind grădini de zarzavat cultivate sistematic. Această porţiune de teren era
inundabilă, în special în timpul revărsării râului.
Între Şendreni şi Barboşi- Movileni se află balta Mălina, acoperită de
stup şi papură. În privinţa vegetaţiei, pe malul Siretului existau păduri de plop,
salcie şi câţiva salcâmi. Animalele domestice, conform statisticii erau: 461 cai,
360 de vaci, 10 tauri, 106 junci, 32 boi, 1068 oi, 227 porci, 2 măgari, 3726
păsări, 646 câini; dintre animalele sălbatice sunt de amintit lupul, vidra,
reptilele; de precizat este şi faptul că zona era una cu potenţial malaric, ţânţarul
fiind prezent.
Suprafaţa totală a terenului de cultură era de 5092,65 hectare din care
4125,93 hectare arabil, 59,97 hectare plantat cu vii hibrizi, 12,808 hectare
grădini de zarzavat şi 778,67 hectare reprezentate de islaz. Nu exista nicio
cooperativă, în proiect prefigurându-se una, în apropierea bălţii Mălina 53 .

51
52

53

Ibidem, f. 372.
Ibidem.
Ibidem.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/2014

479

În subcapitolul lucrării de utilitate publică se menţionează despre
existenţa a trei felinare cu petrol aflate pe şoseaua naţională. Capitolul destinat
climei furnizează puţine date, doar în privinţa precipitaţiilor.
Capitolul III, intitulat Populaţia, oferă informaţii mai bogate, fiecare
subcapitol redând datele suficiente. Astfel, populaţia comunei Şendreni era de
1226 persoane din care 957 bărbaţi şi 969 femei. Populaţia clasificată pe
categorii de vârstă este prezentată pe segmentele: 0-1 an un număr de 51
persoane, 1-4 ani un număr de 163 de persoane, 5-9 ani un număr de 331
persoane, 10-14 ani, un număr de 212 persoane, 15-19 ani un număr de 149
persoane, 20-24 ani, un număr de 155 persoane, 25-34 ani un număr de 305
persoane, 35-44ani un număr de 249 persoane; 45-54 un număr de 159
persoane, 55-64 ani un număr de 104 persoane, 65-74 ani, un număr de 34
persoane, peste 75 ani, un număr de 14 persoane. Se observă ca şi în cazul
comunei Piscu un număr mai mare de femei, segmentul de vârstă cu cel mai
mare număr înregistrat este cel al grupei 5-9 ani, iar cel mai redus este cel al
persoanelor care au depăşit vârsta de 75 de ani 54 . De remarcat este faptul că
populaţia comunei Şendreni şi a satelor arondate reprezintă aproximativ o
treime din populaţia comunei Piscu.
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În privinţa educaţiei se specifică faptul că există câte o şcoală în comuna
Şendreni şi satele componente. Şcoala din Gara Barboşi era proprietatea CFR.
Ziarele citite în comună sunt: "Universul", "Acţiunea", "Curentul", "România
Nouă", iar dintre reviste sunt de amintit: "Realitatea", ,,Albina", "Sănătatea".
Procentul de analfabeţi era de 22% 55 .
Comuna Şendreni, împreună cu satele componente Şerbeştii Vechi,
Barboşi- Movileni şi Gara Barboşi, era administrată de către autoritatea
comunală din care făceau parte primarul, notarul, secretarul şi casierul.
Ocupaţia de bază a locuitorilor din comună era reprezentată de agricultură, o
parte din locuitori îşi desfăşurau activitatea în municipiul Galaţi. De asemenea,
se mai practica şi comerţul ambulant cu lapte şi munca în grădinile de zarzavat.
La subcapitolul stare economică sunt înregistraţi un număr de 11 mari
proprietari de teren (peste 100 hectare), majoritatea localnicilor aflându-se întro stare materială precară; atât bărbaţii cât şi femeile lucrau în agricultură sau
industrie (în Galaţi), iar copiii erau cooptaţi în activităţi începând cu vârsta de
10 ani.
Capitolul IV, destinat Geniului sanitar, prezintă punctual parametrii
urmăriţi. Din punct de vedere sanitar starea clădirilor se prezenta astfel: "trei
dintre localurile şcolilor, primăria şi biserica respectau normele de igienă
cerute, exceptând şcoala din satul Şerbeştii Vechi, unde condiţiile erau
necorespunzătoare. Casele locuitorilor sunt construite din vălătuci acoperite cu
stuf, neexpuse razelor solare şi în general condiţiile sunt defectuoase în privinţa
igienei. Comuna Şendreni a înregistrat numărul cel mai mare de cazuri de
malarie şi nu s-au luat măsuri în sensul executării lucrărilor de asanare care se
considerau a fi prea costisitoare" 56 .
În privinţa igienei publice este semnalată inexistenţa unei băi comunale
şi se face cunoscut că "în timpul verii localnicii fac baie în Siret"57 . Alimentarea
cu apă se realiza prin intermediul a 22 de făntâni publice, unele cu tuburi de
beton, altele nezidite, "apa era în general bună, mai puţin cea calcaroasă
58
prezentă în trei dintre făntânile verificate" •
Administraţia sanitară, urmărită în capitolul V al monografiei, prezintă
modul de organizare a activităţii propriu-zise. Comuna avea un singur agent
sanitar, nu existau spitale, dispensare sau laboratoare, "nici medici particulari
sau asociaţii particulare de ocrotire" 59 . O dată pe săptămână, în ziua de luni,
între intervalul orar 15-18, comuna era vizitată de către medicul de
circumscripţie. Acesta acorda consultaţii gratuite la oficiul primăriei, periodic
erau consultaţi bolnavii afectaţi de maladii sociale şi copiii şcolari. Se executa
55
56
57
58
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În cadrul capitolului VI, intitulat Analiza economică a bugetului
(completare facultativă), au fost urmăriţi următorii indicativi:
a) cheltuielile administrative ale comunei, "pentru anul 1937 s-a
înregistrat suma de 175.832 lei" 60 ;
b) impozitele încasate, "pentru anul 193 7 a fost înregistrată suma de
184.024 lei";
c) bugetul serviciilor de sănătate publică, "în bugetul comunei pe anul
1937 a fost prevăzută suma de 2400 lei" 61
d) analiza bugetului de sănătate publică, nu există niciun comentariu 62 .
Ofensiva sanitară din anul 1938 a parcurs întreg judeţul Covurlui,
acţiunile echipelor sanitare au fost stabilite şi în programul general dezbătut în
cadrul Conferinţelor medicilor desfăşurate în municipiul Galaţi. Planul
Ministerului Sănătăţii a avut în vedere antiteza situaţiei existente anterior
derulării campaniei sanitare raportată la rezultatele obţinute ulterior. Au fost
urmăriţi indicatori demografici (natalitate, mortalitate generală, mortalitate
infantilă, căsătorii, divorţuri, morbidităţi cauzate de epidemii şi maladii sociale)
şi parametri de igienă din mediul urban şi rural (igienă individuală, şcolară,
publică) 63 .

Rezultatele finale au reprezentat un alt capitol din plan. Acestea au fost
concretizate în expunerea cifrelor, global şi procentual pentru următoarele
elemente ce au fost avute în vedere, respectiv: gospodării vizitate, persoane
examinate, probe de laborator, asistenţă medicală efectivă, medicamente
distribuite, dezinfecţii, deratizări, date comparative cu referire la maladiile
sociale (tuberculoza, sifilisul, pelagra), epidemii depistate în timpul campaniei,
măsuri de profilaxie aplicate în regim de urgenţă, propuneri pentru acţiunile
ulterioare, date comparative cu privire la igiena colectivă şi salubritatea publică,
comitete locale constituite pentru realizări cu o importanţă deosebită (băi,
dispensare, apeducte). Elementele urmărite au fost redate în rapoarte întocmite
şi înaintate Ministerului Sănătăţii. Aici au existat şi câteva incidente. Printr-o
adresă a Inspectoratului General Sanitar se comunică Serviciului Sanitar al
judeţului Covurlui "că au fost primite rapoartele cu privire la rezultatele
obţinute în ofensiva sanitară, dar unele dintre ele nu au respectat planul
elaborat"64 .
S-a insistat şi chiar a fost impusă remedierea deficienţelor constatate
asupra metodelor de lucru uzitate, pentru că "Ministerul Sănătăţii iniţiase
organizarea unei expoziţii sanitare şi aceste lucrări se doreau expuse, pentru
60
61

62
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aceasta era nevoie de estetică în formulare şi documentare pe baze ştiinţifice" 65 .
Această expoziţie sanitară urma să reprezinte un mijloc de educaţie pentru
sănătatea şi moralitatea individului.
În lucrarea de faţă au fost prezentate două dintre monografiile sanitare
întocmite la nivelul judeţului Covurlui. Ordinul de elaborare a acestor
documente a fost dispus pentru fiecare localitate în parte, acţiunea demarânduse la nivel naţional. Nu toate monografiile se regăsesc în documentele create de
Serviciul Sanitar al judeţului Covurlui; fie s-au aflat printre documentele
distruse în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, fie există posibilitatea de
a se regăsi în arhiva Ministerului Sănătăţii, întrucât acestea au fost întocmite în
două exemplare, dintre care unul obligatoriu se înainta instituţiei centrale.
O parte a proceselor-verbale întocmite de medicii de circumscripţie
sanitară, respectiv de medicii primari ai judeţului s-au păstrat în arhiva
primăriilor comunale, cum este cazul Primăriei comunei Băneasa 66 , care
prezintă pe o perioadă de 10 ani, între 1938-1948 o descriere exhaustivă a stării
sanitare a populaţiei locale, Primăria comunei Folteşti 67 , Primăria comunei
70
Smulţi 68 , Primăria comunei Slobozia Conachi 69 , Primăria comunei Smârdan şi
71
Primăria comunei Şendreni , însă în cele mai multe situaţii acestea nu au fost
regăsite.
Alături de ignoranţă, de condiţiile precare ale vieţii individului s-a
manifestat şi apatia unei părţi majoritare din rândul autorităţilor locale, care nu
au acordat niciun sprijin personalului medical în a rezolva cât mai eficient
cazurile cu care s-au confruntat şi nu au intervenit ferm acolo unde situaţia a
impus-o. În istoria medicinii, de-a lungul timpului au fost discutate o serie de
reforme, încercându-se o soluţie cât mai aproape de realitatea momentului.
Evoluţia de la asistenţă în sens de filantropie către asigurarea
generalizată pentru întreaga naţiune şi împotriva tuturor riscurilor s-a desăvârşit
permanent, astfel încât şi mentalitatea oamenilor a fost nevoită să se maturizeze
în această direcţie. Drepturile sanitare ale individului cer satisfacerea unui
standard de viaţă normal şi echitabil care să asigure omului un minim de
existenţă. Relaţia dintre individ şi stat se aşează pe baze echitabile prin
recunoaşterea drepturilor şi reglementarea îndatoririlor sanitare.

65
66
67
68
69
70
71

Ibidem.
Idem, fond
Idem, fond
Idem, fond
Idem, fond
Idem, fond
Idem, fond

Primăria comunei
Primăria comunei
Primăria comunei
Primăria comunei
Primăria comunei
Primăria comunei

Băneasa, d. 511938-1948
Folt eşti, d. 18/1941.
Smulţi, d. 111941-1943.
Slobozia Conachi, d. 511938.
Smârdan, d. 511940.
Şendreni, d. 1711941.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/2014

483

COMISIA JUDEŢEANĂ DE VERIFICARE BACĂU
PREZENTARE DE FOND
Roxana-Emanuela ANUŢEI
Verification Commission in county Bacau - a fund presentation
Summary

This paper aims to present documents concerning the activity of Verification
Commission in Bacau county, during the period 1948-1950, the conduct, purpose and
results. Before entering the core of our subject is necessary to show the historical
context in which this institution was founded.
In June 1948 Plenary C.C. of P.M.R. decided to verify the Labor Party
members. From November appeared the Central Commission for verification. In
addition to the Central Commission was established 74 county verification
comrnissions which were designed to control the Party members, to organize and direct
action verification of party members in those counties.
Verification Commission work in county Bacau began on December 13, 1948
with the verification of the members of the Party County Committee. For verification
work to include ali party members, were established throughout the county verification
subcommissions in organizations, municipalities, enterprises. Since verifying party
members had been broadly concluded at the sixth Plenary of P.M.R. in June 1950 it
was decided that the Central Commission bodies, county commissions and
subcommissions to cease, checking ali tasks in the field would pass to Control
Commission and its newly established party colieagues.
Verification findings in the county showed that was made the prirnary
objective of verification to eliminate the party hostile elements, alien to the working
class, and so on, the party was strengthened.
Key Words: Labor Party, county Bacau, party members, verification, documents,
archive.

În lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm documentele referitoare la
activitatea de verificare a membrilor Partidului Muncitoresc Român din judeţul
Bacău, în perioada 1948-1950, modul de desfăşurare, scopul şi rezultatele sale,
aşa cum apar ele reflectate în cadrul fondul arhivistic Comisia Judeţeană de
Veri ficare Bacău.
Acest fond a fost depistat în cadrul operaţiunii de fondare efectuate
asupra documentelor aflate în arhiva P.C.R., preluată în regim de urgenţă, în
anul 1995, de la Primăria Municipiului Bacău, în stare de răvăşire totală, fără
instrumente de evidenţă.
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Arhiva Comisiei Judeţene de Verificare Bacău conţine documente create
între anii 1948-1950, constituite în dosare, însumând 2,15 m.l. şi 62 u.a. Starea
de conservare a dosarelor este bună, majoritatea dosarelor sunt legate, au filele
numerotate şi sunt certificate. Documentele sunt ordonate cronologic, pe
probleme (pe ani, iar în cadrul anului pe probleme, respectând ordinea
următoare: documente create de Comisia de Verificare, cele create de
subcomisiile de verificare, apoi documentele referitoare la rezolvarea apelurilor,
iar acolo unde dosarele sunt constituite pe localităţi, acestea au fost ordonate
alfabetic). Fondul conţine rapoarte de activitate ale Comisiei de Verificare şi ale
subcomisiilor de verificare, procese-verbale de verificare a membrilor de partid
cu rezultatele verificării, corespondenţă, instrucţiuni primite de la Comisia
Centrală de Verificare, planuri de muncă, situaţii statistice privind membrii de
partid confirmaţi sau excluşi, autobiografii, referinţe şi caracterizări ale
membrilor de partid, rapoarte privind activitatea şi starea de spirit existentă în
organizaţiile de partid verificate, procese-verbale de reverificare a membrilor de
partid care au contestat hotărârile subcomisiilor de verificare. Asupra fondului
s-au efectuat operaţiuni arhivistice de fondare, ordonare şi inventariere,
operaţiuni executate de către consilier superior Maria Turbatu.
Înainte de a intra în miezul problematicii noastre se impune să arătăm
contextul istoric în care s-a înfiinţat această instituţie. Astfel, după preluarea
puterii, la 23 august 1944, Partidul Comunist din România şi-a sporit influenţa,
devenind subit o atracţie pentru oportunişti. În aprilie 1945, Iosif Rangheţ, şeful
Secţiei Organizatorice a Comitetului Central al P.C.R. anunţa creşterea
activului de partid la 42.000 de membri 1 .
Ascensiunea partidului pe scena politică şi preluarea treptată a puterii,
susţinut de Uniunea Sovietică, a făcut ca la Conferinţa Naţională a Partidului
din octombrie 1945 să se fixeze un plan ce avea în vedere mărirea efectivelor
partidului. În recrutarea de noi membri nu s-a respectat principiul leninist al
înscrierii individuale în partid, ci acestea s-au făcut pe liste, în bloc. Din dorinţa
de a atrage cât mai mulţi membri în partid s-a ajuns la stadiul de a se realiza
întreceri între diferite organizaţii pe această temă. Despre cum s-au făcut
înscrierile în partid în judeţul Bacău, stau mărturie următoarele: "în comunele şi
satele de la ţară s-au făcut înscrieri de membri în masă fără nicio selecţie,
oamenii au fost înscrişi în bloc pe timpul secetei de către primari atunci când le
dădeau porumb sau alte alimente la primărie. Aceşti oameni nici nu au ştiut că
1

Înainte de 1945, Partidul Comunist din România nu se bucura de popularitate printre români.
În vremurile sale cele mai bune, înainte de a fi interzis ( 1924 ), avusese în jur de 2.500 de
membri. Măsurile dure luate de guvernanţii vremii i-au speriat pe comunişti, mulţi preferând să
rămână doar simpatizanţi ai mişcării, astfel că în vara lui 1944 numărul lor era de aproximativ
800 în toată ţara.
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sunt membri de partid până la verificare, subcomisiile fiind nevoite să facă
eforturi pentru a-i mobiliza la verificare; alţii fiind înscrişi fictiv fără niciun act.
Astfel, sunt multe cazuri unde din 150-160 membri de partid nu au participat la
organizaţie decât 25-30 activ ... Au existat cazuri când înscrierile au fost făcute
din birou de unii membri, după registrul de stare civilă fără ştirea lor şi semnate
de ei sau nesemnate, înscrieri de minori, sau oameni de 70-80 de ani, oameni
morţi, oameni grav bolnavi" 2 .
După modelul sovietic, a urmat o perioadă de reorganizare şi
consolidare a partidului prin: stoparea recrutării de noi membri, verificarea
tuturor membrilor şi a activului P.M.R., epurarea celor care nu se încadrau în
logica marxist-leninistă şi organizarea unor campanii de îndoctrinare prin
intermediul unui sistem de învăţământ în cadrul partidului. Primul pas în acest
sens s-a făcut cu ocazia Congresului de unificare a Partidului Comunist cu
Partidul Social-Democrat în vederea făuririi Partidului Unic Muncitoresc,
Congres care s-a desfăşurat în sala Ateneului Român din Bucureşti, la 21-23
februarie 1948. Prin apariţia noului partid, contingentul militanţilor săi a crescut
la peste un milion. Dacă muncitorii se regăseau în titulatura formaţiunii politice,
în schimb în structura socială a P.M.R. ei reprezentau doar 39% din total.
În raportul prezentat cu ocazia Congresului de unificare, secretarul noii
formaţiuni politice, Gheorghe Gheorghiu-Dej, anunţa "trierea" membrilor de
partid: "În domeniul vieţii de partid, organele de conducere cât şi organizaţiile
de jos ale partidului nostru vor trebui să asigure de sus până jos respectarea
normelor organizatorice prevăzute de Statutul adoptat de Congres. Rândurile
partidului nostru trebuie păzite de elementele reacţionare, de cei ce au activat în
rândurile legionarilor, de carierişti şi afacerişti. Va trebui dată o atenţie
deosebită ridicării de cadre verificate şi pregătite ideologiceşte, înarmate cu
teoria marxist-leninistă, capabile să se orienteze în situaţiuni complexe şi să
ferească organizaţiile de partid de abateri şi greşeli" 3 . De asemenea, Dej atrăgea
atenţia asupra deteriorării rândurilor partidului şi necesităţii luării de măsuri în
această privinţă: "Trebuie verificată situaţia fiecăruia, trecutul lui, activitatea şi
devotamentul lui. Elementele străine de clasa muncitoare, strecurate în rândurile
noastre, elementele care au activat în mişcarea legionară, diverşi afacerişti şi
carierişti, oameni cu o atitudine necorespunzătoare moralei proletare nu au ce
căuta în partid. Curăţirea rândurilor partidului de elemente duşmănoase, străine,
necinstite, nu poate decât să-i întărească prestigiul în ochii întregului popor şi

Arhivele Naţionale Bacău, fond Comisia Judeţeană de Verificare Bacău, d. 111948, f. 75, lOl.
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu. Istoria românilor în secolul XX, Editura Paideia, Bucureşti,
1999, pp. 550-551.
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să-i cimenteze şi mai mult rândurile

4

".

La numai patru luni, în iunie 1948, Plenara C.C. al P.M.R. a hotărât
verificarea membrilor de partid. Din noiembrie s-a înfiinţat Comisia Centrală de
Verificare, condusă de Constantin Pârvulescu. Alţi componenţi ai C.C.
completau efectivul Comisiei: Iosif Chişinevschi, Iosif Rangheţ, Ion Vinţe,
Alexandru Moghioroş, Leonte Răutu, Nicolae Ceauşescu, Dumitru Petrescu. Pe
lângă Comisia Centrală au fost înfiinţate 74 de comisii judeţene de verificare,
care au avut atribuţia de a controla activul de partid, apoi de a organiza şi
conduce acţiunea de verificare a membrilor de partid în judeţele respective.
Comitetul Central s-a ocupat cu elaborarea directivelor privitoare la verificarea
membrilor de partid pentru "uzul preşedinţilor comisiilor judeţene cu
verificarea" 5 .
Documentul Despre verificarea membrilor de partid vorbeşte de la sine
despre scopul şi obiectivele campaniei de verificare a membrilor de partid:
"Comisiile de verificare vor examina atent situaţia fiecărui m.d.p., ţinând seama
de condiţiile sale particulare de viaţă şi activitatea profesională. Comisiile de
verificare nu caută să vâneze duşmanii, nu caută cu orice preţ greşelile în dosul
fiecărui cuvânt. Căci scopul verificării este de a descoperi pe duşmanii de clasă,
care, prin faptele lor, se arată ca atare şi nu de a îndepărta de partid elemente
cinstite în fond, care au însă o slabă pregătire politică şi ideologică. De aceea
comisiile vor ţine seama în primul rând de activitatea actuală a fiecărui m.d.p.
privind prin prisma acesteia eventualele greşeli sau abateri din trecut şi
cercetând în ce măsură au fost sau nu lichidate.
În munca de verificare a m.d.p. de o mare însemnătate vor fi adunările
generale ale organizaţiilor de bază, lărgite cu elemente cinstite fără de partid.
Cu participarea activă a m.d.p şi cu sprijinul larg al maselor fără de partid vor
putea fi înlăturate elementele duşmănoase strecurate în partid. Verificarea va fi
astfel o înaltă şcoală pentru masele de oameni ai muncii. Pentru fiecare m.d.p
verificarea constituie un mare eveniment în viaţa sa. Fiecare în parte are înalta
datorie de a veni cu toată sinceritatea şi încrederea în faţa partidului, de a vorbi
deschis despre greşelile din trecut şi prezent, de a-şi analiza munca şi viaţa în
spirit autocritic, ca un adevărat revoluţionar. Astfel, va putea smulge din sine
ceea ce este rău şi se va lega şi mai puternic de partid prin ceea ce are el mai
bun. Este o chestiune de cinste pentru fiecare org. de partid de a duce o
asemenea muncă de lămurire, încât masa membrilor de Partid şi a oamenilor
muncii fără de partid să ajute prin toate mijloacele la înlăturarea elementelor
4

www.e-antropolog.ro/restructurarea-partidului -muncitoresc-român-în-perioada-1948-1950-

cauze-şi -consecinţe/.
5

Ibidem.
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duşmănoase şi străine

de clasa muncitoare, spunându-şi totodată deschis, în
spirit critic, activitatea şi purtarea membrilor de partid. În felul acesta vom
izbuti să realizăm marele obiective pe care partidul le urmăreşte prin acţiunea
de a verifica membrii săi:
- De a se curăţi de elementele duşmane şi străine de ideologia morală a
partidului.
- De a se întări din punct de vedere politic, ideologic şi organizatoric.
- De a îmbunătăţi compoziţia socială a partidului şi a organelor de
conducere.
- De a întări spiritul revoluţionar şi vigilenţa de clasă a membrilor săi.
- De a descoperi şi ridica noi cadre.
- De a întări spiritul criticii şi autocriticii membrilor de partid.
-De a educa masele în spiritul moralei proletare.
-De a întări rolul conducător al org. de partid, făcând să crească prestigiul şi
autoritatea partidului şi întărind legăturile sale cu masele" 6 •
În anul 1948, în judeţul Bacău, organul local al Partidului Muncitoresc
Român a fost Comitetul Judeţean Bacău al P.M.R. (1944-1950) care avea în
subordine comitetele de sector (Bacău, Comăneşti) şi comitetele de plăşi
(Bacău, Vasile Roaită, Moineşti, Parincea, Scorţeni, Târgu Ocna) 7 , împreună cu
organizaţiile subordonate acestor comitete (organizaţiile de bază din oraşul
Bacău şi comunele arondate sectorului Comăneşti şi plăşilor).
Comisia Judeţeană de Veri ficare Bacău s-a constituit la 13 decembrie
1948 din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român 8 ,
fiind subordonată Comisiei Centrale de Verificare din Bucureşti. Comisia
Judeţeană de Verificare Bacău avea în componenţa sa un preşedinte, 3 membri
permanenţi şi 2 membri supleanţi.
Activitatea Comisiei Judeţene de Verificare Bacău a început cu
verificarea membrilor Comitetului Judeţean. Într-o adresă către Comisia
Centrală de Verificare se scria: "Până în ziua de 29 ianuarie au fost verificaţi
complet Comitetul Judeţean (27 membri de partid dintre care situaţia
secretarului n-a fost clarificată, deoarece s-a şi îmbolnăvit între timp).
Sancţiunile propuse de Comisia de Verificare vor fi aplicate după ce
vom avea aprobarea Comisiei Centrale de Verificare.
Propunerile noastre sunt:
din 26 verificaţi
admişi 21 - dintre care 11 nu corespund pentru Comitetul Judeţean
sancţionaţi rămânând în funcţie: 1
6
7
8

Arhivele Naţionale Bacău, fond Comisia Judeţeană de Verificare Bacău, d. 2/1949, f. 21-22.
Idem, fond Comitetul Judeţean Bacău al P.C.R., d. 4/1946, f. 47.
Idem, fond Comisia Judeţeană de Verificare Bacău, d. 111948, f. 1.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

488

sancţionaţi trimişi
excluşi

în producţie: 1
din partid: 5

Motive: 1 legionară
1 abatere de la morala proletară
1 în slujba aparatului de stat burghezo-moşieresc
1 solidarizare cu elementele duşmănoase
1 abatere de la morala proletară, huligan" 9 .
Acţiunea de verificare a continuat la 20 ianuarie 1949 cu activul
judeţean compus din 37 de membri, iar la 17 martie 1949 a început verificarea
membrilor de partid din birourile judeţene ale organizaţiilor de masă: Consiliul
Sindical Judeţean, Uniunea Tineretului Muncitor (U.T.M.), Asociaţia Română
de Strângere a Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A.R.L.U.S.), Comitetul
Democrat Evreiesc (C.D.E.), Uniunea Populară Maghiară (U.P.M.), Crucea
Roşie, Uniunea Femeilor Democrate din România (U.F.D.R.), Frontul
Plugarilor, Federaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Politici Antifascişti
(F.I.A.P.P.), Organizaţia Sportului Popular ( O.S.P.). Cronologic, a urmat
verificarea membrilor Comitetului de partid din sectorul Comăneşti (13 aprilie),
continuând cu secţiile Sectorului - Organizatorică, de Cadre, Propagandă şi
Agitaţie (15 aprilie), membrii Comitetului de partid din Întreprinderea Creditul
Carbonifer Comăneşti (19 aprilie), membrii comitetelor de partid din plăşile
Moineşti (20 aprilie), Scorţeni (22-23 aprilie), Târgu-Ocna (2-3 mai), Parincea
(9 mai), Vasile Roaită (11 mai), Bacău (15 mai), şefii de secţii în aparatul
Comitetului Provizoriu al Sfatului Judeţean, şefii Securităţii şi Miliţiei (17 mai),
membrii Comitetului de partid din Întreprinderea Steaua Roşie (20 mai). În ziua
de 4 mai 1949 s-a întrunit Comisia Judeţeană de Verificare şi, pe baza
instrucţiunilor verbale primite de la Comisia Centrală de Verificare, s-a
constituit Comisia de Verificare Ajutătoare, compusă din 3 membri. Aceasta
şi-a început activitatea pe 4 mai 1949 şi a verificat comitetele de plăşi: Bacău,
Parincea, Vasile Roaită şi Comitetul de partid al Întreprinderii Steaua Roşie din
oraşul Bacău 10 •
În ceea ce priveşte modul de desfăşurare a verificărilor, Comisia de
Verificare avea dinainte pregătit un set de întrebări pe baza căruia cercetau
trecutul şi activitatea membrilor de partid. Astfel, data intrării în partid, vârsta,
profesia şi originea socială stâmeau interesul Comisiei. Membrii de partid
puteau fi excluşi de Comisia de Verificare pentru următoarele motive: elemente
burgheze, capitaliste, exploatatoare, cei care au avut legături cu duşmanul de
clasă şi uneltele lui, manifestări antisemite, apartenenţa la unul dintre partidele
istorice, mai ales la cel legionar, manifestări duşmănoase faţă de politica
9

Idem, d. 1/1949, f. 39-40.
Ibidem, f. 1-141.

10
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partidului, manifestări antisovietice, speculă, crime şi jafuri pe teritoriul
U.R.S.S., neprezentarea în faţa Comisiei de Verificare. Mai puţin grave erau
abaterile de la morala comunistă, lipsa de combativitate, comoditatea şi
supraaprecierea. Conducerea partidului trecea cu vederea aceste greşeli, în urma
unei autocritici temeinic făcute în faţa Comisiei de Veri ficare. Pedepsele variau
de la trimiterea în munca de producţie în cazul activiştilor de partid (fără
pierderea calităţii de membru de partid) şi sancţionarea, până la excluderea din
partid. De multe ori în ultimul caz, o anchetă oficială însoţea ilegalităţile
descoperite. În timpul verificării nu se miza doar pe buna credinţă a membrilor
de partid. Comisia lua în calcul denunţurile, iar în anumite cazuri apela la
metode poliţieneşti- confruntarea cu alţi martori.
Un document interesant este cel care ne demonstrează faptul că în
activitatea de verificare, Comisia recurgea şi la practica de violare a
corespondenţei personale. Astfel, dintr-o adresă a Comisiei de Verificare Bacău
către Comisia Centrală de V eri ficare Bucureşti din 11 martie 1949 aflăm: "Vă
trimitem alăturat copia de pe o scrisoare adresată de ( ... ) 11 din Cisnădia-Sibiu
către tatăl său ( ... ) din comuna Mărgineni-Bacău. Rugăm a folosi numai
conţinutul ei, fără a desconspira faptul că a fost interceptată, deoarece originalul
12
şi-a continuat drumul, ajungând la destinaţie" •
Pentru a înţelege mai bine cum s-a organizat acţiunea de verificare în
judeţul Bacău vom reda un document intitulat sugestiv Felul cum a decurs
verificarea: "Verificarea a fost aşteptată cu toată seriozitatea de către membrii
de partid. În cursul verificării unii tovarăşi au fost deschişi în expunerea vieţii
lor, şi-au arătat lipsurile şi slăbiciunile în muncă. Totuşi, caracteristic muncii
verificării în acest judeţ este faptul că masa nu a participat la verificare, ci este
aceea asupra căreia s-a exercitat verificarea. Aceasta se datoreşte faptului că
Comitetul Judeţean n-a popularizat, n-a prelucrat importanţa muncii verificării
în rândurile membrilor de partid şi nici Comisia Judeţeană de Verificare nu s-a
preocupat în măsură suficientă şi nu s-a deplasat pe teren pentru a vedea dacă se
face popularizarea şi cum se prezintă. Lipsa popularizării verificării se explică
prin mentalitatea greşită cum că verificarea nu ar fi o acţiune care interesează pe
toţi membrii de partid şi elementele cinstite fără de partid, că nu ar fi o acţiune
ale cărei rezultate trebuie cunoscute. Lipsa popularizării verificării s-a resimţit
mult în munca Comisiei. Tovarăşii s-au prezentat în general slab la verificare.
La mulţi a fost preocuparea de "a ieşi curaţi", la unii a fost completă nepăsare,
sau chiar sfidare, ca de pildă ( ... ) resp. organizatoric de la Sectorul Comăneşti,
care bagateliza în faţa tuturor acţiunea de verificare şi a avut tot timpul o
Nume de persoane nu SWlt menţionate în lucrare, deoarece nu le-am considerat relevante în
studierea problematicii.
12
Arhivele Naţionale Bacău, fond Comisia Judeţeană de Verificare Bacău, d. 711948, f. 15.
11
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atitudine nepartinică. La verificarea colectivă a trebuit de ridicat tovii de acasă
cu maşina după ce s-a aşteptat 2 ore peste ora fixată. Pe de altă parte tovii n-au
fost pătrunşi de sinceritate, să dezvăluie totul din trecutul lor. Au fost şi
încercări de compromitere a acţiunii verificării căutând de a induce în eroare
Comisia, cum a fost cazul tovului ( ... ) membru în Comit. de Sector Comăneşti,
despre care 4 m.d.p. au dat referinţe că a fost legionar. La confruntare a reieşit
că niciunul nu poate preciza când anume a fost înscris ( ... ) la legionari şi acei
care au dat aceste referinţe sunt elemente dubioase cu reavoinţă care aveau
conflicte personale cu tov ( ... ). Au fost şi cazuri când tovii au sprijinit Comisia
de Verificare în dezvăluirea adevărului, la şedinţa colectivă a Comit. de Plasă
Parincea, un tovarăş din cei invitaţi a arătat cu curaj atitudinea şi metodele
nejuste de muncă ale consăteanului membru în comit. de plasă şi primar al
comunei Lecca ( ... ). La şedinţa de analiză a muncii s-au constatat unele lipsuri
ale Comisiei şi anume: că dosarele sunt citite prea repede, iar tovii pun unele
întrebări nejuste, ne la locul lor. În timpul verificării nu se discută după fiecare
tovarăş verificat, fapt care a făcut să se îngreuneze caracterizarea m.d.p. S-a
întâmplat ca de mai multe ori să mai fie chemaţi tovii după verificarea colectivă
şi chiar după comunicarea rezultatelor, pentru unele completări.
Munca de partid.
Situaţia organizaţiilor de Partid în acest judeţ e destul de grea. De
exemplu: la sectorul Comăneşti, Comitetul nu are o situaţie clară a numărului
membrilor de partid. Din punct de vedere organizatoric e haotic. Şedinţele de
fapt nu se ţin, organizaţiile de bază nu trăiesc. Minierii se lasă uşor antrenaţi în
acţiuni contra Partidului. Au faţă de Partid atitudine revendicativă, care se
manifestă uneori cu îndârjire, mai ales în legătură cu problemele economice.
Faţă de cei care au întrecut normele la cărbuni au o atitudine de mânie
surdă, care uneori izbucneşte şi în loc ca cei evidenţiaţi să se bucure de stimă şi
de simpatie, sunt hărţuiţi de invidia celorlalţi. Sectorul de Partid n-a luat această
chestiune pentru a transforma această mentalitate şi a determina organizarea
muncii. Activitatea Sectorului se desfăşoară fără plan şi sarcini concrete, fără
controlul în muncă, fără critică şi autocritică. Sectele religioase îşi înmulţesc
mereu numărul de membri recrutându-i din rândul minierilor şi a soţiilor de
minieri.
O lipsă a Comitetului Judeţean în legătură cu conducerile organizaţiilor
de masă porneşte din faptul că au deformat directivele C.C., Comitetul Judeţean
crezând că în birourile org. de masă nu pot fi decât m.d.p. Ori aplicarea acestor
păreri este dăunătoare creşterii de noi cadre pentru Partid, care să poată conduce
org. de masă. În general munca de partid nu s-a desfăşurat după un plan, chiar
dacă a existat un plan de muncă fie la plăşi fie la întreprinderi, el a fost încălcat.
La unele plăşi a existat şi un familiarism care s-a răsfrânt asupra muncii,
ducând la amorţirea spiritului critic şi autocritic. Din lipsă de control unii tovi
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au avut unele abateri şi slăbiciuni în muncă, care n-au fost cunoscute şi n-au
fost ajutaţi tovii la timp să le lichideze.
Repartizarea greşită a cadrelor.
În general, directivele cu privire la munca de cadre n-au fost înţelese ci
au fost deformate. Referinţele pe care secţia de cadre nu le-a găsit
corespunzătoare realităţii, n-au fost ataşate dosarului. Aceasta a dat loc la fel de
fel de interpretări şi la posibilitatea de a dosi referinţe pentru a nu strica un
dosar bun, ( ... ) a dat loc la repartizarea greşită a cadrelor.
De exemplu, o situaţie fidelă a felului cum au fost repartizate cadrele
este în cadrul Comit. de Plasă Scorţeni, unde resp. organizatoric ( ... ) a fost
legionar necorespunzător, resp. cu cadrele, element confuz care e de părere că
un activist de Partid după un stagiu de muncă de partid voluntară, trebuie băgat
într-o muncă administrativă pentru a-i satisface acestuia nevoile materiale. Iar
pe de altă parte acest procedeu încurajează şi pe alţi activişti căci la capătul unui
anumit stagiu îl aşteaptă funcţia ... Tot în plasa Scorţeni nu-i întâmplător că se
foloseşte procedeul tragerii la sorţi a secretarului de organizaţie comunală ...
Pentru a trimite cadre la Şcoala Medie de Partid din Sectorul Comăneşti,
m.d.p. erau răpiţi în adevăratul sens al cuvântului. După ce se comunica de la
Judeţeană că acei pentru şcoală să se prezinte în ziua respectivă că încep
cursurile, tovii de la sector chemau pe acei asupra cărora se fixaseră, le spuneau
că pleacă la Bacău la o şedinţă şi-i expediau. Astfel, se prezentau la şcoală
membri de partid fără a avea habar că sunt trimişi la şcoală de partid şi priveau
acest lucru ca un fel de sancţiune, de corvoadă ...
Producţia.

În timpul verificării a intervenit o mărire a normei care a provocat o
mare în rândurile minierilor din sectorul Comăneşti. Aceasta s-a
întâmplat din cauză că directorul s-a ţinut strict de directivele ministerului, ca să
ridice normele, dar să nu difuzeze şi să nu prelucreze cu masa nici partidul şi
nici sindicatul... Agitaţiile muncitorilor minieri au pătruns şi la şedinţele de
verificare ...
Întrecerile socialiste nu prea se bucură de mare avânt şi popularitate,
pentru că sectorul n-a ştiut să găsească forma cea mai bună pentru a antrena
muncitorimea în întreceri ... Plasa Scorţeni a ieşit prima pe judeţ în campania de
primăvară. Au 8 gospodării agricole de stat şi nici o staţiune de maşini agricole.
O situaţie grea s-a semnalat în pădurile din Dărmăneşti, unde lucrează
mii de oameni care trăiesc izolaţi de organizaţie. Mulţi dintre ei figurează ca
făcând parte din org. de bază, dar efectiv ei nu trăiesc o viaţă de Partid.
Condiţiile lor de trai sunt extrem de grele, aprovizionarea se face prin I.P.E.I.L.
foarte greu, fapt de care a fost sesizată şi Uniunea Forestieră şi Ministerul.
Manifestările reactiunii.
agitaţie
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În plasa Târ~u-Ocna sunt multe sate cu populaţie catolică şi preoţii
catolici sunt activi. In timpul campaniei agricole au folosit vechiul sistem de
sustragere a oamenilor de la muncă cu tragerea clopotelor ...
Au fost încercări de a incendia pădurile, însă n-au reuşit... Au fost
găsite, într-o pădure lângă Parincea, placarde pe care erau scrise injurii la adresa
comuniştilor. Datorită slabei pregătiri politice se mai observă unele manifestări
13
şovine ... manifestări antisemite ... " •
Un aspect pe care îl regăsim în documentele fondului şi care merită
subliniat este cel legat de starea de spirit a populaţiei din judeţul Bacău în
această perioadă. Astfel, "în comuna Solonţ circula zvonul că toţi cei care merg
la verificare vor fi ştampilaţi cu ştampila 666 de anticrist şi afurisiţi de preoţi cu
canoanele iadului'" 4 • De asemenea, apare şi popularul slogan Vin americanii! 15 :
"în comuna Dărmăneşti un cetăţean, fost legionar, lansează zvonuri că
americanii sunt pe aproape şi a început războiul, făcând propagandă, că a văzut
răniţi de pe front, îndemnând lumea să-şi taie vitele. Acelaşi zvon mai circulă şi
în comuna Solonţ, Prăjeşti şi Valea Trotuşului... Reacţiunea a căutat să
împiedice pe unii membri de partid de a veni la verificare, în comuna Săuceşti
un grup de 8 reacţionari care aveau un aparat de radio şi ascultau posturi străine
au spus la unii m.d.p. să nu se prezinte la verificare pentru că acei care vor
primi carnetele vor muri fiindcă vor veni americanii şi vor da gaze şi vor
adormi, iar acei care au carnete nu se vor mai scula din somn" 16 •
Pentru ca activitatea de verificare să cuprindă pe toţi membri de partid,
s-au constituit în întreg judeţul subcomisiile de verificare la nivelul
organizaţiilor de plasă, orăşeneşti, de întreprinderi. Adresa Comisiei Judeţene
de Verificare către Comisia Centrală de Veri ficare Bucureşti din 2 iunie 1949
specifica: ,,Este nevoie de 18 comisii, adică 54 de persoane care să lucreze în
subcomisii. Planul de muncă al subcomisiilor este următorul:
La Bacău: 3 comisii
1 subcomisie pentru Steaua Roşie şi C.F.R. = 1252 m.d.p.
1 subcomisie pentru Partizanul, Proletarul, Bistriţa, Foresta, S.M.T. ŞI
Judeţeana = 1209 m.d.p.
1 subcomisie Centru 1 instituţii şi Centru II= 1091 m.d.p.
Sectorul Comăneşti = 4 comisii
1 subcomisie pentru întreprinderile din Comăneşti = 1314 m.d.p.
13

Idem, d. 211948, f. 2-6.
Ibidem, f. 67.
15
A fost folosit în România între anii 1948-1958 în ideea exprimării speranţei românilor că
invazia americană va ajunge la un moment dat până la noi, astfel încât trupele sovietice să se
retragă. Sloganul a încurajat mişcarea anticomunistă, precum şi oamenii de rând în spiritul
acesteia.
16
Arhivele Naţionale Bacău, fond Comisia Judeţeană de Verificare Bacău, d. 20/1949, f. 6.
14
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1 subcomisie pentru întreprinderile din raza sectorului= 636 m.d.p.
1 subcomisie pentru Agăş, Goioasa, Ciugheş, Palanca = 1824 m.d.p.
1 subcomisie pentru Boiştea, Plopu, Comăneşti, Asău = 1816 m.d.p.
Plasa Tg. Ocna: 3 comisii
1 subcomisie pentru întreprinderi şi org. săteşti= 1579 m.d.p.
1 subcomisie pentru întreprinderile din oraş şi org. săteşti= 1654 m.d.p.
1 subcomisie pentru org. săteşti = 1070 m.d. p.
Plasa Parincea = 1 subcomisie
1957 m.d.p.în 14 comune cu 62 org. de bază
Plasa Vasile Roaită = 1 subcomisie
1049 m.d.p.în 16 comune cu 39 org. de bază
Plasa Scorţeni = 2 subcomisii
3064 m.d.p. în 13 comune cu 72 org de bază
Pasa Bacău = 1 subcomisie
1131 m.d.p.
Plasa Moineşti = 2 subcomisii
2956 m.d.p., din care 1473 participă la viaţa de partid
1 subcomisie pentru Moineşti şi întreprinderi petrol= 1210 m.d.p.
1 subcomisie pentru 5 org. comunale= 1746 m.d.p." 17 •
Activitatea subcomisiilor de verificare a debutat la 6 iulie 1949 cu
verificarea a 441 de membri de partid din organizaţiile de bază din comuna
Plopu, plasa Parincea, org. Centru, I.P.E.I.L. Comăneşti, fabricile Steaua Roşie
18
şi Partizanul, comunele Goioasa şi Agăş .
Până la sfărşitul anului 1949, au funcţionat în judeţul Bacău 24 de
subcomisii de verificare, dintre care 4 subcomisii au fost trimise în perioada 27
noiembrie-3 decembrie de către Comisia Centrală de Verificare Bucureşti
pentru a ajuta munca de verificare din judeţ, şi anume: o subcomisie de la
Tutova, una de la Roman, una de la Râmnicu-Sărat şi una de la Putna 19 •
În ceea ce priveşte componenţa Comisiei şi a subcomisiilor de
Verificare din judeţul Bacău, menţionăm telegrama trimisă Comisiei Centrale
de Verificare Bucureşti în care se scria: "În judeţul Bacău au funcţionat 24
subcomisii de verificare dintre care 17 tovarăşi au fost trimişi de la alte judeţe.
compoziţia socială:

preşedinţi

de subcomisii: originea socială - 15
2 mici burghezi
profesia: 18 muncitori, 2 funcţionari, 1 meseriaş
naţionalitatea: 19 români, 2 evrei
săraci,

17
18
19

ldem, d. 1/1948, f. 31-32.
Ibidem, f. 33.
Ibidem, f. 96.
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18 bărbaţi, 3 femei
membri subcornisii:
originea socială: 43 muncitorească, 3 ţărani săraci
profesia: 44 muncitori, 1 funcţionar, 1 casnică
naţionalitatea: 44 români, 2 evrei
36 bărbaţi, 10 femei
875 tovarăşi au fost cooptaţi în subcornisii
21 au fost delegaţi de Comitetul Judeţean
7 preşedinţi de subcornisii din activul de partid
2 preşedinţi de subcomisii din activul organizaţiilor de masă
4 membri de subcornisii din activul de partid
1 membru de subcornisie din activul organizaţiilor de masă
53 de tovarăşi scoşi din producţie pentru subcornisii
33 tovarăşi au lucrat voluntar în munca tehnică
7 tovarăşi au lucrat permanent în munca tehnică dintre care 2 au lucrat
de la început" 20 •
Activitatea subcornisiilor de verificare s-a organizat pe baza
instrucţiunilor ilustrate în rândurile de mai jos:
"Munca subcomisiilor împărtite în 4 faze.
Faza 1-a.
1) Un plan de muncă concret, pe săptămână (câte org. de bază, cât face pe zi,
referinţe).

2) Stabilirea datei - cu 3 zile înainte trebuie anunţată fiecare comună (asta nu
nu putem face într-o zi).
3) Munca politică, printr-o adunare de către delegatul Judeţenei, cu unul sau doi
de la plasă care au fost verificaţi şi unul din subcornisie care vor prelucra
chestionarele. Să legăm verificarea de situaţia locală, sarcinile agitatorilor etc.
Chestionarele se completează individual, acolo unde nu se poate, ajută
cei din subcornisie.
Acest colectiv se îngrijeşte dacă biroul organizaţiei de Partid este format
din oameni buni, se îngrijeşte de strângerea autobiografiilor şi 2-3 referinţe,
astfel când vine subcomisia să aibă dosarele complete.
Dacă mai rămân 2-3 care n-au dat autobiografie, acest colectiv dă ca
sarcină agitatorilor.
Dacă n-are adeziune se face un proces-verbal iscălit de biroul
organizaţiei de bază. (La şedinţa colectivă preşedintele trebuie să întrebe
organizaţia de bază dacă recunosc că este membru de partid).
Faza 11-a. Studierea dosarelor
înseamnă că

20

ldem, d. 4111949, f. 1.
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Se citeşte de către un tov., iar ceilalţi 2 îşi notează (fiecare are un caiet
personal) scurtele date biografice şi ce trebuie spus în şedinţă la prezentare.
Apoi se citeşte dosarul şi vedem ce nu este clar (situaţia războiului,
munca politică, un proces, munca în producţie, nivelul politic). Aici trebuie
aleşi cei 2 care intră în subcomisie, bine gândit şi ales, verificaţi individual, apoi
aceştia trebuie pregătiţi, ca la verificare să răspundă sincer, ei trebuie să impună
tonul în verificare; vor trebui să impună întrebări.
Caracterizările: Să fie pregătiţi tovii astfel ca întrebările să fie împărţite pe
membrii subcomisiei, pe probleme, de preferat ca întrebările să nu fie şablon,
dacă la unul ai început cu munca politică, la al doilea ceva din Statut sau din
producţie. Preşedintele subcornisiei trebuie să clarifice în şedinţă situaţia celor
fără adeziuni ...
Faza III-a. Şedinţa de verificare.
Deschiderea de către de legatul Comitetului Jud.; prelucrarea importanţei
verificării - aici e rolul preşedinţilor: ce înseamnă, cum decurge, cum trebuie să
se prezinte. Vor pune întrebări acei care cunosc anumite perioade ale celor
verificaţi. A doua zi dimineaţa se face caracterizarea, aşa cum a reieşit din
verificare şi cum e notat în caiet. Se va aşterne pe foaie aşa cum a reieşit în
şedinţă şi pe baza acestor fapte va hotărî subcomisia. Fiecare membru din
subcomisie îşi spune părerea asupra celui verificat.
Deci, în fiecare dimineaţă se face caracterizările celor verificaţi şi apoi
se studiază dosarele celor care vor intra în verificare.
Faza IV-a.
După fiecare organizaţie de bază, subcomisia face o şedinţă de analiză lipsurile şi greşelile, se verifică caracterizările, analizăm cu toţi cei 5 şi se i-au
hotărâri şi se va face procesul-verbal şi stabilim şi data când se dă rezultatul.
Dacă într-o comună sunt 4-5 organizaţii de bază, e bine întâi să fie
verificaţi toţi, apoi de dat rezultatul la toate. Să nu se plece din comună până
când nu aveţi o situaţie şi caracterizările, procesul-verbal făcute.
După ce aţi terminat verificarea organizaţiei de bază dintr-o comună
faceţi o foaie cu aprecierile voastre, cum lucrează organizaţia de bază, de masă,
cooperativele, tot aspectul vieţii satului, propunerile voastre de îndreptare. În
procesul-verbal se trece: celor care li s-a confirmat calitatea de m.d.p. şi
excluderile, în unanimitate şi la majoritate, motivele celor care nu sunt de acord
şi acelor care sunt de acord.
La cei excluşi se trec şi scurte date biografice şi apoi faptele concrete.
După ce ai încheiat o comună şi ai făcut o situaţie pe caiete, scoşi din caiet şi
faci o notificare către Comitetul Judeţean şi arăţi situaţia din organizaţie, că n-a
activat, în sfărşit toată situaţia comunei, pentru ca apoi să treacă la organizare.
De asemenea, propune metode de îndreptare.
https://biblioteca-digitala.ro
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Arătăm şi pe cei care n-au fost clarificaţi, dacă au mai rămas 3 şi venim
un timp să-i verificăm, facem o anexă la procesul-verbal nr .... cu aceleaşi
rubrici ca la procesul-verbal.
Şedinţa de confirmare. Nu se mai fac aprecieri asupra organizaţiei de bază sau a
celui verificat. Preşedintele sau un membru deschide, face o introducere
politică, ce înseamnă carnetul şi citeşte procesul-verbal, cheamă pe fiecare în
parte şi li se spune să-şi îndrepte o serie de lipsuri, astfel ca el să fie silit să-şi ia
angajamente. Pe cei care urmează a fi sancţionaţi, să li se arate abaterile şi
spunem că biroul organizaţiei de bază va trebui să-I sancţioneze. La sfărşitul
şedinţei va putea lua cuvântul şi un membru al subcomisiei, care să arate care
sunt sarcinile membrilor verificaţi. Şedinţele nu trebuie să se învârtă în jurul
preşedinţilor. Trebuie antrenaţi toţi cei din subcomisii şi cei 2 cooptaţi care de
asemenea vor face aprecieri pe caietele lor. Se va aranja securitatea
documentelor şi grija de cazare a celor care duc muncă în cadrul verificărilor.
Rezultatul celor excluşi se dă după ce s-a citit confirmarea celorlalţi şi li se dă şi
cuvântul" 21 •
Cei care nu erau mulţumiţi de hotărârile luate de subcomisii puteau
depune contestaţie. În atribuţiile Comisiei Judeţene de Verificare intra
judecarea apelurilor făcute de membrii de partid cu privire la hotărârile
subcomisiilor. Procedura pentru judecarea apelurilor era următoarea: "Comisia
Judeţeană va avea 3 membri permanenţi (scoşi din producţie). Ea se va
completa în mod succesiv, la rezolvarea apelurilor cu câte 2 tovarăşi (nescoşi
din producţie) din întreprinderea, instituţia sau cartierul unde lucrează cel ce a
făcut apelul. Judecarea apelurilor celor încadraţi în organizaţiile de partid de la
sate se va face de Comisia Judeţeană (cu cei 3 membri permanenţi scoşi din
producţie) fără a se mai completa cu alţi tovarăşi. Comisia Judeţeană va trebui
să se documenteze cât mai bine pentru a cunoaşte situaţia aceluia care a făcut
apelul, precum şi motivele care au determinat hotărârea Subcomisiei. În acest
scop, Comisia va studia cu atenţie dosarul şi dacă va fi necesar va face un
supliment de anchetă pentru ca concluziile să fie cât mai bine întemeiate.
Hotărârile pe care le va lua Comisia Judeţeană vor trebui să fie bazate pe fapte
concrete. Comisiile Judeţene de Verificare au datoria, ca înainte de a lua
hotărârea definitivă, să stea de vorbă cu cel ce a făcut apelul, să-I asculte şi să-i
ceară toate lămuririle necesare. Hotărârea va fi consemnată în scris în trei
exemplare. Un exemplar împreună cu apelul va fi anexat la dosar, al doilea va fi
trimis Comisiei Centrale de Verificare, iar al treilea exemplar va fi predat
secretarului organizaţiei de bază din care a făcut parte cel ce a făcut apelul,
pentru ai se aduce la cunoştinţă hotărârea luată. Pentru a evita unele denaturări,
secretarul organizaţiei de bază este obligat de a citi în faţa celui ce a făcut apelul
după
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hotărârea Comisiei. Comisia va rezolva apelul în termen de o lună. Dosarele
celor excluşi vor fi date în păstrare Judeţenei respective şi vor fi trimise
Comisiei Centrale numai atunci când vor fi cerute"22 •
Rapoartele de activitate ale Comisiei şi subcomisiilor de verificare din
fondul arhivistic Comisia Judeţeană de Verificare Bacău sunt complexe din
punct de vedere al conţinutului şi putem spune că sunt întocmite sub forma unor
monografii succinte care cuprind pe lângă informaţii referitoare la verificarea
membrilor de partid şi aspecte legate de aşezare geografică, demografie, viaţa
economică, socială, culturală, starea de sănătate a populaţiei, viaţa politică a
localităţii sau zonei unde au avut loc verificările.
Astfel, în raportul general de activitate al subcomisiilor de verificare din
Bacău se precizează următoarele: "Oraşul Bacău este aşezat pe şes, iar în partea
de Est curge râul Bistriţa. Acest râu alimentează fabricile, morile şi uzina de
apă. În acest oraş este o populaţie de circa 42.000 de locuitori. Este un oraş
industrial, cu fabrici mari de hârtie, textile, pielărie şi încălţăminte, forestiere şi
metalurgie.
Nivelul de trai al populaţiei s-a îmbunătăţit faţă de trecut, deoarece toţi
salariaţii au cartele şi primesc toate raţiile cuvenite. Însă mai sunt şi greutăţi,
fiindcă cooperativele încă nu sunt aprovizionate după nevoile salariaţilor.
Starea sanitară a oraşului este dezvoltată, sunt spitale, sanatorii,
dispensare, case de naşteri, cămine de zi, creşe, laboratoare unde în majoritate
se dă o îngrijire bună muncitorilor. De exemplu, la fabrica Steaua Roşie
dispensarul este înzestrat cu tot felul de aparate medicale şi muncitorii sunt
îngrijiţi. Sunt şi instituţii unde medicii nu îngrijesc suficient muncitorii, de
exemplu la C.F.R., doctorul ( ... ), când vin muncitorii la dispensar, spune că nu
are medicamente, caută să facă favoruri şi să se evidenţieze singur în muncă.
Gradul de cultură al oraşului în majoritate este înaintat. S-au înfiinţat
şcoli tehnice preofesionale, teatre populare, cluburi, biblioteci, staţii de radio
amplificare, cinematografe, unde clasa muncitoare are posibilitatea de a se
dezvolta din punct de vedere cultural. S-au format şi echipe artistice din rândul
clasei muncitoare. Pe lângă întreprinderile şi instituţiile unde sunt analfabeţi
s-au înfiinţat şcoli de alfabetizare, unde mulţi tavi au absolvit 4 clase căpătând
şi certificate.
În acest oraş au fost curente politice reacţionare ca: legionare, cuziste,
ţărăniste, liberale şi sioniste. Majoritatea populaţiei a trăit sub influenţa acestor
curente politice, de exemplu la fabrica Steaua Roşie şi Proletarul a fost un
curent puternic legionar şi cuzist, unde a semănat ura de rasă în sufletele
muncitorilor, manifestându-se prin marşuri, cântece, au devastat prăvălii, au
spart geamuri în cartiere evreeşti şi legionarii în timpul rebeliunii s-au înarmat
22
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mai mari. Iar populaţia evreească, majoritatea a fost sub
sioniste, au dus în eroare populaţia evreească săracă
pentru a pleca în Palestina. În fruntea acestor organizaţii au fost o serie de
au ocupat

instituţiile

influenţa organizaţiilor

afacerişti.

În acest oraş au fost şi mişcări muncitoreşti începând din 1918, unde
muncitorii au cerut mereu revendicări, de exemplu la fabrica Zingher o femeie
care era în comitetul de grevă s-a dus la tratative cu patronii împreună cu
ceilalţi muncitori. Patronul a refuzat să ducă tratative şi această femeie l-a luat
de gât pe patron şi l-a zbrâncit, ducându-se la sirenă a dat alarma.
În fruntea muncitorilor a fost un luptător doctorul Aroneanu, care în
urma grevei generale din 1920 a fost ucis de clica regimurilor burgheziei ...
Au mai fost mişcări muncitoreşti şi în 1936, muncitorii au făcut greve
cerând revendicări la fabrica fost Izvoreanu, fost Filderman, care au fost
câştigate de membrii ilegalişti din P.C.R. Însă aceste greve au fost câştigate în
mică măsură deoarece au fost vândute de către trădătorii clasei muncitoare ...
După 23 August 1944, partidul s-a organizat în condiţiuni grele, fiindcă
reacţiunea a fost puternică, curentele maniste şi sioniste au dus propagandă, la
fel şi social-democraţii de dreapta au făcut greutăţi în fabrici şi instituţii
partidului. Cu toate că reacţiunea era puternică, partidul a reuşit să înfrângă
aceste greutăţi prin munca de lămurire dusă zi de zi de către muncitorii
conştienţi care au înţeles linia justă a partidului nostru şi prin reformele
înfăptuite de partidul nostru ca: reforma monetară, naţionalizarea industriilor,
reforma justiţiei şi a învăţământului, prin cooperativele înfiinţate, cantinele din
întreprinderi şi instituţii" 23 •
Pe 23-24 ianuarie 1950 a avut loc Plenara a V-a a C.C. al P.M.R. Ea a
fost prilejuită de încheierea activităţii Comisiei Centrale de Verificare. Dacă
sarcinile instituţiei au rămas neschimbate, în privinţa organizării au avut loc
schimbări importante. În primul rând, toate atribuţiile Comisiei de Verificarea
au trecut la Comisia de Control. Întrucât verificarea membrilor de partid fusese,
în linii mari, încheiată, la Plenara a VI-a a P.M.R. din iunie 1950 s-a decis ca
organismele Comisia Centrală, comisiile judeţene şi subcomisiile de verificare
să-şi înceteze activitatea, toate atribuţiile în domeniu urmând să treacă în
sarcina Comisiei de Control şi a nou-înfiinţatelor sale Colegii de Partid.
Într-o adresă către Comisia Centrală de Verificare din 3 februarie 1950,
Comisia Judeţeană anunţa faptul că verificările pe teren au fost finalizate, mai
rămânând să soluţioneze cereri de verificare ale unor persoane pe care
subcomisiile nu le-au găsit pe teren, dosare venite din alte judeţe - circa 100 de
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cazuri;, pronunţarea unor hotărâri în urma revizuirii dosarelor, verificarea
apelurilor, activităţi care au durat până la începutul lunii mai 195024 .
La 23 mai 1950, Comisia Judeţeană de Verificare Bacău trimitrea către
Comisia Centrală de Verificare Bucureşti tabelul cu Situaţia verificărilor din
• ..J
lB acau
~ 25
JUueţu
.
Organul
Activul judeţean şi de
masă

Oraşul Bacău

Sector Comăneşti
Plasa Târgu Ocna
Plasa Moineşti
Plasa Scorţeni
Plasa Parincea
Plasa Vasile Roaită
Plasa Bacău
Total

Total
!verificaţi

244

~xcluşi Excluşi Confirmaţi în Total
cu reven- nepre- urma judecării confirapelurilor
maţi
motive ficare zentare
Excluşi

39

3602
544
6542
477
361
3934
3158
190
2484
190
1532
129
994
68
1084
105
23.574 2.103

-

-

-

205

92
115
73
110
33
14
40
25
502

34
492
330
257
326
157
83
105
1.784

21
4
2
1

2932
5458
3170
2601
1935
1232
803
849
19.185

-

1
29

În legătură cu încheierea lucrărilor Comisiei Judeţene de Verificare
concludent este documentul intitulat Concluzii asupra muncii de
verificare şi sarcinile ce revin membrilor de partid din Judeteana noastră
prezentat în şedinţa Comitetului Judeţean din 15 aprilie 1950: ,,Partidul clasei
muncitoare are rolul de conducător şi organizator al luptei întregului popor
pentru pace. De aceea întărirea partidului este o condiţie esenţială de întărire a
forţelor păcii. În munca noastră pentru întărirea Partidului am realizat succese
serioase în primul rând pe linia verificării Partidului şi a curăţirii sale de
elementele duşmănoase sau străine de clasa muncitoare. Verificarea a scos la
iveală o serie de abateri de la principiile fundamentale ale construcţiei
Partidului. Să ne amintim de metodele adânc greşite de primire în masă a
membrilor noi de partid, metode datorită cărora au pătruns în partid elemente
mic burgheze influenţând în rău compoziţia socială a partidului. Au pătruns în
partid elemente legionare, elemente certate cu linia Partidului, oportuniste,
carieriste care au venit cu scopuri duşmănoase în partid, care introduceau
metode de muncă străine de linia partidului nostru ca: ton de comandă,
ameninţări, înăbuşirea criticii şi autocriticii, comoditate, îngâmfare, etc.
Bacău

24
25
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Comitetul Judeţean a realizat succese importante în urma acţiunii de
verificare atât în domeniul creşterii producţiei, a simţului de răspundere ca ex.
în sectorul Comăneşti, unde se observă vizibil o îmbunătăţirea a muncii, în
special prin reducerea mare a lipsurilor la serviciu.
Ca dovadă a creşterii producţiei sunt acţiunile care le fac muncitorii în
întreprinderile noastre căci astăzi avem decoraţi cu Steaua Republicii 4
muncitori, cu Ordinul Muncii 12 muncitori, iar un număr destul de important de
muncitori decoraţi cu Medalia Muncii".
În urma verificării se observă o creştere a nivelului politic şi ideologic,
mulţi m.d.p. s-au încadrat în diferitele forme de învăţământ a partidului nostru.
Totuşi cu toate succesle obţinute, Comitetul Judeţean nu poate să treacă
uşor peste unele lipsuri în acţiunea de verificare a membrilor de partid. Deşi ni
s-a trasat ca sarcină de C.C. în perioada verificării să întreprindem acţiuni
pregătitoare şi să prelucrăm în org. de bază, lucru care ar fi contribuit la
ridicarea nivelului de conştiinţă al membrilor de partid, antrenându-i să
participe la verificare cu elan şi hotărâre, nu peste tot Comitetul judeţean a
sprijinit Comisia Judeţeană şi subcomisiile de verificare. Deşi instrucţiunile
C.C. arată că pe lângă fiecare subcomisie să fie un delegat al Comitetului
Judeţean, de la început nu peste tot am reuşit să completăm cu aceşti delegaţi,
după insistenţele Comisiei Judeţene am completat cu aceşti delegaţi, iar nu
peste tot am dat ca delegaţi cele mai bune elemente cu nivel politic capabil să
prelucreze problema verificării în adunările org. de bază. Deşi instrucţiunile
C.C. ne arată că în munca de verificare pe judeţ trebuie să răspundă un tov.
membru al Biroului Judeţean, iar pe plasă sau sector trebuia să răspundă un
membru al Biroului respectiv, trebuie să recunoaştem că deşi aceşti tov. au fost
fixaţi în şedinţa de Birou şi au avut sarcini concrete de a analiza în mod regulat
munca de verificare pe teritoriul respectiv, acest lucru nu s-a făcut peste tot. Tot
în aceleaşi instrucţiuni a C.C. se arată că atât Comitetul Judeţean cât şi
Comitetele de plăşi trebuie să participe la şedinţele colective de verificare.
Pe unele locuri în judeţ, datorită slabei munci de agitaţie în jurul
verificării, subcomisiile de verificare au trebuit să stea în sat mai mult timp
decât a fost planificat şi chiar să meargă de mai multe ori în aceeaşi org. de
bază, cazurile de la Cleja, Schitu Frumoasa şi Orşa Avram.
De felul cum s-a desfăşurat în judeţul nostru munca de verificare şi din
lipsurile Comitetului Judeţean în această muncă noi tragem o serie de
învăţăminte serioase pentru munca noastră de viitor. O sarcină imediată a
Comitetului Judeţean este pregătirea aplicării Hotărârii Plenarei a 5 a a C.C.
P.M.R. care va da posibilitatea întăririi muncii organizatorice de partid. Este
necesar ca să dezvoltăm la maximum avântul, vigilenţa şi simţul de răspundere
al membrilor de partid căpătat în şedinţele de verificare.
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Este necesară întărirea organizaţiilor de bază, creşterea cadrelor depinde
în mare măsură de felul cum îşi duc viaţa organizaţiile de bază. Munca de
verificare ne dă o largă posibilitate de a aplica în practică instrucţiunile C.C. pentru îmbunătăţirea muncii politice. În special să dezvoltăm simţul de
orientare a secretarilor org. de bază în alegerea problemei ce trebuie pusă în
discuţie la ordinea de zi a adunării org. de bază. Îmbunătăţirea calităţii
instructajului activului de partid şi de bază combătând uşurinţa cu care se iau
sarcinile fără a analiza posibilităţile concrete. Controlul îndeplinirii sarcinilor să
fie mai bine organizat prin participarea la şedinţe şi metoda dărilor de seamă a
Comitelelor de plăşi, sector, org. de bază. Controlul de jos are, de asemeni,
meritul că ajută la verificarea capacităţilor cadrelor locale el arată în ce măsură
ele sunt legate cu masele precum şi lipsurile lor. Este necesar dezvoltarea la
maximum a muncii planificate. Trebuie să combatem cu toată energia atitudinea
unor membri de partid faţă de carnetul de partid. Avem cazuri unde
întrebuinţează carnetul de partid ca legitimaţie faţă de Miliţie şi alte organe de
stat ataşat la actele pentru cererea de serviciu, folosirea ca o legitimaţie
oarecare. Trebuie să fie o preocupare a noastră de pe acum de a avea în evidenţă
elementele m.d.p. cinstite din rândul clasei muncitoare şi a ţărănimii muncitoare
care a sprijinit acţiunile partidului nostru şi care au participat la acţiunea de
verificare demascând elementele duşmănoase ce s-au strecurat în partidul
nostru, pentru a-i propune ca candidaţi.
În urma verificării organizaţiilor de masă din judeţul nostru şi în urma
excluderii elementelor duşmănoase, putem spune că Comitetul Judeţean a ajutat
acest org. de masă pentru a-şi completa conducerile lor. S-au întărit conducerile
org. de masă prin trimiterea a o serie de membri de partid bine pregătiţi şi în
stare să introducă linia partidului în org. de masă respectivă. Putem arăta, ca
exemplu, Frontul Plugarilor înainte de verificare în toate organizaţiile sale afară
de Comitetul Judeţean nu avea în conducere membri de partid, astăzi putem
spune că în marea majoritate a Comitetelor din comune, sate şi în special plăşi
sunt cel puţin 2 m.d.p. Aceasta a contribuit în mare măsură la lichidarea
tendinţelor avangardiste şi la îmbunătăţirea muncii.
Prin acţiunea de verificare a masei membrilor de partid, partidul nostru a
ieşit curăţat de elementele necorespunzătoare care înfrânau munca; a ieşit cu
nivelul politic mai ridicat şi cu mai multă experienţă. Partidul nostru este astăzi
mai bine pregătit pentru a conduce lupta pentru socialism şi comunism. Sarcina
noastră acum este de a consolida realizărie bune ale verificării, de a lichida
lipsurile constatate în munca de partid, de a întări vigilenţa faţă de duşmanul de
clasă. Să combatem necruţător orice manifestare de naţionalism burghez,
şovinism şi antisovietism, educând masele în spiritul internaţionalismului
proletar. Să mobilizăm toţi oamenii muncii în toate sectoarele, industrial,
agricol, economic, cultural, pentru realizarea Planului de Stat, consolidând
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independenţa noastră naţională şi întărind lagărul păcii şi

al socialismului.
îndeplinirii Planului de Stat este faptul că alături de noi, cu marele
sprijin material şi vasta experienţă stă Uniunea Sovietică, ţara socialismului
victorios.
Aplicând în practică sarcinile rezultate din această şedinţă, vom avea ca
rezultat o îmbunătăţire a muncii prin întărirea organizatorică, politică şi
26
ideologică a organizaţiilor de partid din judeţ" .
Astfel, concluziile verificării la nivelul judeţului arătau că s-a realizat
obiectivul principal al verificării, acela de a elimina din partid "elementele
duşmănoase", "străine de clasa muncitoare" etc., partidul s-a întărit, şi-a
Garanţia

îmbunătăţit compoziţia socială.

de Verificare Bacău are o
deoarece ilustrează o acţiune internă
a P.M.R. care a avut o influenţă majoră atât asupra membrilor de partid cât şi a
evoluţiei societăţii româneşti în ansamblu.
Documentele fondului pot fi consultate la Sala de studiu a Arhivelor
Naţionale Bacău. Menţionăm faptul că acestea au un conţinut bogat în
informaţii personale şi la cercetarea acestora trebuie să se ţină seama de
prevederile art. 22 şi Anexa 6 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
referitoare la accesul la documentele privind drepturile şi libertăţile individuale
ale cetăţeanului, precum şi de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date.
Fondul arhivistic Comisia

Judeţeană

importanţă documentar-istorică deosebită,

26

Idem, d. 111948, f. 129-139.
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SECRETARIAT A SFATULUI POPULAR
AL ORAŞULUI IAŞI (1947-1968)
PREZENTARE DE FOND
Mariana URSACHI

Section Secretariate of lasi City Hali - a fund presentation
Sumrnary
Following the reorganization of the administrative - territorial mid twentieth century, several state institutions have undergone the administrative point of view. This
framework encompasses the institution Iasi City Hali, which by Law no. 17 of 15
January 1949 and the Law on administrative zoning- RPR economic territory, in 1950
changed its name to the People's Council of the city of Iasi, which is composed and
Section Secretary.
In the period 1947-1968 under Section Secretary of the People's Council oflaşi
have created numerous documents, scientific, and practicat, on various areas education and culture, health, utility, economy, social life, archives. There are
references about collaborations with foreign countries, but also the establishment of
institutions of Iaşi history Lastly must be mentioned and those documents that relate to
the restitution of property rights of the inhabitants of the city of Iasi and their transition
to a social category other.
Key Words: kulaks, health, education, Iasi City Hali, Secretariat decisions

Între noile instituţiile înfiinţate în anul 1832, în conformitate cu
prevederile Regulamentului Organic 1, Eforiei Oraşului Iaşi îi revine, în calitatea
sa de autoritate comunală, întreaga administraţie a oraşului. Înfiinţată sub
denumirea de Eforia Orăşenească, prin Anaforaua Sfatu1ui Administrativ nr.
135 din 22 ianuarie 1851 2 i se schimbă denumirea în Sfatul Orăfenesc.
Prin Legea de organizare comunală din 31 martie 1864 , instituţia va fi
numită Primăria oraşului laşi, denumire sub care funcţionează până la aRariţia
Legii nr. 17, publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 15 ianuarie 1949 , prin
care se stabileşte înfiinţarea Sfatului Popular al Oraşului laşi; din aprilie 1949
şi până în anul 1951, când se instalează Comitetul Executiv al Oraşului Iaşi,
atribuţiile administraţiei oraşului sunt exercitate de un Comitet Provizoriu.
Aceste comitete provizorii erau numite de Consiliul de Miniştri. O dată cu
Arhivele Naţionale Iaşi, colecţia Manuscrise, nr. 1665.
Manualul Administrativ al Moldovei, voi. 1, p. 127. Despre drepturile şi îndatoririle Sfatului
Orăşenesc, vezi Regulamentul 2004, p. 225.
3
"Monitorul Oficial" nr. 75/1/13 aprilie 1864, p. 341.
4
Idem, nr. 12115 ianuarie 1949.
1

2
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crearea lor au fost desfiinţate vechile instituţii administrative - prefecturile,
preturile şi primăriile.
Un moment important în evoluţia societăţii româneşti l-a constituit
adoptarea şi publicarea, în anul 1950, a Legii pentru raionarea administrativeconomică a teritoriului R.P.R. 5 , al cărei scop este menţionat chiar în primul
articol: Pentru asigurarea dezvoltării industriei şi agriculturii în scopul
construirii socialismului şi a ridicării nivelului de trai a oamenilor muncii,
pentru a înlesni cât mai mult apropierea aparatului de Stat de poporul
muncitor, pentru a contribui cât mai temeinic la asigurarea rolului politic
conducător al clasei muncitoare şi la întărirea alianţei clasei muncitoare cu
ţărănimea muncitoare, teritoriul Republicii Populare Române se împarte în
regiuni, raioane, oraşe şi comune 6 • Astfel, România a ajuns să fie împărţită în
28 de regiuni, 177 raioane, 4052 comune şi 148 oraşe. Judeţele sunt înlocuite cu
regiuni capabile să se autoadministreze economic, iar plăşile sunt înlocuite de
raioane. În articolul 4 al aceleiaşi Legi se menţionează faptul că regiunea este
alcătuită din raioane şi oraşe de subordonare regională, aşa cum s-a întâmplat şi
în cazul oraşului Iaşi. Oraşul de reşedinţă al Sfatului Popular de regiune este
centru regional. În articolul 5 se explică exact ce sunt oraşele de subordonare
regională: Oraş de subordonare regională este acea localitate, care, din punct
de vedere economic şi politic, prezintă o importanţă deosebită pentru întreaga
regiune. El este subordonat direct regiunii7 .
Însă, abia prin Legea nr. 6/1957 8 , aceste oraşe de subordonare regională
capătă propriul cadru legal de organizare şi funcţionare.
Existenţa sfaturilor populare ia sfărşit ca urmare a adoptării Legii nr.
57/1968 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor populare 9 , prin care li
se atribuie acestora din urmă rolul de organe locale ale puterii de stat, în locul
sfaturilor populare.
Organizarea Sfatului Popular al oraşului Iaşi urmează practic vechea
structură a Primăriei municipiului Iaşi, păstrând în cea mai mare parte
compartimentele/serviciile acesteia, doar cu unele modificări de denumire sau
de atribuţii.
Documentele create de Secţia Secretariat a Sfatului Popular al Oraşului
Iaşi au intrat în depozitele Arhivelor Statului din Iaşi în anul 1982, aşa după
cum reiese din procesul-verbal de predare-preluare încheiat cu acest prilej. La
predarea-primirea documentelor sunt prezenţi reprezentanţii celor două
instituţii, respectiv d-na Maria Moise din partea Consiliului Popular al
municipiului Iaşi şi dra Isac Virginia, arhivist principal, din partea Filialei Iaşi a
Arhivelor Statului. Sunt preluate 1019 u.a., însumând o cantitate de 34 m.l., din
5

"Buletinul Oficial" nr. 77/8 septembrie 1950.
Idem, nr. 77/8 septembrie 1950.
7
Idem, nr. 77/8 septembrie 1950.
8
ldem, nr. 11/28 martie 1957- Legea de organizare a sfaturilor populare.
9
Idem, nr. 96 din 3 octombrie 1968
6

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

505

perioada 1951 - 1968. Cu acest prilej au fost preluate şi inventarele întocmite
de instituţia creatoare, cu numerele: 8, 24, 32, 85 şi 86.
În timp, s-a dovedit faptul că aceste inventare nu mai corespundeau
standardelor arhivistice de la nivelul secolului XXI. Conţinutul dosarelor, destul
de sumar redat, nu reflecta întotdeauna cu exactitate informaţiile pe care acestea
le conţineau, iar, de cele mai multe ori, nici datele extreme nu erau cele la care
făceau referire documentele din cuprinsul unităţii arhivistice. De asemenea,
dosarele aveau înscrise pe copertă mai multe numere curente, care nu se
regăseau întotdeauna în inventarele existente. Nici modul lor de prezentare nu
era unul adecvat, în sensul că, unul din inventare, cel mai des utilizat, se regăsea
sub forma unui caiet studenţesc, în care scrisul în creion alterna cu cel în stilou,
intervenţiile persoanelor care au reinventariat sau verificat cu existentul acest
fond erau numeroase şi de multe ori creau confuzii şi nici rubricaţia Anexei nr.
2 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 nu era respectată în întregime.
Ca o exemplificare în ceea ce priveşte conţinutul succint al
documentelor din cuprinsul unităţilor arhivistice este cel al Deciziilor. Doar sub
o astfel de descriere figurau în inventar o bună parte a dosarelor cuprinse în
fond, iar cercetarea unor astfel de genuri de documente se făcea doar pentru
rezolvarea unor solicitări de natură practică, respectiv eliberarea de copii
certificate de pe acele decizii care atestau dreptul de proprietate a unor
persoane. În realitate, s-a dovedit că aceste decizii făceau referire la o gamă
variată de probleme, din diverse domenii de activitate - învăţământ, sănătate,
cultură, industrie şi agricultură, edilitare, de personal - transferări, încadrări,
delegări, demisii, concedii, mişcări de cadre, sancţiuni disciplinare, înfiere,
curatelă. Bineînţeles că ponderea cea mai mare o au acele decizii de natură
patrimonială - demolări, transmiteri în folosinţă a unor imobile, atribuirea în
proprietate de terenuri, scoaterea din categoria chiaburilor a persoanelor
încadrate sub această titulatură prin diverse legi şi trecerea lor în categoria
ţăranilor mijlocaşi, deciziile pentru aplicarea Decretului nr. 115/1959 cu privire
la lichidarea unor forme de exploatare a omului de către om în agricultură, în
scopul ridicării continue a nivelului de trai material şi cultural al ţărănimii
muncitoare şi a dezvoltării construcţiei socialiste 10 şi trecerea acestora la
G.A.C.-uri, G.A.S.- uri sau alte organizaţii socialiste, dar şi pentru eliberarea de
autorizaţii acordate de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al oraşului laşi
unor persoane particulare pentru vânzarea sau cumpărarea de imo bile sau
terenuri, ori pentru partajarea voluntară a unor imobile din oraşul Iaşi. Un astfel
de inventar, în forma lui de preluare, nu putea fi utilizat de către cercetătorul
care ar fi dorit să cunoască mai îndeaproape istoricul acestei instituţii.
Noul inventar a fost întocmit în conformitate cu prevederile Normelor
Tehnice privind desfăşurarea activităţii în Arhivele Naţionale, capitolul II,
10

Arhivele Naţionale laşi, fond Primăria municipiului laşi, secţia Secretariat a Sfatului Popular
d. 1011960, f. 64-65.

oraş laşi,
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partea a III-a, respectiv Ordonarea
11

şi

inventarierea documentelor din perioada

modernă şi contemporană , are numărul 2554, parte componentă a fondului
Primăria

municipiului Iaşi, cu 1083 de unităţi arhivistice din perioada 1947 1968, însumând o cantitate de 33,60 m.l. În cuprinsul său, documentele au fost
ordonate şi inventariate cronologic, iar în cadrul fiecărui an au fost numerotate
începând cu numărul 1. S-a procedat şi la o grupare a documentelor pe genuri,
astfel: deciziile emise de Sfatul Popular al oraşului de subordonare regională
Iaşi au fost inventariate primele, la începutul fiecărui an, urmând ca apoi să fie
luate în evidenţă dosarele de înfiere, tutelă, curatelă, încuviinţări, lucrările
sesiunilor Sfatului, procesele-verbale ale şedinţelor Sfatului, alte genuri de
documente, iar la finalului anului la care făceau referire şi acolo unde a fost
cazul, au fost inventariate dosarele candidaţilor pentru alegerile de deputaţi în
cadrul Sfatului, în ordinea numerelor circumscripţiilor electorale orăşeneşti,
precum şi listele cu alegătorii, în ordinea numerelor secţiilor de votare.
De asemenea, toate dosarele care nu au fost numerotate de creator au
fost numerotate şi certificate de noi, pe parcursul operaţiunii de reinventariere.
Au fost barate numerele curente vechi şi trecute pe coperta dosarelor noile
numere din inventar. La finalul fondului au fost inventariate opisele cu deciziile
emise de Sfatul Popular al oraşului Iaşi, precum şi vechile inventare.
Documentele din cuprinsul Secţiei Secretariat a Sfatului Popular al
oraşului Iaşi fac referire la o gamă variată de informaţii, încă nevalorificate şi
demne de a ne crea o imagine cât mai clară asupra istoriei oraşului Iaşi de la
mijlocul secolului XX şi, prin extrapolare, a societăţii româneşti din acea
perioadă. În anul 1951 avem deja, reflectată în documente, schema de
organizare a Sfatului Popular al oraşului de subordonare Iaşi, instituţie care îşi
avea sediul în strada Vasile Alecsandri nr. 14, subordonată Comisiei de Stat
pentru aplicarea Legii Sfaturilor Populare. Astfel, Sfatul Popular al Oraşului
Iaşi avea în componenţa sa următoarele secţii: Comitetul Executiv, Secţia
Secretariat, Secţiunea Administrativă, Secţiunea Cadrelor, Secţiunea Agricolă,
Secţiunea Industriei şi Gospodăriei Locale, Secţiunea Comercială, Secţiunea
Învăţământ, Secţiunea Artă şi Cultură, Secţiunea Sănătate, Secţiunea Prevederi
Sociale, Cantina Sfatului, Cantina Învăţământului şi Comitetul de Cultură
Fizică şi Sport 12 • Tot în acest an este emisă o Circulară cu privire la manipulare
actelor sosite pe numele Sfatului Popular sau al Secţiunilor, în sensul că toată
corespondenţa oficială sau timbrată particulară sosită sau prezentată pe adresa
Sfatului sau a oricărei secţiuni este primită numai de registratura generală,
excepţie fac numai cererile oamenilor muncii timbrate legal sau sosite cu poşta
numai pentru Starea Civilă din Secţiunea Secretariat şi Oficiul de Închiriere din
Gospodăria Locală care au evidenţe proprii, pentru restul secţiunilor cererile
Normele Tehnice privind desfăşurarea activităţii în Arhivele Naţionale aprobate de Directorul
prin Ordinul nr. 227 din 18 iunie 1996, pp. 17-22
2
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Primăria municipiului Iaşi, Secţia Secretariat a Sfatului Popular
oraş Iaşi, d. 111947, f. 227-230.
11
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oamenilor muncii se vor înregistra într-un registru special la Secţiunea
Secretariat. Se mai precizează faptul că, actele sosite la registratură primesc
numere de ordine după secţiuni pentru rezolvare, sunt puse în mape pe secţiuni,
după care se trec în registrul unic de intrare conform dispoziţiilor Comisiei de
Stat 13 •
În consecinţă, la Secţiunea Secretariat erau înregistrate aproape toate
documentele care făceau referire la activitatea desfăşurată de către toate
secţiunile Sfatului. Din acest motiv, vom încerca o grupare a informaţiilor în
funcţie de problematica la care acestea fac referire.
Astfel, în ceea ce priveşte învăţământul şi cultura reprezentative sunt
documentele care fac referire la numeroasele activităţi desfăşurate în munca de
alfabetizare la centrele şi subcentrele de alfabetizare din oraşul Iaşi,
recensăminte ale neştiutorilor de carte, corespondenţa cu privire la asigurarea
condiţiilor materiale pentru buna funcţionare şi dezvoltare a învăţământului
public, măsurile de culturalizare a maselor luate de Partid, de Guvern, dar şi de
sfaturile populare prin implementarea învăţământului în limba rusă,
corespondenţa referitoare la soarta unor monumente istorice lăsate în paragină
sau care se distrug pentru că se întrebuinţau materialele în alte scopuri, aşa cum
s-a întâmplat cu Castelul Huniadi din Hunedoara care ameninţă cu dărâmarea,
dar şi Palatul Al.!. Cuza şi alte case vechi din oraşul Iaşi care încă nu au fost
reparate după război şi al căror acoperiş este distrus şi ploua în clădiri 14 ,
măsurile pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi muncă a cadrelor didactice,
rapoartele cu situaţia minorilor existenţi şi internaţi în cursul unui an şcolar, în
special al celor care au fugit din şcoală în timpul anului, scutirea de impozitul
pe clădiri a lăcaşurilor de cult declarate monumente istorice, executarea unei
statui În cinstea eroilor sovietici căzuţi În lupta împotriva fascismului 15 care
urma să fie amplasată în Cimitirul Eternitatea, sărbătorirea centenarului marelui
clasic al literaturii idiş, Suleim Aleichem 16 , transformarea imobilului Garabet
Ibrăileanu din Iaşi în monument de cultură, respectiv Casă Memorială,
stabilirea traseului pe care instituţiile de cultură trebuia să-1 urmeze astfel încât
întreaga activitate cultural-educativă să fie orientată În direcţia popularizării
politicii interne şi internaţionale a partidului şi statului nostru, a măreţe/ar
realizări obţinute de poporul nostru În domeniul economiei, înflorirea ştiinţei şi
culturii, a realizărilor obţinute de oamenii muncii din oraşele şi satele regiunii
Iaşi sub conducerea Comitetului Regional de Partid17 , măsurile pe care trebuia
să le ia Secţia Învăţământ pentru a se asigura menţinerea la cursuri a tuturor
copiilor de vârstă şcolară, urmând ca, periodic, brigăzi ale acesteia să se
deplaseze în comunele care ridică probleme deosebite privind frecvenţa şi
13

Idem, d. 111949, f. 28.
Idem, d. 2/1951, f. 92.
15
Idem, d. 3/1954, f. 183.
16
Idem, d. 5311958, f. 7.
17
Idem, d. 311966, f. 460.

14
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şcolarizarea elevilor, adoptarea Normelor de funcţionare a grădiniţelor de copii,
inclusiv evidenţa acestora. O grijă aparte se acorda modului în care era pregătită
închiderea unui an şcolar, precum şi organizarea vacanţelor de vară a copiilor,
dar şi acţiunilor de culturalizare a maselor, ca spre exemplu deplasarea la sate a
Teatrului Evreiesc de Stat cu spectacolul "Sărbătoarea Recoltei", în vederea
sprijinirii muncii de colectivizare a agriculturii.
În domeniul sanitar se regăsesc informaţii despre respectarea normelor
igienica-sanitare din circumscripţiile sanitare din oraşul Iaşi, măsurile luate
pentru combaterea turbării, având în vedere faptul că aceasta a luat o întindere
alarmantă în Regiune, producând pierderi în oameni şi animale şi cauzând
pagube economice simţitoare 18 , trecerea policlinicelor pentru studenţi din
Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara şi Tg. Mureş (dispensarele) în subordinea
Sfaturilor Populare ale oraşelor respective, măsuri pentru combaterea febrei
tifoide cu obligaţia populaţiei de a se vaccina împotriva acestei maladii,
declararea oraşului Iaşi ca fiind infestat cu febră aftoasă ( 1953), dar şi stabilirea
măsurilor de prevenire a acestei maladii, în cursul anului 1958, impuse tuturor
proprietarilor şi deţinătorilor sub orice formă de animale cu unghie despicată/
bovine, porcine, ovine şi caprine, conducătorii gospodăriilor agricole de stat,
conducătorii gospodăriilor agricole colective, conducătorii unităţilor de stat,
conducătorii instituţiilor de stat şi proprietarii gospodăriilor individuale 19 ,
emiterea unor dispoziţii de natură igienica-sanitară prin care se stabilea ca toţi
locuitorii oraşului, proprietari sau chiriaşi să-şi văruiască casele, să-şi cureţe
curţile şi încăperile, dar şi alte reguli referitoare la vehiculele cu tracţiune
animală, amplasarea unor unităţi de alimentaţie publică, modalităţi de strângere
a deşeurilor menajere, etc., certificate pentru acordarea indernnizaţiei speciale
de supraalimentare acordate de Comisia de expertiză medicală pentru salariaţii
cu afecţiuni, proiectul de hotărâri pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu cu
repercusiuni asupra stării sănătăţii populaţiei oraşului, constituirea comisiilor
din oraşul Iaşi care vor verifica modul în care se fac intemările de urgenţă, care
sunt criteriile de stabilire a cazurilor ştiinţifice, modul în care se eliberează
certificatele de boală, înfiinţarea pe teritoriul Regiunii Iaşi a circumscripţiilor
sanitare urbane sau rurale în anul 1961, înfiinţarea dispensarelor de
întreprindere, înfiinţarea Policlinicii speciale cu plată a oraşului Iaşi ca unitate
independentă în subordinea Sfatului Popular al Oraşului Iaşi care va funcţiona
cu un număr de 16 cabinete medicale nominalizate, opise alfabetice cu copiii
internaţi în unităţile de ocrotire. Se acordă o importanţă deosebită măsurilor
pentru asigurarea sănătăţii publice prin prevenirea şi combaterea bolilor
contagioase, prin îmbunătăţirea condiţiilor igienica-sanitare în unităţile şi
colectivităţile de copii, precum şi în instituţiile şi întreprinderile industriale şi
comerciale, prin îmbunătăţirea stării de salubritate a oraşelor.

18
19

ldem, d. 211949, f. 11.
Idem, d. 211959, f. 150.
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În ceea ce priveşte înfiinţarea şi funcţionarea unor comisii, instituţii
şi întreprinderi în oraşul Iaşi, în această perioadă se constituie Comisia pentru
urmărirea contribuţiei voluntare a locuitorilor în vederea executării de lucrări în
folos obştesc, numirea Comitetului de Cultură şi Artă, înfiinţarea Direcţiei
Generale a Rezervelor de Muncă, pe lângă Consiliul de Miniştri care are ca
scop crearea şi recrutarea cadrelor şi muncitorilor calificaţi necesari
economiei noastre naţionale 20, Comisia Medicală Regională de Expertiză
( 1951 ), Secţia pentru Protecţia Muncii de pe lângă Sfatul Popular al oraşului
Iaşi (1951 ), desemnarea comisiilor pentru prevenirea şi apărarea împotriva
inundaţiilor şi incendiilor, constituirea Colectivului de organizarea, îndrumarea
şi coordonarea operaţiunilor de delimitare, numerotare şi măsurătoare a
clădirilor de locuit aflate în administrarea Sfatului Popular al oraşului Iaşi,
înfiinţarea Secţiei de Stomatologie Infantilă în cadrul Spitalului Clinic de Adulţi
nr. 1 Iaşi, în anul 1965, înfiinţarea Secţiei de Ergoterapie cu 50 de paturi în
comuna Grajduri, raionul Iaşi, pendinte de Spitalul de Neuropsihiatrie Socola
Iaşi, înfiinţarea Comandamentului de conducere a lucrărilor de refacere a
oraşului Iaşi, a Întreprinderii Moldova Iaşi ( 1951 ), a Secţiunii de Planificare a
Sfatului Popular al Oraşului Iaşi, în anul 1951.< precum şi a Secţiunii de
Arhitectură şi Sistematizare, în anul 1953, a Intreprinderii de Amenajări
Tehnica - Sanitare a oraşului Iaşi, a Secţiunii de Pavoazare şi Afişaj în cadrul
Întreprinderii Tehnica - Sanitare a oraşului Iaşi, a Întreprinderii de Construcţii a
Drumurilor şi Străzilor în anul 1958, constituiera Comisiei de impuneri pentru
stabilirea impozitului pe veniturile agricole ale populaţiei oraşului Iaşi ( 1957),
Administraţia Orăşenească a pieţelor, târgurilor şi oboarelor subordonate
Sfatului, constituirea Comisiei regionale care va avea drept scop elaborarea
planului de perspectivă privind dezvoltarea economiei locale şi a activităţilor
social- culturale pe perioada 1961- 1975, în anul 1958, înfiinţarea
Întreprinderii pentru repararea şi refacerea străzilor de pe raza oraşului Iaşi care
va purta denumirea de Întreprinderea de Construcţii de Drumuri şi Străzi a
Oraşului Iaşi ( 1958), Sanepidul Interraional al oraşului Iaşi în anul 1960,
constituirea Comisiei de protecţia muncii, stabilindu-se cu acest prilej sarcinile
compartimente/ar ajutătoare de protecţia muncii din cadrul Comitetului
Executiv al Sfatului Popular Regional, Direcţiilor, trusturi/ar şi unităţilor
subordonate 21 .
Numeroase sunt şi informaţii privind activităţile edilitare desfăşurate
pe teritoriul oraşului Iaşi, respectiv adoptarea Regulamentului pentru
organizarea şi funcţionarea serviciului pentru curăţirea coşurilor ( 194 7),
convocări în vederea pregătirii "Lunei curăţeniei" la care trebuie să participe o
aserie de deputaţi ai Iaşului şi a căror prezenţă era obligatorie, elaborarea
planului de înfrumuseţare a oraşului, măsuri de protejare a grădinilor şi
20
21

Idem, d. 2/1951, f. 288.
Idem, d. 18/1967, f. 288-297.
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parcurilor publice, dezbateri cu privire la salubritatea oraşului, reglementarea
păşunatului în păduri, aprobarea Instrucţiunilor privind călătoria în vehiculele
Intreprinderii Comunale E.T.A.C.S. Iaşi Transport Comun, măsuri pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie în oraşul Iaşi, iniţierea acţiunilor de
distrugere a şoarecilor şi şobolanilor din cuprinsul oraşului, electrificarea unor
comune de către I.C.E.T., realizarea planurilor de investiţii la locuinţe, precum
şi creşterea permanentă a gradului de confort al apartamentelor în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de locuit a oamenilor muncii din oraşul Iaşi,
delimitarea oraşului Iaşi în două zone necesare pentru impunerea meseriaşilor,
în raport de situaţia sediului activităţii lor, cu normele de venituri pentru
categoria I şi a II -a, aprobarea hărţii turistice a oraşului Iaşi, precum şi a
machetelor cu cele două intrări în oraş, măsuri pentru respectarea disciplinei în
construcţii, îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie în oraşul Iaşi şi stabilirea unor
măsuri pentru descongestionarea circulaţiei pe arterele principale, organizarea
manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei de 1 Iunie -Ziua Internaţională a
Copilului, planul de muncă al Comisiei privind munca de pregătire .§i
organizare a festivalului Regional al Tineretului în cadrul oraşului Iaşi etc. In
acest context se înscriu şi planurile de înfrumuseţare oraşului ce cuprindeau,
de regulă, două acţiuni care se desfăşoară în mod paralel- acţiunea de demolare
şi acţiunea de curăţenie a curţilor, străzilor, văruirea faţadelor, etc. Toţi
locuitorii erau obligaţi să păstreze în cea mai bună stare plantaţiile, iarba şi
florile din parcurile şi grădinile publice, dar şi de pe plantaţiile de la marginea
străzilor, aplicându-se amenzi celor care nu respectau aceste îndatoriri.
Viaţa economică şi financiară a oraşului este reflectată în documente
prin pregătirea campaniilor de însămânţări, obligativitatea vaccinării cu
vaccinul "H" liolifizat pentru prevenirea şi lichidarea pestei aviare la găini,
curei şi bibilici aflate în proprietate individuală socialistă sau de stat22 ,
organizarea de cursuri privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea învăţământului
agricol şi agrozootehnic de masă în specialişti şi cadre didactice, stabilirea
preţurilor maximale de vânzare a legumelor şi fructelor în pieţele din oraşul
Iaşi, rapoartele cu privire la activitatea desfăşurată de acestea, măsurile pentru
depistarea cazurilor de răpciugă la cai, obligaţia tuturor locuitorilor, instituţiilor
şi întreprinderilor de stat şi particulare, posesori de cabaline din raza oraşului
Iaşi, inclusiv cartierele suburbane: Bucium, Socola, Galata, Păcureţ, Munteni,
Podgoria Copou şi Tg. Copou de a se prezenta spre examinare, maleinare şi
vaccinare anticarbonoasă, cu caii, armăsarii, iepele, mânjii, catârii şi măgarii pe
care-i posedă la Serviciul Veterinar al oraşului Iaşi. O importanţă deosebită a
avut-o Hotărârea Consiliului de Miniştri a R.P.R. şi a C.C. a P.M.R. din anul
1952 cu privire la reforma bănească şi reducerea de .Weţuri, care vor duce la
îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale oamenilor muncii 3
22
23

Idem, d. 14/1958, f. 93-95.
ldem, d. 6/1952, f. 4.
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Din punct de vedere social se remarcă acordarea de ajutoare sociale
pentru cetăţenii care nu au mijloace proprii de existenţă, pentru persoanele
invalide şi bătrâne, liste cu persoanele cărora li s-a aprobat stabilirea în oraşul
Iaşi, repartizarea ţiganilor cu domiciliul în oraşul Iaşi în unele comune din jurul
Iaşului, rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor oamenilor muncii, măsurile ce
trebuiau adoptate de Comisia Organizatorică în vederea impulsionării
comitetelor de cetăţeni şi de locatari pentru realizarea planului de acţiuni
patriotice, grija pe care şefii de secţiuni trebuiau să o acorde pentru asigurarea
celor mai bune condiţii de muncă pentru prevenirea accidentelor sau a
îmbolnăvirilor profesionale, stabilirea contribuţiei în muncă, a orarului de
muncă şi repausul duminical, verificarea modului în care erau distribuite
produsele raţionalizate pe cartele.
Există şi câteva documente referitoare la colaborarea cu străinătatea,
cum ar fi organizarea acţiunilor de solidarizare cu poporul coreean cu ocazia
împlinirii unui an de la începerea agresiunii imperialiste împotriva Coreii 24
( 1951) sau corespondenţa cu preşedintele Consiliului de Miniştri al Franţei, dl.
Queilie, în care se face cunoscut faptul că deputaţii S fatului Popular protestează
energic împotriva interzicerii pe teritoriul Franţei a activităţii Consiliului
Mondial al Păcii 25 • Tot aici s-ar putea încadra participarea Sfatului la Congresul
Constitutiv al Federaţiei Mondiale a oraşelor din lume, în urma invitaţiei
primite din partea oraşului francez Aix-les-Bains 26 (1957), dar şi corespondenţa
purtată cu Ambasada republicii Cehoslovace din Bucureşti, la moartea
27
preşedintelui acestei ţări, Antonin Zapotocky ( 1958) sau cu privire la vizita
făcută în oraşul Iaşi, în ziua de 31 martie 1966 de către primarii oraşelor
Bruxelles, Liege, Anvers şi Gand, din Belgia.
În cuprinsul fondului se regăsesc şi informaţii cu privire la organizarea
şi desfăşurarea alegerilor de deputaţi din 11 martie 1956, a celor din 2 martie
1958, a campaniei electorale din anul 1961, precum şi a alegerilor de deputaţi
din 3 martie 1963, în special cele care fac referire la stabilirea secţiilor de votare
pe circumscripţii electorale, înscrierea în listele de alegători, stabilirea
membrilor comisiilor de circumscripţii electorale, tipărirea buletinelor de vot,
afişarea listelor de alegători la sediile secţiilor de votare, procese-verbale ale
şedinţelor desfăşurate în întreprinderi cu privire la modul de desfăşurare a
alegerilor, emiterea de delegaţii tipizate pentru cei împuterniciţi să facă
înscrierea pe listele de alegători a cetăţenilor, tabele cu deputaţii Sfatului
Popular al oraşului Iaşi şi cu circumscripţiile electorale regionale şi orăşeneşti
din oraşul Iaşi, propuneri de candidaturi, întâlnirile dintre candidaţi şi alegători,
procese-verbale încheiate de comisiile secţiilor de votare cu privire la
desfăşurarea şi rezultatul alegerilor.
24

25
26
27
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Şi,

nu în ultimul rând, trebuie să menţionăm acele documente în care se
vorbeşte despre situaţia arhivelor de la instituţiile creatoare, cum ar măsurile
pentru păstrarea în bune condiţii a materialelor documentare istorica-ştiinţifice
şi practice (administrative) ce se găsesc în arhivele sfaturilor, dar şi pentru
evitarea distrugerii documentelor aflate la instituţiile creatoare, menţionându-se
faptul că întreg materialul arhivistic, de orice fel, ce exista la instituţiile şi
unităţile subordonate, trebuia păstrat cu mare grijă, iar pentru a fi selecţionate
era nevoie de avizul Arhivelor Statului. Pentru executarea acestor măsuri erau
răspunzători direct salariaţii instituţiei. În acest context se constituie Comisia de
expertiză a materialului arhivistic al Sfatului Popular al oraşului Iaşi,
predecesoarea Comisiei de selecţionare de astăzi. Tot aici se regăsesc şi
măsurile cu privire la aplicarea Decretului nr. 17 publicat în Buletinul Oficial
nr. 14 din 1 februarie 1951, prin care Arhivele Statului din Republica Populară
Română au trecut de la Ministerul Învăţământului Public la Ministerul
Afacerilor Interne.
La anumite intervale de timp aveau loc lucrările sesiunilor periodice
ale Sfatului Popular al oraşului Iaşi. În cadrul acestor şedinţe erau dezbătute
probleme dintre cele mai diverse, care priveau buna desfăşurare a activităţii
acestei instituţii şi modul în care ea se implica în viaţa socială şi economică a
oraşului Iaşi. Menţionăm doar câteva dintre temele luate în discuţie pe ordinea
de zi de către deputaţii prezenţi la şedinţe: aprobarea planurilor anuale ale
Sfatului, problema aprovizionării oraşului Iaşi, aprobarea proiectelor anuale de
buget ale Sfatului Popular al oraşului Iaşi, prezentarea rapoartelor de activitate
de către secţiunile subordonate Sfatului, analiza învăţământului public şi
măsurile stabilite pentru deschiderea anului şcolar, desfăşurarea campaniilor de
însămânţări de primăvară, analiza stării de sănătate a populaţiei oraşului Iaşi, în
special prin îmbunătăţirea asistentei medicale prin unificarea spitalelor cu
policlinicile, ocrotirea mamei şi copilului prin creşterea numărului de paturi şi
crearea a două policlinici de copii, după modelul celor mai bine organizate
policlinici sovietice 28 , ridicarea calificării profesionale a medicilor. Cu acest
prilej erau punctate şi acele aspecte care nu au fost aduse la îndeplinire, în acest
sens Sfatul emiţând o serie de hotărâri pentru remedierea deficienţelor, prin
stabilirea de măsuri stricte. Cu prilejul sesiunilor se alegeau şi comisiile
Sfatului, cum ar fi: Comisia de validare a mandatelor de deputaţi, Comisia de
propuneri a Comitetului Executiv, Comisia pentru propunerea Comisiilor
permanente, Comisia pentru redactarea proiectului de hotărâri.
Această prezentare nu acoperă nici pe departe multitudinea informaţiilor
pe care le regăsim în cuprinsul fondului. Ea poate doar să incite interesul
cercetătorului pasionat de istoria unei perioade cunoscută încă îndeajuns.

28

Idem, d. 23/1953, f. 1.
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SECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT A SFATULUI POPULAR

AL MUNICIPIULUI IAŞI (1949- 1968)
PREZENTARE DE FOND
Rodica IFTIMI
Section Education of Iasi City Hali - a fund presentation
Summary
Knowing the history and recent postwar Romania can not be achieved without
researching archival documents. They are mostly unique , or at least insufficiently far.
Iasi City Hali was and is still an institution creating documents with historical,
heritage . After 1950 underwent major organizational changes , influenced directly by
the politica) regime established Soviet power.
The evolution of the educational system of the city of Iasi, in the period 1950 1968, is reflected in the documents of the Archives presented. Education Department
were his subordinate elementary and middle schools in the city of Iasi, four elementary
schools and seven years of subordinate municipalities (Aroneanu, Bârnova, Ciurea,
Holboca, Rediu Tatar, Tomeşti, Uricani), community centers, libraries, Pioneer House,
Puppet Theatre, Hebrew Theatre, state special schools, sports schools, kindergartens .
Key Words: Soviet power, Iasi City Hali, primary education, secondary education,
elementary schools, middle schools

În conformitate cu prevederile Regulamentului Organic 1, în cursul
anului 1832, a fost înfiinţată Eforia oraşului Iaşi, instituţie cu caracter
administrativ, menită să coordoneze întreaga administrare a oraşului. Iniţial, a
purtat denumirea de Sfat orăşenesc ("muniţipal") 2 , iar în urma alegerilor din 11
aprilie 1833, a căpătat denumirea de Eforie Orăşenească 3 . Mai târziu, prin
Anaforaua nr. 135/22 ianuarie 1851, i s-a schimbat denumirea în Sfat
4
orăşenesc , nume sub care a funcţionat până în anul 1864. Prin Legea
Arhivele Naţionale Iaşi, colecţia Manuscrise, nr. 1665.
N.A. Bogdan, Cea dintâi legiuire comunală în oraşul Iaşi şi în principalele târguri din
Moldova, în "Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal laşi, an 1, fasc. II, iulie 1922, p. 241;
Regulamentul Organic al Moldovei, ediţie integrală realizată de Dumitru Vitcu şi Gabriel
Bădărău, cu sprijinul lui Corneliu Istrati, Ed. Junimea, Iaşi, 2004 (se va cita, în continuare,
Regulamentul 2004), p. 224;
3
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Primăria municipiului laşi, d. 40/1833, f. 4-5.
4
Manualul Administrativ al Moldovei, vol. 1, p. 127. Despre drepturile şi îndatoririle Sfatului
Orăşenesc, vezi Regulamentul 2004, p. 225.
1

2
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Comunală 5 nr. 394/31 martie 1864, Sfatul Orăşenesc a suferit o nouă

organizare, primind numele de Primăria municipiului Iaşi. Instituţia era condusă
de un primar şi de un consiliu comunal, iar în anumite perioade de timp
funcţionau, în locul acestora, aşa numitele "comisii interimare".
Constituţia adoptată în aprilie 1948, la art.56, prevedea că se vor
înfiinţa, odată la 4 ani, consiliile populare locale, ca unităţi administrative
locale ale puterii de stat.
Prin Legea nr. 17115 ianuarie 1949, adoptată de Marea Adunare
Naţională 6 la 13 ianuarie 1949, se stabilea că, până la alegerile electorale,
comitetele provizorii vor fi organele locale ale administraţiei de stat. Se
desfiinţau, astfel, vechile unităţi administrative: prefectura, pretura, primăria.
Comitetul provizoriu al comunei urbane Iaşi, asimilată cu judeţul, funcţionează
până în decembrie 1950, când se constituie Sfatul popular al oraşului Iaşi. În
baza Legii nr. 511950, pentru raionarea administrativ - economică a teritoriului
R.P .R. 7 , teritoriul ţării era împărţit în 28 de regiuni, 177 raioane, 148 de oraşe şi
4052 comune. Sfaturile populare comunale, orăşeneşti, raionale şi regionale
deveneau organe ale puterii de stat în urma alegerilor locale şi generale din 3
decembrie 1950, dar abia prin Legea nr. 6/1957 căpătau un cadru legal de
organizare şi funcţionare 8 . După adoptarea Constituţiei României, din anul
1965 şi a Legii nr. 2/februarie 1968, s-a revenit la vechea împărţire
administrativ - teritorială în judeţe, municipii, oraşe, comune 9 • Sfaturile
populare au fost desfiinţate ca urmare a aplicării Legii nr. 57/1968, privind
organizarea şi funcţionarea consiliilor populare, ca organe ale puterii de stat 10 •
În dosarul fondului nr. 398, pentru Sfatul Popular al oraşului Iaşi, se
regăsesc numai două acte dintre care, oficial
este procesul - verbal de
verificare a existentului cu instrumentele de evidenţă nr. 694/14.07.1987.
Celălalt act, o notă de mână, face referire la un act existent în dosarul fondului
nr. 89.
În dosarul fondului nr. 89, al Primăriei municipiului Iaşi, avem
documente privitoare la evoluţia preluării şi a prelucrării fondului arhivistic, din
perioada 1961 - 2010: procese-verbale de predare-preluare a fondului (nu se
precizează când a fost preluată secţia Învăţământ), procese-verbale de verificare
a existentului cu instrumentele de evidenţă, un istoric al fondului, întocmit de
arhivistul Gh. Balica, fişa Situaţia fondului, diferite note privitoare la structura
5

,,Monitorul Oficial" nr. 7511113 aprilie 1864, p. 341.
Idem, nr. 12115 ianuarie 1949.
7
"Buletinul Oficial" nr. 77/8 septembrie 1950.
8
Idem, nr. 1l/28 martie 1957 - Legea de organizare a sfaturilor populare.
9
ldem, nr. 16117 februarie 1968 - Legea privind organizarea administrativă a teritoriului
Republicii Socialiste România.
10
Idem, nr. 96/3 octombrie 1968.
6
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fondului. Predarea fondului arhivistic de la creator la Arhivele Statului din Iaşi
s-a realizat în mai multe etape. Mai întâi, în data de 3 august 1967 a fost preluat
subfondul Bunuri comunale (1924-1948). Apoi, la 15 ianuarie 1969, au fost
aduse dosarele de la serviciul Cantină (1950-1961) şi de la Primăria
Municipiului Iaşi, din perioada 1942-1950. Pe 19 decembrie 1980, Fondul
Arhivistic Naţional s-a mai îmbogăţit cu încă un fragment de fond, de la
serviciul Financiar. În sfărşit, adresa înregistrată la FAS Iaşi sub nr.
906/30.12.1982 consfinţeşte predarea-primirea a 3560 u. a./ 116, 65 m. 1. /ani
extrerni 1946 - 1968 din fondul Consiliul Popular al Municipiului Iaşi, cu
secţiile Secretariat, Financiar, Juridic, Comercial, Cadre, Arhitectură şi
Sistematizare, Planificare, Gospodărie Comunală. Din enumerarea de mai sus
lipseşte secţia Învăţământ, deşi fragmentul de fond existent în depozitul nr. 2
are o cantitate apreciabilă de documente - 56,30 m.l./2373 u.a., din perioada
1932-1968.
Sfatul Popular al oraşului Iaşi era structurat pe mai multe secţii:
Secretariat - Administrativ; Financiar; Sanitar; Învăţământ şi Cultură,
Gospodării Comunale; Arhitectură şi Sistematizare; Juridic; Cadre; Agricol;
Comercial, Planificare - Salarizare; Prevederi Sociale; Cantină; Industrie
Locală. Pentru aceste secţii deţinem arhivă din perioada 1950 - 196811970 şi
mai multe inventare de preluare de la creator.
Secţia Învăţământ a fost înfiinţată în data de 15 mai 1951, prin
transformarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi în secţiunea de "Învăţământ
Urban", apoi secţiunea de "Învăţământ Judeţ Iaşi". Din "Chestionar privind
starea arhivei" 11 , întocmit la data de 24 martie 1951, rezultă că arhiva proprie a
secţiei conţine dosare din luna mai a anului 1949.
Fondul a fost introdus în planul de activitate, pentru îmbunătăţirea
inventarului, întrucât forma de evidenţă a dosarelor, preluată de la creator, nu
putea fi utilizată în scop ştiinţific, prin sala de studiu a instituţiei noastre.
Dintr-o simplă vizualizare a inventarelor, se poate observa, cu uşurinţă,
intervenţia repetată asupra dosarelor, în ceea ce priveşte ordonarea lor, ceea ce a
făcut, aproape imposibilă, depistarea cotei dosarelor de către cercetători. Iar
rezumatul dosarelor era mult prea eliptic, pentru a putea servi cercetării
ştiinţifice ori practice. Din cauza numărului mare de unităţi arhivistice din fond
(2373 u. a.), am stabilit împărţirea materialului arhivistic în două părţi,
corespunzătoare anilor calendaristici 2011 şi 2012, pentru prelucrarea lui
arhivistică.
şi

Principalele operaţiuni arhivistice executate, de subsemnata, în anii 20 11
2012, prezentate în planul metodic de lucru din data de 24 ianuarie 2011 şi

Arhivele Naţionale Iaşi, fond Primăria municipiului Iaşi, sectia Învăţământ a Sfatului
Popular oraş laşi, d. 35/1951, f. 15.
11
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prin Anexa la planul metodic de lucru din 12 decembrie 2012, au fost:
a. ordonare şi inventariere: 2,60 m.l., din perioada 1932 - 1970, unde, pe
cutiile din depozit, era menţionat nr. de inventar 1750; în inventar, dosarele erau
ordonate cronologic şi cotate cu nr. 1 pe fiecare an în parte, dar, în realitate, nu
au fost preluate de la creator toate u.a. înscrise în instrumentul de evidenţă
respectiv;
b. integrare la fond: 1,00 m.l., 70 u.a., din anii 1959- 1960, reprezentând
dosare propuse pentru selecţionare, la începutul anilor 1990, dar care nu au
primit aviz din partea Comisiei Centrale de Selecţionare a Direcţiei Generale a
Arhivelor Statului; dosarele propuse pentru selecţionare au cotele iniţiale pe
coperţi şi au fost integrate în cutiile respective, la anii de unde au fost scoase;
c. integrare la fond: 1,00 m.l., 38 u.a., din perioada 1952- 1954, fragment
verificat de subsemnata, în anul 2009 şi integrat în cadrul fondului; dosarele au
fost scoase din fond, pe motiv că fac parte din Secţia Artă şi Cultură, dar, din
documentarea personală rezultă că secţia creatoare a purtat, de-a lungul
timpului, mai multe denumiri/Învăţământ, Culturală, Artă şi Cultură,
Învăţământ şi Cultură, astfel că nu se justifică eliminarea lor; cotele definitive
ale dosarelor sunt: nr. 4, 9, 20, 31, 41, 46, 48, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 112,
120/1952; nr. 17, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 37/1953; nr. 93, 94, 95, 112, 118, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170/1954, existente deja în inventarul
fondului de bază;
d. ordonare şi inventariere: O, 90 m.l., 204 u.a., reprezentând "dosare
personale, lit. B-C, nr. 1-48"; "dosare personale, lit. H-P, nr. 1-50"; "dosare
personale, lit. R- Ţ, nr. 1-106". După ordonarea şi inventarierea alfabetică,
dosarele au fost aşezate la sfărşitul fondului. Numerotarea s-a efectuat cu
începere de la nr. 1 pentru fiecare literă în parte: B 1-2; C 1-46; H 1; 1 1-3; J1 ;
K1; L1-10; M1-12; N 1-11; O 1-6; P1-5; R1-10; Ş1-78; Ţ 1-17; ŢI. Acest
sistem s-a dovedit a fi corect şi practic, totodată, deoarece am adăugat trei
dosare personale, ulterior inventarierii celorlalte u.a., la litera şi numărul
respectiv, fără a modifica, prea mult, celelalte cote date dosarelor.
e. îmbunătăţirea inventarului: la 51,30 m.l., prin dezvoltarea rezumatului
tuturor unităţilor arhivistice din fond, pentru detalierea conţinutului
informaţional al documentelor, întrucât acestea au o valoare istorică însemnată,
care trebuie redată circuitului ştiinţific. Această detaliere a însemnat, de cele
mai multe ori, enumerarea tuturor categoriilor de documente din dosare,
importante şi necesare deopotrivă cercetării. Toate operaţiunile arhivistice
enumerate mai sus au fost executate de autoarea prezentului articol,
arhivist/consilier superior în cadrul SJAN Iaşi.
La mijlocul lunii decembrie 2012, ca urmare finalizării inventarului, şi
în spiritul discuţiilor avute cu colegii arhivişti, precum şi pentru stabilirea
corectă a anului de început al activităţii secţiei Învăţământ, am purces la
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întocmirea unei anexe la planul metodic de lucru iniţial, datat 24 ianuarie 2011.
În acest document am propus fixarea anului 1949 ca an de început al fondului,
care coincidea cu anul de înfiinţare al secţiei, stipulat în documentele cercetate.
Data exactă a înfiinţării secţiei Învăţământ a fost 15 mai 1949, dar nu putem
separa dosarele şi nici să desprindem din dosare documentele anterioare zilei
respective, aşa că, dat fiind conţinutul omogen al unităţilor arhivistice, precum
şi numărul mic al acestora/6 u.a., am propus păstrarea lor în cadrul secţiei
Învăţământ a Sfatului Popular oraş Iaşi. Celelalte dosare din fond, respectiv 33
u.a. din perioada 1932 - 1948, au fost integrate, în anul 2013, pe baza unui
proces - verbal de predare - primire, la fondul Inspectoratul Regional Şcolar
Iaşi, căruia îi aparţin, din punct de vedere cronologic şi instituţional. Acestea
conţin documente privitoare la state de plată pentru personalul didactic din Iaşi
(şcoli primare de băieţi, şcoli primare mixte, şcoli de copii mici); state de plată
ale corpului didactic al învăţătorilor din judeţul Iaşi (Percepţia Voineşti,
Belceşti, Bucium, Copou, Cotnari, Dumeşti, Galata, Gropniţa, Podu Iloaiei,
Bivolari, Popeşti, Prisacani, Tg. Frumos şi Percepţia Tomeşti, Belceşti,
Bucium, Copou, Cotnari, Dumeşti, Galata, Gropniţa, Lungani, Podu Iloaiei,
Popeşti, Prisacani, Scobinţi, Şipote, ); registre pentru eliberarea diplomelor de
bacalaureat; state de plata personalului didactic de la şcolile din laşi şi Tg.
Frumos; state de plata indemnizaţiei directorilor şi a subdirectorilor de la şcolile
din municipiul Iaşi. Din analiza documentelor enumerate, rezultă că emitentul
lor este Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, iar în cazul corespondenţei dintre
instituţii, acelaşi Inspectorat figurează la destinatar.
Indiferent de modul de constituire al dosarelor, reflectat în numărul
diferit al unităţilor arhivistice rezultate într-un an, se poate constata, anual,
existenţa mai multor categorii de probleme generale, aflate în atenţia secţiei
Învăţământ: planuri de învăţământ, pe tipuri de şcoli; dări de seamă, rapoarte de
activitate, pe tipuri de şcoli; Consfătuiri ale cadrelor didactice; cursuri de
perfecţionare ale cadrelor didactice - activitate didactică şi marxism-leninism;
decizii de numire, desfacere a contractelor de muncă, transfer, de trecere de la o
categorie de salarizare la alta; organizarea şi desfăşurarea examenelor de
admitere, absolvire, Maturitate; organizarea şi desfăşurarea cursurilor de
alfabetizare, examene, cataloage, statistici; planuri de şcolarizare şi reţea
şcolară; procese-verbale de inspecţie şcolară; acordarea burselor şcolare;
activitatea internatelor şi a cantinelor şcolare; activitatea cercurilor pedagogice,
pe obiecte de învăţământ; rapoarte de sîarşit de an, pe tipuri de şcoli şi pe secţii;
activitatea Comisiei de Litigii de pe lângă secţia Învăţământ; activitatea
căminelor culturale din oraşul şi judeţul Iaşi, precum şi a bibliotecilor; evidenţa
personalului didactic şi administrativ din şcoli; decizii de numire a directorilor
şi ale directorilor adjuncţi din şcoli; cereri pentru vechimea în muncă; situaţia
şcolilor cu predare în limba idiş; stadiul lucrărilor de investiţii, din fonduri de
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prin contribuţie voluntară; evidenţa abonamentelor la ziare şi reviste, pe
de diferite grade; organizarea vacanţelor de iarnă şi de vară. Pe lângă
acestea, se observă preocuparea factorilor de decizie din unităţile şcolare
pentru organizarea manifestărilor dedicate unor zile festive precum: 16
Februarie, 8 Martie, 1 Mai, 9 Mai, 1 Iunie, 23 August, 7 Noiembrie, 30
Decembrie; Ziua Învăţătorului/ 27 martie 1953; Ziua Forţelor Armate/2
octombrie 1952; Congresul Internaţional al Mamelor; Festivalul Mondial al
Tineretului şi Studenţilor; Congresele RMR; pomul de iarnă. De asemenea, se
mai organizau activităţi şcolare pentru Săptămâna Cărţii Sovietice; Luna
Prieteniei Româna-Sovietice; Naşterea lui V.I. Lenin/21 ianuarie; comemorarea
a 20 de ani de la moarta poetului rus Maiacovschi/1949; sărbătoarea
centenarului Şcolii Pedagogice şi a 120 de ani de la înfiinţarea Academiei
Mihăilene/1955; comemorarea a 500 de ani de la moartea lui Matei
Corvin/1955; centenarul lui 1. V. Miciurin, savant sovietic/1955; 500 de ani de
la urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare/1957; 100 de ani de la naşterea lu 1.
Popov, savant rus/1959 12 .
Indiscutabil, un subfond arhivistic cu documente din a doua jumătate a
secolului XX, privitoare la istoria postbelică şi recentă a Învăţământului ieşean
este şi va fi solicitat la sala de studiu a instituţiei noastre. Cercetătorilor noştri
precum şi celor care vor răsfoi inventarul, fie şi din curiozitate, le semnalez mai
multe informaţii de interes general, existente în dosarele cercetate de mine, în
vederea îmbunătăţirii inventarului: Instrucţiuni pentru organizarea şi
funcţionarea secţiilor de resort ale Comitetelor Provizorii judeţene; mutarea
13
secţiei Învăţământ din str. Filimon Sârbu ; activitatea teatrală de la Teatrul
Evreiesc de Stat Iaşi; activităţi culturale şi educative, organizate după modelul
sovietic 14 ; corespondenţă privitoare la începuturile activităţii Muzeului de
Etnografie Iaşi (decizii de încadrare, fişa de activitate a muzeelor, adrese şi
15
informări) ; corespondenţă privitoare la monumentele din oraşul Iaşi care
necesită reparaţii; fişe de activitate a Muzeului de Artă; depistările operelor de
16
artă şi catalogarea lor ; Regulamentul de Ordine Interioară pentru instituţiile
17
preşcolare, şcolile elementare şi medii ; Instrucţiuni în legătură cu dezbaterea
18
noii Constituţii ; tabel cu cadrele didactice necorespunzătoare din punct de
vedere politic şi profesional, care urmează a părăsi învăţământul 19 ; hotărârea nr.
stat

şi

şcoli

12

Idem,
u Idem,
14
Idem,
15
Idem,
16
Idem,
17
Idem,
18
ldem,
19
Idem,

d. 3311951.
d. 511949.
d. 311951.
d. 1311951.
d. 3211951.
d. 3711951.
d. 911952.
d. ll/1952.
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152111952, de aprobare a planurilor cincinale 20 ; Regulament de Ordine
Interioară a secţiunii de Artă şi Cultură; corespondenţă privitoare la acţiunile de
popularizare a muzicii populare româno - sovietice şi a operei, în rândul
maselor muncitoreşti 21 ; lucrări privitoare la sărbătorirea centenarului I.L.
Caragiale; comemorarea celor 28 de ani de la moartea lui V.I. Lenin 22 ;
înfiinţarea secţiunii "Teatru de estradă", pe lângă orchestra "Doina Moldovei";
programul orchestrelor din Iaşi 23 ; referatul ,,Experienţa bibliotecilor sovieticeîndreptar preţios în activitatea bibliotecarilor noştri" 24 ; decizii şi instrucţiuni
relative la întărirea şi dezvoltarea căminelor culturale de la oraşe şi sate;
25
mobilizarea masivă a oamenilor muncii către spectacole şi concerte ; raport
asupra cursurilor populare de limba rusă din oraşul Iaşi 26 ; decizia de înfiinţare a
27
întreprinderii (agenţiei) "Moldova", pentru difuzarea biletelor la spectacole ;
corespondenţă, rapoarte, note informative şi situaţii privitoare la organizarea şi
28
desfăşurarea cercurilor de învăţământ de partid şi politic ; note informative şi
rapoarte despre desfăşurarea şezătorilor şi ale serilor culturale, în lunile august
şi septembrie 1952 29 ; schimbarea denumirii străzii Banu, din Iaşi, în Gavril
Muzicescu, la comemorarea a 50 de ani de la moartea acestuia; decizii de
angajare; decizia Comitetului pentru Artă (înfiinţat în baza Decretului nr.
166/12 iulie 1950) de a verifica orice piesă/spectacol în premieră şi de a decide
aprobarea, în urma vizionării acestuia; înfiinţarea Oficiului pentru Difuzarea
30
Biletelor la Spectacole şi Afişaj; stabilirea zilelor nelucrătoare ; finalizarea
31
machetelor pentru monumentul lndependenţei ; recoltarea, uscarea,
depozitarea şi transportul plantelor medicinale şi a produselor de pădure;
deschiderea cursurilor populare de limba rusă, organizate de ARLUS, în
colaborare cu organizaţiile de masă 32 ; înfiinţări de clase elementare şi medii
pentru oamenii muncii, în vederea continuării studiilor la seral 33 ; organizarea
întrecerilor patriotice între raioane, comune, sate şi între ţăranii cu gospodării

20

21
22
23

24
25
26
27

28
29
30
31
32
33

Idem,
ldem,
Idem,
ldem,
ldem,
Idem,
ldem,
ldem,
ldem,
ldem,
ldem,
ldem,
ldem,
ldem,

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

16/1952.
48/1952.
50/1952.
79/1952.
81/1952.
84/1952.
87/1952.
112/1952.
3/1953.
29/1953.
30/1953.
40/1953.
44/1953.
6/1954.
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individuale; fixarea programului de lucru 34 ; planul de abonamente la presa de
tineret şi copii, defalcat pe unităţile şcolare subordonate secţiunii Învăţământ 35 ;
scheme de funcţiuni ale unităţilor subvenţionate (Teatrul Naţional de Stat,
Teatrul Evreiesc, Teatrul de Păpuşi, Filarmonica Moldovei, Oficiul de Difuzare
Bilete, Ansamblul Sfatului Popular al oraşului Iaşi) şi a celor bugetare
(căminele culturale orăşeneşti, Muzeul de Artă Plastică, Staţia de Radio amplificare) 36 ; Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 4161/19 decembrie 1953,
referitoare la stabilirea contribuţiei pentru Asigurările Sociale de Stat 37 ;
"Instrucţiuni cu privire la organizarea consfătuirilor raionale şi regionale din
ianuarie-februarie 1954, ale cadrelor didactice" ( ... ), referate susţinute 38 ;
Cuvântarea "Nemuritoarea învăţătură a lui Lenin luminează calea întregii
omeniri în lupta pentru pace, democraţie şi socialism", trimisă unităţilor şcolare
de la Consiliul General A.R.L.U.S., în vederea prezentării, în faţa elevilor, pe
data de 21 ianuarie; iniţierea olimpiadelor şcolare, pentru dezvoltarea
interesului şi dragostei elevilor de anumite obiecte; obţinerea autorizaţiilor
pentru organizarea de baluri, chermeze, reuniuni, serate, de la secţiunea
Culturală a Sfatului Popular oraş Iaşi 39 ; Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.
322/6 martie 1954, privind acordarea bursei de Stat în instituţiile de
învăţărnânt 40 ; instrucţiuni relative la corespondenţa elevilor români cu elevii
sovietici, din şcolile de 7 ani şi medii; copia H.C.M. şi al C.C. al P.M.R. cu
privire la ocrotirea copiilor fără părinţi sau lipsiţi de posibilitatea de a fi crescuţi
în familie 41 ; tabel cu numărul elevilor greci şi coreeni de la şcolile din oraşul
42
Iaşi ; conferinţa "Gavril Muzicescu", care se va ţine la căminele culturale din
oraşe, cu ocazia sărbătoririi compozitorului; avizarea planurilor de amenajare a
fostei capele "Notre Dame" ca sală de concerte pentru Filarmonică 43 ; decizia de
44
înfiinţare a Teatrul de Păpuşi din Iaşi ; Regulamentul de funcţionare a caselor
de copii din sistemul Ministerului Învăţărnântului, aprobat cu Ordinul
ministrului nr. 1679/9 decembrie 195445 ; activitatea de cinematografie din şcoli;
46
situaţia abonamentelor la presa pionierească şi de tineret ; corespondenţă,
34

ldem,
ldem,
36
ldem,
37
Idem,
38
ldem,
39
ldem,
40
Idem,
41
ldem,
42
ldem,
43
ldem,
44
Idem,
45
ldem,
46
ldem,
35

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

15/1954.
23/1954.
26/1954.
48/1954.
52/1954.
55/1954.
58/1954.
77/1954.
84/1954.
93/1954.
94/1954.
96/1954.
154/1954.
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adrese, rapoarte de activitate, note informative, dări de seamă asupra activităţii
instituţiilor de cultură din oraşul Iaşi, subordonate secţiunii Artă şi Cultură (de
remarcat nota informativă despre mitingurile de protest la adresa reînarmării
Germaniei; raport asupra activităţii culturale de mase; ilegaliştii şi eroii
sovietici; ridicarea nivelului profesional, politic şi ideologic la Teatrul Evreiesc
47
Iaşi; Arta şi Cultura, Sfaturile Populare - organe locale ale puterii de Stat ;
mutarea unor instituţii în sedii noi, pentru înfiinţarea şi organizarea Palatului
Culturii Iaşi 48 ; Ordinul Ministrului Învăţământului, transmis secţiilor de
învăţământ raionale, pentru realizarea învăţământului obligatoriu de 7 ani;
comemorarea a 500 de ani de la moartea lui Ioan Corvin de Hunedoara; tabele
cu elevii greci şi coreeni care urmează să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ
49
ieşene ; dare de seamă privind activitatea cinematografică a elevilor şi
studenţilor, defalcată pe trimestre 50 ; construirea de locuinţe individuale şi
muncitoreşti pe credit, conform HCM 4015; lista unităţilor şcolare ale căror
sedii sunt monumente de arhitectură51 ; tabel cu elevii greci înscrişi în şco li le
medii din oraşul Iaşi; sărbătorirea centenarului naşterii lui I.V. Miciurin, mare
savant sovietic; înscrierea copiilor cu dizabilităţi în clase şi şcoli speciale 52 ;
reducerea cu 1 oră pe săptămână a studiului limbii ruse în învăţământul
superior53 ; situaţia arhivei fostului Inspectorat Şcolar Regional Iaşi; instrucţiuni
privitoare la trecerea şcolilor sportive de elevi, de pe lângă Comitetul pentru
Cultură Fizică şi Sport la Ministerul Învăţământului; decizii de încadrare la
54
Şcoala serală pentru tineretul muncitoresc din M.F.A. ; aplicarea Ordinului nr.
784011 O martie 1956, privitor la clădirile unităţilor şcolare din oraşul Iaşi 55 ; dos.
situaţia la învăţătură a elevilor greci şi coreeni, pe trim. I şi II a anului şcolar
1956/1957; îmbunătăţirea dotării cu cărţi a bibliotecilor; organizarea aniversării
a 500 de ani de la urcarea lui Ştefan cel Mare pe tronul Moldovei; organizarea
de conferinţe despre realizările obţinute de ţările prietene, cu ocazia aniversării
zilelor naţionale (Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, Coreea, Bulgaria, China,
Germania, Albania); obligativitatea învăţării Imnului R.P.R şi a intonării
acestuia la începutul şi la finalul cursurilor zilnice 56 ; recomandări pentru
repertoriul echipelor de artişti amatori, în vederea susţinerii campaniei agricole,
47

48
49
50
51

52
53
54
55
56

Idem,
ldem,
ldem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
ldem,
Idem,
ldem,

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

15611954.
2/1955.
34/1955.
50/1955.
52/1955.
177/1955.
4, 15/1956.
22/1956.
52/1956.
58/1957.
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pentru zilele de 23 August şi 30 Decembrie 57 ; situaţia personalului didactic
încadrat în anul şcolar 1958-1959 ( adresa exactă; originea socială, averea
personală, data naşterii, starea civilă, numărul copiilor, locul de muncă al
soţului sau a soţiei, apartenenţa politică, calificarea, vechimea în Învăţământ,
categoria de salarizare, obiectul predat, unde completează catedra, numărul
orelor suplimentare, dacă este diriginte, dacă are întrerupere din Învăţământ) 58 ;
tabele cu cadrele didactice propuse pentru a ocupa funcţiile de propagandişti la
cercurile de Învăţământ politic, în anul şcolar 1958-1959; tabele cu organizaţiile
de bază şi membrii de partid de la şcolile elementare şi medii din oraşul Iaşi;
caracterizări ale unor propagandişti, întocmite de secretarii organizaţiilor de
bază ale P.M.R. 59 ; indicaţii tehnice pentru recoltarea muşeţelului; se mai
recoltau fructe de pădure, flori de tei 60 ; măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii
de educaţie patriotică (înfiinţarea unor case memoriale, aplicarea de plăci
comemorative pe clădirile cu semnificaţie istorică;schimbarea denumirii unor
parcuri şi străzi); plan de măsuri privind aplicarea prevederilor hotărârii C.C. al
P.M.R. şi al Consiliului de Miniştri al R.P.R. pentru sărbătorirea centenarului
Unirii Ţărilor Române 61 ; organizarea cursurilor de pregătire a fiilor de
muncitori şi ţărani colectivişti şi întovărăşiţi de la clasele XI, VII şi a
muncitorilor din întreprinderi şi de la cursurile serale" 62 ; acordarea burselor de
studii de către întreprinderile socialiste şi Comitetele Executive ale Sfaturilor
Populare 63 ; tabele cu titlurile ziarelor şi revistelor din R.P.R la care urmează să
fie abonate instituţiile culturale (cămine culturale, case de citit şi biblioteci
săteşti; biblioteci comunale; case de cultură raionale; biblioteci raionale;
biblioteci populare din capitală) pe anul 1959 64 ; planul demonstraţiei pionierilor
şi şcolarilor din oraşul Iaşi pentru ziua de 23 August 1959, din partea UTM comitetul orăşenesc Iaşi 65 ; corespondenţă, memorii tehnice, autorizaţii de
construire, avize ale proiectelor, referate de necesitate, minute, devize generale
de lucrări privitoare la construirea Casei de Cultură a Tineretului Iaşi 66 .
Secţia Învăţământ a Sfatului Popular oraş Iaşi avea în subordine unităţile
şcolare elementare şi medii din oraşul Iaşi, şcolile elementare de 4 şi 7 ani din
comunele subordonate acestuia (Ciurea şi Lunea Cetăţuii, Doi Peri, Dumbrava,
57
58
59
60
61

62

63
64
65
66

ldem,
ldem,
ldem,
ldem,
ldem,
Idem,
Idem,
Idem,
ldem,
ldem,

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

67/l957.
1111958.
13/l958.
99/1958.
11111958.
11311958.
11511958.
14211959.
27011959.
296/l959.
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Piciorul Lupului, Slobozia, comuna Ciurea; Aroneanu; Dorobanţi; Goruni,
comuna Tomeşti; Holboca şi Rusenii Noi, comuna Holboca; Valea Lupului şi
Rediu Tătar, comuna Rediu Tătar; Bârnova, Pietrăria, Todirel, Păun, comuna
Bârnova; Corneşti; Vânători, Cârlig şi Cuza Vodă, comuna Vânători; Uricani),
căminele culturale, bibliotecile, Casa Pionierilor, Teatrul de Păpuşi, Teatrul
Evreiesc de Stat, şcolile speciale (pentru copii surdo-muţi; hipoacuzici; orbi;
ambliopi; şcoli ajutătoare) şi sportive, precum şi reţeaua şcolară pentru
instituţiile preşcolare (grădiniţe orăşeneşti cu orar normal; grădiniţe cu orar
redus din mediul urban şi rural; grădiniţe sezoniere; grădiniţe de instituţii şi
întreprinderi; grădiniţe speciale).
Despre transformările structurale produse în Învăţământ putem afla tot
din dosarele fondului. Astfel, în anul şcolar 1960/1961 s-a generalizat
învăţământul de 7 ani, iar în anul şco Iar următor, 196111962, a fost înfiinţată
clasa a VIII-a. Începând cu anul şcolar 1962/1963 s-a trecut, treptat, la
înlocuirea denumirilor de şcoli medii cu licee, iar a şcolilor elementare cu şcoli
generale. Un alt aspect interesant, care merită semnalat, se referă la faptul că
limbile engleză, franceză, germană, ca obiecte de studiu, sunt denumite,
succesiv "limbi străine", apoi "limbi occidentale", iar spre finalul perioadei
inventariate, "limbi moderne".
Legătura dintre Arhivele Statului şi instituţiile creatoare de documente
transpare şi din corespondenţa existentă în câteva unităţi arhivistice ale
fondului, privitoare la activitatea de prelucrare arhivistică a dosarelor
constituite în activitatea curentă. Primul document 67 se referă la "Chestionar
privind starea arhivei", cu răspunsuri la 1O întrebări despre: 1. înfiinţarea secţiei
(Învăţământ, în cazul nostru); 2. predarea dosarelor la Arhivele Statului; 3. anii
extremi ai fondului propriu şi ai altor fonduri; 4. componenţa arhivei proprii; 5.
limba în care sunt scrise documentele; 6. cantitatea în m.l. ai arhivei curente; 7.
locul de depozitare al dosarelor; 8. modul de constituire al dosarelor; 9.
autoritatea care a depus dosarele la Arhivele Statului; 10. posibilitatea de
păstrare a dosarelor, în continuare, în aceeaşi locaţie. Al doilea document 68 se
referă la Ordinul circular nr. 4691211952, al Sfatului Popular Regional Iaşi,
secţiunea Secretariat, privitor la starea arhivei existente la instituţiile statului
("arhiva mai veche zace aruncată prin pod sau prin vreo magazie, ca ceva
nefolositor. Oarecare atenţie se dă numai registrelor de stare civilă şi dosarelor
de contabilitate, deoarece, în acest ultim caz, e vorba de răspundere materială")
precum şi măsura urgentă, luată la nivel de raioane (Hârlău, Huşi, Iaşi, Negreşti,
Paşcani, Roman, Tg. Frumos, Vaslui, cu comunele arondate), de a se înainta
Arhivelor Statului o situaţie a arhivei de la fiecare instituţie a statului, întârziată
67

68

ldem, d. 35/1951.
ldem, d. 33/1953.
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deja cu cinci luni şi jumătate. Celelalte măsuri privesc: a. depozitarea arhivelor
într-un spaţiu corespunzător (prin eliminarea păstrării lor în poduri, subsoluri,
magazii); b. ordonarea dosarelor, după criteriile cronologic ("începând cu anul
cel mai vechi şi terminând cu anul cel mai nou") şi structural ("pe resoarte"); c.
recondiţionarea tuturor dosarelor, care mai au coperţi sau file rupte, precum şi
constituirea dosarelor păstrate încă în mape, cu foi volante; numerotarea tuturor
dosarelor şi ale registrelor; inventarierea dosarelor şi întocmirea inventarelor în
două exemplare, din care unul se va păstra la secretariatul Sfatului, iar celălalt
va fi trimis la Direcţia Regională M.A.I. Iaşi, Serviciul Arhivelor Statului;
aşezarea dosarelor în perfectă ordine, în dulapuri închise; menţionarea, în
inventare, a existenţei unor arhive provenite de la instituţii/comune desfiinţate.
De asemenea, Sfaturile trebuie să aibă în vedere următoarele: arhiva fiecărui
resort trebuie dată în grija unui referent; predarea la D.C.A. a dosarelor cu
termene de păstrare expirate să se realizeze numai cu avizul Arhivelor Statului;
operaţiunile arhivistice precizate mai sus să fie efectuate asupra arhivei tuturor
resorturilor, fără excepţie.
Apoi Instrucţiunile generale nr. 6720/27 nov. 1957 a M.A.I. Direcţia
Generală a Arhivelor Statului 69 , relative la "aranjarea arhivei mai vechi de 1
ianuarie 1958, pentru organizarea şi buna ei conservare" cuprind următoarele
prevederi: 1. Întregul material arhivistic, creat de Sfaturile Populare comunale,
orăşeneşti şi raionale, se va preda unui salariat special desemnat prin decizie sau
numit de Comitetul Executiv al structurii respective; salariaţii vor răspunde de
păstrarea arhivelor şi de toate lucrările arhivistice necesare a fi executate; 2.
Nicio secţiune nu va putea păstra, în birouri/servicii/compartimente, alte dosare
în afara celor curente; dosarele create în anii precedenţi vor fi aduse de la
depozitul de arhivă, sub formă de împrumut, cu aprobarea şefului secţiunii sau
al secretarului Comitetului Executiv; 3. Dosarele vor fi păstrate în încăperi
speciale, uscate, luminoase, aerisite, curate, ferite de orice pericole (inundaţii,
incendii, rozătoare, etc.; încăperile vor fi încuiate, iar accesul va fi asigurat
numai de responsabilul cu arhiva; este interzisă depozitarea dosarelor în poduri,
beciuri, magazii, subsoluri; în depozitele de arhivă se vor instala rafturi de
lemn, pe care să fie păstrate dosarele; este interzisă ţinerea dosarelor în lăzi sau
pe jos; 4. În cazul existenţei mai multor fonduri arhivistice, create de instituţii
diferite, dosarele se vor păstra "grupate la un loc", după provenienţa lor; 5.
Fiecare arhivă se va ordona pe ani, iar în cadrul fiecărui an, pe
birouri/servicii/secţii; documentele vor fi cusute în dosare; nu se admite
păstrarea documentelor în rnape, bibliorafturi sau dosare cu şină. Formularul
nr. 7 din Instrucţiuni cuprindea modelul de inventar, cu cinci rubrici: numărul
curent al dosarului; cotele vechi ale dosarelor; conţinutul dosarelor; data
69

Idem, d. 14211960, f. 354-355.
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începerii şi data încheierii dosarelor; numărul de file al dosarului. După cum se
poate observa, cu uşurinţă, lipseşte rubrica indicativului dosarului conform
Indicatoruluilnomenclatorului. Inventarele trebuie întocmite în patru exemplare,
din care unul va fi înaintat Arhivelor Statului, din Str. Cuza Vodă nr. 51.
Lucrările arhivistice prezentate mai sus aveau termen de finalizare 16 august
1960, pentru sfaturile populare comunale şi 1 septembrie 1960 pentru sfaturile
populare orăşeneşti şi raionale. Prin adresa nr. 49209/12.12.1961, secţiunea
Secretariat-Administrativ solicita Arhivelor Statului Iaşi prelungirea termenului
de îndeplinire a lucrărilor de arhivă la toate unităţile din subordine, stabilit prin
procesul-verbal nr. 40489/21 decembrie 1960 încheiat între Arhivele Statului
Iaşi şi Sfatul Popular Regional Iaşi, în baza H.C.M. nr. 1234/1959. În răspunsul
lor, Arhivele Statului 70 acordau un ultim termen de realizare a sarcinilor trasate,
şi anume 1 septembrie 1962, potrivit Decretului nr. 35311957, a Instrucţiunilor
M.A.I. nr. 6720/1957, a H.C.M. 1234/1959. Nerespectarea acelui termen avea
să fie considerat "o tărăgăneală nejustificată" şi să atragă punerea în aplicare a
sancţiunilor prevăzute de Decretul nr. 18411954 şi de H.C.M. nr. 1866/1960. În
finalul adresei, Arhivele subliniau valoarea materialului documentar aflat în
păstrarea Sfaturilor Populare şi a organizaţiilor socialiste din subordine, inclusiv
a S.M.T.-urilor şi a G.A.C.-urilor, parte din Fondul Arhivistic de Stat al R.P.R.,
"bun al întregului popor, căruia partidul şi organele de stat i-a acordat şi îi
71
acordă o atenţie deosebită". Într-un dosar cu adeverinţe de vechime în muncă,
se regăsesc şi adrese de la Serviciul Arhivelor Statului Regiunea Iaşi, cu privire
la lipsa arhivei unor unităţi şcolare din mediul rural, din cauza căreia nu se pot
completa dosarele cadrelor didactice în cauză. Corespondenţa transmisă de la
Arhivele Iaşi este semnată de arhivistul Elena Chiprian şi de directorul Gh.
Ungureanu. În sfărşit, este importantă şi Decizia nr. 70/1966, din data de 8
februarie 1966, a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Sfatului Popular
al oraşului Regional Iaşi, privitoare la reorganizarea comisiei de expertizare 72 a
materialului arhivistic al Sfatului Popular al oraşului Regional Iaşi, formată din
17 membri: şeful secţiunii Secretariat-Administrativ, în calitate de preşedinte al
comisiei; arhivarul principal, ca secretar al comisiei; 15 reprezentanţi
("delegaţi") ai secţiilor componente ale Sfatului Popular oraş Iaşi- Secretariat,
Oficiul Juridic, Cadre, Sistematizare şi Arhitectură, Gospodărie Comunală,
Cultură şi Artă, Consiliul Agricol, Sanitară şi Prevederi Sociale, Planificare,
Financiar, Învăţământ, Prevederi Sociale, Comercial, C.C.F.I., la care se adaugă
reprezentantul Comisiei Organizatorice. Decizia a fost motivată de următoarele
consideraţii: 1. referatul secţiunii Secretariat-Administrativ, prin care propune
70
71

72
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reorganizarea Comisiei de expertizare a materialului arhivistic al Sfatului
Popular oraş Iaşi, întrucât unii membri delegaţi ai secţiunilor au plecat din
instituţie; 2. instrucţiunile M.A.I. nr. 6720/1957; 3. prevederile art. 24 din
Legea nr. 6/1957, privind organizarea şi funcţionarea sfaturilor populare.
Decizia a fost înregistrată sub nr. 4009/9 februarie 1966, apoi distribuită tuturor
secţiunilor din cadrul Sfatului Popular oraş Regional Iaşi. În data de 8
decembrie 1966 a fost adoptată Decizia nr. 115118 decembrie 1966, a
Comitetului Executiv al Sfatului Popular oraş Iaşi, prin care se aproba planul de
muncă pentru Comitetul de Cultură şi Artă al oraşului Iaşi, din perioada 1
noiembrie 1966 - 31 martie 1967. În art. 2 al deciziei, se preciza că "Secţia de
Învăţământ se va preocupa permanent şi va urmări modul în care cadrele
didactice se achită de sarcinile muncii culturale. Va asigura lectorii necesari
pentru comisia de răspândire a cunoştinţelor cultural-ştiinţifice şi instructorii
artistici pentru fonnaţiile de amatori". În art. 6 se menţiona că ducerea la
îndeplinire a deciziei aparţine Comitetului de Cultură şi Artă şi secţiilor
Învăţământ, Sănătate, Consiliul Agricol, Secretariat-Administrativ.
Inventarul de preluare de la secţia Învăţământ a Sfatului Popular oraş
Iaşi, înregistrat, în Registrul Inventarelor, la nr. 1750, denotă faptul că
autoritatea Arhivelor Statului, pentru păstrarea şi conservarea arhivei, a fost, în
bună măsură, recunoscută, iar măsurile privitoare la prelucrarea arhivistică, în
mare parte, îndeplinite. Inventarul întocmit de noi se doreşte a fi o restituire
necesară şi firească a documentelor către cercetători şi arhivişti, deopotrivă,
pentru valorificarea lor în scop ştiinţific, atât de importantă în cunoaşterea
istoriei postbelice şi recente a României.

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

527

COMITETUL RAIONAL BUHUŞI AL P.C.R. (1950- 1964)
PREZENTARE DE FOND
Cristina TANASĂ
The District Committee Buhusi ofPCR (1950-1964)- a fund presentation
Summary
Buhuşi District Committee of the Communist Party, with resident Buhusi, it
was subordinated to Bacau Region and has worked between years 1950-1964. Region
District Buhusi and the 16 villages have passed from neighboring districts: Bacau,
Neamţ, Roman şi Moineşti.
Documents created by Buhusi District Committee of the Communist Party
were taken in rescue mode in total disorder. The documents are kept at the National
Archives Bacau in the archive fund with the same name and can be studied in the study
hali as provided by law.
Keywords: archives, documents, institution, comunist, statistics, local communist
adrninistration, district, region, Buhusi.

Comitetul Raional Buhuşi al P.C.R., cu reşedinţa în oraşul Buhuşi,
subordonat Regiunii Bacău 1 şi-a desfăşurat activitatea în anii 1950-1964 şi avea
în subordine organizaţiile de partid orăşeneşti, comunale din toate ramurile sau
domeniile de activitate. Organul superior al organizaţiei de partid raionale era
adunarea generală sau conferinţa organizaţiei de partid raionale 2 . Conferinţa
organizaţiei de partid comunale se convoca de comitetul de partid respectiv o
dată la doi ani şi jumătate. Comitetele organizaţiilor de partid aveau obligaţia să
informeze sistematic organul de partid superior şi să prezinte dări de seamă
asupra activităţii lor 3 •
Organizaţiile de bază erau constituite pe comune, sate, cooperative
agricole de producţie, S.M.T., întovărăşiri agricole, întreprinderi economice,

Legea nr. 5 din 6 septembrie 1950 prin care cele 58 de judeţe (ca şi cele 424 plăşi şi 6.276 de
comune rurale şi urbane) acestea fiind înlocuite cu 28 de regiuni, compuse la rândullor din 177
de raioane, 146 de oraşe şi 4.052 de comune; apoi modificată prin Decretul 331 din 19
septembrie 1952 prin care numărul se reduce la 18 regiuni prin comasare; Împărţirea
administrativ-teritorială a Republicii Populare Române - anexă la Decretul nr. 331 din 19
septembrie 1952, p. 19; Împărţirea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române anexă la Decretul nr. 311960 pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului
Republicii Populare Române, Întreprinderea Poligrafică "Grafica Nouă", 1965.
2
Statutul Partidului Comunist Român, editura Politică, Bucureşti, 1974, cap. V- Organizaţiile
~udeţene, raionale, municipale, orăşeneşti şi comunale ale partidului, p. 69.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Comitetul Raional Buhuşi al P.C.R., d. 16/1952, f. 28.
1
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instituţii,

şcoli.

Organul superior al organizaţiei de bază este Adunarea
4
Generală, care se convoca o dată pe lună •
Situaţia raionului Buhuşi, din punct de vedere statistic, se prezenta
astfel: avea 16 comune, un oraş raional Buhuşi (fiind şi reşedinţa raionului), o
populaţie de 100.326 de locuitori; 1 fabrică de postav, 1 întreprindere forestieră,
1 întreprindere de industrie locală, 1 staţiune de maşini şi tractoare şi 15
5
gospodării agricole •
Valoarea producţiei globale industriale pe anul 1964 se însuma la
541.000 mii de lei 6 , ceea ce reprezenta 6,4% din totalul producţiei globale
industriale a regiunii, nefiind o altă perspectivă de dezvoltare din punct de
vedere industrial al raionului. Suprafaţa agricolă pe total raion era de 50.839 ha,
din care 32.200 ha erau teren arabil. Exploatarea celor 15 gospodării agricole
colective se făcea cu relativ bine, dar fără perspective de extindere. Din punct
de vedere economic, agricultura era predominantă7 , iar pe de altă parte o mare
suprafaţă a raionului Buhuşi era ocupată de păduri, circa 32.158 ha. Acest fond
forestier era administrat de ocoalele silvice Fântânele (8.758 ha) şi Tazlău
(23.400 ha). 8
Oraşul raional Buhuşi avea o populaţie de 14.627 locuitori, cu 87 unităţi
comerciale, cu 11 şcoli, dintre care 10 generale şi una medie, o şcoală
profesională, cu 576 de elevi înscrişi, 1 casă de cultură, 4 cămine culturale, 2
cluburi sindicale, 1 cinematograf, 12 biblioteci publice cu 54 de mii de volume,
2 spitale, 1 punct de sănătate de circumscripţie, 1 circumscripţie medicosanitară, 1 policlinică, 1 spital de întreprindere, 1 policlinică de întreprindere,
28 de medici, 109 personal sanitar, 4 farmacişti, 9 autobuze şi 3 taximetre 9 .
Schema de funcţionare a Comitetului Raional Buhuşi, era: 1 Prim
secretar; 2 secretari; 8 instructori teritoriali - unul la sector carnet şi statistică şi
7 instructori de verificare, 2 organizatori GAS şi SMT, 4 secretari şi instructori
comitete de partid din întreprinderi, 4 secretari comitete de partid comunale,
director şi consultant cabinet -în total 31 de funcţii 10 •
Membrii de partid (în total de 2805, conform unei statistici întocmită în
anul 1952) se clasificau după 11 :
a) categorii sociale din care: muncitori din industrie cu vechime în
producţie de cel puţin 5 ani: 701 calificaţi şi 2 necalificaţi; muncitori din
industrie cu vechime sub 5 ani: 24 7 calificaţi şi 165 necalificaţi; muncitori
agricoli în GAS: 16; ţărani în GAC: 101; ţărani săraci: 1118; ţărani mijlocaşi:
4

ldem, d. 111963, f. 66.
ldem, d. 14/1964, f. 114.
6
Ibidem, f. 112, f. 115.
7
ldem, d. 20/1958, f. 1.
8
Ibidem, f. 22.
9
ldem, fond Comitetul Regional Bacău al P.C.R., d. 14/1964, f 120-121.
10
ldem, d. 32/1956, f 1O şi d. 1111960, f. 56, conform datelor din Schema de funcţionare a
5

Comitetului Raional
11

Buhuşi,

în perioada 1956- 1960.

ldem, fond Comitetul Raional Buhuşi al P.C.R, d. 1411952, f. 1.
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197; ingineri şi tehnicieni: 66; intelectuali: 15; funcţionari: 100; mici meseriaşi:
23; femei casnice: 54;
b) naţionalităţi: 2733 români, 12 unguri, 50 evrei şi 10 germani;
c) sexe: 2037 bărbaţi şi 768 femei;
d) vârstă: 220 (cuprinşi între 21-25 de ani), 1182 (cuprinşi între 25-40
de ani) şi 1403 (peste 40 de ani).
Nomenclatura funcţiilor lucrătorilor din Aparatul comitetului raional de
partid era: prim-secretar, secretar, şef sector, director cabinet de partid,
responsabil seminar permanent, instructor teritorial, administrator, instructor,
organizator de partid la S.M.T., consultant cabinet de partid, organizator de
partid G.A.S. 12
Nomenclatura Comitetului Raional Buhuşi cuprindea un număr de 610
13
cadre , din care Secţia Organe avea 238 membri, Secţia Propagandă şi Agitaţie
196 şi Secţia Economico-Agrară 176, care erau distribuiţi astfel: Sectia Organe:
1 şef secţie, 11 instructori teritoriali, 1 şef sector carnet şi statistică, 4 instructori
ai secţiei, 1 instructor cu scrisori şi audienţe, 1 instructor cu documentarea, 1
secretar al comitetului orăşenesc, 1 responsabil cu munca de propagandă, 3
membri ai comitetului orăşenesc de partid, 17 secretari ai organizaţiilor de bază,
1 secretar al comitetului de partid fabrica Buhuşi, 1 organizatoric, 14 secretari
ai organizaţiilor de bază, 8 membri ai comitetului de partid din întreprinderi, 77
secretari ai organizaţiilor de bază. Organe Sindicale: 1 preşedinte al comitetului
sindical raional, 1 secretar al comitetului sindical raional, 5 membri ai
comitetului sindical raional, 1 preşedinte al sindicatului texti1 Fabrica Buhuşi, 1
secretar al sindicatului textil Fabrica Buhuşi, 5 membri ai comitetului
sindicatului textil Fabrica Buhuşi, 2 preşedinţi ai comitetului de întreprindere şi
exploatare Tazlău. Sfaturi populare: 2 vicepreşedinţi, 1 secretar, 1 şef secţia
cadre, câte un şef la secţiile financiară, comercială, planificare, sănătate,
prevederi sociale, administraţii generale, agricolă, organizatoric, 15 preşedinţi,
12 secretari şi 30 de vicepreşedinţi ai sfaturilor populare comunale. Organe
UTM: 2 secretari, 3 şefi de secţii, 2 membri ai biroului Comitetului Raional
UTM şi 1 secretar al comitetului de întreprindere UTM Fabrica de Postav
Buhuşi.

Comitetul Raional Buhuşi se desfiinţează în urma reorganizării
administrativ-teritoriale în anul 1964. Referatul primului secretar al Comitetului
Regional Bacău al P.C.R., Roşu Gheorghe, din data de 10 noiembrie 1964 14 ,
Idem, fond Comitetul Regional Bacău al P.C.R., d. 5411959, f. 2.
Conform situaţiilor statistice privind cadrele din nomenclatura comitete/ar regionale,
raionale şi orăşeneşti şi funcJiile respective, întocmită în anul 1956, păstrate de Arhivele
Naţionale Bacău, fond Comitetul Regional Bacău al P.C.R., d. 4711956, f. 104-109.
14
Adresa nr. 194 din 1O noiembrie 1964 a Comitetului Regional Bacău prin care se trimite "un
referat cuprinzând unele propuneri de îmbunătăţire a împărţirii administrativ-teritoriale a
regiunii Bacău" către Comitetul Central al PMR, Direcţia Organizatorică Bucureşti şi adresată
tov. Petre Lupu, păstrată la Arhivele Naţionale Bacău în fondul Comitetul Regional Bacău al
P.C.R., d. 1411964, f. 113-118.
12
13

https://biblioteca-digitala.ro

530

Acta Bacoviensia IX/2014

justifică

necesitatea desfiinţării raionului Buhuşi şi trecerea comunelor la
raioanele limitrofe astfel: la Piatra Neamţ - Borleşti, Calu, Cândeşti, Costişa,
Podoleni, Rediu, Roznov, Tazlău şi Zăneşti; la Bacău - Blăgeşti, Racila şi
Racova; la Moineşti - Balcani şi la Roman - Bahna, Români şi Ruptura 15 •
Oraşul Buhuşi, reşedinţa raionului, se precizează în referat, nu are
posibilitatea pentru a crea condiţii optime necesare desfăşurării activităţii
aparatului de stat (nu erau spaţii corespunzătoare - este dat exemplul "spaţiul
Sfatului Popular Raional care era dispersat în 7 clădiri situate în diverse puncte
din care 2 clădiri sunt proprietate particulară", iar spitalul raional ocupă "cu
diversele sale secţii 14 imobile" 16 şi nici nu se întrevedeau alte condiţii de
dezvoltare economică sau socială.
O situaţie statistică, întocmită în noiembrie 1964, privind organizaţiile
de partid, UTM şi sindicat prin care se preconiza extinderea în viitor era dată
astfel 17 :
"1. comitete de partid: în Bacău în prezent 43, în viitor 46; în Piatra
Neamţ în prezent 38, în viitor 43; în Roman în prezent 32, în viitor 36; în
Moineşti în prezent 33, în viitor 34; în Tg. Neamţ în prezent 20, în viitor 26.
2. organizaţii de bază: în Bacău în prezent 350, în viitor 375; în Piatra
Neamţ în prezent 364, în viitor 509; în Roman în prezent 276, în viitor 308; în
Moineşti în prezent 355, în viitor 364; în Tg. Neamţ în prezent 211, în viitor
243.
3. m.d.p. şi c.d.p.: în Bacău în prezent 5091, în viitor 5649; în Piatra
Neamţ în prezent 7976, în viitor 12217; în Roman în prezent 5028, în viitor
5711; în Moineşti în prezent 11212, în viitor 11359; în Tg. Neamţ în prezent
8258, în viitor 8791.
4. membri de sindicat: în Bacău în prezent 5797, în viitor : 6423; în
Piatra Neamţ în prezent: 21389, în viitor 37102; în Roman: în prezent: 6267, în
viitor 6467; în Moineşti: în prezent: 27699, în viitor 27789; în Tg. Neamţ în
prezent 8258, în viitor 8791.
5. membri UTM: în Bacău în prezent, 7054 în viitor 8105; în Piatra
Neamţ în prezent 11554, în viitor 16417; în Roman în prezent 11278, în viitor
12206; în Moineşti în prezent 11441, în viitor 11773; în Tg. Neamţ în prezent
7087, în viitor 8818".
Conform situaţiei prezentate mai sus, nu se întrevedea niciun viitor de
extindere pentru organizaţiile de partid existente în raionul Buhuşi (comitete de
partid: în prezent 19, în viitor -; organizaţii de bază: în prezent 6316, în viitor -;
m.d.p. şi c.d.p. în prezent 17158, în viitor-; membri de sindicat: în prezent
6316, în viitor-; membri U.T.M.: în prezent 8905, în viitor -) 18 , fiind de fapt şi
justificarea din punct de vedere politic pentru desfiinţarea raionului Buhuşi,
15
16
17

18

ldem, fond Comitetul Regional Bacău al P.C.R., d. 14/1964, f. 148.
Ibidem, f. 115.
Ibidem, f. 125.
Ibidem.
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deoarece nu se mai întrezărea nicio posibilitate de dezvoltare sau extindere a
organizaţiilor de partid.
Trecerea comunelor la raioanele limitrofe din punct de vedere geografic
se putea face uşor, deoarece sunt învecinate, distanţele fiind mici (25 - 30 km),
iar drumurile de acces sunt orăşeneşti şi naţionale cu mijloace de transport
asigurate, neschimbându-se cu nimic profilul economic al acestora 19 .
Demersuri privind desfiinţarea raionului Buhuşi au început din anul
1963, conform unei statistici intitulată "Situaţia raioanelor din regiunea Bacău
în urma propunerii de desfiinţare a raionului Buhuşi (1963)".
Prin desfiinţarea raionului Buhuşi se încerca realizarea "de economie la
buget", cum se justifică în referatul întocmit de prim-secretarul Comitetului
Regional Bacău al P.C.R., Roşu Gheorghe20 , prin reducerea fondului de salarii
şi a cheltuielilor administrativ-gospodăreşti cu circa 5,6 milioane de lei anual.
Se aprecia că, prin desfiinţarea raionului, se aducea "de fapt o îmbunătăţire din
punct de vedere politic, economic şi administrativ şi astfel se poate realiza
folosirea judicioasă a aparatului de partid şi de stat, cât şi o repartizare eficientă
a comunelor pe raioane" 21 •
Fondul Comitetul Raional Buhuşi a P.C.R. a fost depistat în cadrul
efectuării operaţiunii de fondare a arhivei P.C.R., preluată în regim de salvare,
fără proces-verbal de predare preluare, în stare de răvăşire totală.
Arhiva Comitetului Raional Buhuşi a P.C.R. conţine documente din
perioada 1950 - 1964, constituite în 643 de unităţi arhivistice, însumând 17,45
m.l.
Dosarele sunt legate, numerotate şi în stare bună de conservare. Nu s-au
găsit instrumentele de evidenţă, deşi dosarele au cote arhivistice date de creator,
ceea ce înseamnă că au existat şi inventare.
A vând în vedere structura organizatorică a Comitetului Raional Buhuşi
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-au stabilit cotele
definitive ale dosarelor, care au fost înscrise pe acestea. Informaţiile despre
raionul Buhuşi sunt completate cu cele existente în fondul Comitetul Regional
Bacău al P.C.R. (1950- 1968), forul superior al Comitetului Raional Buhuşi al
P.C.R.
Genurile de documente cele mai frecvente în fond sunt: procese-verbale,
referate de activitate, dări de seamă ale Comitetului Raional, ale comitetelor de
19

Ibidem, f. 117.
Ibidem, f. 113-118. Documentul este intitulat "Referat cuprinzând unele propuneri de
îmbunătăţire a împărţirii admninistrativ-teritoriale a regiunii Bacău", a fost întocmit în data de
10 noiembrie 1964 şi semnat de către prim-secretaul Comitetului Regional Bacău al P.M.R.,
Roşu Gheorghe, şi trimis către Comitetul Central al P.M.R.- Direcţia Organizatorică Bucureşti.
21
Ibidem, f. 118.
20
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partid şi organizaţiilor de bază, planuri de muncă, planuri de măsuri, hotărâri ale
organizaţiilor de bază, situaţii cu membrii de partid privind primirile în partid,
procese-verbale privind sancţionările şi excluderile din partid, rapoarte de
activitate, informări, hotărâri şi situaţii statistice privind m.d.p., informări şi
sinteze ale instructorilor teritoriali raionali, dări de seamă execuţii bugetare,
adrese şi note informative ale Comitetului Raional Buhuşi, convocări şi
lucrările conferinţelor raionale de partid, monografii - a oraşului Buhuşi, ale
comunelor şi ale unor C.A.P.-uri din raionul Buhuşi, note privind desfăşurarea
învăţământului politic şi desfăşurarea alegerilor U.T.M.
Rapoartele de activitate, referatele de activitate, procesele-verbale,
notele informative cuprind informaţii privind: prelucrările hotărârilor Biroului
Politic la C.C. al P.C.R., prelucrări privind alegerile delegaţiilor de participanţi
la conferinţele de partid, stadiul alegerilor sindicale, desfăşurarea sesiunilor
sfatului popular raional, desfăşurarea campaniilor agricole- însămânţări culturi,
întreţinere culturi, de colectare a culturilor, alimente şi produse animale;
aprovizionările întreprinderilor cu legume, exploatare lemne, adunări generale
ale cooperativelor pentru alegerea consiliilor de conducere, pregătirea
festivalului tineretului, monografii ale C.A.P.-urilor din raionul Buhuşi, munca
politică pentru crearea de noi G.A.C.-uri şi C.A.P.-uri şi munca dusă de
organizaţiile de bază pentru îndeplinirea planurilor agricole, dezbateri privind
proiectul de directive ale congreselor partidului.
Documentele păstrate au importanţă istorică şi documentară,
informaţiile conţinute de documente referindu-se la activitatea aparatului
central, a comitetelor de partid şi a organizaţiilor de bază, la situaţia economică
şi politică, la modul de desfăşurare a alegerilor, situaţii statistice privind
membrii de partid, activitatea şcolilor de partid, la pregătirea şi participarea la
congresele partidului.
Fondul arhivistic se păstrează la Serviciul Judeţean Bacău al Arhivelor
Naţionale şi este dat în cercetare la Sala de studiu în scopuri ştiinţifice/
jurnalistice, pentru elaborarea unor lucrări de specialitate, studii, articole,
comunicări, expoziţii, emisiuni radio, TV, etc. 22 , bineînţeles dacă documentele
îndeplinesc condiţiile, în conformitate cu prevederile art. 22 Legea Arhivelor
Naţionale nr. 16/1996, şi anume: nu lezează drepturile şi libertăţile individuale
ale cetăţeanului, nu fac parte din categoriile enumerate în Anexa nr. 6 a Legii
1611996 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 lor23 .
Procedură privind Asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în
Arhivelor Naţionale, aprobată de Directorul Arhivelor Naţionale în data de
08.02.2013 şi care se aplică din data de 1 martie 2013, cap. V. pct. 1.1.
23
Ibidem, pct. 1.2.
22

păstrarea

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

533

OPINII REFERITOARE LA SITUAŢIA ARHIVELOR
UNITĂŢILOR MEDICO-SANITARE
Leonard BIBEA
Cristina LIXANDRU
Opinions regarding the archives of hospital facilities
Summary
This article is about the management of documents and medical
information in hospitals - facilities that deal with the life and health of patients.
In order tobe able to operate at full capacity a hospital must have a well trained
staff and quality medical equipments and also a very efficient management of
medical information. The hospital is an institution that operates in a domain in
which it can not operate without precise and accurate datas. Therefore, it is
necessary for each hospital to implement an efficient and well established
system of management of documents created through the day to day activity.
The patient's casenotes, with all documentation attached, are the most
important documents created in a hospital. To provide the best medical
treatment, a patient's casenotes must be updated, accurate and complete.
Key Words: hospital, medical documents, hospital archive, medical
negligence, confidentiality, conservation, preservation
Spitalele au de-a face cu viaţa şi sănătatea pacienţilor lor. O bună
asistenţă medicală se bazează pe un personal foarte bine pregătit şi pe
echipamente şi instalaţii de înaltă calitate şi nu în ultimul rând, pe o bună
gestionare a actelor. Fără o fişă de observaţie clinică generală, actualizată,
exactă şi completă, personalul medical nu are posibilitatea să ofere cel mai bun
tratament sau poate să interpreteze greşit un caz, care ulterior duce la consecinţe
grave. Înregistrările asociate, cum ar fi radiografiile, rezultatele analizelor sau
registrele de evidenţă a pacienţilor, de asemenea, trebuie să fie bine organizate
pentru a se asigura că pacienţii primesc tratamentul corespunzător. O bună
gestionare a actelor asigură funcţionarea fără probleme a administraţiei
spitalului: documentele care nu sunt necesare sunt eliminate în mod regulat,
ţinând depozitele operative; documentele importante pot fi depistate cu
uşurinţă, salvând timp şi resurse. Pe de altă parte, acestea oferă dovezi ale
responsabilităţilor spitalului pentru acţiunile sale şi formează o sursă bogată de
informaţii pentru cercetarea medicală, întocmirea de rapoarte statistice şi pentru
https://biblioteca-digitala.ro
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sistemele informatice de sănătate. Este destul de des întâlnită practica în spitale
de a da fiecărei secţii libertate totală în ceea ce priveşte managementul
propriilor documente. Din păcate, această formă de descentralizare a gestionării
documentelor medicale duce la deficienţe precum: sisteme de evidenţă greşit
concepute, pierderea de informaţii, distrugerea prematură a documentelor sau
reţinerea celor nefolositoare şi, în cele din urmă, la ineficienţă şi la folosirea
necorespunzătoare a resurselor umane şi materiale. Mai presus de toate,
îngrijirea pacientului va fi afectată în mod negativ în cazul în care nu sunt ţinute
evidente corecte, nu sunt gestionate corespunzător sau dacă pacientul nu
primeşte acelaşi tratament în secţii diferite. Un program de administrare a
documentelor bine structurat şi eficient care acoperă toate secţiile şi toate
documentele medicale, indiferent de suportul acestora, ar trebui să fie obiectivul
fiecărui spital. Totodată, o administrare eficientă a actelor va asigura
personalului acces, atât la informaţiile clinice, cât şi la resursele administrative
pe o gamă largă de probleme cum ar fi politici, precedente, drepturi şi obligaţii
legale, resurse umane, spaţii de lucru, finanţe, echipamente şi resurse. Pe lângă
evidenţa documentelor necesare în desfăşurarea activităţii, programul va
garanta că spitalul îşi poate îndeplini obligaţiile legale şi financiare şi îşi poate
argumenta acţiunile când este necesar'. Unităţile sanitare pot fi încadrate între
marii creatori de arhive, necesitând o atenţie deosebită în stabilirea categoriilor
2
şi valorii documentelor . De-a lungul timpului, ministerul de resort s-a ocupat şi
de întocmirea unor indicatoare ale termenelor de păstrare pentru documentele
create de unităţile sanitare. Cu toate acestea, în ultima perioadă, atenţia acordată
gestionării eficiente şi stabilirii valorii documentelor medicale s-a diminuat şi
apar sincope sau contradicţii în managementul documentelor medicale.
În acest material încercăm să abordăm probleme specifice întâlnite în
administrarea documentelor din unităţile medico-sanitare, indicând, unde este
cazul, anumite abordări pentru a îndeplini cerinţele specifice unui sistem de
administrare a documentelor dintr-un mediu spitalicesc. Acest sistem, în mare
parte, poate fi aplicat şi în managementul documentelor create de alte unităţi
medico-sanitare cum ar fi sanatoriile, centrele de servicii sociale, policlinicile,
farmaciile ş.a.
Principalele genuri de documente create în unităţile sanitare sunt:
1. Foile (sau fişele) de observaţie clinică generală ale pacienţilor
sunt create sau scrise de către un medic atunci când un pacient este admis într-o
instituţiie medicală (spital, policlinică, centru de recuperare), pentru un consult
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii publicată în "Monitorul
Oficial", partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006 cu modificările şi completările ulterioare.
2
Ion Sabău, Categorii de documente cu caracter permanent create şi păstrate de unităfi/e din
refeaua sanitară, în "Revista Arhivelor", nr. 3/1987, an LXIV, voi. XLIX, Bucureşti, p. 348.
1
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medical, internare sau tratament ambulator. Mai pot fi completate atunci când
un pacient primeşte asistenţă medicală din partea altor cadre medicale (asistentă
medicală, fizioterapeut sau orice altă persoană implicată în îngrijirea
pacientului). Foile de observaţie clinică generală includ rezultatele evaluărilor
paraclinice (radiografii, hemograme, biopsii etc.), diagnosticul, temperatura,
protocoale operatorii şi ale tratamentului administrat pacientului, copii ale
actelor de identitate, bilete de trimitere ale medicilor de familie, adeverinţe de
salariat s.a. 3 În unele spitale, datele fiecărui pacient sunt ţinute împreună
într-un singur dosar care poartă numele pacientului (în unele unităţi poartă
denumirea de "Istoricul pacientului"). Dosarul mai poate conţine scrisori de
recomandare de la alte centre medicale sau medici de familie şi alte documente
referitoare la starea pacientului. După un timp, întreaga documentaţie
constituită va forma un istoric medical complet al pacientului. Principiul de a
menţine un singur dosar pentru fiecare pacient este important pentru îngrijirea
continuă a acestuia, deoarece se menţin confidenţiale datele cu caracter
personal, se pot consulta cu uşurinţă în cadrul altor intervenţii medicale, iar
riscul de a se amesteca cu foile altor pacienţi este foarte mic.
Foile de observaţie sunt esenţiale în îngrijirea pacienţilor, deoarece
documentează fiecare etapă a evoluţiei stării de sănătate a unui pacient, stau la
baza tratamentelor viitoare, dacă este cazul, şi furnizează date pentru realizarea
statisticilor sau întocmirea lucrărilor de cercetare în domeniul medical. Dacă
foile de observaţie nu sunt păstrare corespunzător sau sunt incomplete, pierdute
sau greu de găsit, îngrijirea pacienţilor poate fi îngreunată, analizele pot fi
repetate, ceea ce duce la creşterea costurilor, iar personalul spitalului poate fi
acuzat de neglijenţă.
Gestiunea si folosirea (oilor de observatie aflate în arhivele unitătilor
medico-sanitare
Foile de observaţie se păstrează în arhiva spitalului, accesul la datele din
fişa de observaţie fiind permis numai pacientului în cauză. Informaţiile din fişa
de observaţie pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă
consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres prin intermediul
Institutului Naţional de Medicină Legală, doar dacă informaţiile sunt necesare
unor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul
pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie 4 .
Ordinul nr. 1503/1009 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1. 782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii
medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în ,,Monitorul Oficial",
partea 1, nr. 786 din 16 decembrie 2013.
4
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului publicată în "Monitorul
Oficial", partea 1, nr. 51 din 29 ianuarie 2003.
3
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Avantajele păstrării foilor de observaţie în arhiva spitalului sunt:
- pacientul nu trebuie să revină cu documente medicale justificative
provenind din intemările anterioare;
-probabilitatea de a fi pierdută, deteriorată sau falsificată scade;
- păstrarea confidenţialităţii;
-accesul la foaia de observaţie pentru cercetare după ce are loc
extemarea pacientului;
- foaia de observaţie poate fi folosită în cazul în care spitalul este obligat
să apere o acţiune în instanţă;
- gestionarea şi evidenţa foilor de observaţie.
O formă eficientă de gestionare a foilor de observaţie este de a atribui
fiecărui pacient un număr de ordine care se fie folosit pentru a se identifica
rapid dosarul medical al pacientului. De exemplu, dacă pacientul este trimis să
facă o radiografie, numărul de ordine al pacientului alături de numele acestuia
sunt trecute în Registrul de efectuare a radiologiilor. Numărul de ordine atribuit
unui pacient trebuie să fie acelaşi în toate secţiile spitalului. În cazul în care
unui pacient i-au fost atribuite, accidental, două numere de ordine, unul dintre
acestea se anulează. Este important ca, în cadrul unui spital, fiecare număr de
ordine să fie utilizat numai o dată pentru a identifica un singur pacient. Când
unui pacient i-a fost atribuit un număr de ordine acesta nu va mai fi schimbat.

Stabilirea valorii practice

şi ştiinţifice

a (oilor de

observaţie clinică

generală

Conform legislatiei in vigoare şi a practicii arhivistice, foile de
au valoare practică diferită în funcţie de specificul
bolii pacientului:
- pentru bolile acute şi intervenţii de urgenţă termenul de păstrare al
fişelor este de 15 ani;
- pentru bolile cu caracter cronic şi a celor care necesită un tratament
îndelungat termenul de păstrare este de 30 de ani;
- în cazul în care pacienţii participă la studii clinice pe baza cărora se
elaborează programe şi tratamente inovatoare fişe le de observaţie ale
pacienţilor se vor păstra permanent considerându-se că fac parte din
cercetarea ştiinţifică efectuată de către cadrele medicale 5 •
Fişele de observaţie create în unităţile sanitare cu caracter universitar
necesită o mai mare atenţie în stabilirea termenelor de păstrare deoarece pot
face obiectul studiilor medicale efectuate de către studenţi, rezidenţi sau cadrele
medicale universitare.
2. Radiografiile sunt înregistrări fotografice de mari dimensiuni
produse în scopul descoperirii unor particularităţi care n-au fost puse suficient
observaţie clinică generală

5

Ion Sabău, op. cit, p. 351.
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în evidenţă. Acestea sunt parte integrantă a dosarului privind istoricului
pacientului, dar din cauza mărimii lor nu pot fi ţinute în dosarul pacientului. Ele
sunt de obicei identificate în funcţie de numărul unic de identificare atribuit
pacientului. Radiografiile se pot copia pe hârtie şi, împreună cu raportul
efectuat în baza analizei acesteia, se ataşează la dosarul pacientului. Datorită
mărimii lor, acestea se păstrează cel mai bine în plicuri şi în cutii fiind ţinute
chiar mai multe în acelaşi plic. Este indicat, însă, să existe câte un plic pentru
fiecare radiografie. În cazul în care un pacient are mai multe radiografii, acestea
pot fi ţinute într-un singur plic, în ordine cronologică sau numerică, cu ultima
radiografie în faţă. Motivul pentru care se recomandă păstrarea în plicuri
separate este acela că, fiind documente tehnice, în condiţii de umiditate
crescute, se vor lipi între ele, iar informaţia va fi alterată. Este suficient, de cele
mai multe ori, ca acestea să fie separate cu o foaie de hârtie. Pentru regăsirea
rapidă a radiografiilor, în partea de jos a acestora, cât şi pe plic, se trec numele
pacientului, numărul de ordine şi data în care a fost făcută radiografia. Dacă
într-un plic sunt mai multe radiografii ale aceluiaşi pacient se va trece numele şi
numărul de identificare al pacientului, iar celelalte detalii se vor trece separat
pentru fiecare radio grafie 6 •
3. Buletinele de analiză ale probelor biologice prelevate de la pacienţi
(cum ar fi probe de sânge, fluide corporale, ţesuturi moi) şi pregătirile pentru
examinare patologică şi diagnosticare sunt şi ele parte integrantă a istoricului
unui caz. La fel ca în situaţia radiografiilor, acestea nu pot fi grupate la un loc
cu celelalte componente ale dosarului pacientului. De obicei probele biologice
sunt ţinute în cutii etichetate sau pe rafturi. Şi în această cauză se foloseşte un
raport combinat care se ataşează la foaia de observaţie. Rezultatele testelor de
laborator sau ale altor teste efectuate sunt o parte esenţială a dosarului unui
pacient. Pentru evidenţa formularelor de analize laboratoarele folosesc o
schemă de numerotare a acestora şi o condică specială. Laboratoarele din unele
spitale pot fi folosite şi de alte unităţi sanitare sau de asistenţă medicală. În acest
caz, sistemul numerelor de ordine nu poate fi aplicat, deoarece se pot suprapune
numere date de către fiecare spital în parte. Drept urmare, fiecare solicitare de
analiză va primi un număr de identificare. Într-un Registru de evidenţă a
buletinelor de analiză se trec particularităţile fiecărei solicitări primite, iar pe
formularul de analiză se trece numărul din registru. Toate probele biologice vor
fi etichetate. Acestea se vor regăsi după numărul identificare primit din
Registrul de evidenţă a analizelor, numele pacientului, numărul de ordine al
Ordinul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 173 din 16 octombrie
2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de
diagnostic şi radiologie intervenţională publicat în ,,Monitorul Oficial", partea 1, nr. 924 din 23
decembrie 2003.
6

https://biblioteca-digitala.ro

Ac ta Bacoviensia IX/20 14

538

pacientului şi, dacă este necesar, numele spitalului de unde provine solicitarea
sau al medicului care solicită testul. Buletinele de analiză se întocmesc în două
exemplare: unul se adaugă la formularul de analize, iar celălalt rămâne la
laborator. Considerăm că valoarea practică a acestor documente este de maxim
3 ani, deoarece ele sunt păstrate în laborator doar ca exemplar-martor în
condiţiile în care s-ar rătăci cele ataşate fişelor de observaţie. Este esenţial ca
buletine de analiză să fie identificate în mod corespunzător cu numele şi
numărul de ordine al pacientului, numărul de identificare primit de la
laboratorul de analize şi data. Aceste detalii sunt solicitate pentru a asigura
regăsirea rezultatelor când este nevoie. Exemplarul trimis de la laborator se
adaugă la foaia de observaţie, numărul de ordine al pacientului asigură
conexarea rezultatelor în dosarul corespunzător. Data este folosită pentru ca
documentele să fie ordonate cronologic.
Considerăm că este absolut necesat să existe o procedură bine pusă la
punct pentru a se asigura că rezultatele analizelor sunt plasate în dosarul
7
corespunzător, în caz contrar, testul trebuie să se repete .
4. Registrele de evidenţă a pacienţilor sunt menţinute fie în formă
tradiţională, fie în formă electronică. Acestea conţin numele pacientului şi alte
date adecvate. Acest registru ajută la găsirea dosarelor cu istoricul pacientului
şi poate furniza informaţii privind locaţia radiografiilor sau altor documente
privind diagnosticele date pacienţilor. În plus, faţă de furnizarea accesului la
documentele cazurilor, registrul pacienţilor constituie un act important pentru
evidenţa acestora. În unele spitale, registrele de evidenţă a pacienţilor se ţin în
cadrul fiecărei secţii. În afară de registrele de evidenţă a pacienţilor, diferite
registre cu pacienţi se ţin fie la nivel central, fie la nivelul fiecărei secţii.
Medicul dintr-o secţie îşi consemnează, zilnic, într-un registru date despre
evoluţia fiecărui pacient pe care îl are în îngrijire. Registrele cronologice pot fi
folosite şi de către unităţile sanitare pentru a înregistra intemările, extemările,
naşterile sau decesele pacienţilor. Registrele ţinute în sălile de operaţii, de
exemplu, conţin date referitoare la pacient cum ar fi data operaţiei, natura
operaţiei, numele chirurgului, numele anestezistului, tipul de anestezic folosit.
Registrele privind evidenţa deceselor includ informaţii precum data de primire a
corpului la morgă sau data de ieşire. Registrele sunt, de obicei, completate
cronologic, în ordinea sosirii pacienţilor. Cu toate acestea, poate fi ţinută şi o
evidenţă alfabetică, după numele de familie al pacientului. Registrele de acest
fel sunt împărţite pe secţiuni corespunzătoare unei litere din alfabet, iar în

7

Hotărâre nr. 63 din 24/0112002 privind aprobarea Principiilor de bllllă practică de laborator,

precum

şi inspecţia şi

substanţelor

verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra
chimice, publicat în "Monitorul Oficial", partea 1, nr. 102 din 6 februarie 2002.
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cadrul fiecăreia cronologic. Acest sistem permite personalului medical să caute
mai uşor informaţii despre un pacient când se cunoaşte numele acestuia.
La nivelul fiecărui spital trebuie să existe un sistem eficient de stocare şi
regăsire a registrelor după ce au fost completate. De aceea, registrele ţinute la
nivelul fiecărui salon se transferă la departamentul de arhivă imediat ce au fost
completate.
5. Prescriptiile medicale generează o varietate de acte cum ar fi: liste
cu stocurile farmaciei spitalului, cererile de medicamente, notele de comandă
ale medicamentelor, condicile de medicamente. Primirea şi eliberarea tuturor
medicamentelor se înregistrează la nivelul fiecărei secţii. Documentele
referitoare la medicamente sunt deseori ţinute atât la nivelul farmaciei spitalului
cât şi la nivelul secţiei pentru a se asigura o regăsire uşoară a documentelor.
Informaţii despre medicamentele periculoase sau "controlate" sunt
deseori ţinute separat atât la farmacia spitalului, cât şi în secţii speciale, în
scopul de a asigura utilizarea corectă şi adecvată a acestor medicamente.
Evidenţa corespunzătoare a prescripţiilor de medicamente este necesară pentru
a oferi o pistă de audit în cazul în care o prescripţie a fost dată greşit sau un
medicament a fost administrat necorespunzător, în caz de abuz sau în caz de
furt al medicamentelor. Din momentul în care un medicament a ajuns în spital
trebuie să fie întocmită o evidenţă detaliată pentru fiecare tip, care va fi predată
de la o persoană la alta (de exemplu de la depozitul de medicamente la farmacia
spitalului şi de acolo la secţia şi pacientul pentru care a fost solicitat). Aceste
evidenţe sunt verificate în mod regulat ca parte a verificării stocurilor şi în
vederea auditului. Pentru a preveni abuzul de medicamente şi pentru a regăsire
rapidă a informaţiilor relevante despre consum se păstrează, de cele mai multe
ori, duplicate referitoare la circuitul medicamentelor în cadrul spitalului. O
copie rămâne la cel care solicită medicamentul, iar cealaltă rămâne la cel care
predă medicamentul. Consumul de medicamente este în acest fel documentat şi
justificat la fiecare pas. Pentru a facilitata regăsirea şi selecţionarea acestor
documente, în cadrul farmaciei pot fi aranjate alfabetic pe secţii şi apoi
cronologic. Eliberările zilnice de medicamente pot fi, de asemenea, ţinute în
ordine cronologică astfel încât se pot înregistra tranzacţiile efectuate în fiecare,
zi 8 • Selecţionarea prescripţiilor medicale se poate face global 9 , deoarece

Ordinul Ministerul Sănătăţii Publice nr. 482 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a
fumizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii publicat în "Monitorul Oficial", partea 1, nr. 237 din 5
aprilie 2007.
9
Ioan Puşcaş, Principii şi criterii de selecţionare a documentelor în "Revista Arhivelor" nr.
3/1982, anul LIX, voi. XLIV, Bucureşti, p. 243.
8
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termenul general de păstrare a acestor documente la inventarele structurii este
de 3 ani.
6. Documentele administraţiei spitalului. Lucrările comitetelor
spitalelor şi ale organelor de conducere sunt principalele documente ale
activităţii spitalului. Dosarele administrative şi corespondenţa aferentă vor
reflecta implementarea politicilor medicale şi activităţile de zi cu zi ale
spitalului.
Spitalele creează şi documente referitoare la activitatea financiară, de
resurse umane, administrarea clădirilor şi alte astfel de servicii, deşi acestea vor
fi puţin diferite de cele utilizate în celelalte instituţii. În afară de aceste
documente, se întocmesc situaţii statistice periodice referitoare la activitatea
spitalului. Dosarele juridice şi registrele asistentului de tură sunt alte documente
cheie ale spitalului. Registrul asistentului de tură poate fi folosit pentru a
înregistra diverse incidente care au loc atunci când personalul de zi al spitalului
nu este prezent. Ca orice altă instituţie, spitalele creează documente financiarcontabile: note contabile, facturi, chitanţe, dispoziţii de plată, bonuri de consum
ş.a. De asemenea, spitalele trebuie să genereze estimări ale veniturilor şi
cheltuielilor în vederea întocmirii situaţiilor statistice anuale şi să înregistreze
toate tranzacţiile financiare pentru auditul intern şi extern 10 .
În ceea ce priveşte dosarele de personal ale foştilor şi ale actualilor
angajaţi, acestea pot fi ţinute pe domenii de activitate: cele ale personalului
administrativ şi cele ale personalului medical. Este, de asemenea, necesar să se
ţină evidenţe separate referitoare la recrutare, schema organizatorică, sistemele
de retribuţii etc.
7. Documentele administrative ale secţiilor. Documentele păstrate de
către secţiile spitalului diferă de la un spital la altul în funcţie de organizarea
administrativă a spitalului. Păstrarea documentelor poate fi dată îm sarcina
administratorului spitalului, a şefilor de secţii sau a managerului spitalului.
Politicile de management al documentelor vor fi stabilite la nivel central. Cu
toate acestea, toţi şefii de departamente şi personalul medical superior, cel mai
probabil, îşi vor păstra propriile lucrări privind aspectele administrative şi
profesionale 11 •
Legea nr. 82/1991 Legea Contabilităţii publicata in Monitorul Oficial al României, Partea 1,
nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobata cu modificări prin Legea nr. 86/2008, publicată in
,,Monitorul Oficial", partea 1, nr. 292 din 15 aprilie 2008 si actualizata la 22 aprilie 2011 cu
prevederile OUG nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
şi pentru modificarea altor acte normative incidente, publicată în ,,Monitorul Oficial", partea 1,
nr. 285 din 22 aprilie 2011.
11
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii publicată în
,,Monitorul Oficial", partea 1, nr. 372 din 28 aprilie 2006 cu modificările şi completările
ulterioare.
10
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8. Documente create de asistenta medicală. Biroul asistentei şefă va
crea documente asemănătoare cu cele pe care le regăsim într-un birou cu funcţie
administrativă sau executivă: corespondenţă, rapoarte, procese-verbale ale
şedinţelor ş.a. Asistenta şefă mai poate ţine copii ale regulamentelor, legilor şi
procedurilor referitoare la activitatea de asistenţă medicală. Acestea sunt
documente importante şi nu sunt voluminoase.
În saloanele medicale documentele sunt produse într-o cantitate mai
mare. La nivelul fiecărui salon pot fi ţinute registre, separat de cele ţinute de
administraţia spitalului, referitoare la persoanele internate şi externate.
Asistentele medicale întocmesc rapoarte periodice de activitate, într-un registru
ţinut la nivelul salonului. După cum am menţionat mai sus, prescriptiile
medicale ar trebui să fie păstrate în fiecare salon 12 •
9. Documentele create în cadrul procesului de învăţământ.
Personalul care se ocupă cu activitatea de învăţământ îşi va crea propriile
documente: corespondenţă, rapoarte, programe de studii, cataloage etc. Şcolile
medicale vor crea, de asemenea, documente financiar-contabile, de personal,
administrative etc.
Şcoala mai poate edita un raport anual şi un calendar sau un ghid în care
să stabilească cursurile sau să prezinte oferta educaţională, documente
referitoare la elevi înscrişi - de exemplu: cereri de aplicare, acte de studii,
rezultate ale examenelor, premii şi burse. Cu toate acestea, la nivel practic,
modelul, folosit în celelalte domenii trebuie să fie adaptat pentru a lucra într-un
context de spital, deoarece documentele sunt folosite în timp ce sunt păstrate în
scopuri administrative şi juridice 13 .

*
* *

Acest material a subliniat importanţa asigurării unor proceduri eficiente
de gestionare a documentelor create de un spital, care se ocupă cu viaţa şi
sănătatea pacienţilor. De asemenea, evidenţiază că o bună îngrijire medicală se
bazează nu numai pe tehnologie medicală de ultimă oră sau personal medical
specializat, ci şi pe procesul de creare şi folosire a actelor. Fără foi de
observaţie exacte, actualizate şi accesibile, personalul medical nu poate oferi cel
Ordonanta de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România publicată în ,,Monitorul Oficial", partea 1, nr. 785 din 24 noiembrie 2008.
13
Ordin nr. 14011515 din 26 ianuarie 2007 al Ministerului Sănătăţii Publice şi al Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează
colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de
învăţământ medical, publicat în ,,Monitorul Oficial", partea 1, nr. 645 din 21 septembrie 2007.
12
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mai bun tratament sau poate chiar să dea un diagnostic greşit, care poate avea
consecinţe grave. Documentele asociate, cum ar fi radiografiile, prescripţiile de
medicamente sau registrele de evidenţă a pacienţilor, trebuie să fie protejate
pentru îngrijirea corectă a pacienţilor. O bună gestiune a documentelor asigură
funcţionarea fără probleme a administraţiei spitalului. Documentele care nu mai
sunt necesare în desfăşurarea activităţii practice se selecţioneză conform
legislaţiei arhivistice în vigoare, păstrând depozitele curate şi accesibile, iar
informaţiile importante pot fi găsite rapid, economisind timp şi resurse.
Recomandările noastre vin din experienţa practică în prelucrarea
arhivistică a documentelor unor unităţi medico-sanitare. Situaţia acestor arhive
nu este corespunzătoare, acestea găsindu-se depozitate în spaţii improprii
(subsoluri, mansarde, beciuri) împreună cu alte echipamente dezafectate, pe jos
sau în saci.
Tratamentul corect şi complet, aplicat unui pacient, mai ales când acesta
suferă de o boală cronică, este îngreunat în condiţiile în care fişele de observaţie
şi buletinele de analiză nu se regăsesc în timp util. Au existat cazuri în care au
fost necesare investigaţii suplimentare din partea medicilor doar pentru că nu a
fost găsit istoricul complet al pacientului.
Considerăm că, pe lângă gestionarea şi evidenţa completă a
documentelor în cadrul depozitelor de arhivă, este necesară şi crearea unui
sistem centralizat de evidenţă electronică a datelor pacienţilor, astfel încât
comunicarea acestora între unităţi să fie facilă. Acest lucru se poate realiza prin
digitizarea fişelor de observaţie medicală şi, mai apoi, punerea în folosinţă a
unei baze de date la nivelul întregii reţele sanitare.
Pe această cale sugerăm şi completarea golurilor legislative şi a
îndrumărilor metodologice privind managementul documentelor create de
unităţile sanitare.
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ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI.
PROPUNERE PENTRU ELABORAREA UNEI STRATEGII
DE RELAŢII PUBLICE 2014-2016
Dr. Ligia-Maria FODOR
National Archives of Romania.
Proposal for developing public relations strategy 2014-2016
Summary
The National Archives of Romania are a public legal entity under the Ministry of
Interna! Affairs, operating under the Law no. 1611996 (last updated in 2013), its main
purpose being the adrninistration, supervision and special protection of the National
Archival Fund. This institution adrninistrates documents of historical value from 12 1h to
20th century. The National Archives are an institution of national interest with a
cultural, educational and identity vocation, having also an important administrative role
by providing the legal framework for the management, preservation and conservation
of documents, and as well by supervising the compliance with the archival domain
related laws. Having as premise the importance of the public relations activity in
creating and promoting a transparent, positive and effective image, it is desirable the
development and implementation of a 2014 - 2016 public relations strategy for the
National Archives of Romania, which would harmonize and consolidate the
institution's interests with those of the target audience.
Key Words: National Archives of Romania, strategy, public relations, communication

Arhivele Naţionale sunt o instituţie publică în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, care funcţionează în baza Legii nr.
1611996, cu modificările şi completările ulterioare, având ca scop
administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic
Naţional al României 1• In administrarea acestei instituţii se află 327 000 metri
liniari documente cu valoare istorică din secolele XII - XX, scrise în diverse
limbi şi paleografii: română, chirilică, slavonă, latină, germană, maghiară,
turco-osmană, greacă, italiană, chineză etc., având ca suport: hârtia,
pergamentul, mătasea, microfilmul etc. Arhivele Naţionale sunt o instituţie de
interes naţional, cu vocaţie identitară şi cultural-educativă, prin excelenţă,
având, de asemenea, un important rol administrativ, prin asigurarea cadrului
normativ privind gestionarea, păstrarea şi conservarea documentelor, precum şi
prin supravegherea modului de respectare a legislaţiei aferente domeniului
arhivistic. Având ca premisă importanţa activităţii de relaţii publice în crearea şi
promovarea unei imagini transparente, pozitive şi eficiente, este oportună
elaborarea şi implementarea unei Strategii de relaţii publice a Arhivelor
h ttp ://www. arhi velenationale.ro/images/custom/i mage/Pdf-uri/Legea% 20 16-2006. pdf
(accesat la data 07.04.2014)
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Naţionale

ale României pentru perioada 2014-2016, care
coroboreze interesele instituţiei cu cele ale publicului ţintă.

să

armonizeze

şi să

1. Prezentarea contextului general
Preambul
Arhivele Naţionale reprezintă instituţia care asigură prezervarea
documentelor istorice şi reglementează cadrul normativ privind administrarea,
valorificarea, păstrarea, conservarea şi accesul la documentele aflate în
administrarea sa, a persoanelor juridice, fizice autorizate şi fizice, precum şi a
profesioniştilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale 2 .
Analiza SWOT
Puncte tari. Arhivele Naţionale sunt o instituţie administrativă şi
culturală cu o tradiţie importantă, care gestionează Fondul Arhivistic Naţional
al României şi, implicit, desfăşoară activităţi ge control şi asistenţă de
specialitate la creatorii şi deţinătorii de documente. In acest context, sistemul de
comunicare a Arhivelor Naţionale trebuie să răspundă nevoilor de relaţionare a
instituţiei. Activitatea Arhivelor Naţionale este destinată, cu precădere,
cetăţenilor, prin serviciile oferite prin birourile de relaţii cu publicul şi prin
sălile de studiu, vizând, totodată, relaţionarea cu organizaţiile creatoare şi
deţinătoare de documente. În mod constant acordă îndrumare, verifică
nomenclatoarele arhivistice şi lucrările de selecţionare înaintate spre
confrrmare; desfăşoară activităţi de control în domeniul arhivistic şi confrrmă
sau avizează spaţiile de depozitare pentru documentele de arhivă. Toate acestea
generează oportunităţi mari de vizibilitate a activităţilor comunicaţionale în
spaţiile destinate interacţionării cu publicul. Participarea personalului Arhivelor
Naţionale la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi
organizarea de expoziţii în ţară şi străinătate prin valorizarea documentelor
Fondului Arhivistic Naţional constituie exemple de profesionalism şi de
reprezentare pozitivă a României şi a Arhivelor Naţionale.
Puncte slabe. Pregătirea insuficientă a persoanelor desemnate a îndeplini
atribuţii în domeniul relaţiilor publice (selecţia acestora din rândul angajaţilor,
fără a exista o condiţionare a numirii de frecventarea unor cursuri de relaţii
publice), nedesernnarea unor purtători de cuvânt/comunicatori la nivelul
structurilor subordonate3 , resursele materiale şi financiare reduse alocate
influenţează negativ activitatea comunicaţională desfăşurată la nivelul tuturor
structurilor Arhivelor Naţionale.

http://www.arhi velenationale.ro/images/custom/image/serban/20 13/Legea%20 138.2013. pdf
(accesat la data 07.04.2014)
3
h ttp://www. arhi velenationale.ro/images/custom/i mage/ serban/20 13/LEGE% 20544 %20din%
202001 %20informatii %20publice.doc (accesat la data 07.04.2014)
În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 544112.10.2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice au
obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă, din cadrul compartimentelor de
informare şi relaţii publice
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Nerealizarea unor campanii de informare şi conştientizare a valorii
documentelor, garant al obţinerii unor drepturi patrimoniale şi a necesităţii
asigurării protecţiei şi a unor condiţii optime de păstrare a documentelor de
arhivă determină o necunoaştere a rolului Arhivelor Naţionale în societate, dar
şi o lipsă de respect faţă de document, fiind semnalate tendinţe de abandonare şi
situaţii de distrugere iminentă ale documentelor din cauza condiţiilor improprii
de depozitare a acestora.
Oportunităţi. Identificarea unor formule de pregătire a purtătorilor de
cuvânt/comunicatorilor şi a persoanelor desemnate a îndeplini atribuţii în
domeniul relaţiilor publice.
Adoptarea unui stil de comunicare activ şi proactiv prin desfăşurarea unor
campanii de informare şi conştientizare a valorii documentelor adresate
elevilor, studenţilor şi factorilor de conducere din cadrul organizaţiilor publice
şi private, prin organizarea de vizite la depozitele de arhivă şi laboratoarele de
restaurare-conservare ale Arhivelor Naţionale, mese rotunde, activităţi în
parteneriat etc.
Ameninţări. Tendinţa de generalizare, de către mass-media, a cazurilor
punctuale de implicare a unor angajaţi ai Arhivelor Naţionale în producerea de
fapte antisociale sau imorale. Lipsa personalului pregătit în domeniul relaţiilor
publice şi a resurselor financiare generează imposibilitatea derulării unor
activităţi de relaţii publice (organizarea de conferinţe, sesiuni ştiinţifice,
expoziţii, tipărirea revistelor de specialitate şi a materialelor de prezentare şi
promovare a imaginii instituţiei, desfăşurarea unor campanii de informare şi
conştientizare a valorii documentelor).
Concluzii. Eficientizarea sistemului actual de comunicare a Arhivelor
Naţionale se conturează ca un proces de durată, care presupune schimbarea
atitudinii, structurarea în perioade de timp bine definite şi cu obiective precise.
II. Etapele de implementare a strategiei
Etapa 1 - Anul 2014 - Implementarea în cadrul instituţiei a actelor
normative privind activitatea de relaţii publice elaborate la nivelul Ministerului
Afacerilor Interne - presupune implementarea noilor acte normative elaborate
la nivelul M.A.I., concomitent cu pregătirea tuturor comunicatorilor din cadrul
Arhivelor Naţionale
Etapa a II-a- Perioada 2015- 2016- Schimbarea atitudinii- presupune
eficientizarea sistemului de comunicare şi a modului de relaţionare.
III. Scopul strategiei
Scopul acestei strategii este îmbunătăţirea sistemului de comunicare a
Arhivelor Naţionale în vederea creării unui cadru transparent, eficient, credibil
şi coerent.
IV. Obiective
IV.l. Implementarea actelor normative privind desfăşurarea activităţii de
informare şi relaţii publice
IV.2. Pregătirea comunicatorilor din cadrul Arhivelor Naţionale
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a. participarea la cursuri de formare a comunicatorilor din cadrul
Arhivelor Naţionale;
b. organizarea unor convocări regionale a comunicatorilor din
cadrul Arhivelor Naţionale;
IV.3. Intensificarea acţiunilor de promovare în mass-media a activităţilor
pozitive
a. organizarea, cu prilejul unor activităţi importante, de conferinţe
sau briefing-uri de presă în vederea mediatizării acestora ;
b. desfăşurarea unor campanii de informare şi conştientizare a
valorii documentelor5 ;
c. încheierea unor acorduri sau parteneriate cu reprezentanţi ai
mass-mediei în vederea mediatizării activităţilor de interes public;
d. introducerea în mesajul comunicaţional a sintagmei: "Arhivele
Naţionale- garant al identităţii naţionale"
IV.4. Imbunătăţirea percepţiei publice a Arhivelor Naţionale pe palierul
social
a. încheierea unor parteneriate în planul comunicării publice cu
reprezentanţii sindicali, pe teme de interes comun;
b. încheierea unor acorduri sau parteneriate cu diverse instituţii sau
organizaţii în vederea informării, conştientizării şi promovării importanţei
documentului 6 ,
De exemplu, cu prilejul organizării de expoziţii, lansării de cărţi, ediţii sau cataloage de
documente, inventare arhivistice;
5
În acest sens, propunem desfăşurarea a două campanii naţionale: "Stop distrugerii
documentelor!" şi ""Dacă ai carte, ai parte". Scopul campaniei "Stop distrugerii documentelor!"
este de informare şi conştientizare asupra necesităţii asigurării protecţiei şi creării unor condiţii
optime de păstrare a documentelor de arhivă, garant al identităţii naţionale şi al obţinerii unor
drepturi patrimoniale, adaptat grupului ţintă: persoane cu vârsta cuprinsă între 25 şi 30 de ani,
manageri, directori de instituţii şi organizaţii publice şi private. Campania este oportună a fi
realizată ca urmare a constatărilor prezentate de către reprezentanţii Arhivelor Naţionale pe
fondul acţiunilor de verificare a modului de aplicare a prevederilor Legii Arhivelor Naţionale
nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, la creatorii şi deţinătorii de documente:
instituţii de stat, organizaţii publice sau private economice, sociale, culturale, militare şi
religioase, profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale. În acest
context, s-a constatat tendinţa de abandonare a documentelor şi neasigurarea condiţiilor optime
de păstrare şi conservare ale documentelor create şi deţinute. În cadrul campaniei, se pot
transmite newsletter-uri, expune bannere cu sloganul campaniei şi disemina afişe în instituţiile
şi organizaţiile din întreaga ţară. În ceea ce priveşte campania "Dacă ai carte, ai parte", scopul
acesteia este de informare şi conştientizare asupra valorii documentelor, garant al obţinerii unor
drepturi patrimoniale, adaptat grupului ţintă: persoane cu vârsta cuprinsă între 14 şi 23 de ani.
Termenul vechi "carte" sau "cartă" provine din latinescul "charta" care înseamnă document, act
scris; de exemplu: "carte de proprietate", "carte de privilegii". În cadrul campaniei, se pot
disemina, în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar din toată ţara, afişe şi
fluturaşi, conţinând mesajul "Dacă ai carte, ai parte".
6
Propunem încheierea unor acorduri sau parteneriate cu instituţiile de învăţământ preuniversitar
şi universitar pentru realizarea unor prelegeri referitoare la importanţa documentelor şi la cadrul
normativ care reglementează activitatea specifică domeniului arhivistic; considerăm oportună
4
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c. asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public şi
garantarea transparentei decizionale;
d. organizarea de mese rotunde cu participarea reprezentanţilor
7
organizaţiilor creatoare şi deţinătoare de arhivă şi a utilizatorilor Arhivelor ;
e. realizarea unui sondaj de opinie privind modul de percepţie a
utilizatorilor/clienţilor asupra activităţii şi personalului Arhivelor Naţionale;
f. organizarea de vizite ale elevilor, studenţilor, cadrelor didactice,
personalului de la diverse instituţii sau organizaţii la sediile Arhivelor
Naţionale; prezentarea de documente, a depozitelor de arhivă şi a laboratoarelor
de restaurare şi conservare;
g. evidenţierea rolului Arhivelor Naţionale în timpul activităţii de
acordare a asistentei de specialitate la creatorii şi deţinătorii de documente prin
constituirea şi distribuirea unor mape de prezentare a instituţiei care să
cuprindă: lista actelor normative în vigoare specifice domeniului arhivistic,
scurt istoric al Arhivelor Naţionale, broşuri, pliante, cărţi poştale sau fotografii
ale unor documente aflate în administrarea Arhivelor Naţionale, cărţi de vizită
ale persoanelor din cadrul Arhivelor Naţionale;
h. participarea în mod constant a Arhivelor Naţionale la saloane şi
târguri de carte;
i. intensificarea comumcarn prin intermediul social media
(canalele de comunicare: Wikipedia, Facebook, Twitter etc.).
V. Grupuri ţintă
Pe plan intern:
• Personalul care în competenţă atribuţii de relaţii publice, de valorificare
a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, de
acordare a activităţii de asistenţă de specialitate şi de efectuare a activităţii de
control la organizaţiile creatoare şi deţinătoare de documente;
• Şefii serviciilor şi birourilor judeţene ale Arhivelor Naţionale
Pe plan extern:
• cetăţeni interesaţi de activitatea Arhivelor Naţionale;
• jurnalişti;
• personal didactic, cercetători, studenţi, elevi;
• instituţii sau organizaţii publice sau private;
• operatori economici autorizaţi pentru prestarea de servicii arhivistice;
• utilizatori Internet.
y1. Mijloace de comunicare
In relaţia cu presa: conferinţe de presă, comunicate, interviuri, informări
şi materiale de prezentare generală, fotografii, postări în mediul on-line.
În relaţiile comunitare: parteneriate, protocoale de colaborare, campanii
informative şi de conştientizare, mediul on-line.
menţionarea,

în manualele şcolare de istorie şi literatura română, a sursei primare pentru
fragmentele extrase din documente care se află în administrarea Arhivelor Naţionale
7
Propunem organizarea anuală a unei mese rotunde cu prilejul Zilei Arhivelor (31 octombrie)
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În cadrul comunicării interne: buletine informative interne, crearea
reţelei Intranet, reviste.
În cadrul relaţiilor publice internaţionale: traducerea unor comunicate,
buletine informative, interviuri, materiale de prezentare generală.
VII. Durata
Prezenta strategie se aplică în perioada 2014-2016.
VIII. Responsabilităţi
Răspunderea în planificarea, organizarea, executarea şi evaluarea
acţiunilor cuprinse în prezenta Strategie revine astfel:
1. coordonarea generală a comunicării şi relaţiilor publice se va asigura,
la nivelul Arhivelor Naţionale, de către conducerea instituţiei, prin
Compartimentul Comunicare şi Informare Publică;
2. planificarea, organizarea, execuţia şi evidenţa îndeplinirii activităţilor
de relaţii publice se vor asigura de către Compartimentul Comunicare şi
Informare Publică şi de persoanele desemnate din cadrul serviciilor şi birourilor
judeţene ale Arhivelor Naţionale
IX. Evaluare
Indicatori de evaluare:
1. Rezultatele sondajelor de opinie;
2. Analize comparative de media cantitative şi calitative;
3. Numărul comunicatelor de presă, al declaraţiilor de presă, al
interviurilor şi al participărilor la emisiuni radio - tv;
4. Reacţia instituţională la subiectele cu impact mediatic negativ;
5. Existenţa unor publicaţii proprii;
6. Organizarea de vizite de informare;
7. Elaborarea de pliante, broşuri, afişe, fluturaşi, clip uri radio - tv;
8. Numărul vizitatorilor unici ai site-ului Arhivelor Naţionale;
9. Numărul activităţilor comune realizate în colaborare cu diverse
instituţii şi organizaţii;

10. Numărul evenimentelor, al acţiunilor mediatice şi al celor de relaţii
publice organizate şi cifra participanţilor.
X. Măsuri organizatorice
Prezenta Strategie va fi transmisă tuturor structurilor Arhivelor
Naţionale în vederea implementării acesteia şi pentru întocmirea anuală a
Planurilor de comunicare.
În concluzie, având în vedere caracterul specific şi unic al Arhivelor
Naţionale în cadrul sistemului instituţional din România, considerăm benefică
elaborarea şi implementarea unei Strategii de relaţii publice în perioada 20142016 pentru optimizarea gradului de vizibilitate a acestei instituţii în societate şi
mass-media, precum şi pentru eficientizarea sistemului actual de comunicare.
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MIHAI GHEORGIDU,
PRIMUL DIRECTOR AL INSTITU'{IEI
ARHIVELOR SATULUI DIN BACAU
-100 DE ANI DE LA NAŞTEREVilică

MUNTEANU

Mihai Gheorghiu, first head of the National Archives of Bacau.
A century from his birth
Summary

Lawyer
Mihai
Gheorghiu
descended from a farnily of intellectuals
from Falticeni and was related to many
sound names of Romanian cultural and
politica! activists. Despite the fact that
he lost his father in his early childhood,
he withstood life's challenges through
hard work and intelligence, including
World War II. After he served a number
of institutions, Mihai Gheorghiu was
remarked by Gheorghe Ungureanu, head
of the National Archives of Iasi, where
the latter employed Mr. Gheorghiu until
July 31st, 1951, when he was designated
to take over the newly formed regional
National Archives of Bacau. Here,
Mihai Gheorghiu served as chairman
until 1966 when he retired on health
issues. He
possessed
excellent
organisational skills, was professional,
dignified and charismatic and highly
regarded by the central office of Bucharest, as well as by his collaborators. Amongst
his merits were the fact that he strived consistently towards saving, taking over and
surveying the archives of the national institutions and those which had been dissolved,
as well as finding suitable new prernises and organising cultural-scientific events. He
was founder of the National Historic and Philologic Organisation over Bacau region
and his life long passion was Philately, through which he collaborated with many
Romanian personalities between the 40s and 60s. He died at only 55 years old, due to a
heart disease.
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Today, at his lOO's anniversary, the current head of the National Archives of
Bacau, together with Mihai Gheorghiu's son and some of his ex subordinates are
bringing him a deeply respectful homage for ali his commendable achievements.
Key Words: National Archives of Bacau, hornage, Mihai Gheorghiu, archivist,
philately.

Arhivele Naţionale din România îşi au începuturile organizării
moderne în prevederile Regulamentului Organic al Ţării
Româneşti (1 mai 1831, cele din Bucureşti) şi Regulamentului Organic al
Moldovei (1 ianuarie 1832, cele din Iaşi). Urmare Regulamentului Arhivelor
Statului din 31 octombrie 1862, în contextul creat după unirea celor două
principate, instituţia Arhivelor este organizată ca Direcţie Generală, cu sediul la
Bucureşti, iar Arhivele din Iaşi devin subordonate acesteia. După Marea Unire
se organizează structuri ale instituţiei la Cluj (1920), Cernăuţi (1924), Chişinău
(1925), apoi şi în alte câteva oraşe: Craiova (1931), Timişoara (1937), Braşov
( 1939) ş.a. În urma reorganizării administrative a teritoriului României din anul
1951, s-a hotărât şi reorganizarea Arhivelor Statului. Astfel, prin HCM nr.
472/1951 s-a stabilit înfiinţarea de structuri ale instituţiei în toate regiunile
existente la acel moment în oraşele de reşedinţă, apoi în oraşele foste reşedinţe
de judeţe. Direcţia Generală a Arhivelor Statului, prin Ordinul nr. 359611951, a
decis înfiinţarea Secţiei Regionale Bacău a Arhivelor Statului, a cărei activitate
a început la 31 iulie 1951 în două camere de la sediul Sfatului Popular Regional
Bacău, primul angajat şi conducător al noii structuri fiind promovat, de la
Arhivele Statului din Iaşi, juristul Mihai Gheorghiu, paleograf şi arhivist până
la acea dată.
Anul acesta, 2014, împlinindu-se un veac de la naşterea lui Mihai
Gheorghiu, în semn de omagiu şi preţuire pentru activitatea dedicată slujirii
Măriei-Sale Documentul de arhivă, organizării Arhivelor Statului din Bacău,
pe care a condus-o vreme de 15 ani, cu siguranţă cei mai dificili din cei 63 de
ani de existenţă a instituţiei, dar şi pentru prestigiul pe care 1-a impus acesteia
prin ireproşabila sa conduită morală şi profesională, Anuarul Arhivelor
Naţionale Bacău Acta Bacoviensia, inserează în paginile sale câteva repere, care
să constituie o încercare de portret a celui aniversat.
instituţionale

Descendent dintr-o familie din oraşul Fălticeni din care s-au ridicat
intelectuali şi înrudit cu multe nume sonore de oameni de cultură şi
patrioţi români, înzestrat cu o anume iscusinţă, dar şi spirit creator şi bun
organizator, Mihai Gheorghiu, deşi a rămas orfan de tată de la vârsta de 8 ani, a
reuşit, prin muncă, tenacitate şi inteligenţă, să înfrunte greutăţile vieţii,
asumându-şi, încă din adolescenţă, rolul de cap al familiei, în calitate de cel mai
mare dintre cei trei copii ai lui Mihai (fost chestor de poliţie în Fălticeni) şi
Leontinei. L-a sprijinit şi susţinut material pe fratele Fănel până la terminarea
facultăţii, a fost mentorul şi protectorul frumoasei sale surori, Mărioara.
A urmat cursurile primare şi gimnaziale în oraşul natal, iar cele liceale la
cunoscutul Liceu "Nicu Gane" din aceeaşi urbe. Greutăţile materiale au făcut ca
mulţi
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absolvirea liceului să nu poată urma imediat învăţământul superior, care
era, de fapt, ţinta sa, fiind nevoit să lucreze pentru a se întreţine pe el şi a-şi
ajuta familia.
Primul loc de muncă, în perioada februarie - iulie 1936, 1-a avut la
Liceul "Vasile Lupu" din Iaşi, unde a ocupat postul de pedagog, după care, din
noiembrie acelaşi an până în martie 1940, a fost sub-notar la Primăria comunei
Lespezi, judeţul Iaşi, pentru ca în perioada octombrie 1940 - septembrie 1941
să fie pedagog la Liceul "Nicu Gane" din Fălticeni, ocupând apoi, până în
aprilie 1945 postul de secretar al aceleiaşi instituţii, dată la care se transferă pe
aceeaşi funcţie la Liceul Naţional Iaşi, frecventând în acelaşi timp şi cursurile
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza".
Pasiunea de colecţionar (din adolescenţă a început să strângă timbre) şi
preţuitor al valorilor adevărate I-au apropiat de mulţi dintre oamenii de cultură
ieşeni ai timpului. La întâlnirile dintre filatelişti a avut şansa să se cunoască,
între alţii, cu istoricul şi arhivistul Gheorghe Ungureanu, directorul Arhivelor
Statului din Iaşi (pe care le-a condus până în anul 1969), şi acesta pasionat
colecţionar. Cunoaşterea, discuţiile şi alte legături dintre cei doi - unul tânăr,
care după multe dificultăţi bătea la porţile afrrmării, celălalt în plină maturitate
profesională, deşi număra doar 39 de ani, deja unul dintre arhiviştii de mare
valoare, care, cu siguranţă, poate fi socotit cel mai bun arhivist din Moldova
veacului XX - aveau să fie providenţiale pentru Mihai Gheorghiu. Probabil
Gheorghe U ngureanu, cu cel de-al şaselea simţ, a remarcat potenţialul şi
calităţile lui Mihai Gheorghiu şi i-a oferit şansa să lucreze la Arhivele Statului.
Acesta, oarecum surprins de aprecierea şi preţuirea de care se bucura în ochii
unei personalităţi, a acceptat fără a şovăi, intuind că este o mare şansă a vieţii,
iar la 1 aprilie 1946 avea să deschidă uşa Arhivelor ieşene în calitate de
paleograf. Aici s-a integrat repede într-un colectiv care era "dominat" de
personalităţile directorului şi ale sub-directorului, arhivistul şi paleograful
Constantin Turcu, unde lucrau mai tinerii arhivişti, pe atunci, Gheorghe Balica,
Virgil Apostolescu, Rodica Anghel, Gheorghe Robu ...
La Iaşi a intrat în tainele arhivisticii, pe care şi le-a însuşit destul de
repede, astfel că după exact doi ani de la angajare a fost definitivat pe postul de
paleograf, iar la încă un an a fost promovat arhivist. Remarcându-se prin calităţi
profesionale, care i-au dat autoritate în specialitate, la propunerea lui Gheorghe
Ungureanu, Aurelian Sacerdoţeanu, directorul general al Direcţiei Generale a
Arhivelor Statului 1-a numit şeful Secţiei Regionale Bacău a Arhivelor Statului,
înfiinţată la 31 iulie 1951.
La Bacău a luat-o de la zero. Într-un oraş în care nu cunoştea pe nimeni,
a trebuit să pună pe picioare noua instituţie, să-i găsească un sediu, să caute
oameni cu care să lucreze, dar, mai ales, a trebuit să lupte cu destul de multe
adversităţi şi greutăţi atât profesionale, cât şi personale. Deoarece nu avea
locuinţă, până la rezolvarea problemei acesteia, casă îi era tot biroul, la început
în sediul Sfatului Popular Regional Bacău, apoi într-un imobil de pe strada Ada
Marinescu.
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Era un început greu. În Iaşi îşi lăsase soţia Iulia, născută Cocea, cu care
se căsătorise la 14 august 1948, care avea în faţă posibilitatea unei frumoase
cariere universitare, şi căreia i-a găsit, după un timp, loc de muncă în Bacău. La
mai puţin de un an de la numirea ca şef, la 25 iunie 1952, s-a născut unicul lor
fiu, Radu-Mihai. Cu toate acestea nu a abandonat, ci cu mai multă îndârjire, cu
tot mai multe insistenţe căuta să rezolve principalele probleme ale instituţiei:
local cât de cât corespunzător, personal care să înţeleagă menirea Arhivelor,
salvarea, preluarea şi prelucrarea documentelor, organizarea bibliotecii
documentare. În anii cât Mihai Gheorghiu a fost şeful Arhivelor băcăuane, care
din 1952 aveau în subordine şi filiala din Roman, iar din 1953 pe cea din Piatra
Neamţ, acesta şi arhiviştii desfăşurau şi multă activitate la creatorii şi deţinătorii
de arhive din întreaga regiune - de la Pufeşti-Adjud la Broşteni, de la Poiana
Sărată la Boghicea- în medie câte 100-120 de zile pe an. Deplasările se făceau
cu trenul, cu autobuzele IRTA, dar şi cu câte un tractor ori cu căruţa. Rar se
întâmpla ca şeful să aibă norocul să se deplaseze cu câte o Pobedă sau Warşavă
de pe la Întreprinderea Cinematografică, ori altă instituţie regională. În anul
1956 serviciului i s-a repartizat o bicicletă, pe care câte un arhivist o lua în tren,
după care se deplasa prin localităţi pentru a efectua activităţile de îndrumare şi
control.
Pentru a evidenţia parte din problemele Arhivelor băcăuane în primul
deceniu de activitate, vom reda câteva extrase din procesele-verbale de control
efectuate de inspectorii ori directorul de la Bucureşti.
14 martie 1953. Mihai Lăzărescu, inspector în Direcţia Arhivelor
Statului: "Ca local pentru birouri şi depozite, Serviciul ocupă actualmente
parterul imobilului din str. Ada Marinescu nr. 25, având un antret, patru camere,
o bucătărie, un culoar din care o cameră şi bucătăria sunt ocupate pentru locuit
de către şeful Serviciului tov. Gheorghiu. La subsol mai posedă o cameră bună
de 3/3 m, în care au depozitat parte din arhivă şi două camere neterminate, plus
două spălătorii foarte mici şi o boxă.
Camerele de la subsol trebuie tencuite şi podite, iar cele două spălătorii
trebuiesc demolate şi camerele amenajate pentru depozit. În subsol mai sunt alte
trei camere deţinute de Statistică, care ocupă etajele I şi II ale clădirii. Spaţiul
pentru depozitarea arhivelor, mai ales cu cele două camere de la subsol şi cele
două spălătorii neterminate şi neamenajate, se poate spune că nu există.
Fondurile preluate până în prezent, puţine la număr - ocupă camera
1
terminată de la subsol şi depozitate prin birouri, antret sau culoar" .
23 decembrie 1953. Munteanu Radu, inspector în Direcţia Arhivelor
Statului: "Unităţii îi mai fusese repartizat un local compus din patru camere şi
două antrete, care la data luării în primire avea două camere ocupate de tov. ing.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Arhivele Naţionale Bacău, d. 20/1953-1961 (Registru pentru
procese-verbale de inspecţii), f. 1.
1
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Agronom Cărare. Tov. Şef Gheorghiu M. a făcut dese intervenţii pe lângă
Spaţiu Locativ al oraşului, la Sfatul Popular Regional, la Sfatul Popular
Orăşenesc şi cerând ajutorul Comitetului de Partid al oraşului pentru a fi mutat
din imobil tov. Cărare. Cu toate acestea, până la data de 8 iunie (deşi trecuse
mai bine de o lună de la preluarea imobilului), tov. Cărare continua să locuiască
în imobil. La data de 9 iunie 1953, Şeful Serviciului a fost convocat la o şedinţă
în cabinetul tov. preşedinte al Sfatului Popular oraş, unde erau prezenţi:
Preşedintele Sfatului tov. Levinţ, tov. Baran Ilie - secretarul Comitetului de
Partid oraş, delegatul Spaţiului Locativ, un lt. maj. de Securitate şi
Comandantul unei unităţi militare. Toţi aceştia au cerut tov. Gheorghiu să deie
pe termen de trei săptămâni cele două camere din imobilul de pe str. Oituz nr.
81, pentru a deservi temporar o unitate militară. Şeful Serv. s-a opus a ceda
aceste camere şi din relatarea tov. Gheorghiu, discuţiile au durat circa o oră.
Văzând tov. Gheorghiu M. nu cedează, tov. preş. Levinţ, împreună cu secretarul
Partidului pe oraş şi-au luat angajament solemn, că după o lună, la 9 iulie 1953,
Serv. Arh. Stat va intra în posesia întregului imobil de pe Oituz, eliberat
complet de locatari.
Au trecut de la data înţelegerii peste şase luni şi localul încă n-a fost
predat Serv. Arh. Stat, cu toate insistenţele scrise şi verbale ale tov. Gheorghiu
M. Consider necesar ca Dir. Reg. M.A.I. să rezolve de urgenţă situaţia mai sus
arătată, în sensul ca acest local să revină în întregime Serv. Arh. Stat. pentru a
putea instala rafturile în el şi a aranja arhivele ce sunt stivuite în diferite
locuri" 2• Localul respectiv nu a fost dat efectiv niciodată Arhivelor.
7 mai 1954. 1. Ionaşcu, director adjunct al Arhivelor Statului: "Am
rămas surprins când am constatat că personalul, în loc să lucreze pentru deplina
ordonare şi evidenţă a materialelor documentare din arhivă, leagă şi transportă
cu braţele pachete de dosare în hol, pentru ca de aici să fie încărcate în
camioane şi duse într-un alt local impropriu şi insuficient din str. Donca Simo
12, deoarece localul din str. Ada Marinescu 27 a primit din partea Sfatului
Popular Orăşenesc destinaţia de bloc pentru oamenii muncii (care aveau o
anume poziţie pe scara politică- n.red.).
Tov. M. Gheorghiu mi-a relatat că a căutat stăruitor să convingă
organele puterii locale că noul local atribuit nu corespunde pentru Arhive,
fiindcă cele cinci camere sunt la mansardă, sunt mici şi cu pereţii neregulaţi din
cauza acoperişului gen vilă cu tot felul de zig-zag-uri şi variaţiuni de linii, ceea
ce nu permite aşezarea rafturilor. A mai arătat că siguranţa contra incendiului
este foarte redusă, că pardoselele şubrede nu vor putea susţine greutăţi de mii de
kg şi se pot prăbuşi, că pe scara îngustă de lemn nu se pot urca birourile etc.,

2

Ibidem, f. 12.
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dar toate argumentele invocate n-au avut niciun efect favorabil, răspunzându-i
se foarte dur şi intransigent să se mute imediat.
Am vizitat, împreună cu tov. Gheorghiu şi Petrilă, noul local din Donca
Simo 12 şi am constatat justeţea obiecţiunilor ridicate de şeful serviciului.
Parterul, care ar fi fost mai potrivit pentru arhive, a fost repartizat Serv.
Regional de Statistică. În curte există un grajd în dărăpănare, unde au fost şi
cocine de porci, se văd aici găuri de şobolani, care desigur vor putea trece şi în
subso lui clădirii, unde sunt 3 camere rezervate tot pentru arhive. Am atras
atenţia să se ia măsuri de siguranţă, dacă se vor plasa aici unele materiale. Toate
camerele de la mansardă au nevoie de reparaţii, căci în multe locuri tencuielile
sunt căzute, uşile trebuie vopsite şi revizuite lipsindu-le mânerele etc. Dar mai
ales este nevoie de o spoire generală a pereţilor, care sunt aproape negri de fum,
sobele trebuie reparate. Tov. Gheorghiu va face de urgenţă intervenţii scrise la
Direcţia Reg. M.A.I. pentru a se dispune începerea lucrărilor de reparaţiuni şi
zugrăveli. Totodată, va raporta de măsurile luate în această privinţă şi stadiul
lucrărilor" 3 .

15 iulie 1954. Mihai Lăzărescu: "Această evacuare ce s-a făcut cu
Serv. Arhivelor Statului Bacău o consider ca o desconsiderare totală a muncii şi
a scopului ce-l are această instituţie, de către organele locale care au hotărât
mutarea. În noul local Serv. Arhivelor Statului nu numai că nu-şi poate executa
planul şi dezvolta activitatea de prelucrarea materialului arhivistic de la diverse
instituţii şi întreprinderi, dar nici materialul ce deţin nu poate fi cazat fie din
cauză că etajul mansardă nu suportă greutatea arhivei fără o ameninţare cu
prăbuşirea peste cei de la parter, fie din cauză că acoperişul este spart în foarte
multe părţi, iar apa ploii ameninţă distrugerea materialului arhivistic depozitat.
Camera luată la mansardă samavolnic de Dir. Reg. de Statistică
micşorează şi mai mult spaţiul şi, totodată, trecerea salariaţilor acelei Direcţii
sau a străinilor ce au legătură cu ea prin sala în care Serv. Arhivelor a fost
obligat a depozita material arhivistic. Nu se poate garanta de securitatea acelui
material. De asemenea, spaţiul a fost diminuat şi prin cazarea familiei tov.
Gheorghiu M., şeful Serviciului, evacuat, căruia ar fi trebuit să i se acorde alt
spaţiu. Pentru toate acestea, Direcţia M.A.I. Bacău, în competenta căreia cade
sarcina asigurării de spaţiu corespunzător pentru buna dezvoltare şi a
Serviciului Arhivelor Statului, este rugată să dispună în primul rând pentru
repararea acoperişului şi evacuarea Dir. Reg. de Statistică din camera ce au
ocupat-o samavolnic la etaj, iar pentru mai târziu să studieze atribuirea unui
local corespunzător scopului Serviciului Arhivelor Statului.

3

Ibidem, f. 15v.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

557

De asemenea, să spnJme stăruinţa tov. Gheorghiu M. pentru a i se
repartiza locuinţă, deoarece pregătirea menajului în incinta depozitului de
4
arhivă constituie un iminent pericol de incendiu" •
27 noiembrie 1954. "În zilele de 25 şi 27 noiembrie 1954, subsemnatul
Vasile Maciu, directorul Arhivelor Statului, am controlat activitatea Serviciului
Arhivelor Statului din Bacău, constituind următoarele:
Localul în care funcţionează Serviciul este cu totul nepotrivit pentru
ducerea muncii în condiţiuni acceptabile. De aproape şase luni, Serviciul a fost
mutat în mansarda unei clădiri din str. Donca Simo nr. 12, care, atât ca întindere
cât şi ca soliditate este absolut necorespunzătoare. Menţionez că şi şeful
Serviciului, tov. M. Gheorghiu, a fost mutat într-o cameră din spaţiul Arhivelor,
ducând el însuşi viaţa grea şi strâmtorând în felul acesta şi munca arhivistică.
Împreună cu tov. M. Gheorghiu am mers la Sfatul Popular Regional, unde am
arătat tov. secretar necesitatea de a se da un local potrivit Serviciului Arhivelor
Statului. Pentru acelaşi motiv am mers şi la Comitetul de Partid Regional, unde,
negăsind pe niciunul dintre tov. secretari, care erau plecaţi în regiune, am
discutat cu tov. Ursu, responsabilul administrativ cu clădirile al Comitetului,
cerându-i să sprijine munca noastră. În ambele locuri ni s-a promis că se va
stărui pentru a se da Serviciului Arhivelor Statului din Bacău o clădire
corespunzătoare.

Am stat de vorbă cu fiecare dintre membrii colectivului în parte şi apoi
am asistat la o şedinţă de analiza muncii pe ultimele două luni a Serviciului,
luând eu însumi cuvântul şi dând îndrumările necesare pentru îmbunătăţirea
muncn.
Trasez ca sarcini întregului colectiv şi în special şefului Serviciului să
stăruie mai departe pentru a obţine un nou local şi să încadreze cu personalul
corespunzător, cât mai curând, cele două posturi vacante la Bacău şi postul de
îngrijitor la Piatra Neamţ.
Apreciez spiritul de colaborare care există în acest colectiv, însă cer ca
spiritul critic şi autocriticile să fie mai dezvoltate, pentru ca lipsurile ivite în
procesul activităţii să poată fi înlăturate fără intervenţii din afară.
În concluzie, socot că, deşi luptă cu greutăţile mari, colectivul
Serviciului Arhivelor Statului din Bacău duce o muncă pozitivă şi că am
convingerea că va reuşi să-şi îmbunătăţească repede şi simţitor munca.
Menţionez că în ziua de 26 noiembrie 1954, însoţit de tov. M.
Gheorghiu, şeful Serviciului, am controlat activitatea filialei Piatra Neamţ,
declarându-mă mulţumit, în general, de constatările făcute.
Bacău, 27 noiembrie 1954, Vasile Maciu"5 .
4

5

Ibidem, f. 17.
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24 iunie 1955. Mihai Lăzărescu: "Serviciul este cazat într-un imobil
din Calea Oituz nr. 27, din care deţine 3 camere pentru birouri şi în apropriere o
magazie de cea 50 m. p. pentru depozit, care este însă ocupată cu material până
la refuz. În privinţa spaţiului de depozitare noua achiziţie a imobilului nu a
rezolvat deloc, rămânând o preocupare şi pe viitor pentru Direcţia Regională
M.A.I. şi trebuind a fi rezolvată cât mai urgent, pentru că Serviciul nu mai poate
lua nici cea mai mică cantitate de arhive şi sunt f. multe fonduri care se distrug
şi care trebuie preluate neîntârziat"6 . Treptat, pe parcursul mai multor ani, din
imobilul respectiv, apoi din cealaltă clădire din aceeaşi curte au fost preluate
toate camerele acestora pentru depozite, birouri şi bibliotecă şi a fost sediul
instituţiei între anii 1955-1995.
13 iulie 1957. Ion Comănescu, şeful Serviciului Organizare şi
Metodică din Direcţia Arhivelor Statului: "Însoţit de tov. Gheorghiu M. am
vizitat localul din str. I.C. Frimu nr. 5 7 , în care urmează să se mute serviciul şi
care este deţinut în prezent de Miliţia regională Bacău. Localul este central,
sănătos, fiind compus din 6 camere mari şi 4 mai mici, oferind condiţii bune
pentru funcţionarea serviciului şi depozitarea materialelor documentare.
Imobilul menţionat nu are nevoie de reparaţii decât la camerele în care se află în
prezent arhiva de stare civilă, exemplarul II pe intervalul 1882-1952, păstrată de
Miliţia regională. Înainte de a se muta serviciul în noul local trebuie ca să se
tencuiască plafoanele camerelor menţionate, fiind netencuite şi să se spoiască
înainte de a se monta rafturile.
Tov. Gheorghiu M. va stărui la Direcţia Reg. M.A.I. să construiască
rafturile dacă se poate înainte de a se muta pentru a nu mai ţine arhiva pe jos.
La mutarea în noul local va depozita în primul rând arhiva preluată
recent de la Steaua Roşie, care este ţinută într-o magazie de scânduri fără nicio
siguranţă în curtea actualului imobil.
În genere, activitatea serviciului, ţinând seama de lipsurile semnalate, se
în condiţii bune. Tov. Gheorghiu M. a izbutit să facă cunoscută
instituţia Arhivelor Statului din oraşul Bacău ca instituţie de cultură, care
este solicitată deseori În diferite ocazii. Pentru popularizarea instituţiei o
parte din colectivul serviciului, şi anume tov. Gheorghiu M. şi Ciută Ioan,
au scris numeroase articole În presa locală, În care s-a arătat importanţa
materialelor documentare şi a Arhivelor Statului deţinătoarea acestor
desfăşoară

6

Ibidem, f. 22.

Clădirea respectivă nu a fost dată atunci Arhivelor, dar întâmplarea face ca din aceasta să-i fie
destinate, în anul 1983, 4 camere la parter, în anul 1990 să fie preluată în întregime, iar în anii
1994-1995 i s-a făcut reparaţia capitală şi a fost legată arhitectural şi funcţional de imobilul
construit în anii 1992-1994 pentru depozite de arhivă, iar de atunci este sediul Arhivelor
7

Naţionale Bacău.
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materiale. În scopul arătării importanţei materialelor din arhive s-au ţinut,
la staţia de Radioficare Bacău, 2 comunicări de către şeful serviciului.
Direcţia Regională M.A.I. Bacău sprijină, cu toată înţelegerea, Serviciul
Arhivelor Statului din punct de vedere materia1'' 8 .
19 august 1961. Mihai Lăzărescu, Mihai Statie şi Vasile Nicula din
Direcţia Generală a Arhivelor Statului: "Se constată că Serviciul Regional a
făcut progrese în ce priveşte păstrarea materialelor documentare prin mărirea
spaţiului de depozitare şi prin amenajarea lor cu rafturi, în care s-au aranjat
materialele documentare, care din lipsă de spaţiu erau îngrămădite şi depozitate
în stive pe jos.
S-au completat fondurile preluate anterior de serviciu şi s-au întocmit
evidenţe pentru toate materialele documentare ce deţin.
De asemenea, în urma stăruinţelor depuse de şeful serviciului şi cu
sprijinul Direcţiei Regionale M.A.I. s-a realizat lărgirea spaţiului de depozitare
la filiala Roman, prin mutarea şefului din incinta filialei, iar la Piatra Neamţ s-a
repartizat chiriaşului existent un spaţiu în imobilele atribuite M.A.I.
S-au obţinut rezultate bune şi la unele organizaţii socialiste în munca de
arhivă, datorită îndrumărilor date de lucrătorii Arhivelor Statului" 9 .

Mihai Gheorghiu lângă
din str. Oituz nr. 27

8

9

clădirea

Mihai Gheorghiu între Mihai Rachieru
Ioan Nacu, şeful Arhivelor din P. Neamţ

Arhivele Naţionale Bacău, fond Arhivele Naţionale Bacău, d. 20/ 1953-1961 f. 33, 36.
Ibidem, f. 37.
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Pentru bunele rezultate în propria-i activitate, dar şi cea a colectivului pe
care-1 conducea, Mihai Gheorghiu era apreciat corect de conducerea Direcţiei
Generale a Arhivelor Statului. Era foarte riguros în muncă, avea grijă ca toate
lucrările să fie executate corect şi în termenele stabilite, transmitea toate
situaţiile solicitate la centru cu punctualitate, fosta secretară, Mariana Perju, în
discuţiile pe care le aveam cu dumneaei referitoare la fostul ei şef, apreciindu-1
pentru totala sa implicare în activitatea instituţiei, pentru faptul că nu a întârziat
niciodată vreo lucrare şi era deosebit de meticulos în tot ceea ce făcea . Pe de
altă parte, era apreciat şi pentru faptul că "în controlul ce face urmăreşte nu
numai să constate abaterile de orice fel, ci caută să dea şi un ajutor practic
pentru pregătirea profesională a funcţionarilor, întărirea disciplinei şi ridicarea
calităţii muncii" 10 •
O altă recunoaştere a profesionalismului lui Mihai Gheorghiu a fost
trimiterea sa într-o delegaţie, în august 1957, pentru un schimb de experienţă la
Arhivele de Stat din Bulgaria, unde a prezentat aspecte referitoare la practica
arhivistică românească, precum şi unele documente referitoare la relaţiile
române-bulgare de-a lungul timpului.
În deplasările prin regiune pentru control pe linie de arhivă era atent şi la
alte aspecte: a identificat numeroase cărţi care au intrat în evidenţa bibliotecii
documentare a instituţiei, iar la un moment dat a identificat o armură medievală,
pe care a adus-o la Bacău şi a predat-o prietenului său Iulian Antonescu,
directorul Muzeului Regional de Istorie Bacău . Este şi în prezent singura piesă
de acest fel din muzeul băcăuan.
1

•

•

Expozitie cu 'documente arhivi.stice
I~ri dimineaUi, tn localul Muzeului
regional din Bacău a fost deschisă , o
.expozitie arhivislică, intitulată .Materialele documentare de la Arhivele
statului tn' slujba' cercetlliilor· ŞtiinH·
fi ce si educatiei· patriotice •; orqanitat.l
in cinstea Congresului al .lV-lea al
partidului..
,
La fes.tivilalea tie deschidere a PM·
ticipal şi tovar~ul Virgil Filimon. vi·
cepreşediilte -~1 Comlt~tului executiv
.şl Statului popular regional a,f:&u,
,precum şi alU .activişti de partid si de
stat, repr,zentanti ai lutittiUUor eul·
turale, cadre didactice.

10

Cuvintul de deschidere a fost rostit
de tovarăşul Mihai Ghcorghiu, direc;·
torul .Serviciului regiona_1 al Arhivelor statului, care a relevat sprijinul
·acordat de organele locale de partid şi
de- stat pe'n trti deschiderea ·primei u•
·poziUi 'arhivistlce din regiune, precum
si importanta pC! care aceasta o are tn
cunoaşterea trecutului patriei noastre
d~ cltre oamenii' muncii. C:.i pr•ztnU
au vizitat apoi expozitia.· dupl eate ft?.
regialrtll de vtzitltori au fott lnscrilll
primele nume.
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De asemenea, prin cultivarea pasiunii
sale pentru filatelie, dar nu numai, era în relaţii
apropiate cu mulţi dintre intelectualii Bacăului
anilor '50-' 60. S-a implicat, atât cât i-a stat în
putinţă, în viaţa culturală a oraşului şi regiunii
Bacău prin înfiinţarea filialei locale a Societăţii
de Ştiinţe Istorice şi Filologice, pe care a
condus-o până la dispariţia sa prematură, a
coordonat activităţile dedicate împlinirii a 50
de ani de la Răscoala din 1907, inclusiv prin
publicarea unui volum în care a avut un articol,
a organizat, în iulie 1965, "prima expoziţie
11
arhivistică din regiune" , a publicat câteva
articole în presa locală, a susţinut numeroase
conferinţe, fiind un bun orator, iar împreună cu
doctorul Valeriu S. Neaga (şi el pasionat
filatelist, dar nu numai) a întocmit Istoricul
Spitalului Unificat Bacău, lucrare fmalizată în

anul 1965, aflată în manuscris.
Multe se pot spune despre Mihai Gheorghiu - profesionist, preţuitor al
valorilor culturale româneşti, colecţionar şi expert în fi.latelie, bun conducător,
familist desăvârsit
, - , dar ceea ce 1-a caracterizat îndeosebi a fost nobletea
,
sufletească şi în comportament, fiind considerat, de către cei care 1-au cunoscut,
un gentelman în adevăratul sens al cuvântului.
Din păcate, marea sa inimă a obosit prea repede şi nu i-a dat
posibilitatea să-şi fmalizeze multe dintre proiectele sale, să se dedice mai mult
familiei, să-şi vadă feciorul realizat, să ... A încetat să mai bată în ziua de 16
ianuarie 1969. Abia intrase într-al cincizeci şi cincilea an al vieţii ...
Deşi nu l-am cunoscut personal, eu fiind în primul an de liceu la Oneşti
când Mihai Gheorghiu s-a pensionat, din documentele de cancelarie păstrate de
Arhivele Naţionale Bacău şi din relatările de-a lungul timpului ale celor cu care
a lucrat ori a colaborat am reuşit să cunosc, în bună măsură, personalitatea,
acestuia, iar acest fapt m-a făcut să-1 preţuiesc poate la fel de mult ca şi cum aş
fi lucrat sub îndrumarea sa. Poate, prin unele dintre realizările generaţiilor de
astăzi de la Arhivele băcăuane, am reuşit să împlinim câteva dintre dorinţele
celui omagiat: construirea unei clădiri cu destinaţie specială pentru păstrarea
documentelor care să ne ateste existenţa sub diverse forme, dotări destul de
bune - laboratoare şi ateliere specifice -, îmbogăţirea continuă a zestrei
11

Ziarul "Steagul Roşu" din 17 iulie 1965.
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documentare, punerea în valoare a informaţiilor documentare prin publicare a
numeroase volume, studii şi articole, dar şi un colectiv de profesionişti.
La centenarul naşterii celui care a fost întâiul conducător al Arhivelor
Statului Bacău şi care vreme de 15 ani s-a confundat cu instituţia pe care a
condus-o, se cuvine să ne plecăm, cu recunoştinţă, în faţa memoriei sale pentru
tot ceea ce a făcut şi a însemnat pentru Arhive, oraşul şi regiunea Bacău.

Fostul local al Spitalului Bacău care se afla pe actualul bulevard Unirii,
la intersecţia cu str. 9 Mai (Pompierii vechi).
(Imagine din Istoricul Spitalului Unificat Bacău)
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OMAGIU PENTRU UN MARE OM: MIHAI GHEORGHIU
Dr. Ioan CIUTĂ
în parte zbuciumată, realizată la dimensiunile epocii cu
satisfacţii şi neîmpliniri.
Născut la 1O decembrie 1914 în oraşul Fălticeni, din părinţii Mihai şi
Leontina, Mihai Gheorghiu avea să întruchipeze spiritul povestitorului Ion
Creangă, al prozatorului Mihail Sadoveanu şi al criticului şi istoricului literar
Eugen Lovinescu, cu al cărui nepot - Horia Lovinescu -, Mihai Gheorghiu era
văr primar. Anii de şcoală i-a urmat în urbea natală la prestigiosul Liceu "Nicu
Gane". Fiul chestorului de poliţie, rămas orfan de copil, a fost nevoit să se
întreţină cu greu, în adolescenţă ca pedagog şi mai târziu ca secretar la propriul
liceu.
Ieşit din adolescenţă şi-a îndreptat paşii spre capitala Moldovei, ca
student la Facultatea de Drept a Universităţii "ALI. Cuza", angajat fiind,
totodată, ca paleograf, apoi arhivist la Arhivele Statului Iaşi. Aici, avea să aibă
ca mentori pe "patriarhul" Arhivelor Moldovei, Gheorghe Ungureanu şi pe
iscoditorul de documente vechi, prof. Constantin Turcu, alături de colegii:
Georgeta şi Rodica Anghel, Gh. Balica, Virgil Apostolescu, Gh. Robu, Adrian
Pricop, cu care au format o grupare de arhivişti de excepţie disipaţi în întreaga
O

viaţă trăită,

Moldovă.

Între timp, la 14 august 1948, Mihai Gheorghiu şi-a realizat şi latura
matrimonială, prin căsătoria cu asistenta univ. chimist Iulia Cocea, fiica
revizorului şcolar Panait Cocea din Roman, iar la 25 iunie 1952 au devenit
părinţi, în viaţa lor apărând Radu-Mihai.
Odată cu noua împărţire administrativ-teritorială din 1950 (raioane şi
regiuni) şi instituţia Arhivelor Statului a cunoscut reorganizări, prin înfiinţarea
de secţii regionale, iar de la Arhivele Statului din Iaşi au fost transferaţi câţiva
arhivişti în centrele regionale din Moldova unde au întemeiat şi condus
structurile locale: la Bacău, Mihai Gheorghiu; Botoşani, Adrian Pricop;
Suceava, Gh. Robu.
Sosit la Bacău, Mihai Gheorghiu, a fost confruntat cu suficiente
probleme, mai ales de spaţiu, deşi Arhivele Statului erau pendinte de Ministerul
Afacerilor Interne. La început, a trebuit să funcţioneze în câteva încăperi din
sediul Sfatului Popular Regional; ulterior s-a repartizat o încăpere improprie de
pe strada Ada Marinescu (azi Războieni) apoi o mansardă de pe strada Donca
Simo 12 (azi Trotuş), împreună cu Direcţia de Statistică şi Controlul de Stat, iar
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mai târziu, pe strada Oituz 27, unde dispunea şi de un spaţiu - un garaj, pentru
adăpostirea şi prelucrarea mai ales a arhivelor de stare civilă (mitrici, registre de
născuţi, căsătoriţi, decedaţi). Pe parcursul acelor căutări de spaţii pentru
păstrarea arhivelor, lui Mihai Gheorghiu i s-a deteriorat starea de sănătate, fiind
nevoit să se prezinte periodic la control, ceea ce-i era cu totul incomod, pentru
ca la începutul anului 1966 să se pensioneze pe caz de boală
Numărul arhiviştilor şi arhivarilor a crescut treptat, activitatea lor
constând, la început, în lucrări de inventariere de documente de stare civilă,
preluări de fonduri arhivistice, fişări, selecţionări. Concomitent s-a organizat şi
o minibibliotecă, prin aducerea de pe teren ale unor cărţi de valoare. În mare
măsură, activitatea se reducea la îndrumarea pe teren a unităţilor creatoare de
arhive (păstrare, evidenţă, selecţionare).
În paralel cu activitatea de Şef al Arhivelor Statului Bacău, Mihai
Gheorghiu a desfăşurat şi multiple acţiuni colaterale.
a) Activităţi Cultural Sociale. În cadrul Societăţii pentru Răspândirea
Ştiinţei şi Culturii (S.R.S.C.) a deţinut funcţia de vicepreşedinte, alături de
preşedintele dr. Stelian Popa şi activistul cultural Ioan Micu, antrenând mulţi
membri din rândurile intelectualilor băcăuani. Orator de marcă, Mihai
Gheorghiu a întocmit şi expus numeroase conferinţe în rândurile tuturor
categoriilor de oameni ai muncii, popularizând atât importanţa arhivelor practică şi ştiinţifică, dar şi realizările pe plan local şi naţional.
b) Arhivistul Mihai Gheorghiu a iniţiat şi înfiinţat, la Bacău, Societatea
de Ştiinţe Istorice şi Filologice (S.S.I.F), coordonată la nivel naţional de către
conf. univ. Emil Boldan- Bucureşti. Alături de profesorii Panait Oprea, Florin
Stănculescu, Gh. Tomescu, Marin Cosmescu-Delasabar, Jean Ciută (secretar
ştiinţific), Beatrice Gheorghiu, Constantin Mardare, Dumitru Zaharia, Petre
Ciobanu ş.a. Mihai Gheorghiu a condus Filiala SSIF, în calitate de preşedinte,
cu rezultate notabile. Unii dintre membri au întocmit şi publicat articole de
specialitate (istorie, literatură) în revistele SSIF ("Articole şi Studii de Istorie şi
Limbă şi Literatură"). SSIF, în timpul prezidenţiatului lui Mihai Gheorghiu îşi
extinsese activitatea în toată regiunea Bacău -Oneşti, Piatra Neamţ, Roman şi
chiar în unele localităţi rurale, având zeci de cotizanţi şi participanţi activi:
profesori, ingineri, medici.
c) Colaborând cu oameni de cultură, Mihai Gheorghiu a iniţiat, în 1957,
aniversarea semicentenarului Răscoalei din 1907, întocrnind volumul intitulat
Azi, visul lor e faptă, în colaborare cu Casa Creaţiei Populare a Regiunii Bacău.
În acesta a publicat articolul-cadru, însoţit de fotocopii după documente de
arhivă. Aniversarea celor 50 ani a fost sprijinită efectiv de către Mihai
Gheorghiu şi arhiviştii din subordine.
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a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice. De la stânga la dreapta:
Mihai Gheorghiu, Constantin Mardare, Dumitru Zaharia, Petre Ciobanu,
Marin Cosmescu-Delasabar, Valerica Prodan, Ioan Ciută

1966 -

Şedinţă

d) Mihai Gheorghiu 1-a cunoscut şi a colaborat şi cu autorul Istoria
Teatrului, cercetătorul Ioan Masoff, cu care a discutat cu privire la întocmirea şi
publicarea unui volum dedicat mişcării teatrale băcăuane , pentru care şi
prelirninase o schiţă de studiu. Din păcate, planul nu a mai prins viaţă, dată
fiind apropierea pensionării, pe caz de boală, lăsându-mi mie documentele
referitoare la problemă, pe care l-am folosit în articolul publicat în "Limba şi
Literatura română" , vol. VII, 1963.
e) O preocupare adiacentă a juristului şi arhivistului Mihai Gheorghiu a
fost filatelia, fiind posesorul unei valoroase colecţii de mărci poştale. A
colaborat în acest sens cu filateliştii dr. Valeriu Neaga, Ioan şi Sanda Lazan,
tânărul Viorel Arghir etc.
În noiembrie 1963, la Bacău, s-a organizat "Ziua Mărcii Poştale
Române", prilej cu care s-au acordat premii şi diplome lui Valeriu Neaga,
Mihai Gheorghiu, Ioan şi Sanda Lazan. La cinematograful Tineretului Bacău, în
faţa unui numeros public, a conferenţiat preşedintele Filialei SSIF Bacău, Mihai
Gheorghiu, despre "succesele filateliei noastre pe plan internaţional şi prestigiul
de care se bucură mărcile poştale româneşti peste hotare" (Ziarul "Steagul
Roşu" , Bacău, 19 noiembrie 1963).
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În puţinii ani de pensie se interesa curent de evoluţia activităţii
arhivistice şi cultural-ştiiţifice a Bacăului.
La 16 ianuarie 1969, cu tot tratamentul administrat, inima i-a cedat,
lăsând dureri insurmontabile în juru-i. Funeraliile i-au fost organizate în Iaşiul
de unde venise, într-un cadru familial.
La centenarul naşterii sale putem aminti de un om de valoare deosebită
pentru spiritualitatea băcăuană.

O altă imagine de la

aceeaşi şedinţă
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GÂNDURI DESPRE FOSTUL MEU ŞEF,
MIHAI GHEORGHIU
Emilia CHIRIACESCU
În 1951 s-au înfiinţat filiale ale Arhivelor Statului în toate reşedinţele de
regiuni (acolo unde nu erau), iar apoi în oraşele foste reşedinţă de judeţ. La
Bacău a fost numit şef Gheorghiu Mihai, transferat de la Arhivele Statului Iaşi.
Organizarea instituţiei a fost foarte anevoioasă, din cauza lipsurilor de
tot felul, fiind la puţin timp după război. În primul rând, instituţia nu a avut
local. I s-au dat 2 camere pe str. Ada Marinescu, la subsol, unde mai era şi
Biblioteca comunală. Acolo, împreună cu un arhivar, Costin Mardare, care
lucrase la Prefectura judeţului Bacău, s-au cărat cu roaba arhivele instituţiilor
desfiinţate, fără a fi inventariate. Apoi, s-au repartizat 3-4 camere la mansarda
unei clădiri de pe str. Donca Simo, la parterul căreia funcţiona Direcţia de
Statistică. Tot la acelaşi nivel cu Arhivele, Mihai Gheorghiu cu familia locuia,
cu chirie, în 2 camere.
În anul 1955, a urmat mutarea în str. Oituz nr 27 în locul unor lucrători
MAI, cărora li s-au dat apartamente la bloc, ocupând, în final, ambele clădiri
din acea curte foste proprietate Milcovici (locuinţă şi Fabrica de casânci), care
le-a cedat Direcţiei Regionale Bacău a MAI pentru a funcţiona în acestea
Arhivele Statului Bacău.
Mihai Gheorghiu era un om bun la suflet, săritor, ajuta pe oricine-i cerea
sprijinul, o învoire, căci la unii începuse să vină copiii. Nu supăra pe nimeni, nu
era ranchiunos. Aşa era firea lui. Uneori dumnealui era ofensat, dar nu riposta
cu aceeaşi monedă. Avea o educaţie aleasă, ştia să se poarte deosebit de fiumos
în orice împrejurare şi cu oncme.
Era volubil, îi plăcea anturajul elevat, îşi făcuse mulţi prieteni de la
Filiala de filatelie: avocat Nemţeanu şi dr. Neaga, filatelişti şi ei şi încă mulţi
alţii. Colecţia lui de timbre era printre cele mai bune şi mai complete. Colecţia a
rămas fiului său, Radu, care n-a mai continuat s-o completeze, căci necesita o
investiţie de bani pe care nu-i avea, el fiind ajutat foarte mult în studenţie de
cele două surori din partea mamei, Victoria Ioan, director adjunct al Bibliotecii
Universitare Iaşi şi Emilia Cocea, prof. de matematică la un liceu ieşean.
În perioada cât Mihai Gheorghiu a fost şef, accentul se punea pe
evidenţă, inventarierea fondurilor din depozite şi îndrumare şi control în
regiune. Cercetarea ştiinţifică, era sporadică, făcută de cei care voiau să se
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evidenţieze, iar el, fiind şi cardiac, nu mai avea putere şi pentru această
activitate. Scria ocazional, când se sărbătorea un eveniment istoric, la câte o
aniversare.
Pe linie profesională, s-a străduit să îndeplinească ordinele ce veneau de
la Bucureşti, să extindă spaţiul de depozitare, să preia cât mai multe documente.
Chiar a fost vorba şi de construcţia unui local special pentru Arhive, dar nu s-a
convenit asupra terenului, dându-se vina pe el, că nu a vrut să accepte. Nu cred
că aşa a fost, ci altele erau dedesubturile.
Se făcea mult teren, de la care nu se sustrăgea, având fiecare planul
nostru. 1 s-au făcut multe şicane, fără a fi vinovat, dar a trecut cu bine prin toate.
Numai de accidentul vascular nu a putut scăpa. Putem spune că a fost cea mai
liniştită şi armonioasă perioadă de la această instituţie. După el a început apoi
agitaţia, suspicionări, atmosfera în colectiv a devenit din ce în ce mai proastă.

Mihai Gheorghiu, deja pensionat, în mijlocul colectivului Arhivelor Statului

Bacău

Mai avea un obicei foarte plăcut, acela de a face fotografii, unele din
care ne amintesc de trecerea noastră prin această instituţie.
Se muncea cu conştiinciozitate şi responsabilitate, ştiind că nimeni nu te
nedreptăţeşte. Dacă exista o nedumerire asupra vreunei probleme, te puteai
consulta cu dumnealui în modul cel mai colegial. Era apropiat de oameni, îi
puţinele mărturii
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respecta, îi ajuta la nevoie şi nimeni nu ar fi îndrăznit să nu execute un ordin, să
nu îndeplinească o sarcină pe care o avea.
Pe mine m-a ajutat la încadrare, în sensul că a fost de acord cu venirea
mea în această instituţie, trimiţând la timp dosarul la Bucureşti şi anunţându-mă
când a venit aprobarea. Şi la fel a procedat şi cu următorii noi angajaţi, fie
arhivişti, arhivari sau oameni de serviciu, fără a aştepta ceva în schimb, de la
noi. Din acest punct de vedere, pot spune că era foarte corect şi nu îngăduia ca
nimeni să facă vreo ilegalitate.
Pe de altă parte, era atent cu evenimentele din viaţa fiecăruia dintre noi,
îi plăcea să-şi sărbătorească ziua onomastică, la care într-un an, ne-a invita la
dumnealui, în apartamentul din Aleea Parcului. Fiind o fire foarte veselă, era o
gazdă primitoare, crea atmosferă prietenoasă şi toţi ne simţeam foarte bine.
De asemenea, a fost şi un bun familist, atent cu soţia sa, Iulia, chimist la
Sanepid, pe care o ajuta la cât îi stătea în putinţă, îl scotea la plimbare pe
Răducu, de care era tare mândru, ca orice tată care are băiat.
Din păcate, boala nu i-a dat răgazul să îşi ducă la îndeplinire planurile
profesionale şi personale pe care şi le făcuse, să-şi vadă împlinirea fiului, să-şi
cunoască nepoata ...
A lăsat în urmă o instituţie pusă pe picioare şi o amintire frumoasă celor
care 1-au cunoscut şi cu care a colaborat.
La centenarul naşterii, un gând bun şi o lacrimă pentru Mihai
Gheorghiu, un DOMN cu adevărat.
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MIHAI GHEORGHIU,
PRIMUL MEU DIRECTOR- UN MARE DOMN
Conf. univ. dr. Mihai RACHIERU
În viaţă, fiecare dintre noi avem sau am avut un mentor. Personal nu pot
să uit că datorită profesorului meu de istorie, Domnul ltcuş, de la Liceul "Ştefan
cel Mare" din Suceava, am îndrăgit istoria, iar fosta mea profesoară de istorie
contemporană Janeta Benditer de la Iaşi m-a determinat să merg la Arhivele de
la Bacău. Nu pot să uit că Gheorghe Titileanu, fost director general al Arhivelor
din România, m-a numit director al Arhivelor din judeţul Prahova în 1968.
Mihai Gheorghiu, primul meu director la Bacău, când am început munca
în arhive, mi-a fost mai mult decât un mentor.
La terminarea facultăţii, în anul 1963, am fost repartizat la Arhivele
Statului din Bacău. Recunosc, nu ştiam prea multe lucruri despre arhive şi nici
despre oraşul lui Bacovia. Odată ajuns la Bacău m-am trezit în mijlocul unui
colectiv deosebit condus de directorul Mihai Gheorghiu. A fost o primire
obişnuită, cu o discuţie de principiu despre mine şi despre ce doresc. Când eşti
la început de drum nu prea ştii ce-ţi oferă locul de muncă şi viitorul, contează
însă enorm de modul cum eşti primit. Rând pe rând, doamnele Chiriacescu şi
Amancei, arhiviste cu mai multă vechime şi experienţă, m-au sfătuit şi iniţiat.
La început, dar ca un adevărat părinte, domnul director m-a preluat sub aripa sa.
A vea o figură impunătoare purta ochelari, iar după mers şi alură se prezenta ca
un adevărat domn şi într-adevăr m-am convins că a fost un mare domn chiar
dacă atunci ne adresam cu "tovarăşe director".
La început mi-a oferit câteva cărţi, reviste şi legi, spunându-mi să le
învăţ nu să le citesc. După vreo două săptămâni m-a invitat la el în birou şi-am
început o discuţie despre arhive, despre viaţă şi multe alte lucruri. Nu m-a
examinat, era însă atent la toate răspunsurile mele, făcea mereu unele
completări şi recomandări. Îmi amintesc cu plăcere de unele din recomandări
deoarece domnul Gheorghiu era şi un bun pedagog, deşi era de meserie jurist.
Nu m-a izolat de colectiv şi nici nu m-a obligat să trec la ordonarea,
inventarierea şi selecţionarea arhivelor din judeţul Bacău. În planul de muncă
am fost inclus abia din 1964, în cele 4 luni din 1963 am fost "plimbat" prin
toate sectoarele de activitate. Pe teren, pentru munca de îndrumare şi control,
m-a trimis cu Marcel Grosu, arhivist, iar uneori m-a luat cu dumnealui.
Pentru munca de valorificare ştiinţifică şi bibliotecă m-a "predat"
doamnei Chiriacescu, pentru operaţiunile arhivistice de ordonare, inventariere,
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selecţionare doamnei Amancei, iar pentru lucrările de secretariat doamnei
Mariana Perju.
Cu o diplomaţie de jurist şi un ochi de specialist, a reuşit, în scurt timp,
să mă formez ca tânăr arhivist. Mereu îmi spunea: "Tinere, munca în arhive nu
este uşoară, arhivistica este o ştiinţă, scopul meu este să te formez înainte de
toate şi apoi să-ţi dau sarcini de

~----~~~~cw.rr~

Mihai Gheorghiu, Emilia Chiriacescu, Ioan Nacu (şeful Arhivelor Neamţ) ,
Maria Arnancei şi Mihai Rachieru în curtea Arhivelor din Bacău, 1965

A fost un bun formator şi- i sunt recunoscător. Treptat, m-a lăsat să
concep adrese, rapoarte şi, bineînţeles , m-a trecut la activitatea de bază în
arhive: ordonarea, inventarierea şi selecţionarea fondurilor arhivistice. Tot anul
1964, am prelucrat arhiva Primăriei oraşului Bacău, aflată atunci în subsolul
instituţiei din centrul oraşului .
După un an de zile, în care îmi şi "găsisem Bacăul" (în februarie 1964
m-am căsătorit) , domnul Gheorghiu m-a invitat din nou la el în birou şi mi-a
spus: "Tinere, munca în arhive pentru un arhivist nu înseamnă numai
prelucrarea de documente, ci şi valorificarea ştiinţifică, respectiv folosirea lor
ca izvoare nu ca ulcioare pentru istoria judeţului şi a ţării. Te rog, nu te oblig,
să treci la munca de cercetare şi de pregătirea profesională şi după orele de
program".
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Mihai Gheorghiu nu a publicat foarte mult în perioada cât a lucrat în
arhive. Doar două lucrări nu pot fi uitate de cei ce 1-au cunoscut. A fost un
deschizător de drumuri pentru instituţia băcăuană. Arhivele trebuiau adunate
din tot judeţul, apoi ordonate, inventariate şi selecţionate.
Îmi amintesc că îmi povestea cum mergea cu mijloacele de transport ale
vremii, căruţa, tractorul, camionul prin Tg. Ocna, Moineşti, Slănic, Adjud ori
Sascut pentru a aduna hârtiile îngălbenite de vreme. A fost un căutător de
tezaure arhivistice, fără de care mulţi cercetători băcăuani, inclusiv Jean Ciută şi
Dumitru Zaharia, foşti arhivişti nu ar fi ajuns mari personalităţi. Cât priveşte pe
subsemnatul, îi mulţumesc că m-a încurajat să public şi să iubesc arhivele pe
care le-am slujit aproape 4 decenii.
Era directorul care se bucura când subalternii lui aveau succese
profesionale. Nu era răutăcios şi din prea multă bunătate şi înţelepciune a avut
de suferit uneori. Mihai Gheorghiu era un sfătuitor şi îndrumător pentru
cercetătorii tineri, ştia să prezinte instituţia şi importanţa fondurilor arhivistice.
Perioada în care a lucrat în arhive a fost o perioadă foarte grea, instituţia nu
avea spaţii de depozitare, arhivele erau risipite prin întreaga regiune Bacău, care
cuprindea, până în 1968, şi zonele Neamţului, Romanului şi Adjudului.
În cei aproape 5 ani cât am lucrat ca arhivist la Bacău am reuşit, datorită
domnului Mihai Gheorghiu, să public mai multe studii şi articole în revista de
cultură "Ateneu", în ,,Revista Arhivelor", în ziarul local "Steagul Roşu", să-mi
dau definitivatul în învăţământ. Mihai Gheorghiu m-a pregătit cu pasiune şi
multă pricepere să devin un viitor director de arhive. Mihai Gheorghiu îşi trata
colegii de muncă ca pe nişte prieteni şi nu ca subalterni, nu te jignea, nu te
persecuta, nu te penaliza, în schimb ştia să-ţi corecteze greşelile, să te facă să
respecţi programul de lucru să obţii rezultate, să lucrezi în echipă.
Aşadar, din punctul meu de vedere, Mihai Gheorghiu a fost şi trebuie să
rărnână în arhivistica românească un arhivist deschizător de drum, nu numai în
judeţul Bacău. Alături de oamenii perioadei precum Gheorghe Ungureanu la
Iaşi - o mare personalitate, domnul Dăscălescu la Galaţi, domnul Ioan Mărcuş
la Cluj, Dumitru Mândroceanu la Ploieşti, Ileana Leonte la Bucureşti, Nicolae
Mocioiu la Brăila, Tiberiu Moţ la Timişoara, Andrei Caciora la Arad, Mihai
Gheorghiu îşi are locul său de onoare.
Când am preluat directoratul arhivelor de la Ploieşti, în iulie 1968,
domnul Gheorghiu, deja pensionat (din păcate a avut o sănătate şubredă), m-a
felicitat şi mi-a urat succes. I -am mulţumit din suflet pentru tot ce a făcut pentru
mine şi i-am promis că nu-l voi uita niciodată.
Acum, când se împlinesc o sută de ani de la naştere, îi doresc lui Radu,
fiul domnului director, să fie sănătos şi să fie mândru de tatăl său care a fost şi
un mare filatelist, un om de cultură şi, nu în ultimul rând, UN MARE DOMN.
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DESPRE TATA ...
Radu-Mihai GHEORGHIU
Mi-e greu să spun în câteva cuvinte ce simt, ce gândesc sau să depăn
amintiri încremenite, parcă, într-un colţ nepătruns al sufletului, despre un om
pentru care am nutrit sentimente unice de dragoste, respect, încredere, mândrie,
recunoştinţă.
Deşi

l-am pierdut de mult, dar pentru mine mult prea devreme, filtrul
timpului nu i-a putut estompa personalitatea puternică, iar în ochii minţii îl văd
la fel de viu. Şi de tânăr.
Îmi vine, de asemenea, în minte un fragment dintr-o lume, asa cum am
perceput-o eu cu mintea adolescentului de atunci, de o eleganţă şi distincţie uşor
prăfuite, dar care, în mod sigur mi-au influenţat cursul vieţii. Părea că Bacăul
acelor vremi încă nu ieşise din parfumata perioadă interbelică, cu femei
elegante şi bărbaţi distinşi, care se salutau ceremonios pe stradă scoţându-şi,
parcă ritualic, pălăriile de fetru cu baruri mari. Pe străzi, fiind puţine taxiuri,
circulau încă birje, iar pe bulevardul I.V. Stalin (ulterior 6 Martie, actual I.S.
Sturza), pe macadam, copitele cailor aveau un ecou pe care-I aud şi acum ... În
această lume, un pic atemporală, mi-I voi aminti mereu pe tatăl meu. În această
lume îl voi încadra mereu, din această lume făcea, în mod clar, parte.
A venit în Bacău, din Iaşiul culturii româneşti, cu îndârjirea de a clădi
ceva. Şi acel ceva s-a dovedit a fi o lucrare de excelenţă, în care a implicat
oameni valoroşi şi cu suflete mari: lucrătorii filialei băcăuane a Arhivelor
Statului. Au urmat (din 1951 când a fost, practic, înfiinţată) ani destul de duri:
cautarea unui sediu adecvat păstrării, în condiţiile cerute de exigenţele criteriilor
de arhivare, a documentelor şi a înscrisurilor, căutarea, selectarea şi formarea
personalului necesar, asigurarea logisticii. Erau ani grei, România încă îşi
revenea greu după război, comunismul era într-o fază incipientă, dar destul de
agresivă, alimentele principale şi unele materiale textile se vindeau doar cu
cartela, "pe puncte", nimic nu părea să fie propice şi unei activităţi culturale
decât pasiunea _?ezinteresată a celor puţini care, în Bacăul acelor vremuri, au
făcut istorie. Imi amintesc câteva nume: profesorii Jean Ciută, Marin
Cosmescu, Petru Ciobanu, Virgil Filimon, Cezar Căseriu, distinşii avocaţi
Aronovici, Floareş, doctorii Valeriu Neaga şi Anton Vraşti, criticii literari Vlad
Sorianu (Vasile Sporici) şi Constantin Călin, directorii Direcţiei
Cinematografice Iustin Faicevici şi George Botez, istoricul de geniu Iulian
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Antonescu, Ioan Lazan - directorul Centrului de Librării, un bibliofil şi un
filatelist pasionat, cunoscutul scriitor Radu Cârneci ...
Au mai fost. .. Memoria, însă, îţi joacă feste la un nivel adesea nebănuit.
Tata provenea dintr-o familie cu un nume mare, răsunator chiar, din
Fălticeni - Familia Lovinescu. Era văr cu Horia, cu Monica şi cu Anton
Holban. Nu a tăcut niciodată caz de asta. Dar, sigur, această "moştenire" i-a
definit drumul spre cultură, spre cercetarea istorică, spre căutarea rădăcinilor
noastre spirituale.
În Iaşi, după absolvirea Facultăţii de Drept, datorită faptului că frecventa
cu asiduitate cercurile filatelice, a fost remarcat de Gheorghe Ungureanu,
filatelist şi el dar, mai mult de atât, un pasionat arhivist, puternic ancorat în elita
intelectualităţii ieşene.
Preţuirea lui Gheorghe Ungureanu, care poate văzuse în tânărul
entuziast de atunci un pasionat nu doar de timbrele filatelice, ci şi de ceea ce
însemnau ele de fapt: istorie, cultură, arta, i-a schimbat acestuia decisiv cursul
vieţii. L-a angajat, pe post de paleograf, la Arhivele Statului Iaşi, unde
dumnealui era director.
Era prima treaptă pe scara pe care apoi Mihai Gheorghiu a urmat-o până
la sfârşitul vieţii, conştient fiind că atingerea perfecţiunii poate fi un ţel de
neatins, dar merită efortul. A urmat cursuri de arhivistică (laşi şi Bucureşti) pe
care le-a absolvit cu note maxime şi cu recomandări laudative ale profesorilor
săi. La propunerea lui Gheorghe U ngureanu, a fost desemnat să înfiinţeze, în
anul 1951, la Bacău, o filială regională a Arhivelor Statului.
Plecarea din Iaşi a fost un alt moment dificil. Trebuia sa părăsească un
colectiv extraordinar, de mari specialişti şi de buni prieteni, care-şi desfăşura
activitatea în incinta mănăstirii Golia, un puternic simbol al Iaşiului cultural,
acolo unde era sediul Arhivelor Statului şi să stea, chiar dacă şi temporar,
departe de soţia sa.
Prima clădire care a fost folosită ca sediu temporar pentru nou înfiinţata
filială, în Bacău, a fost pe strada Ada Marinescu (se pare că era numele unei
foste militante comuniste, n-am ştiut sigur niciodată! (<Aşa este - nota
redactorului>), azi Războieni, la numărul 6, la primul etaj al unui bloc interbelic
cu trei nivele pe care se afla inscripţia (cu un aer mândru, uşor aristocratic) cu
numele celui care a proiectat-o: ,,Arhitect Şt.H. Opari". De aici (după aproape
un an de căutări pentru un sediu mai potrivit, după nopţi - mi s-a povestit dormite pe birourile instituţiei), al doilea sediu a fost găsit pe o stradă tot cu un
nume ciudat, de eroină comunistă (se pare că era o modă să acorzi străzilor
nume dintr-astea): Donca Simo (anterior Negel, ulterior Trotuş). Tot în acelaşi
imobil, familia a primit o cameră de locuit şi acces la o bucătărie comună. Între
timp, mă născusem eu, în anul 1952, la Iaşi, iar mama îşi găsise un loc de
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muncă în Bacău , părăsind o promiţătoare carieră univers itară la Iaşi, unde
fusese asistent-preparator al celebrului profesor Ştefan Procopiu, care ar fi
trebuit să primească, în anul 1922, premiul Nobel pentru fizică, dar pentru că
era din România, premiul a fost acordat celui cu care Procopiu colaborase în
cercetarile sale, Niels Bohr. Acesta 1-a amintit pe "marele savant român" în
discursul său de la ceremonie, în ţară însă nu s-a aflat nimic!

primele fotografii ale tatei

şi

familiei cu ... noul venit, subsemnatul

Arhivele Statului Bacău au funcţionat în acel sediu până prin 1955, când
s-a produs ultima mutare sub conducerea tatălui meu: într-un imobil mai
încăpător, situat pe strada Oituz (astăzi Secţia 2 Poliţie) , care avea şi nişte garaje
în curte, amenajate imediat, cu mare entuziasm, ca depozite pentru arhivă. Îmi
amintesc câteva nume ale colegilor săi, care deveniseră prieteni şi o a doua
familie: distinsele doamne Chiriacescu si Amancei, domnii Ciută, Cuciureanu,
Rachieru, Grosu, Bălan, apoi Mariana Perju, dactilografă şi doamna Eugenia,
femeia de serviciu. Toţi formau un colectiv frumos şi de un înalt
profesia nalism.
Pe plan strict cultural, tata a avut iniţiativa înfiinţării în Bacău şi a unei
filiale a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice, în care a activat elita
intelectualităţii băcăuane a acelor timpuri. A fost onorat cu propunerea de a fi
preşedintele acestei filiale şi s-a achitat cu eleganţă şi distincţie de această
funcţie importantă, cum numai el ştia să o facă, până la sfârşitul vieţii.
Agravarea maladiei cardiace, cea care avea să- i fie şi fatală, de altfel, 1-a
obligat, în anul 1966, să solicite ieşirea la pensie. Şi atunci, îmi amintesc, s-a
aplecat şi mai asiduu spre studierea timbrelor poştale şi a plicurilor prefilatelice,
lucru care avea să-1 ducă de la pasiunea de colecţionar la cea de foarte solicitat
expert în domeniu, respectat de cele mai cunoscute nume din această branşă,
oarecum exclusivistă. Şi din acea stă scurtă perioadă, mai mult dedicată familiei
şi pasiunii pentru filatelie îmi amintesc de multele întâlniri cu persoane
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deosebite, de o reală valoare umană şi culturală, întâlniri care se desfăşurau fie
acasă, în biroul său, fie la cercul filatelic (care la început a funcţionat în sediul
Policlinicii Bacău (actualul sediu al Casei de Asigurări de Sănătate, numit
popular "Policlinica veche"), unde, prin amabilitatea altui împătimit filatelist,
doctorul Valeriu Neaga, membrii filialei Bacău a Asociaţiei Filateliştilor aveau
la dispoziţie o încăpere, fie mai târziu, în noul sediu din incinta Casei de
Cultură a Sindicatelor. Astfel, i-am cunoscut pe: Constantin Nicolaescu-Plopşor
(arheolog, istoric, etnograf, folclorist, antropolog, geograf, membru
corespondent al Academiei Române, cel care a înfiinţat o Filială a Academiei
Române la Craiova, oraşul său de suflet), Aurel Pârvu (profesor la Institutul
Politehnic Bucureşti), Constantin Ciopraga (profesor la Universitatea din Iaşi,
renumit critic literar despre ale cărui opinii eu învăţam la şcoală), Ion
Cantacuzino (medicul, producătorul, scenaristul, regizorul şi criticul de film) şi
încă mulţi alţii, care, însă, stau ascunşi sub negura memoriei. Erau unele seri
pline de glume, discuţii spumoase, interesante, unele chiar polemice, de voie
bună, de pasionante partide de şah şi care emanau un puternic sentiment de
prietenie.

Cu familia, în faţa blocului

Tata bucuros că am luat premiu
la stărşit de an şcolar

Într-una dintre aceste seri magice, când stăteam fermecaţi şi ascultam
povestirile sale, aveau să-mi fie explicate sensurile reale ale unor cunoscute
evenimente istorice chiar de către academicianul Nicolaescu-Plopşor, care nu a
plecat înapoi spre Bucureşti până nu s-a convins că eu, "Răducu" cum îmi
spunea el, nu aş fi înţeles bine care a fost realitatea vremurilor, spunându-mi
insistent să uit ceea ce scria de fapt în manualul meu de şcoală. Mi se pare că
ASTA este lecţia de viaţă, de istorie şi de bun simţ, pe care am datoria să n-o uit
NICIODATĂ.
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La Piatra Neamţ, în casa unchiului tatei, inspectorul şcolar Nicolae
Teodorescu, am avut onoarea să-I cunosc pe generalul Nicolae Dăscălescu (de
asemenea, unchi prin alianţă al tatei, fostul comandant al Armatei a 2-a, care a
eliberat Cehoslovacia), care ne povestea, tuturor celor prezenţi, cum se prăbuşea
peste Bucureşti cu avionul lovit de obuzele artileriei şi a scăpat fără nicio
zgârietură, iar apoi, la insistenţele noastre de a ne mai povesti ceva, se retrăgea,
modest, în camera sa de la mansardă spunând: "ei, astea-s de pe vremea puştii
de soc ... " La fel, mi se pare o excepţională lecţie de viaţă!
Apoi, mergând pur şi simplu cu tata pe stradă prin Bucureşti (el,
bineînţeles, la un consult periodic la prietenul său doctorul Constantin Iliescu celebritate europeană a vremii în probleme de cardiologie - azi numele său este
dat Spitalului de Boli Cardiovasculare din Bucureşti), mi-a fost dat să ne
întâlnim cu marele dramaturg Horia Lovinescu, să fim invitaţi acasă, în
sanctuarul său, iar cei doi veri să stea şi să depene amintiri moldave în faţa
ochilor mei măriţi de uimire şi de respect, eu care învăţam la şcoală despre
familia Lovinescu. Din nou, asta mi se pare o favoare pe care destinul mi-a
făcut-o şi pe care nu am dreptul să n-o transmit mai departe ...
Sunt foarte recunoscător familiei mele pentru că am avut o copilărie
plină de o grămadă de întâmplări frumoase, că am avut o adolescenţă în care am
cunoscut oameni minunaţi, care au făurit destine şi, desigur, m-au modelat şi pe
mme.
Sunt recunoscător părinţilor mei, iar pentru că acum aniversăm 100 de
ani de la naşterea tatălui meu, Mihai Gheorghiu (Doamne, au trecut deja 45 de
ani de când ne-a părăsit!), voi spune mai ales cât îi sunt LUI de recunoscător
pentru că, fiindu-mi permanent aproape, încurajându-mă să particip la
evenimentele culturale pe care le provoca sau doar le trăia, m-a învăţat să pot
preţui VALOAREA adevărată şi EXCELENT A în aprecierea persoanelor care
mi-au format anturajul.
Doar că, mereu voi crede asta, vraja a durat prea puţin ...
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EPISCOPUL MARTIR ANTON DURCOVICI.
DE LA LEAGĂN PÂNĂ LA MORMÂNT 1
Pr. dr. Ştefan Lupu, Pr. dr. Fabian Doboş,
Dr. Dănuţ Doboş, Pr. dr. Alois Moraru,
Pr. Cornel Cadar, Emanuel Cosmovici, Pr. drd. Isidor Iacovici
The martyr Episcope Anton Durcovici. From his birth cradle to his tomb
Summary
The article addresses both the history of the appointment of Anton Durcovici
as bishop of Iasi and the ordination and assignment of the same in Iasi.
The first paragraph outlines the Romanian govemment's opposition faced by
the Holy See with respect to Anton Durcovici's appointment, due to the fact that the
latter was born in Austria.
The second part of the article elaborates upon the desire of the new bishop
(appointed on 30 October 1947) to arrive among the Catholics of Moldavia as soon as
possible. Following his appointment, the newly-appointed bishop often presented to
the Ministry of Cults his desire to take the oath of fidelity to the country; however,
King Michael's abdication and the communists' coming to power did not rnake this
oath possible until 1 April 1948. A few days later, Anton Durcovici was appointed
bishop in Bucharest (5 April), followed by the assignment in the cathedral of Iasi, on
14April1948.
Key Words: Anton Durcovici, Church, Pope Pius XII, bishop, Romania, Moldavia,
Bucharest, Iasi, communism, King Michael.

1. Numirea la scaunul episcopal de Iaşi
Prima nominalizare a preotului Anton Durcovici la scaunul episcopal de
Iaşi datează din anul 1919, când Sfântul Scaun dorea să numească un episcop
pentru tânăra dieceză, care, în urma decesului episcopului Nicolae Iosif Camilli
(30 decembrie 1915), era condusă de administratorul apostolic Ulderic
Cipolloni, OFM Conv. 2 După numeroase şi intense investigaţii, care au durat
circa trei ani, superiorii Congregaţiei De Propaganda Fide au ajuns la concluzia
că niciunul din preoţii care activau în Moldova la acea dată nu îndeplinea toate
3
condiţiile pentru a putea fi numit episcop de Iaşi . Ca urmare, congregaţia
Fragment din capitolul ,,Episcopul Anton Durcovici - mărturisitor autentic al lui Cristos în
vremuri de persecuţie (1947-1949)", în Biografia episcopului martir Anton Durcovici, lucrare
în curs de apariţie la Editura Sapientia din Iaşi.
2
Cf Alois Moraru, Iosif Răchiteanu, Păstorii Diecezei de laşi şi rectorii Seminarului diecezan,
Iaşi, 2004, p. 13 şi 21.
3
Cf Arhiva Congregaţiei De Propaganda Fide (APF), fond Nuova serie, voi. 494, f. 380-401.
1
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s-a orientat spre doi preoţi din Arhidieceza de Bucureşti, care fuseseră
seminarişti exemplari în Colegiul Pontifical Urbanian din Roma: Alexandru
Theodor Cisar şi Anton Durcovici 4 .
Arhiepiscopul de Bucureşti, Mons. Raimund Netzhammer, fiind solicitat
de Congregaţia De Propaganda Fide să trimită la Roma o caracterizare pentru
Anton Durcovici, în vederea numirii sale ca episcop de Iaşi, răspundea printr-o
scrisoare datată 4 mai 1919, afrrmând că "preotul Durcovici este un om foarte
bun, simpatic, modest, sobru şi serios" 5 • În aceeaşi scrisoare, arhiepiscopul de
Bucureşti îl lăuda şi pe preotul Alexandru Theodor Cisar, fiind şi el considerat
un preot demn de gradul episcopatului 6 .
După o analiză echilibrată, Sfăntul Scaun 1-a numit, la 22 aprilie 1920,
pe părintele Alexandru Theodor Cisar episcop de Iaşi 7 .
Ideea numirii preotului Anton Durcovici la scaunul episcopal de Iaşi a
fost luată din nou în consideraţie de Sfăntul Scaun în anul 1945. După moartea
primului episcop indigen (27 septembrie 1944), conducerea Diecezei de Iaşi a
fost încredinţată episcopului Marcu Glaser, care a fost numit în funcţia de
administrator apostolic la 18 octombrie 1944 8 . Ministerul Cultelor, aflând că
noul administrator apostolic fusese între anii 1941-1944 conducătorul Misiunii
Catolice din Odesa, nu a vrut să-I recunoască în functia pe care acesta o primise
din partea Sfântului Scaun 9 . În ceea ce priveşte p~rsoana episcopului Marcu
Glaser, Guvernul României şi-a păstrat intransigenţa până la sfărşit. Amintim
aici doar faptul că încă din luna aprilie a anului 1946, administratorul apostolic
de Iaşi era strict supraveşheat de către Siguranţa comunistă, dar şi de Comisia
0
Aliată de Control din Iaşi .
Din această cauză, Nunţiatura Apostolică din Bucureşti, prezentând
Vaticanului dificila situaţie în care se aflau catolicii din Moldova, cerea, la 19
iunie 1945, numirea unui episcop titular de Iaşi. Printre preoţii propuşi la
scaunul episcopal vacant de nunţiul apostolic Andrea Cassulo, se găsea şi
părintele Anton Durcovici, care, datorită calităţilor sale, ar fi putut îndeplini cu
succes această funcţie. Totuşi, existau două motive care ar fi putut împiedica
numirea acestui preot la scaunul episcopal: vârsta destul de înaintată (avea
aproape 60 de ani) şi originea sa austriacă. Al doilea motiv era mai grav, dat
fiind faptul că deja exista un precedent în cazul episcopului Marcu Glaser, care
era născut în Ucraina, şi pe care guvernul nu-l recunoscuse ca administrator
apostolic de Iaşi. Într-adevăr, statul român cerea ca la conducerea Diecezei de
4

Dănuţ Doboş, Anton Despinescu, Episcopul Anton Durcovici. O viaţă Închinată lui Dumnezeu

şi
5

Bisericii, Iaşi, 2002, p. 51.
APF, fond Nuova serie, voi. 494, f. 357.
6
Cf. Dănuţ Doboş, Anton Despinescu, op.cit., p. 52.
7
Cf. Alois Moraru, IosifRăchiteanu, op.cit., p. 23.
8
Ibidem, p. 27.
9
Arhiva Episcopiei Romano-Catolice laşi (AERC Iaşi), d. 5/1945, f. 3.
10
Ibidem, f. 4-5.
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Iaşi să fie numită o persoană de origine română. În acest caz, nunţiul apostolic
Cassulo spera ca la scaunul episcopal vacant să fie numit părintele român Ioan
Duma, OFM Conv., care avea calităţile necesare şi, în plus, era apreciat de
autorităţile civile 11 .
La 16 iulie 1945, nunţiul Andrea Cassulo trimite o scrisoare secretarului
Congregaţiei pentru Afacerile Ecleziastice Extraordinare din Vatican, cardinalul
Dominic Tardini 12 , în care îşi manifestă dorinţa de a alege cea mai sigură cale,
prin numirea unui episcop de Iaşi în persoana unui preot român. Cu toate
acestea, nunţiul nu exclude posibilitatea de a fi numit, la scaunul episcopal
vacant, preotul Anton Durcovici, care, deşi era de origine austriacă, avea
cetăţenia română 13 şi, ca urmare, era considerat un bun român. Despre preotul
Anton Durcovici, nunţiul Cassulo afirma că este "vicar general de Bucureşti,
demn de orice respect, merituos, pios, erudit, stimat de cler şi de popor şi cred
că ar fi bine primit şi de guvernul român, deşi s-a născut în Austria şi poartă un
nume neromânesc. Totuşi, are deja cincizeci şi şapte de ani şi sănătatea sa în
aceşti ultimi ani s-a înrăutăţit mult. Nu se mai poate considera un om robust,
energic, astfel ca să suporte [sarcini] pastorale grave şi aceasta nu o lua în
considerare Mons. Cisar, arhiepiscop de Bucureşti, care-1 stimează şi-1 iubeşte
foarte mult. Există deci temerea că, mergând în acea dieceză ( ... ), opera sa nu
ar putea aduce acele [roade] care se doresc pentru înflorirea acelui scaun vast şi
dificil" 14 •
La scrisoarea nunţiului Cassulo, cardinalul Tardini răspunde abia la 25
octombrie 1945, informându-1 că Papa, după ce a analizat bine întreaga situaţie
din România şi recomandările celor în drept, a decis să-I numească la scaunul
episcopal de Iaşi pe vicarul general al Arhiepiscopiei de Bucureşti, Mons.
Anton Durcovici. Nunţiului apostolic îi revenea sarcina de a-i cere
consimţământul Mons. Durcovici, iar după aceea, să se asigure că guvernul
României, respectând Concordatul din 1929, nu are nicio obiecţie împotriva
acestei numiri. După această fază, nunţiul apostolic trebuia să anunţe capitlul
din Iaşi despre numire şi să pregătească cele necesare pentru consacrarea şi
instalarea noului episcop, chiar înainte ca documentul original de numire a
Mons. Durcovici să ajungă la destinaţie 15 •
Din motive încă neclare, scrisoarea cardinalului Tardini a ajuns în
posesia nunţiului Cassulo abiaA la 5 aprilie 1946. Răspunsul nunţiului apostolic
este datat 30 aprilie 1946 16 • In scrisoarea sa, Andrea Cassulo îl informa pe
cardinalul Tardini că Mons. Anton Durcovici fusese deja înştiinţat despre
decizia papei, dar încă nu-şi dăduse consimţământul. În aceeaşi scrisoare,
Cf Ştefan Lupu, coord., În umbra crucii, Iaşi, 2013, p. 168.
AERC Iaşi, d. 5/1945, f. 24-37.
13
Obţinuse naturalizarea în anul 1930 (AERC Iaşi, d. 5/1945, f. 20).
14
AERC Iaşi, d. 5/1945, f. 30-34.
15
Ibidem, f. 38.
16
Ibidem, f. 39-40.
11

12
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nunţiul

îl aviza pe superiorul său despre nemulţumirea ministrului Stoica la
aflarea veştii că un preot care nu este de origine română va ocupa scaunul
episcopal de Iaşi. Pentru a găsi înţelegere la ministrul Stoica, nunţiul apostolic
i-a vorbit acestuia despre calităţile şi virtuţile speciale cu care era înzestrat
Mons. Durcovici, prezentându-i şi un curriculum vitae al viitorului episcop.
Drept răspuns, ministrul Stoica i-a spus nunţiului că această problemă nu fusese
încă analizată în Consiliul de Miniştri. Nunţiul Cassulo spera ca în scurt timp să
primească un răspuns pozitiv, pentru ca apoi să se poată pune în aplicare decizia
Sfântului Scaun.
Timpul însă trecea, în defavoarea catolicilor din Moldova, fără ca
Nunţiatura de la Bucureşti să primească răspuns la problema numirii
episcopului de Iaşi. Mai mult, au avut loc două schimbări care au dus la
amânarea numirii episcopale a Mons. Durcovici. Prima o constituie înlocuirea
ministrului Stoica, succesorul său fiind Victor Brabeţeanu; a doua schimbare
s-a produs chiar în cadrul Nunţiaturii din Bucureşti: Mons. Cassulo urma să fie
înlocuit cu Mons. Gerald Patrick O'Hara 17 •
În luna iulie a anului 1946, Mons. Guido del Mestri, auditor al
Nunţiaturii, s-a prezentat la guvern, unde a fost înştiinţat că acesta nu era
mulţumit de faptul că Mons. Durcovici nu era român prin origine, ci doar prin
cetăţenie. Această puternică implicare a Ministerului Cultelor în cazul numirii
Mons. Anton Durcovici la scaunul episcopal de Iaşi era un eveniment unic în
istoria României, dar şi a ţărilor care încheiaseră concordate cu Sfăntul Scaun.
Motivul originii etnice a viitorului episcop era de-a dreptul ridicol, atât timp cât
la data respectivă se aflau la conducerea episcopiilor de Alba Iulia şi Timişoara
episcopii Marton Aron, respectiv Augustin Pacha 18 .
Auzind despre răspunsul negativ al guvernului român, Mons. Anton
Durcovici şi arhiepiscopul Alexandru Theodor Cisar, au propus Sfăntului
Scaun, în scrisoarea din 25 noiembrie 1946, o soluţie mai simplă şi mai sigură:
!_lumirea ca episcop de Iaşi a preotului franciscan Ioan Duma, paroh de Galaţi.
In situaţia de criză care se crease, Papa s-a orientat spre preotul Traian
Jovanelli, care ar fi fost pe placul autoritătilor române, dar acesta nu a acceptat
o astfel de numire, din motive de sănătate 19 .
Intervenţia celor doi prelaţi în favoarea numirii la scaunul episcopal de
Iaşi a părintelui franciscan Ioan Duma a fost una fără succes, pentru că Papa
Pius al XII-lea a insistat ca viitorul episcop de Iaşi să fie Mons. Anton
Durcovici.
Mons. Andrea Cassulo a fost acuzat de comunişti că I-ar fi sprijinit pe mareşalul Ion
Antonescu. Pentru a evita un conflict deschis cu autorităţile române, Sfiintul Scaun a decis
înlocuirea nunţiului Cassulo cu episcopul de origine americană Gerald Patrick O'Hara, care a
avut doar titlul de regent al Nunţiaturii (Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin. Biserica
Greco-Cato/ică în timpul regimului comunist, Bucureşti, 2004, p. 83-84).
18
Cf. Dănuţ Doboş, Anton Despinescu, op.cit., p. 109.
19
Cf. Ştefan Lupu, op.cit., p. 172.
17
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Într-adevăr, la 30 octombrie 1947, Sfăntul Scaun îl numeşte pe Anton
Durcovici episcop de Iaşi 20 • După câteva zile, regele Mihai I a semnat decretul
Ministerului Cultelor, prin care îi recunoştea Mons. Anton Durcovici numirea
în funcţia de episcop al Diecezei Romana-Catolice de Iaşi 21 .
Anton Durcovici a fost numit episcop de Iaşi într-o perioadă extrem de
delicată pentru România. Papa a ales această persoană puternică la conducerea
Diecezei de Iaşi pentru a salva Biserica Catolică de atacurile antireligioase ale
regimului comunist. Pe plan pastoral noul episcop trebuia să se ocupe de
îndrumarea şi instruirea preoţilor în diversele chestiuni religioase, rezolvarea
problemelor administrative, problema seminarului, vizitele pastorale,
administrarea sfăntului Mir, rezistenţa catolicilor prin credinţă în faţa regimului
comunist ateu, imixtiuni le acestui regim în organizarea vieţii bisericeşti etc. 22 •
Ministerul Cultelor l-a informat pe noul episcop, la 18 noiembrie 1947,
că recunoaşterea sa va intra în vigoare odată cu depunerea jurământului de
fidelitate faţă de suveran şi faţă de legile ţării 23 • Noul ales a trimis Ministerului
Cultelor, la 27 noiembrie 1947 24 , o copie a discursului pe care dorea să-1
rostească în faţa regelui cu ocazia depunerii jurământului. În scrisoarea sa,
Mons. Durcovici ruga ministerul să-i transmită data ceremoniilor. Redăm mai
jos un fragment din discursul amintit:
,,Maiestate,
În urma ase.1timentului dat de Înaltul Guvern al Maiestăţii Voastre,
Sfăntul Părinte Papa Pius al XII-lea a binevoit să mă numească episcop
rornano-catolic de Iaşi. Înainte de a lua în primire păstorirea diecezei
încredinţate mie, am ţinut de a mea datorie ca, în conformitate cu articolul VI
din Concordatul încheiat între România şi Sfăntul Scaun, şi cu prevederile
articolului 27 din Legea pentru Regimul General al Cultelor, să depun, în faţa
Maiestăţii Voastre, cuvenitul jurământ de fidelitate.
Mulţumesc din adâncul sufletului Maiestăţii Voastre că a binevoit a-mi
acorda favoarea de a depune acest jurământ, şi sunt fericit de a-I putea exprima,
cu acest prilej, omagiile şi sentimentele mele cele mai devotate ( ... ).
În urma ridicării României la rangul de Regat, Sfăntul Scaun, în
înţelegere cu Înaltul Guvern Româ~, a găsit de cuviinţă să dea eparhiei catolice
din Moldova o nouă organizare. In consecinţă, a fost înfiinţată, la 27 iunie
1884, actuala Episcopie romano-catolică de Iaşi. Până în prezent, ea a avut
AERC Iaşi, dosar Corespondenţă cu familia, f. 14; cf. A1ois Moraru, IosifRăchiteanu, op.cit.,
p. 29.
21
"Monitorul Oficial", partea I, nr. 264/14 noiembrie 1947.
22
Cf. Dănuţ Doboş, Anton Despinescu, op.cit., p. 111.
23
AERC Iaşi, d. 1/1947, f. 180.
24
La aceeaşi dată, noul episcop a fost primit, alături de toţi ceilalţi episcopi romano-ca!olici şi
greco-catolici din România, în audienţă la preşedintele Consiliului, dr. Petru Groza. In acea
ocazie, episcopii şi-au arătat îngrijorarea faţă de viitorul catolicismului în România (Arhivele
Naţionale ale României, fond Direcţia Generală a Poliţiei, d. 68/1947, f. 126).
20
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patru titulari, anume: Iosif Camilli, Dominic Jaquet, Alexandru Cisar, actualul
Arhiepiscop de Bucureşti şi Mitropolit romana-catolic al Ţării, şi ultimul regretatul Mihail Robu.
Maiestate,
Această eparhie romana-catolică a Iaşilor, cu amintiri istorice străvechi
şi cu o turmă credincioasă, în majoritate populaţie rurală, ni s-a încredinţat spre
păstorire. Aducându-mi aminte de ocrotirea binevoitoare, pe care Domnitorii
români ai veacurilor trecute au arătat-o necontenit acestei eparhii, stau cu
încredere neclintită înaintea Tronului Maiestăţii Voastre şi sunt pe deplin
conştient de sfintele îndatoriri pe care le am faţă de poporul credincios şi faţă de
Maiestatea Voastră ( ... ). Noi, catolicii din eparhia Iaşilor, supuşi ai Maiestăţii
Voastre, nu vom înceta să rugăm pe Domnul Atotputernic, de la care pogoară
toată darea cea bună, cerându-i să dăruiască Maiestăţii Voastre harul său cât
mai îmbelşugat, zile multe şi fericite, o domnie glorioasă şi sfetnici înţelepţi; să
ajute pe Maiestatea Voastră în toate ostenelile atât de grele ce înfruntă pentru
binele obştesc al Ţării.
Totodată, faptele vor încredinţa pe Maiestatea Voastră că, în credincioşii
catolici ai eparhiei de Iaşi, veţi avea totdeauna cetăţeni supuşi şi ascultători,
iubitori de ordine şi de muncă, plini de respect şi devotament nestrămutat faţă
de autoritatea Maiestăţii Voastre şi a Legilor Ţării. Şi este ferma mea voinţă şi
hotărâre să activez în păstorirea încredinţată mie în aşa fel încât să fac totul cemi stă în putere pentru promovarea intereselor sufleteşti şi pentru propăşirea
morală a turmei mele duhovniceşti. Aceasta este făgăduinţa solemnă ce cu
profund respect o depun azi la treptele Tronului Maiestăţii Voastre" 25 •
Depunerea jurământului a fost împiedicată, într-o primă fază (27
noiembrie - 20 decembrie 1947) de faptul că regele Mihai se afla în vizită în
Anglia, pentru a participa la nunta viitoarei regine Elisabeta a II -a. La sosirea în
tară, regele s-a transferat la Sinaia, de unde va fi chemat, la 30 decembrie 1947,
ia Bucureşti şi obligat să adbice. În perioada 1 ianuarie - 1 aprilie 1948,
Guvernul Groza a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a întârzia cât mai mult
momentul jurământului de fidelitate, deci şi al consacrării 26 •
La 25 noiembrie 1947, administratorul apostolic al diecezei de Iaşi,
episcopul Marcu Glaser, a trimis tuturor catolicilor din Moldova o scrisoare
circulară prin care îi informa despre numirea Mons. Anton Durcovici la scaunul
Episcopal de Iaşi. Scrisoarea trebuia citită în fiecare biserică parohială, dar şi în
filiale, în prima duminică după primirea ei. După ce prezintă pe scurt biografia
noului episcop de Iaşi, Mons. Marcu Glaser îi descrie personalitatea, invitându-i
pe toţi credincioşii să se roage pentru episcopul ales al Diecezei de Iaşi, pentru
ca acesta să-şi poată conduce turma încredinţată la portul mântuirii:
AERC Iaşi, d. 111948, f. 67-72.
Cf. Dănuţ Doboş, Noi mărturii privind viaţa şi activitatea episcopului Anton Durcovici, în
,,Buletin istoric", nr. 3 (2002), Iaşi, p. 59.

25

26
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"Noul episcop este un preot învăţat, cu o experienţă rară ŞI m
în pastoraţie; este un om al lui Dumnezeu, evlavios şi zelos; este
înţelept, delicat, prudent şi energic şi posedă perfect mai multe limbi; activitatea
lui s-a desfăşurat pe teren strict religios, astfel că se poate spune că dânsul este
omul providenţial pentru Eparhia de Iaşi, în aceste timpuri grele. Rugaţi- Vă
deci lui Dumnezeu, ca să-i dea sănătate şi belşug de haruri, ca să poată păstori
Dieceza de Iaşi mulţi ani spre slava lui Dumnezeu şi a sufletelor nemuritoare,
pe care să le mântuiască" 27 •
Seminariştii de la Bucureşti, pe cât de bucuroşi erau de această numire,
pe atât erau de nemângâiaţi, pentru că pierdeau un adevărat maestru. Iată
cuvintele prin care îl descriau pe Mons. Durcovici: "un profesor dotat şi prea
bine pregătit în amplitudine şi profunditate, rnagistru excelent, atât în ştiinţa
ştiinţelor, cât şi în ştiinţa sacră, am putea spune, magnus in magia, major în
philosophia, maximus în theologia ( ... ), părinte spiritual, educator, director şi
rector. .. În atâtea tărâmuri fiindu-ne sfătuitor, mai mult decât atât, în orice
direcţie ne-aţi fost un exemplu. Pentru noi aţi însemnat regulamentul în
învăţământ şi

practică" 28 •

De asemenea, seminariştii de la Iaşi aveau cuvinte de laudă la adresa
noului episcop: "Noi înşine am avut ocazia să vă ascultăm fie la şcoală, fie la
meditaţii şi în alte împrejurări, când ne-aţi turnat picătură cu picătură viaţa
sfăntă cu ştiinţa cea curată a Bisericii sfinte a lui Isus Cristos. ( ... ) Am mai
văzut din viaţa şi din multele gânduri ale Excelenţei Voastre care este virtutea
simplă şi curată plăcută lui Dumnezeu" 29 •
La 5 decembrie 1947, Comitetul de organizare a consacrării noului
episcop convocase oficialităţile civile şi religioase la palatul episcopal, în
vederea celebrării sfintei Liturghii şi a recepţiei, care trebuia să-i urmeze. Data
exactă a consacrării ar fi fost anunţată ulterior. Dar din cauza faptului că noul
episcop nu prestase încă jurământul, ziua consacrării era mereu amânată 30 .
Această problemă a depunerii jurământului avea să dureze aproape jumătate de
an, din cauza instaurării noului regim comunist, care încerca să şteargă din
31
cărţile vremii şi din inimile românilor orice urmă a regelui .
Mons. Anton Durcovici a mers în audienţă la Ministerul Cultelor, la 2
ianuarie 1948, propunându-i ministrului Ion Nistor să depună jurământul în faţa
arhiepiscopului mitropolit Alexandru Cisar, fiind prezent un reprezentant al
guvernului. Noul episcop motiva această propunere afirmând că Legea Cultelor
din 1926 nu prevedea exact autoritatea în faţa căreia trebuia depus jurământul.
Bineînţeles că ministrul a refuzat această cerere, promiţând totuşi să găsească o
AERC Iaşi, d. 3/1936, ( 175; Arhiva Institutului Teologic Romana-Catolic Iaşi (ITRC Iaşi),
d. 311947, f. 37-38.
28
Arhiva ITRC Iaşi, d. 6/1947, f. 95-96.
29
Ibidem, f. 97-98.
30
AERC Iaşi, d. 111947, f. 23; d. 2/1954, f. 31, 32, 34, 35, 38, 39.
31
Idem, d. 211948, f. 4.
27

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia IX/20 14

586

soluţie în această privinţă. Spre sfărşitul discuţiei, Mons. Durcovici 1-a informat
pe ministru despre faptul că poporul catolic din Moldova începe să se mire,
2
văzând că se întârzie depunerea jurământulue •
În aceeaşi zi în care Mons. Durcovici fusese în audienţă la Ministerul
Cultelor (2 ianuarie 1948), a depus, în faţa arhiepiscopului Alexandru Cisar
jurământul de fidelitate către Republica Populară Română, aşa cum cerea
guvernul de la toţi preoţii şi episcopii din ţară. Redăm textul acestui jurământ:
"Jur de a fi credincios poporului şi de a apăra Republica Populară
Română împotriva duşmanilor din afară şi dinăuntru. Jur de a respecta legile
Republicei Populare Române şi de a păstra secretul în serviciu" 33 .
Episcopul ales de Iaşi, a mers din nou la Ministerul Cultelor, la 9
februarie 1948, propunând schimbarea formulei jurământului şi urgentarea
recunoaşterii sale de către guvern. Şi de data aceasta a fost refuzat de ministru,
care a invocat motivul că "Legea Cultelor nu era clară" şi că se aştepta
aprobarea unui nou proiect pentru Legea Cultelor din partea primului ministru
Groza34 • La 17 martie 1948, Conferinţa Episcopală Română a discutat despre
problem~ depunerii jurământului de fidelitate de către episcopii şi preoţii
catolici. In acea şedinţă, Mons. Durcovici a afirmat că jurământul trebuia depus,
însă fără a fi atinse stipulaţiile Concordatului cu Sfăntul Scaun şi cu aprobarea
35
Nunţiat}lrii Apostolice şi a Vaticanului •
In luna martie, Episcopul ales de Iaşi a primit o telegramă din partea
ministrului Ioan Nistor, prin care era informat că, pentru ierarhii romanocatolici, depunerea jurământului de fidelitate fusese fixată pentru data de 1
aprilie 1948, la orele 10.00, la preşedinţia Consiliului de Miniştri 36 . Mons.
Durcovici, ca şi ceilalţi episcopi catolici, a adăugat la jurământul impus de
guvernul român exgresia "tot ce nu este împotriva legii lui Dumnezeu şi a
mântuirii sufletelor" 7 .

2. Consacrarea episcopală şi instalarea în catedrala din Iaşi
depunerea jurământului, Mons. Anton Durcovici a putut fi
consacrat episcop, la 5 aprilie 1948, în catedrala "Sfăntul Iosif' din Bucureşti
de către nunţiul apostolic în România, arhiepiscopul Gerald Patrick O'Hara,
însoţit de arhiepiscopul Alexandru Theodor Cisar şi de episcopul Marcu
Glaser38 . Procesiunea s-a îndreptat de la palatul episcopal spre catedrală, în care
răsunau acordurile de orgă şi unde peste puţin timp avea să înceapă consacrarea
După

32

Idem, d. 111948, f. 98.
Idem, d. 211954, f. 45.
34
Idem, d. 111948, f. 98.
35
Ibidem, f. 121.
36
Idem, d. 211948, f. 27.
37
Ibidem, f. 380.
38
Cf. Dănuţ Doboş, Anton Despinescu, op.cit., p. 115; cf. AERC Iaşi, dosar Corespondenţă cu
familia, f. 15.
33
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episcopală

a Mons. Anton Durcovici. A urmat o aleasă ceremonie, care a
produs o puternică impresie asupra celor prezenţi. Cu ocazia acestui eveniment,
au fost făcute numeroase fotografii, care apoi au fost introduse în volumul
"Bine ai venit, Stăpâne!", lucrare publicată sub coordonarea preoţilor Ioan
Mărtinaş şi Gaspar Bachmeier. Cartea cuprinde "acte, cuvântări şi însemnări
ornagiale la consacrarea şi înscăunarea Excelenţei Sale Mons. dr. Anton
Durcovici ca episcop catolic de Iaşi" 39 •
După consacrare, noul episcop de Iaşi a participat, la palatul Nunţiaturii
Apostolice din Bucureşti, la o recepţie, dată în onoarea sa de nunţiul apostolic,
arhiepiscopul Gerald Patrick O'Hara.
În discursul său, nunţiul apostolic şi-a exprimat bucuria pe care i-a
oferit-o consacrarea episcopală a Mons. Anton Durcovici, pe care l-a numit
drept un "conducător ales şi devotat" Bisericii lui Dumnezeu. "Astăzi menţiona nunţiul - am luat parte cu toţii la consacrarea unui ( ... ) apostol al lui
Cristos în Catedrala din Bucureşti ( ... ). Dorim ca apostolatul pe care îl
inauguraţi să mărească sfinţenia clerului, să intensifice viaţa spirituală şi să
culeagă roade bogate pentru viaţa veşnică( ... )".
Arhiepiscopul de Bucureşti, Mons. Alexandru Theodor Cisar, i-a adus
un înalt elogiu colaboratorului său, căruia Arhidieceza de Bucureşti avea să-i fie
pe veci recunoscătoare pentru cele patru decenii în care a slujit.
După discursurile rostite de episcopul Marcu Glaser, de episcopul grecocatolic Ioan Suciu şi de provincialul Ordinului Fraţilor Minori Conventuali din
Moldova, părintele Anton Bişoc, a luat cuvântul noul episcop. Acesta a
subliniat importanţa "iubirii catolice" şi a "catolicităţii iubirii", în vremurile
dificile pe care Biserica locală le suporta în acel moment. A amintit de
momentul în care fostul nunţiu apostolic, Mons. Andrea Cassulo, 1-a informat
despre decizia Papei Pius al XII-lea de a-1 numi la scaunul episcopal de Iaşi.
Iniţial, Anton Durcovici a luat în calcul posibilitatea unui refuz, dar după ce i sa spus că această alternativă era exclusă, a acceptat. "De aceea- menţiona în
discursul său Mons. Durcovici - îmi plec fruntea cu resemnare şi răspund cu
recunoştinţă şi iubire: dacă Dumnezeu vrea, non recuso laborem - nu refuz
munca( ... )". Şi-a încheiat discursul, accentuând încă o dată importanţa iubirii
creştine, pe care o numea "cea mai însemnată virtute: în ea stă puterea Bisericii
Catolice, prin ea Biserica va birui şi tot ea este nădejdea mea, căci, cu ajutorul
Domnului, prin ea totul se poate învinge ( ... )" 40 .
La 13 aprilie 1948, sosea în Gara Iaşi noul episcop de Iaşi, dr. Anton
Durcovici, însoţit de canonicii bucureşteni Gheorghe Horvath şi Gustav Miiller.
În cursul aceleiaşi zile, episcopul Durcovici a preluat jurisdicţia canonică a
Ioan Mărtinaş, Gaspar Bachmaier, Bine ai venit, Stăpâne, Iaşi, 1948; cf. Dănuţ Doboş, op. cit.
în loc.cit., p. 12.
40
Dănuţ Doboş, Episcopul Anton Durcovici. Nu refuz munca, în "Lumina creştinului", nr. 1
(2013), p. 12.
39
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Diecezei de Iaşi 41 . A doua zi, 14 aprilie, "zi senină de primăvară, cu soare
luminos, cu pomi înfloriţi, cu miros de flori şi nădejdi de belşug, progres şi
viaţă nouă", a avut loc, începând cu ora 9.00, înscăunarea noului episcop.
Preoţii şi credincioşii care au participat la celebrare au trăit cu emoţie acest
moment. S-a evidenţiat corul catedralei, dirijat de pr. dr. Dumitru Herghelegiu,
fiind acompaniat de Filarmonica din Iaşi, condusă de maestrul George Pascu.
"Orga mânuită cu măiestrie de pr. dr. Dumitru Herghelegiu, începu să vibreze
puternic, iar corul intonă un sărbătoresc Ecce sacerdos la vederea noului păstor.
Toată lumea părea electrizată, pe mulţi îi podidiră lacrimile şi, plecându-se cu
pietate, primiră binecuvântarea pastorală" 4 .
În timpul celebrării, părintele Ioan Mărtinaş a citit, în limbile latină şi
română, textul documentului papal de numire a episcopului Anton Durcovici şi
tot el a ţinut predica. Au rostit cuvinte de omagiere: episcopul Marcu Glaser,
vicar general al Diecezei de Iaşi, preotul franciscan Alois Herciu, canonicul
Gheorghe Horvath şi preotul diecezan Wilhelm Clofanda. După primirea
simbolică a cheilor catedralei "Adormirea Maicii Domnului" şi prezentarea
omagiilor de către preoţii prezenţi la ceremonie, noul episcop a rostit o
cuvântare din care redăm câteva fraze: "lată pentru ce am fost trimis eu,
nevrednicul slujitor al Domnului, în Eparhia Iaşilor. Nu ca să fiu slujit, ci ca să
slujesc tuturor. ( ... ). Totuşi puterile noastre sunt mărginite şi slabe. Avem
nevoie de ajutorul Celui de Sus ca să fim slujitori pururea credincioşi. De aceea
vom uni rugăciunile noastre slabe, acum în timpul sfintei Liturghii, cu rugile şi
jertfa mereu bine primite ale Fiului iubit şi Tatălui ceresc. Vom implora drept
mijlocitoare pe lângă Fiul ei, pe Regina îngerilor şi a sfinţilor, sub a cărei
ocrotire puternică se află acest sfănt locaş. Şi nu vom uita că alături de Regina
cerului stă feciorelnicul ei soţ, sfăntul Iosif, sluga bună şi credincioasă aşezată
de Domnul mai mare peste casa sa, sfănta Biserică întreagă, şi îndeosebi peste
această eparhie. ( ... )
Cu astfel de ocrotiri cereşti, al căror ajutor vă rog, iubiţilor mei
credincioşi, să-1 cereţi de azi înainte pentru mine, slujitorul şi părintele vostru,
nu preget să iau în primire păstorirea acestei eparhii. Ce ne mai aduce ziua de
mâine, nu ştim. Dumnezeu însă ştie, şi atâta ajunge. Lui să-i slujim cu toţii şi el
va duce grijă de noi, slujitorii săi ( ... )" 43 •
Dintre cei 53 de preoţi şi episcopi prezenţi la ceremonie, 13 aveau să fie
arestaţi de Securitate în anii următori, patru dintre aceştia devenind martiri sau
mărturisitori ai Bisericii locale: episcopul Anton Durcovici, episcopul Marcu
Glaser, părintele Dumitru Sandu Matei şi părintele Vasile Gabor 44 .
AERC Iaşi, d. 111948, f. 123; cf. Ştefan Lupu, coord., În umbra crucii, 306.
Ioan Mărtinaş, Gaspar Bachmaier, Bine ai venit, Stăpâne, Iaşi, 2013, p. 36; cf. AERC Iaşi,
dosar Corespondenţă cu familia, f. 15.
43
Ioan Mărtinaş, Gaspar Bachmaier, Bine ai venit, Stăpâne, p. 43-44.
44
Cf. Dănuţ Doboş, Episcopul Anton Durcovici. Bine ai venit, Stăpâne!, în "Lumina
creştinului", nr. 2 (2013), p. 12.
41
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UN MARE NEDREPTĂŢIT AL ISTORIEI:
GENERALUL DE CORP DE ARMATĂ N. DĂSCĂLESCU
Dr. Ioan MITREA

Agreat wronged of history: army general corps N. Dascalescu
Sumrnary
Between the brave generals who served faithfully in the Romanian Royal
Army for the country, but in the last years of their lives lived a real drama under the
communist regime, General N. Dăscălescu Army Corps (1884-1969) is included. Born
on 16 June 1884 in Căciuleşti village in Neamţ County, he attended school preparation
in Căciuleşti and Piatra Neamţ and then the School of Artillery and Engineer Officers
and finally the Superior War School. Beginning in 1906 as a student at the School for
Officers he followed a brilliant rnilitary career: second lieutenant (1908), lieutenant
(1911), captain (1916), major (1917), colonel (1929), brigadier general (1936), major
general (1939), general of the arm~ corps (1944) in the final phase of the Second
World War in Europe, ordered the 41 Romanian Army.
He participated in the Bal.kan War of 1913, in World War 1 (1916-1919) and World
War II (1939-1945). He was awarded with many decorations and war medals. From
1945 until his death in 1969, he was marginalized, dragged through the law courts,
falsely accused of war crimes, left without pension, deprived of liberty and thrown into
the dreaded prison of Jilava, and finally hurniliated, being transformed by the
communists in "kulak" and then in "poor peasant".
Key Words: army general corps N. Dascalescu, the Second World War.
Un capitol important al istoriei noastre de la sfărşitul celui de-al Doilea
Mondial şi începutul impunerii unui regim de tip sovietic, cristalizat
treptat într-un regim socialist-totalitar 1 îl reprezintă acţiunea de distrugere a
elitei noastre militare, de marginalizare, înlăturare şi batjocorire a bravilor
generali care au slujit cu credinţă în armata regală română, în tot timpul
războiului din est şi vest, ajunşi, în final, să trăiască o adevărată dramă 2 •
Evocarea acestor bravi comandanţi de oşti este o datorie a noastră, a
celor de azi, pentru ca faptele lor, pilda lor de dăruire totală pentru ţară şi neam,
să nu fie date uitării. Cu atât mai mult avem datoria de a evoca asemenea mari
personalităţi atunci când e vorba de oameni pe care i-am cunoscut, de-a fi avut
şansa, în cazul la care ne referim, să-i fim consăteni, în parte martor al
umilinţelor şi suferinţelor din ultimii săi ani de viaţă. Un asemenea militar,
Război

Ioan Scurtu, Politică şi viaţă cotidiană în România în sec. al XX-lea şi începutul celui de-al
XXI-lea, Bucureşti, 2011; vezi cap. Regimul politic În România (1948-1989), pp. 272-281.
2
Alesandru Duţu, Florica Dobre, Drama generalilor români (1944-1964), Bucureşti, 1997,
passim.
1
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mare comandant de o1ti, a fost generalul de Corp de Armată Nicolae
Dăscălescu ( 1884-1969) . Prilejul unei noi evocări este cu atât mai nimerit dacă
avem în vedere că în 2014 se împlinesc 130 de ani de la naşterea generalului N.
Dăscălescu şi 45 de ani de la trecerea sa în eternitate. Dintr-un început trebuie
evidenţiat că ne aflăm în faţa unui OM cu o strălucită carieră militară care-1
situează la loc de cinste în elita armatei regale române şi în rândul celor mai
mari comandanţi de oşti din Al Doilea Război Mondial. Pe bună dreptate între
figurile de legendă ale armatei române este situat şi generalul N. Dăscălescu
4
"alături de Petre Dumitrescu, N. Şova, Ilie Şteflea etc." • Iar regretatul istoric
Florin Constantiniu enumera între marii comandanţi din Al Doilea Război
Mondial, pe generalul Nicolae Dăscălescu (1884-1969), mareşalul Rodion
Malinovski (1898-1967) şi generalul Dwight Eisenhower (1890-1969),
evidenţiind că aceştia au importante trăsături comune: "Acelaşi devotament,
aceeaşi competenţă asigură celor trei un loc de cinste în istoria celui de-al
Doilea Război Mondial... Ei şi-au făcut exemplar datoria faţă de popoarele lor şi
faţă de umanitate" 5 •
Cel care avea să ajungă în elita ierarhiei militare române a văzut lumina
zilei la 16 iunie 1884, în satul Căciuleşti, comuna Căciuleşti (azi în comuna
Girov), din judeţul Neamţ, localitate situată la cea. 12 km nord-est de oraşul
Piatra Neamţ, în frumoasa vale a râului Cracău, în familia gospodarului Ioniţă
Dascălu, primind la botez numele Neculai (mai târziu, în anii de şcoală, copilul
a fost numit în acte Nicolae, iar numele de familie din Dascălu a devenit
Dăscălescu) 6 . Era al nouălea copil al familiei Dascălu, cu o stare materială
modestă, dar toţi ai casei şi-au pus mari speranţe în ultimul venit pe lume, fiind
hărăzit să "înveţe carte pentru a ajunge om mare". A pornit pe acelaşi drum în
viaţă cu un vecin, născut în acelaşi an, fiind prieteni de joacă în anii copilăriei,
colegi de şcoală primară, de liceu, de şcoală militară de artilerie, de carieră
militară şi destin, ajungând amândoi generali ai armatei regale române şi
cunoscând, la finalul vieţii, batjocura, represiunea şi temniţele regimului
socialist-totalitar7 • După clasele primare la şcolile din Gura Văii şi Căciuleşti, a
urmat liceul la Colegiu Naţional ,,Petru Rareş", de azi, din Piatra Neamţ, apoi
Şcoala de Ofiţeri de Artilerie şi Geniu, Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu din
Bucureşti şi, în final, Şcoala Superioară de Război. În fiecare din aceste trepte
3

N. Dăscălescu, Nicolae Dăscălescu- generalul soldat, Bucureşti, 1995. Menţionăm că autorul
citate este prof. ing. Nicolae Dăscălescu, nepot de frate al generalului Nicolae

lucrării

Dăscălescu.

Alesandru Duţu, Florica Dobre, Un Niirnberg românesc?, în "Dosarele istoriei", An V, nr. 7
(47), 2000, p. 58.
5
Florin Constantiniu, Mari comandanţi, în "Lupta întregului popor", nr. 8, 1989, p. 45.
6
N. Dăscălescu, op.cit., pp. 9-12.
7
Ioan Mitrea, Generalii Nicolae Dăscălescu şi Vasile Mitrea- consăteni, colegi de generaţie,
4

şcoală, carieră militară şi destin, în "Buletinul Muzeului Militar Naţional «Regele Ferdinand
I»", serie nouă, VI, Bucureşti, 2008, pp. 253-261; idem, Generalii N. Dăscălescu şi V Mitrea-

125 de ani de la naştere, în ,,Zargidava.

Revistă

de istorie", VIII,
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de formare ca militar de carieră a obţinut rezultate foarte bune 8 • A urcat treptele
ierarhiei militare, de regulă "înaintat la alegere" (=cu promovarea
excepţională), de la sublocotenent (1908), locotenent (1911), căpitan (1916),
maior (1917), colonel (1929), general de brigadă (1936), general de divizie
(1940) la general de corp de armată (1944); în faza finală a celui de-al Doilea
9
Război Mondial, în Europa, a comandat Armata 4 română .
N. Dăscălescu, în cei aproape 40 de ani de carieră militară, de la intrarea
în Şcoala de Ofiţeri în 1906 şi până în iunie 1945, după cum mărturisea într-un
Memoriu din 1956, "a făcut zece ani de război de linie zi de zi, a parcurs în
lupte 30.000 km şi a fost grav rănit la Banska-Bystrica" 10 , în 1945, continuând
totuşi lupta ce s-a dovedit decisivă pentru zdrobirea inamicului. Cum mărturisea
în acelaşi Memoriu, "a preferat să-şi piardă viaţa decât să piardă bătălia" 11 • În
cariera sa militară N. Dăscălescu a participat la campania din Bulgaria din
1913, la Primul Război Mondial ( 1916-1919), la campaniile din Est şi din Vest
ale celui de-al Doilea Război Mondial, făcându-şi în mod exemplar datoria faţă
de armata română, în fapt faţă de ţară 12 , fapt recunoscut de superiorii săi prin
acordarea de ordine, decoraţii şi medalii de război. Dacă tânărul ofiţer N.
Dăscălescu s-a remarcat atât în campania din 1913, cât şi în luptele din Primul
Război Mondial, generalul N. Dăscălescu a intrat în legendă prin victoriile
obţinute în Al Doilea Război Mondial, în Est, în memorabila bătălie de la
Ţiganca 13 , contribuind la eliberarea întregului teritoriu dintre Prut şi Nistru,
ajungând ulterior şi mai departe, la Cotul Donului şi în Stepa Kalmucă, iar în
Vest în luptele pentru eliberarea Transilvaniei, Ungariei şi Cehoslovaciei 14 •
Memorabile au rămas luptele de la Banska Bystrica (Bistriţa), Tatra Mică şi
Tatra Mare, unde a înregistrat victorii răsunătoare, recunoscute şi salutate şi de
către generalii şi mareşalii sovietici, inclusiv de generalissimul I.V. Stalin, prin
Arhivele Ministerului Apărării Naţionale, U.M. 02405 Piteşti, dosar personal general-colonel
Nicolae Dăscălescu; N. Dăscălescu, op.cit., p. 11-18; 1. Mitrea, Generalii Nicolae Dăscălescu şi
Vasile Mitrea- consăteni, colegi de generaţie, şcoală, carieră militară şi destin, pp. 254-256;
idem, Generalii N. Dăscălescu şi V Mitrea -125 de ani de la naştere, pp. 160-168.
9
N. Dăscălescu, op.cit., p. 14-106, 149-151; Cercul Militar Piatra Neamţ, General de Corp de
Armată: Erou Nicolae Dăscălescu, Piatra Neamţ, 1994, passim; 1. Mitrea, Generalii Nicolae
Dăscălescu şi Vasile Mitrea - consăteni, colegi de generaţie, şcoală, carieră militară şi destin,
pp. 254-258.
10
Memoriul generalului N. Dăscălescu către Ministerul Forţelor Armate, 26 aprilie 1956, în
Colecţia de documente a Complexului Muzeal Neamţ, dosar "Generalul N. Dăscălescu" (în
continuare se va cita Memoriul... ).
11
Ibidem.
12
N. Dăscălescu, op.cit., pp. 18, 22-23, 27-34, 63-73, 104-151; 1. Mitrea, Generalii Nicolae
Dăscălescu şi Vasile Mitrea- consăteni, colegi de generaţie, şcoală, carieră militară şi destin,
f·3 255-259; idem, Generalii N. Dăscălescu şi V Mitrea- 125 de ani de la naştere, pp. 161-164.
1. Negrea, 1. Patriche, A Axinte, Iunie-Iulie 1941. Bătălia de la Ţiganca, în "Cotidianul supliment de istorie. Arhiva", nr. 9, 1992.
14
N. Dăscălescu, op.cit., pp. 107-126.
8
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Ordinele de zi din martie şi aprilie 1945 15 . În toate aceste lupte, din Est şi din
Vest, s-au evidenţiat, cu prisosinţă, calităţile generalului N. Dăscălescu de mare
comandant de oşti, de OM excepţional apropiat de trupă, motiv pentru care a
fost supranumit "Generalul soldat" 16 . De acelaşi umanism a dat dovadă N.
Dăscălescu şi faţă de populaţia civilă paşnică, îndeosebi f~ă de copii şi bătrâni,
din teritoriile prin care 1-au purtat operaţiunile militare 1 . Într-o viaţă de om
dedicată total armatei regale române, neîntemeindu-şi nici familie, familia sa de
suflet fiind armata română, cum a mărturisit deseori, Nicolae Dăscălescu a fost
distins cu numeroase decoraţii, ordine şi medalii, dintre care menţionăm doar
câteva. Ca elev la Şcoala de Ofiţeri, N. Dăscălescu a fost distins cu "Medalia
18
Jubiliară Caro 11", "pentru muncă", aceasta fiind prima decoraţie din viaţa sa .

Regele Carol al II-lea decorează pe
generalul de Brigadă N. Dăscălescu (1939)

N. Dăscălescu general de Corp de Armată (1944)

Evidenţiindu-se prin modul în care şi-a îndeplinit ordinele şi misiunile
primite, în campania din Bulgaria, din 1913, a fost propus pentru decorare cu
Ordinul "Coroana României" clasa a V -a. Atât în timpul Primului Război
Mondial, cât şi în anii imediat următori, a primit mai multe decoraţii. A fost
decorat de guvernul Rusiei cu Ordinul "Sfănta Ana", iar pe plan naţional i s-a
conferit "Crucea comemorativă a războiului 1916-1918", cu baretele Ardeal,

Ibidem, pp. 156-163; 1. Mitrea, Generalii Nicolae Dăscălescu şi Vasile Mitrea- consăteni,
colegi de generatie, şcoală, carieră militară şi destin, p. 258.
16
N. Dăscălescu, op.cit., p. 5.
17
1. Mitrea, Generalii Nicolae Dăscălescu şi Vasile Mitrea - consăteni, colegi de generatie,
şcoală, carieră militară şi destin, p. 257.
18
N. Dăscălescu, op.cit., p. 14.
15
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Carpaţi, Bucureşti,

Tg. Ocna, fiind apoi decorat cu "Coroana României" clasa a
IV-a cu spade şi cu "Steaua României" clasa a IV-a 19 . La sfărşitul anului 1939,
generalul de brigadă N. Dăscălescu a fost decorat cu "Steaua României", în
grad de comandor, de către regele Carol al II-lea. Făcând parte din excelenta
echipă de generali, de pe teatrul operaţiunilor militare din campania din Est 20 ,
aflat la comanda Diviziei 21 Infanterie, generalul N. Dăscălescu a obţinut
importanta victorie de la Ţiganca din iulie 1941, victorie decisivă în eliberarea
întregului teritoriu românesc dintre Prut şi Nistru. În urma acestei victorii, spre
jumătatea lunii iulie 1941, Ion Antonescu a sosit la punctul de comandă al
glorioasei Divizii 21 Infanterie pentru a-1 felicita şi decora pe generalul N.
Dăscălescu. Întâlnire a a fost mai mult decât emoţionantă. Generalul N.
Dăscălescu abia îşi instalase postul de comandă într-o căsuţă sărăcăcioasă din
satul Hârtoape, când s-a aflat faţă în faţă cu Ion Antonescu, conducătorul
statului şi comandantul armatei române. În faţa ofiţerilor şi soldaţilor Diviziei
21 Infanterie, Ion Antonescu a desprins de pe pieptul său crucea Ordinului
"Mihai Viteazul" clasa a III-a şi a fixat-o pe pieptul bravului general de divizie
N. Dăscălescu. Era crucea Ordinului "Mihai Viteazul" clasa a III-a pe care Ion
Antonescu o primise la podul de peste Tisa din 1919 din mâna Regelui
Ferdinand I 21 • Prin gestul făcut, acum în iulie 1941, Ion Antonescu recunoştea
şi răsplătea capacitatea şi eroismul generalului N. Dăscălescu. Peste câteva luni,
la 22 septembrie 1941, Regele Mihai I a semnat Înaltul Decret de acordare a
Ordinului ,,Mihai Viteazul" clasa a III-a cu spade, generalului N. Dăscălescu,
consfinţindu-se oficial ceremonialul din satul Hârtoape, nu departe de Ţiganca,
petrecut la jumătatea lunii iulie 1941 22 . După ce a primit această înaltă
decoraţie, generalul N. Dăscălescu a mai fost decorat cu Ordinul "Steaua
României" clasa a III-a în grad de comandor, "Coroana României" clasa a III-a,
"Cruciada împotriva comunismului", "Ordinul suprem al Armatei germane
«Vulturul Germam>" etc. Pentru modul în care a condus trupele Corpului 2
Armată, pentru curajul şi eroismul de care a dat dovadă în luptele pentru
eliberarea Transilvaniei, având ca puncte de reper marile lupte de la Oarba de
Mureş, Dealul Sângeorgiu şi Satu Mare etc. 23 , la sfărşitul anului 1944 generalul
N. Dăscălescu a fost propus, printr-un "Raport special" întocmit de
comandantul Armatei a 4-a, generalul Gheorghe Avramescu, pentru a fi
19

Cf. Dosar personal: Generalul-colonel N. Dăscălescu, p. 31; 1. Mitrea, Generalii Nicolae
Vasile Mitrea- consăteni, colegi de generaţie, şcoală, carieră militară şi destin,

Dăscălescu şi

fa i~~~

Bucureşti,

Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX: (1918-1948),
1999, p. 406.
21
I.C. Drăgan, Mareşalul României... , voi. 1, Veneţia, 1986, p. 78; 1. Mitrea, Generalii Nicolae
Dăscălescu şi Vasile Mitrea- consăteni, colegi de generaţie, şcoală, carieră militară şi destin,

fi N.
256.- .
Dascalescu, op.cll., pp. 70-73.
23

Arhivele MApN, U.M. 02405 Piteşti, dosar personal General-colonel Nicolae Dăscălescu; N.
op. cit., pp. 107-126.

Dăscălescu,
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decorat, a doua oară în carieră, cu Ordinul "Mihai Viteazul", clasa a III-a cu
spade 24 • N. Dăscălescu se numără printre puţinii decoraţi de două ori, cu
Ordinul "Mihai Viteazul" clasa a III-a cu spade.
Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul", clasa a III-a, pentru luptele din
Est şi Vest, generalul N. Dăscălescu a fost acelaşi brav militar până la sfărşitul
războiului. Pentru felul în care a condus trupele române, în calitate de
comandant al Armatei a 4-a română, între 3 martie-12 mai 1945, mai întâi
provizoriu, apoi titular, pentru curajul şi clarviziunea de care a dat dovadă în
luptele de la Banska Bystrica (Banska Bistriţa) şi de la Krernniţa, în martie şi
aprilie 1945, la Moscova, prin Ordinele de zi date de I.V. Stalin s-au tras câte
1.000 de lovituri de tun în cinstea generalului N. Dăscălescu şi Armatei a 4-a
române. Presa şi posturile de radio au consacrat articole şi emisiuni speciale,
având în centrul atenţiei pe generalul N. Dăscălescu. Modest, adevărat militar,
cu un caracter ales, generalul N. Dăscălescu ţinea să scoată în evidenţă rolul
trupei, a soldaţilor de rând, în aceste lupte. În acele împrejurări ziarele au
publicat un răspuns dat de generalul N. Dăscălescu unui corespondent de război
pe front, în legătură cu elogiile ce i-au fost aduse, în presă, spunând ,,Scriţi în
ziarul dv. că nu generalul Dăscălescu are meritul victoriilor repurtate, ci
soldaţii care stau de luni de zile în ger, zăpadă, vânturi şi ploi. Eu nu vreau nici
să se pomenească de mine. Sânt fericit că vorbiţi şi scriţi de ei, când ţara
25
recunoaşte şi apreciază lupta şi sacrificiile soldatului. Lor li se cuvine totul " •
După capitularea necondiţionată a Germaniei, la 9 mai 1945, şi
lichidarea unor unităţi răzleţe germane, de către unităţi ale Armatei a 4-a
române, în zilele de 12-14 mai, în a doua jumătate a lunii mai 1945,
comandantul Grupului de armate aliat, generalul sovietic F. Jmacenko s-a
deplasat la postul de comandă al Armatei a 4-a române, mulţumind personal
generalului N. Dăscălescu pentru aportul său şi al armatei pe care a condus-o la
victoria împotriva duşmanului comun 26 • Sfârşitul războiului, în mai 1945, îl
găsea pe generalul-soldat sau generalul-erou N. Dăscălescu la apogeul carierei
şi gloriei militare. Normal era să fi urmat un şir de noi elogii şi avansarea în
grad, cu atât mai mult cu cât în ultimele două luni ale războiului a comandat
Armata a 4-a română, cu rezultate remarcabile.
Dar firul carierei militare a generalului N. Dăscălescu s-a rupt brusc. La
29 iunie 1945 a fost trecut din oficiu în rezervă, cu gradul de general de Corp de
Armată (general-colonel) şi pus în drepturi de pensie. Din acest moment, în
mod cu totul regretabil şi nedrept, biografia bravului general a fost marcată de
numeroase nedreptăţi şi umilinţe, mergându-se până la privarea de libertate,
fiind acuzat de crime de război şi în final transformat de comunişti în "chiabur"
N. Dăscălescu, op.cit., p. 126-127; 1. Mitrea, Generalii Nicolae Dăscălescu şi Vasile Mitreacolegi de generaţie, şcoală, carieră militară şi destin, p. 257.
25
Memoriul ...
26
N. Dăscălescu, op.cit., p. 175; 1. Mitrea, Generalii Nicolae Dăscălescu şi Vasile Mitreaconsăteni, colegi de generaţie, şcoală, carieră militară şi destin, p. 258.
24
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şi

apoi în "ţăran sărac".
Aşa cum spunea chiar generalul N. Dăscălescu în memoriul amintit
deja 27 , după aproape 4 decenii de carieră militară, vreme în care "a făcut zece
ani de război de linie, zi de zi, a parcurs în lupte 30.000 km şi a fost grav rănit
la Banska Bistriţa etc.", după ce a primit cele mai înalte decoraţii şi onoruri, a
fost marginalizat, nedreptăţit, batjocorit şi umilit. Aceasta era răsplata dată de
regimul socialist-totalitar, proaspăt instaurat în România, care, la comanda
Moscovei, avea şi rostul netrebnic de a distruge elita armatei române. O primă
nedreptate i s-a făcut generalului N. Dăscălescu chiar la finalul războiului când,
la 1 iunie 1945, în mod abuziv a fost înlocuit la comanda Armatei a 4-a
române 28 , cu generalul Gh. Stăvrescu, care avea să-şi sfârşească viaţa în
temniţele Aiudului. Este dovada faptului că sovieticii şi uneltele lor din
România se foloseau de marii comandanţi români doar atât cât aveau nevoie de
ei împotriva duşmanului. Este semnificativ să reamintim că toţi cei trei generali
care au comandat Armata a 4-a română în Vest, respectiv Gh. Avramescu, N.
29
Dăscălescu şi Gh. Stăvrescu, au avut un sfârşit tragic • Motivul înlocuirii
generalului N. Dăscălescu de la comanda Armatei a 4-a a fost apariţia unor
neînţelegeri între bravul general şi prezenţa inedită a "ofiţerilor" reprezentând
nou înfiinţatul Serviciu pentru Educaţie, Cultură şi Propagandă, în structura
armatei 30 . Generalul N. Dăscălescu a primit cu răceală pe proaspeţii "ofiţeri", în
fapt propagandişti politici ai noului regim, celebrii politruci, spunându-le direct
că "nu am nevoie de asemenea ajutoare". În primele zile ale lunii iunie 1945
generalul N. Dăscălescu se întorcea în ţară cu aceeaşi lădiţă, de campanie, cu
efecte personale, ce-l însoţiseră pe front atât în Est cât şi în Vest 31 .
În vreme ce la 9 iunie 1945, la Brno, trupele Armatei a 4-a române
defilau biruitoare, iar la festivităţile de la Bucureşti de la sfârşitul lunii august
1945, aceleaşi trupe glorioase treceau pe sub Arcul de Triumf, prin faţa noilor
autorităţi civile şi militare, dar fără Comandantul lor de drept, cel care le
condusese în marile bătălii din Vest, generalul N. Dăscălescu trăia, izolat, într-o
garsonieră modestă închiriată în Bucureşti, marginalizat, uitat şi în fapt părăsit

27

Cf. nota 1O.
Cercul Militar Piatra Neamţ, Generalul de Corp de Armată Erou Nicolae Dăscălescu, 1994,
187.
9
N. Dăscălescu, op.cit., p. 186. Gh. Avramescu a murit în gulagul sovietic, Gh. Stavrescu a
trecut în lumea drepţilor la Aiud, iar N. Dăscălescu, după ani de nedreptate şi suferinţe s-a
sfărşit, în casa nepoatei sale la Piatra Neamţ.
30
Alesandru Duţu, Florica Dobre, op.cit., p. 105. Aceşti politruci au fost unelte docile în mâna
consilierilor militari şi civili sovietici, consilieri ce au avu mare rol în distrugerea elitei ofiţerilor
din armata română. A se vedea în acest sens, lucrarea prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Locul şi rolul
consilierilor sovietici în comunizarea armatei române, în Paradigmele istoriei. Discurs.
Metodă. Permanente. Omagiu Profesorului Gh. Buzatu, (coordonator Stela Cheptea), laşi,
2009, voi. II, pp. 97-103.
31
N. Dăscălescu, op.cit., pp. 185-186.
28

r.·
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32
de toţi, şi în primul rând abandonat de cei care organizaseră parada militară .
Decepţionat, în septembrie 1945, generalul N. Dăscălescu s-a îndreptat
spre localitatea natală, la casa părintească din Căciuleşti, unde mai trăia doar
fratele său, Gheorghe, în condiţii tot mai precare, sub regimul socialisttotalitar33. Ajuns la casa părintească primul gând al generalului N. Dăscălescu a
fost acela de a "pune pe picioare" bătrâna gospodărie ţărănească a părinţilor săi,
ajutat de fratele Gheorghe Dăscălescu.
Cei doi fraţi Dăscălescu moşteneau de la părinţi 7 ha de teren agricol,
fărâmiţat în mai multe parcele pe raza satului Căciuleşti, dar nu dispuneau de
inventar agricol. După procurarea unui inventar agricol minim, împreună cu
fratele Gheorghe şi ordonanţa pe care încă o mai avea, a trecut la pregătirea
terenului pentru culturile anului 1946 34 . Începând cu acest moment marele
comandant de oşti N. Dăscălescu a trecut într-o nouă etapă a vieţii sale pe care
şi-a asumat-o cu demnitate. A făcut agricultură, a mers la arat, semănat şi
recoltat, a păşunat vitele ce le avea în gospodărie, alături de copiii satului, a dat
cotele insuportabile către stat etc. 35 . Şi parcă nu ar fi fost destul de umilitoare
condiţiile în care trăia, curând a început anchetarea generalului N. Dăscălescu şi
judecarea în stare de libertate, acuzat de crime de război. În ziua de 19
noiembrie 1945, generalul N. Dăscălescu a fost chemat, printr-o citaţie a
Ministerului Justiţiei, pentru a fi audiat în cazul Ordonanţei nr. 9 din martie
1942, ce privea evenimentele de la Odessa. Dar Ordonanţa care se referea la
represaliile împotriva populaţiei civile de la Odessa, nu fusese semnată de
generalul N. Dăscălescu, care se afla atunci, pentru câteva zile în ţară, ci de
înlocuitorul său la comandă, respectând legile în vigoare. În urma audierilor,
din noiembrie 1945, se părea că totul s-a lămurit. Dar cum presiunea asupra
generalului trebuia mărită, în martie 1946 este chemat la alte două audieri, fără
ca situaţia să fie pe deplin clarificată 36 . La 24 august 1946, generalul N.
Dăscălescu a fost învinuit, din nou, împreună cu generalul Gh. Cialâc, pentru
crime de război 37 . În cele din urmă Curtea de Apel Bucureşti a considerat, prin
Decizia nr. 105 din 8 octombrie 1946, că în virtutea Art. 13 7 din Codul Penal şi
a Art. 486, al III, din Codul Justiţiei Militare, Ordinul Marelui Stat Major şi
32

Ibidem, pp. 186-187.
Ibidem, p. 187 şi unn. La informatiile din această carte se adaugă şi amintirile semnatarului
acestor rânduri care, copil fiind, a fost, în acei ani, deseori în preajma generalului N.
Dăscălescu, foarte apropiat de copiii satului Căciuleşti, pe care îi numea ,,nepotii lui Ştefan cel
Mare". În mare parte, paginile despre prezenta lui N. Dăscălescu la Căciuleşti, după război, sunt
p,agini de ego-istorie.
4
N. Dăscălescu, op.cit., p. 187.
35
Ibidem, p. 189; 1. Mitrea, Generalii N Dăscălescu şi V Mitrea - 125 de ani de la naştere, p.
168.
36
N. Dăscălescu, op.cit., p. 189.
37
Învinuirea celor doi generali s-a tăcut prin Actul de Acuzare Nr. 871 a Parchetului General al
Curtii de Apel Bucureşti, Cabinetul 9 Instructie, conform art. 2, litera e, din Legea nr. 31211945.
Cf. Alesandru Duţu, Florica Dobre, op.cit., p. 94.
33
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nr. 911942 nu au constituit o infracţiune şi, prin urmare, nici nu
puteau atrage răspunderea penală a celor constrânşi să le execute, deoarece în
caz contrar, cei în cauză erau expuşi, conform prevederilor art. 529 din Codul
Justiţiei Militare, la pedeapsa capitală 38 .
Cu privire la acuzaţiile grave aduse generalului N. Dăscălescu, de
săvârşire a unor "acte de suprimare individuale din motive rasiale asupra
populaţiei evreieşti din oraşul Odessa", cel învinuit, apărându-se cu demnitate
declara: "Un comandant de Corp de Armată, cu o sumă de colaboratori, nu
poate trece neobservat în manifestările sale şi orice atitudini ce nu cadrează cu
omenia ar fi cunoscute de toţi. Trecutul meu nu mă arată că m-aş fi purtat rău cu
vreo vietate, că aş fi stăpânit de vreun viciu sau boală care m-ar duce la acte
inconştiente. Să se caute toate cantonamentele şi gazdele mele din Rusia,
Transilvania, Ungaria şi Cehoslovacia şi să se cerceteze cu amănunţime felul
meu de a mă purta cu populaţia civilă" 39 •
Pledând pentru nevinovăţia sa şi a colaboratorilor săi "inculpatul" N.
Dăscălescu mai făcea următoarea mărturisire, plină de adevăr: "Sunt sigur, dacă
ar fi apăsat asupra subsemnatului cea mai mică acuzaţie, atunci aliaţii ruşi, care
au avut tot timpul războiului serviciul de informaţii foarte bine organizat şi erau
informaţi cu tot ce se petrecea zilnic la Odessa, erau primii care să refuze
colaborarea cu subsemnatul chiar de la 23 august 1944, aşa cum au refuzat
categoric cu comandanţii şi unităţile militare acuzate de abuzuri. Cred că cea
mai mică umbră de îndoială asupra atitudinii mele în război ar fi dus la refuzul
40
colaborării, mai ales la eşalonul cel mai mare" . În cele din urmă Curtea de
Apel Bucureşti a conchis că "Ordonanţa nr. 9/1942 a fost dată cu respectarea
formelor legale, constatând lipsa elementelor esenţiale ale infracţiunilor pentru
care acuzaţii au fost trimişi în judecată", şi a decis, la 8 octombrie 1946,
"achitarea generalilor N. Dăscălescu, Gh. Cialâc şi a maiorului Ion Ţinţu,
dispunând şi ridicarea măsurii de sechestrare a averii acestora" 41 • În urma
acestei decizii, Parchetul Curţii a făcut recurs, respins însă de Curtea de Casaţie
42
Penală, prin Decizia nr. 2783 din 5 decembrie 1946 .
In timpul anchetei privind Ordonanta nr. 9/1942, generalul N.
Dăscălescu a simţit o gură de aer curat, când în aprilie 1946 a fost chemat în
capitală pentru a i se repartiza cele 5 ha de teren arabil, drept ,,recompensă
naţională" cum arăta chiar generalul într-un Memoriu, la care avea dreptul în
conformitate cu Legea nr. 310/1945 privind împroprietărirea Cavalerilor
Ordinului ,,Mihai Viteazul" clasa a III-a, cu spade. Era vorba de cel de-al doilea
Ordin "Mihai Viteazul" primit de generalul N. Dăscălescu pentru faptele sale de

38

Ibidem.
Arhivele Naţionale Neamţ, fond personal General N. Dăscălescu, d. 2/1946.
40
Ibidem.
41
Alesandru Duţu, Florica Dobre, op.cit., p. 95.
42
Ibidem, p. 96.
39
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arme de pe frontul de Vest 43 • Primirea celor 5 ha teren arabil, situate pe raza
comunei vecine satului Căciuleşti, Dobreni, jud. Neamţ, doar aparent era o
recompensă pentru faptele sale de arme, deoarece în 1944, în momentul
ocupării nordului Bucovinei şi Basarabiei, de către trupele sovietice aflate în
ofensivă spre Vest, generalul N. Dăscălescu a pierdut cele 25 de ha de teren
primite în comuna Ropcea, judeţul Storojineţ (din Bucovina), ca urmare a
decorării cu Ordinul "Mihai Viteazul" clasa a III-a, pentru meritele sale pe
frontul de Est, după luptele de la Ţiganca 44 • Nedreptăţile şi persecuţiile au
continuat. Având acum încă 5 ha teren arabil, care se adăugau moştenirii de la
45
părinţi, N. Dăscălescu a fost declarat "chiabur pe raion" . Un şir de nedreptăţi,
de abuzuri grosolane, au făcut, sub regimul comunist, din bravul general N.
46
Dăscălescu mai întâi "chiabur pe raion" şi în final "ţăran sărac" • Anul 1948
aduce o nouă mare nedreptate generalului N. Dăscălescu. La 3 noiembrie 1948,
Comisia Judeţeană de Revizuire a Pensionarilor Publici de pe lângă Tribunalul
Ilfov emitea o decizie, nr. 104.291, prin care generalul N. Dăscălescu "pierdea
dreptul la pensie, urmând a fi şters din registrele de pensionari". Măsura era
motivată prin faptul că "numitul a avut o atitudine antidemocratică şi
47
reacţionară" . Nicio dovadă însă nu sus!inea o asemenea afirmaţie. Recursul
generalului a fost respins ca neîntemeiat 8 . Nedreptăţile făcute generalului N.
Dăscălescu au continuat. Pe neaşteptate, în ziua de 21 noiembrie 1951, la
Căciuleşti a apărut o maşină care 1-a ,,ridicat" pe generalul N. Dăscălescu,
spunându-i-se că trebuie să meargă la Bucureşti pentru a da unele infoq~naţii. Se
pare că nici autorităţile comunei nu au ştiut exact despre ce este vorba. In aceste
împrejurări fratele generalului, Gh. Dăscălescu a încercat să se sustragă de la
cote, care erau peste posibilităţi, lansând "o poveste" din care rezulta că
generalul a fost dus la Bucureşti pentru a fi pus într-o funcţie militară, şi că,
prin urmare, nu trebuie să mai predea cote la stat 49 . În realitate generalul N.
Dăscălescu a fost întemniţat la Penitenciarul Jilava pentru aceleaşi învinuiri
absurde aduse în 1946, ca urmare a cererii de rejudecare a cauzei, solicitată de
Procurorul General al Republicii la 6 noiembrie 1951. Nu a mai avut loc niciun
proces, cercetările urmând a se face ulterior. Provizoriu, generalului N.

Arhivele Naţionale Neamţ, fond cit., d. 111946.
N. Dăscălescu, op.cit., p. 192.
45
Ibidem.
46
Ioan Mitrea, Nicolae Dăscălescu - general În armata română, .. chiabur" şi .. ţăran sărac"
sub comunişti, în "Buletin Ştiinţific al Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România",
VII, Bacău, 201 O, pp. 73-84.
47
N. Dăscălescu, op.cit., p. 195.
48
Ibidem.
49
1. Mitrea, Nicolae Dăscălescu- general În armata română, "chiabur" şi "ţăran sărac" sub
comunişti, p. 80.
43
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Dăscălescu i s-a adus acuzaţia de "sabotaj agricol" 50 , în realitate urmând un
scenariu prestabilit a fost din nou acuzat pentru "crime de război". În timpul
întemniţării

şi

51

anchetei generalul N.

Dăscălescu

a dovedit o demnitate

impresionantă . Neavând probe concludente Tribunalul Capitalei, la 3

octombrie 1955, a dispus , încetarea urmăririi penale şi eliberarea imediată a
generalului N. Dăscălescu" 52 . Eliberarea s-a produs pe 8 octombrie 1955, după
patru ani de suferinţe şi umilinţe. Generalui N. Dăscălescu avea 71 de ani.
Bolnav fiind, suferind de zece boli, printre care "reumatismul era şef suprem",
gospodăria din Căciuleşti ruinându-se treptat, s-a retras la una din nepoate, la
Piatra Neamţ, până la sfârşitul vieţii.

Generalul N. Dăscălescu la ieşirea
din închisoare de la Jilava (1955)

Generalul N. Dăscălescu
în ultimele zile ale vieţii

Prin cele trei Memorii din aprilie 1956, adresate Ministerului Forţelor
Armate, Prezidiului Marii Adunări Naţionale şi Primului Secretar al C.C. al
P.M.R., generalul N. Dăscălescu arăta situaţia dramatică în care se afla53 .
Treptat unele nedreptăţi au fost înlăturate. În ianuarie 1956 a fost repus în
drepturile de pensie 54 . După ce în timpul detenţiei autorităţile regimului
Arhivele Naţionale Neamţ, fond cit., d. 111953; 1. Mitrea, Generalii N Dăscălescu şi V
Mitrea - 125 de ani de la naştere, p. 168-169; idem, Nicolae Dăscălescu - general în armata
română, "chiabur" şi "ţăran sărac" sub comunişti, p. 80.
51
N. Dăscălescu, op.cit., pp. 197-204.
52
Ibidem, pp. 204-205.
53
Cele trei Memorii, cu un conţinut asemănător, semnate de generalul N. Dăscălescu, se află în
Arhiva "General N. Dăscălescu" a Complexului Muzeal Neamţ.
54
N. Dăscălescu, op.cit., p. 205.
50
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socialist-totalitar i-au confiscat proprietăţile din Căciuleşti, considerându-se,
abuziv, privarea de libertate şi detenţia la J ilava ca "părăsire a domiciliului" 55 ,
într-o caracterizare din 1958 Sfatul Popular al Comunei Căciuleşti afirma că
generalul N. Dăscălescu "este considerat de noi ţăran sărac" 56 . Iată cum, sub
regimul comunist, un brav general putea fi transformat în "chiabur" şi apoi în
57
"ţăran sărac" •
Trebuie menţionat că în toţi anii de după 1945, generalul N. Dăscălescu
a evitat orice colaborare cu autorităţile regimului dictatorial, refuzând
sistematic, sub motiv de boală, prezenţa la festivităţile naţionale, să acorde
interviuri presei centrale de partid etc. 58
Înspre sfărşitul anului 1968 starea sănătăţii generalului N. Dăscălescu
s-a agravat mult, constatându-se că suferă de o boală incurabilă, respectiv
cancer la stomac. Moartea n-a mai avut răbdare şi la 23 septembrie 1969, la
răsăritul soarelui, bravul şi marele general N. Dăscălescu, Comandantul
Armatei a 4-a române a trecut în lumea celor drepţi la 85 de ani şi aproape trei
luni. "Moş Culiţă", cum i se spunea la bătrâneţe, "generalul-soldat" cum i s-a
spus la finalul carierei militare, s-a retras discret ca "un înţelept după ce a fost
adânc jignit". A fost înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul Eternitatea
din Piatra Neamţ, la 30 septembrie 1969, în prezenţa a peste 10.000 de oameni,
mulţi dintre ei foşti militari sub comanda sa.
La 130 de ani de la naştere şi 45 de ani de la trecerea în eternitate,
amintirea generalului de Corp de Armată N. Dăscălescu este vie. Trebuie făcut
încă şi mai mult. La mormântul său a fost amplasat un bust al marelui general,
prin grija autorităţilor locale, militare şi civile. În multe muzee din ţară şi, în
primul rând în Muzeul de Istorie din Piatt:_a Neamţ, în expoziţii, este prezentată
personalitatea marelui comandant de oşti. In septembrie 2009, la împlinirea a 40
de ani de la trecerea în eternitate a generalului N. Dăscălescu, la Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ s-a organizat un simpozion ştiinţific, iar în curtea şcolii
din Căciuleşti, unde a învăţat, s-a dezvelit un bust al generalului N. Dăscălescu.
O stradă din Căciuleşti poartă numele str. N. Dăscălescu. Deocamdată rămâne o
mare nedreptate, aceea de a nu se fi acordat post-mortem gradul de General de
59
Armată, celui care a fost comandantul Armatei a 4-a române • Să sperăm că
timpul lucrează în favoarea generalui-erou Nicolae 1. Dăscălescu. Mai curând
sau mai târziu dreptatea va învinge. Amintirea marelui comandant de oşti, a
generalului soldat, N. Dăscălescu ne însoţeşte mereu.
Ibidem, p. 206; 1. Mitrea, Nicolae Dăscălescu - general În armata română, "chiabur" şi
sub comunişti, p. 82.
56
Ibidem.
57
Ibidem.
58
1. Mitrea, Generalii Nicolae Dăscălescu şi Vasile Mitrea - consăteni, colegi de generaţie,
şcoală, carieră militară şi destin, p. 260; idem, Generalii N Dăscălescu şi V. Mitrea- 125 de
ani de la naştere, p. 169; idem, Nicolae Dăscălescu- general În armata română, "chiabur" şi
"ţăran sărac" sub comunişti, pp. 82-83.
59
Idem, Nicolae Dăscălescu- general În armata română, "chiabur" şi "ţăran sărac" sub
comunişti, pp. 83-84.
55
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TRIST A SOARTĂ
A UNUI BRAV PILOT AVIA TOR BĂCĂUAN
Vasile TUDOR
hHe sad faith of a brave pilot from Bacau
Sumrnary
Among the flyers that have rnade their duty to the country, is also Dumitru
Baciu, born in Bacau on 4th November 1919. As pilot, he fight Over the Don side and
Stalingrad, then for the defense of Bucharest and finally on the western front. After the
war, when he flew as pilot on mail plane, as landing on a field near Turnu Magurele, in
1948, an armed group had carne and ordered to surrender the airplane for leaving the
country. As he opposed, sadly he was shot.
Key Words: pilot, the Second World War, Over the Don, Stalingrad, Bucharest.

Aviatorul militar şi civil Dumitru Baciu s-a născut în oraşul Bacău la 4
noiembrie 1919. După terminarea studiilor primare şi secundare în oraşul natal,
în urma unui examen destul de pretenţios, susţinut la 1 septembrie 1939, s-a
înscris la Şcoala de Ofiţeri pentru Aviaţie din Bucureşti. La terminarea
acesteia, a fost ridicat la gradul de sublocotenent, în 1 septembrie 1941, fiind
încadrat ca personal navigant în Flotila 2 Vânătoare. În acea mare unitate şi-a
continuat pregătirea militară de specialitate până la mobilizarea din 22 iunie
1941, când a intrat în dispozitivul de apărare a capitalei 1• Apoi, tot cu aceasta,
în 9 septembrie 1942, a ajuns pe frontul de est, intrând de la început în focul
luptelor chiar la Cotul Donului şi Stalingrad. Cel mai mult a acţionat de pe
terenul de la Morozovskaja şi tot de acolo a decalat pe înserate, împreună cu
întregul Grup, pentru a evita capturarea lor şi a avioanelor de către sovietici.
Alarma a fost dată de Corpul 5 Armată care, după ruperea frontului de la Cotul
Donului în 19 noiembrie 1942, îşi pregătea rezistenţa în paralel cu intrarea în
panică a întregului personal. Aşa s-a întâmplat pentru că nu s-a mai verificat
dacă, într-adevăr, o coloană motorizată se apropia de aerodromul lor şi s-a
ordonat dispersarea pe terenul de la Tacinskaja. Decolarea avioanelor s-a făcut
aproape pe înserat, chiar dacă avioanele lor nu erau dotate cu aparatură pentru
zborul de noapte. Această grabă, care astăzi pare nejustificată deoarece s-a
dovedit a fi fost o alarmă falsă, neverificată, din lipsa mijloacelor respective, a
condus la părăsirea aerodromului şi la accidentarea a doi piloţi împreună cu
1
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avioanele lor şi, mai grav, la aruncarea în aer a unui mare depozit de muniţii,
ceea ce a făcut ca panica să fie şi mai mare. După cele întâmplate, au revenit a
doua zi, reluându-şi activitatea operaţională 2 •
Că sit. Dumitru Baciu a fost unul dintre piloţii de seamă ai Grupului 6
Vânătoare o confirmă cele două victorii obţinute în ziua de 20 decembrie 1942.
Atunci, patrula pe care o conducea în sectorul Bokovskaja a fost atacată în mai
multe rânduri de zece avioane sovietice IAK, sosite în două sau trei formaţii.
Lupta a fost grea, dar şi succesele pe măsură: aviatorii noştri au obţinut încă
două victorii în afara celor amintite, care au fost
atribuite adj. stg. Gh.
3
Cocebaş, un coechipier basarabean de nare nădejde •
După 40 de misiuni de război, în luna ianuarie a anului 1943, a revenit
în ţară împreună cu întregul Grup, intrând din nou în dispozitivul de apărare al
Bucureştiului, acţionând de pe terenul de la Pipera. De acolo, în 1 august 1943,
a avut ocazia să cunoască faimoasa aviaţie americană de bombardament ce ne-a
survolat ţara la joasă înălţime. Printre cei care le-au atacat a fost şi It. Baciu, dar
nu a reuşit să doboare pe vreunul, deoarece acele pântecoase avioane
"Liberator" de bombardament erau dintre cele mai bine armate, având de la 10
până la 12 mitraliere grele. Ele fuseseră trimise de americani din Libia ca să
distrugă Ploieştiul şi zona petroliferă, cu cele 2000 kg de bombe şi cu cei 12000
litri de benzină aflate la bordul fiecăruia din cele peste 70 trimise în România,
ţară care asigura o bună parte din petrolul necesar maşinii de război germane.
Acelea au sosit în câteva valuri la joasă înălţime pentru a nu fi sesizate de cei de
la pânda aeriană. Unul dintre acele valuri, din eroare, s-a apropiat cel mai mult
de Bucureşti, dar curând şi-au dat seama de greşeală şi au virat spre Ploieşti. Au
fost chiar văzute de celula de alarmă de pe aerodromul Pipera. Aceasta a
decolat imediat, dar fără rezultat, deoarece americanii zburau cu peste 350 km
la oră. În schimb, la Ploieşti au fost primite cu un adevărat baraj de foc trimis de
la sol şi din aer de artilerişti şi de aviatori. S-au numărat 30 de epave calcinate
în jurul acelui centru petrolier4 •
Slt. Dumitru Baciu nu a stat prea mult pe terenul de la Pipera, deoarece
după ocuparea Siciliei, anglo-americanilor le-au crescut posibilităţile de a ne
ataca din aer şi s-a luat măsura de a se dispersa o parte din avioanele ce
supraaglomerau acel aerodrom. În consecinţă, Grupul 6 Vănătoare a fost trimis
pe terenul de la Popeşti- Leordeni, o localitate ceva mai îndepărtată de
Bucureşti, unde, când vremea a permis zborul, s-au continuat pregătirile de
luptă în diverse formaţii. Chiar în 4 ianuarie au avut parte de o alarmă reală
declanşată de Centrul Român de Informaţii. Au decolat 18 avioane. Dar după 5
2
3
4
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minute au fost chemate la aterizare, deoarece americanii bombardaseră un
obiectiv din Bulgaria şi se retrăseseră. La fel s-a întâmplat şi în 24 ianuarie,
când fuseseră semnalate avioane inamice în Bulgaria şi la Giurgiu. În afara
zborurilor de antrenament pentru lupta aeriană, lui Dumitru Baciu i s-a oferit o
misiune de legătură şi a zburat de la Bucureşti la Iaşi. Când s-a întors, în ziua
următoare, plin de recunoştinţă şi frumoase amintiri, şi-a rotit avionul vreme de
zece minute peste oraşul copilăriei.
Primele 3 zile din luna aprilie nu au fost favorabile zborului, dar în 4
aprilie 1944, când situaţia meteo a fost bună, americanii au trimis aproximativ
200 de avioane "Liberator", cu patru motoare, venite din Italia, care au
bombardat Bucureştiul, lăsând în urma lor 2732 morţi şi 1294 răniţi. Au fost
lovite cartierele Cotroceni, Grozăveşti, centrul oraşului, Griviţa, cartierul Tei şi
altele. S-a urmărit, în special, bombardarea nodului de căi ferate Bucureşti
Chitila. Grupul 6 Vânătoare a ridicat în aer 33 de avioane, care au întâlnit
primele bombardiere americane la sud de Bucureşti şi de care nu s-a mai
despărţit până la Dunăre şi Olt. Prima lor misiune şi prima jertfă: It. av.Traian
Rădulescu, lovit de mitraliorii inamici, s-a prăbuşit lângă comuna Tomuleşti
5
judeţul Vlaşca •
Nu se împrăştiase bine fumul exploziilor şi nici nu apucasem să ne
identificăm toţi morţii din Bucureşti şi de prin vagoanele din gări şi triaje că, în
5 aprilie, o altă mare formaţie de cea 250 de avioane bombardiere anericane,
atât de tip B-17 cât şi B-24 şi-a propus să ajungă la Ploieşti, unde, după atacul
nemilos, au lăsat în urma lor 41 incedii mari, 120 mici, 100 case dărâmate;
total, 2388 morţi, mii de sinistraţi, la care urma să se mai adauge încă cea 600
morţi găsiţi printre vagoanele de cale ferată şi triaje, precum şi bombe
neexplodate care constituiau un mare pericol pentru populaţie 6 .
Alarmaţi din vreme, cei de la apărarea antiaeriană a Ploieştiului au
produs un val de ceaţă artificială chiar mai mare decât suprafaţa oraşului, au
ridicat baloanele de baraj la peste 1500 m înălţime, insistându-se pentru atenţia
artileriştilor. Dar în momentul sosirii avioanelor cu stele mari albe pe aripi,
bateriile antiaeriene nu au putut acţiona la vedere, tocmai din cauza ceţii
lansate, fiind nevoite să recurgă la indicaţiile aparatelor de detecţie
electromasgnetică. Dar nici acestea nu i-au putut ajuta, deoarece atunci cînd
avioanele inamice au ajuns în preajma Ploieştiului, acestea au împânzit cerul cu
foiţe de staniol, perturbându-le vizarea. Mai mult, folosind baloanele noastre
drept jaloanele centrului sensibil al obiectivului, americanii au trecut
nestingheriţi la executarea tragerilor de precizie. Au aruncat bombe mari de

5
6
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300-500 kg şi incendiare, lovind 9reu centrul oraşului, gara, triajul. Rafinăriile
se pare că nu au fost atât de lovite .
În luna aprilie 1944, americanii au atacat cu bombe obiective din
România în 5 rânduri şi de fiecare dată aviatorii Grupului 6 Vânătoare au fost la
posturile lor de luptă, dar aceştia, începând cu 21 aprilie, au trimis puternice
avioane de vânătoare care să le protejeze. Aşa s-a întâmplat în acea zi în care
Grupul 6 Vînătoare a obţinut 7 victorii, dar a suferit 4 pierderi : un sit, un adj.
şef şi 2 adj. stg. 8
Deşi situaţia aviaţiei noastre de vânătoare era tot mai defavorabilă faţă
de cea americană, ea a continuat lupta cu multă bărbăţie până la sfărşitul lunii
aprilie, când americanii au trimis pentru însoţirea bombardierelor lor faimoasele
avioane de vânătoare tip ,,Mustang". Drept dovadă este tristul rezultat după
atacul din 21 aprilie, când am avut 11 piloţi morţi şi 6 răniţi. Aflat pe terenul de
la Roşiori de Vede, comandorul Traian Pâclea, şeful aviaţiei noastre de
vânătoare, în raportul său, printre altele scria: "În concluzie, insist să atenţionez
că actuala metodă de lucru pentru combaterea formaţiilor inamice este cu totul
defectuoasă, fapt evidenţiat în 21 aprilie, când am avut de trei ori mai multe
pierderi faţă de cele provocate de noi inamicului 9 .
Cum era normal, cele petrecute în timpul acelui atac au fost raportate
Statului Major al Aerului. Acesta, la rândul său le-a înaintat generalului
Gheorghe Jienescu, ministrul Subsecretar de Stat al Aerului, care la aflarea
pierderii celor 11 piloţi, precum şi a celor 21 de avioane distruse ori avariate, în
rezoluţie a scris : ,,DEZASTRU! continuând astfel încă două atacuri şi suntem
10
desfiinţaţi" • Dar nu a fost aşa, deoarece s-au mai găsit resurse chiar dacă
americanii au venit aproape nestingherţi până în ziua de 1O iunie 1944. Atunci,
la ora 7.25, s-a dat atenţie mărită de Sectorul 2 Vânătoare şi la ora 7.40 gata de
decolare, iar la ora 8.18 au decalat 23 de avioane IAR-81 C, ghidate de Sectorul
pomenit mai sus. Dar la puţin timp de la ridicarea în aer, staţia radio a Grupului
6 Vânătoare a comunicat formaţiei ce se afla la 1500 m că vânătoarea inamică
se afla în preajma aerodromului lor la o înălţime de 300 m şi le-a ordonat
coborârea.
Cum s-a întâmplat? Prin bombardamentele aplicate de americani
oraşelor Ploieşti, Giurgiu şi Turnu Severin fuseseră distruse cele mai multe
dintre rafinării, mai puţin cea ,,Româna-Americană", pe care nu reuşiseră s-o
nimerească, ceea ce a făcut să se creadă că americanii o protejaseră, fapt ce nu
era adevărat. Văzând americanii că rezistenţa României continuă să fie îndârjită
7
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9
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şi luând probabil în calcul fidelitatea mareşalului Antonescu faţă de Germania,
nu le-a rămas decât să intensifice programul atacurilor devastatoare, schimbând
chiar şi procedeele de luptă. Astfel, din 1O iunie 1944, au trecut la "atacuri de
deranjamente şi distrugere", care, în primul rând, se refereau la terorizarea
populaţiei. Atunci au pătruns în spaţiul naţional, intrând pe la Giurgiu, 250 de
avioane "Lightning" bifuselate de vânătoare şi bombardament, împărţite în
două mari valuri, care au înaintat spre obiectivele vizate la înălţimi diferite.
Cele mai multe, la înălţimi mici, s-au împrăştiat în zona cuprinsă între Giurgiu
- Bucureşti - Ploieşti, unde au atacat în zona petroliferă cu bombe de 450 kg şi
cu armele de bord, reuşind să lovească rafinăria "Româno-Americană" 11 •
În jurul orei 8.20, prima formaţie de avioane "Lightning", pornită în
acea zi din Italia spre România s-a apropiat de Bucureşti. Ei urmăreau să
surprindă la sol avioanele Grupului 6 Vânătoare bazat acolo şi comandat de cpt.
av. Dan Vizanti. Acesta abia a apucat să ordone decolarea avioanelor sale
disponibile şi să urce la 1500 m, unde urma să primească indicaţii referitoare la
zona de contact cu inamicul. Însă în loc de acestea, au fost chemaţi cât mai
repede să-şi apere aerodromul atacat de americanii ce soseau la înălţime mică.
De acolo, cele 23 de avioane IAR-81 au "plonjat" pur şi simplu asupra celor
americane, doborând 22 de avioane bifuselate, fapt ce a însemnat unul dintre
cele mai reuşite atacuri aeriene împotriva aviaţiei americane. Pe unul dintre ele
1-a incendiat în aer lt. av. Baciu Dumitru din Escadrila 59 Vânătoare 12 • Tot
acesta a mai doborât un avion cu patru motoare, în 23 iunie 1944, când alături
de el s-au mai bucurat de asemenea fapte adj. av. Nicola Ioan şi Bălcescu
Grigore. Însă, tot atunci, Grupul a suferit pierderea a patru adjutanţi: doi morţi
şi alţii doi răniţi. Au decalat şi în ziua următoare cu mai puţine avioane şi tot de
atunci am început să ne dispersăm avioanele IAR din cauza inferiorităţii
tehnice, mai ales că în 28 iunie vânătorii noştri nu s-au putut apropia de
avioanele de bombardament americane, care au fost apărate milimetric de
avioanele lor de protecţie, ce s-a petrecut frecvent în viitor. Cu toate acestea, It.
av. Dumitru Baciu şi-a încheiat activitatea de război în interiorul ţării cu un
total de 21 misiuni de luptă pentru apărarea capitalei, doborând 4 avioane grele
de bombardament tip "Liberator" şi un avion "Lightning" de vânătoare 13 .
După o pregătire mai rapidă, It. av. Dumitru Baciu a trecut să zboare pe
avioanele Me-109 G, cu care a luat parte şi la luptele de pe frontul din vest,
revenind în ţară împreună cu toarte unităţile noastre.

11
12
13
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Pentru întreaga sa activitate de război a fost distins cu Ordinul "Virtutea
14
aeronautică" şi Crucea de fier germană şi trecut în rezerva aviaţiei militare • A
avut norocul să se angajeze ca pilot în Societatea de Transporturi Aeriene
Romana-Sovietică (TARS), atunci înfiinţată, ca pilot pe avioanele biplane,
uşoare, tip "P0-2", folosite pentru curse aeriene scurte. În luna august a anului
1948, pe când Dumitru Baciu a executat un transport poştal la Tumu Măgurele,
pe câmpul de aterizare a fost somat de un grup înarmat să predea avionul.
Dându-şi seama că aceia doreau să părăsească clandestin România cu avionul
său, el s-a opus şi a fost împuşcat destul de grav în piept. Deşi internat urgent
într-un spital din Bucureşti, după şase luni de grea suferinţă, acest brav aviator a
decedat 15 .

14
15
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UN BĂCĂUAN ÎN FRUNTEA MARINEI MILITARE
ROMÂNE- VICEAMIRALUL ING. GRIGORE MARTEŞ
Dr. Marian

MOŞNEAGU

A son of Bacau Commander ofRomanian Navyvice admiral Eng. Grigore Marteş
Summary
Vice admirat Eng. Grigore Marteş had an outstanding rnilitary career, standing
out through an extensive general, military and technical knowledge, remarkable moral
and professional qualities, strong personality, pragmatism, creativity and insight. On
August l5 1h, 1959 he was moved to the position of Deputy Commander of the Navy
Command, based in Mangalia and on November 18 1h, 1963 he was appointed
Commander of the Navy. In this position he proved outstanding organizational
capacity and authority. He was concerned with maintaining the state of readiness of
ships and combat technique, so that they were able to fulfill their rnissions received
during tactica! exercises organized by the Navy Command, as well as with the
cooperation rnissions with the Navy forces of the Black Sea countries.
He re-launched the works aimed at ensuring the defense capacity of the coast
by revaluating the fortifications system, reorganizing and more efficient usage of
coastal artillery in battle, completing the camouflage objectives and measures of
defense against amphibious diversionary. Also, prelirninary studies were conducted on
the partial use of the rnilitary port of Mangalia for commercial purposes. He developed
a prestigious scientific work, he is the author of numerous specialized studies and
articles, as well as of reference works in the field of electronics, appliances and naval
technology, naval tactics, cybernetics, rnilitary leadership etc.
Vice Admira! Eng. Grigore Marteş remained in the memory of posterity as the
most capable, worthy and efficient commander of the postwar Navy, during decade
1963-1973, when he was at its leader marking a fundamental step for the future of the
Romanian Navy.
Key Words: Vice Admira! Eng. Grigore Marteş, son of Bacau county, rnilitary leader,
scientist, reformer, commander of the Romanian Navy 1963-1973

Fiul Elenei

şi

al lui Vasile

Marteş,

viceamiralul ing. Grigore

Marteş

s-a

născut pe 23 aprile 1914, la Târgu Ocna, jud. Bacău 1•
În autobiografia datată 29 octombrie 1953, viceamiralul ing. Grigore
Marteş declara: "Tatăl meu, Vasile Marteş, în vârstă de 80 de ani, locuieşte în
Târgu Ocna, str. General Stalin nr. 171. În trecut tata a fost muncitor CFR,
începând cu a fi frânar şi terminând cu ieşirea la pensie ca şef de tren. În prezent
1
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tata este pensionar. .. Mama mea, Elena Marteş, a murit de tuberculoză când eu
eram în vârstă de 7 ani şi la un an tata s-a recăsătorit... Subsemnatul am două
surori - Ecaterina Ciobotaru şi Sanda Rusu... Subsemnatul am urmat
următoarele şcoli: Şcoala primară în Târgu Ocna, jud. Bacău 1921-1925, Şcoala
de Meserii în Târgu Ocna 1925-1927, Gimnaziul "Oituz" Târgu Ocna (clasa 1 şi
a II -a 1927 -1929), Liceul Militar ,,Regele Ferdinand 1" din Chişinău (clasele a
III-a - a VII-a 1929-1934). Baca1aureatul îl dau tot în 1934 în Chişinău. Între
1934 şi 1937 urmez Şcoala de Ofiţeri de Marină şi ies sublocotenent la 1 iulie
1937"2 •
În toamna anului 1934, s-a înscris la Şcoala Politehnică Bucureşti, dar,
din cauza veniturilor modeste ale familiei, la finele anului 1 s-a retras.
Ca elev al Şcolii de Ofiţeri de Marină N.M.S. ,,Mircea" a fost studios şi
eficient. "Înfăţişare plăcută, conformaţie robustă, sănătos şi rezistent - aprecia
directorul de studii. Ţinută îngrijită. Are iniţiativă şi voinţa dezvoltate. Are
mare putere de muncă şi multă perseverenţă. Inteligenţă vie, judecată clară şi
concisă, cu mult bun simţ şi cu spirit dezvoltat de metodă. Are sânge rece şi o
bună memorie. Disciplinat şi cu simţul datoriei şi cu curajul răspunderii
dezvoltat. Modest, activ şi zelos la studiu. În viitor, dacă va continua să se
ocupe de studiul matematicii, va putea, urmând o şcoală de inginerie, să devină
un bun ofiţer." La rândul său, comandantul Şcolii de Ofiţeri de Marină N.M.S.
"Mircea", comandorul Gheorghe Panteli, confirma şi anticipa: ,,Bun
matematician. Va deveni un bun ofiţer de marină" 3 .
O

carieră promiţătoare

La terminarea şcolii a fost repartizat ca ofiţer cu detaliul, mitralierele şi
infanteria pe monitorul "Bucovina", din cadrul Flotilei Fluviale Galaţi.
Comandantul navei, locotenent-comandorul Niculescu, aprecia că "în
îndeplinirea acestor servicii a dat dovadă de multă tragere de inimă şi de dorinţă
de a-şi completa instrucţia" 4 .
La 19 septembrie 1937 a fost mutat la Grupul de monitoare "Lahovary"
şi "Catargiu". În perioada 1 noiembrie - 3 decembrie 1937 a plecat într-o
călătorie de instrucţie cu cargoul "Suceava" în vederea desăvârşirii practicii
marinăreşti. "În îndeplinirea serviciului a dat dovadă de multă tragere de inimă
şi de dorinţa de a-şi completa instrucţia."

2
Arhivele Militare Române (în continuare se va cita A.M.R.), fond DCI/1974, Memoriul
original al viceamiralului ing. Marteş Grigore, f. Il.
3
Ibidem, f. 15.
4
Ibidem, f. 16.
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Între 3 decembrie 1937 - 28
mai 1938 a fost mutat comandant de
pluton în cadrul Şcolii de instructori la
Depozitele de Materiale şi Echipaje
Maritime de la Constanţa, comandate
de comandorul Constantin Pogonat5 •
Campania de vară a întreprinso la bordul distrugătorului "Mărăşti"
(28 mai - 26 octombrie 1938), ca
ofiţer cu timonieria şi cu detaliu!.
,,Posedă bine navigaţia şi timoneria,
cartea de semnale. Pe timpul
manevrelor regale a fost întrebuinţat
ca ofiţer cu detaliul, în care activitate
a depus aceeaşi pasiune. Aspirantul
Marteş cu calităţile ce are promite a
deveni un bun ofiţer" , menţiona
comandantul distrugătorului, căpitancomandorul Nicolae Bardescu.
~..-1- ~ ~
În perioada 1 noiembrie 1938
'
- 5 aprilie 1940 a urmat cursurile Şcolii de Aplicaţie a Marinei, directorul de
studii de la Şcoala de Aplicaţie, căpitanul Petre Popescu-Deveselu, făcându-i
una dintre cele mai profunde şi optimiste caracterizări: ,,Aptitudini fizice. Bine
făcut, simpatic, foarte sănătos şi foarte rezistent. Are ţinuta îngrijită şi se
prezintă foarte bine în faţa frontului. Aptitudini militare. Foarte energic, cu mult
sânge rece, deşi pare un temperament emotiv. Uneori, nu prea prevăzător,
întotdeauna însă cu iniţiativă demnă de laudă. Hotărât şi voluntar, cu foarte
multă putere de muncă şi perseverent până la îndărătnicie. Are o judecată
admirabilă în concepţie şi este un adevărat om de caracter. Aptitudini
marinăreşti. În formare şi destul de promiţătoare. Capacitate. Cu admirabile
resurse intelectuale din toate punctele de vedere. Are cultură profesională şi
generală foarte frumoasă, înclină mai ales către un spirit materialist, care ar
putea fi de mare folos în domeniul tehnic din Marină. Cu multă aplicare la
studii şi mare iubitor de ştiinţă. Educaţie militară. Admirabil format sub toate
aspectele şi ar putea servi de model oricui, dacă nu ar fi aşa de modest încât
ajunge a trece drept un timid. Îndeplinirea serviciului. Foarte activ, cu mult zel
în toate acţiunile sale şi foarte punctual. Relaţii diferite. Ofiţer tânăr, abia intrat
în carieră. Nu are avere, nici defecte, nici pasiuni. Promite să devină un om de
mare valoare, dacă va fi ajutat - mai ales moraliceşte -în munca sa. A terminat
defmitiv Şcoala Navală la 5 aprilie 1940, clasificat al IV -lea din 11 reuşiţi.
5
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Concluzii. Va deveni un ofiţer foarte bun şi de foarte mare nădejde. Cultura sa
şi bazele înalt morale ale educaţiei sale îl consacră de la început ca un admirabil
educator de oameni" 6 .
Comandantul Şcolii de Ofiţeri de Marină N.M.S. "Mircea", comandorul
Alexandru Bardescu, superviza la rându-i: "Este dotat cu calită~ile ce se cer
unui foarte bun ofiţer, în care marina îşi poate pune mare nădejde" .·
În afara cursurilor propriu-zise, a făcut practică marinărească în diverse
unităţi ale Marinei Militare, precum şi la bordul navei-bază pentru submarine
"Constanţa", monitorului "Mihail Kogălniceanu", pe navele Serviciului
Hidrografic şi la Escadrila de Distrugătoare.
După absolvirea Şcolii de Aplicaţie, a fost repartizat ofiţer cu
adjutantura, navigaţia şi transmisiunile pe canoniera "Locotenent-comandor
Lepri" (19 aprilie - 8 mai 1940), sub comanda căpitanului Virgil Gealep. "În
scurtul timp cât a fost ambarcat mi-a dovedit putere de muncă, ordine în lucrări
şi multă bunăvoinţă pentru a se pune la punct cu materialul şi serviciile navei.
Bun ofiţer de marină"- avea să constate comandantul canonierei 8 .
Ulterior a fost mutat ofiţer ajutor cu artileria, adjutantura şi cifrul pe
canoniera "Căpitan Dumitrescu". "Sănătos, rezistă bine la mare, ţinută îngrijită,
serios, ordonat. În însărcinările pe care le-a avut, le-a condus cu multă
conştiinciozitate, cu pricepere, obţinând rezultate frumoase. Citeşte foarte mult
şi cu multă putere de asimilare, plăcându-i şi având aplicaţiuni vădite spre
matematici; cred că va putea urma cu mult succes Politehnica. Foarte bun ofiţer
de marină, bine îndrumat în formarea sa, va fi de folos instituţiei - aprecia
comandantul canonierei "Dumitrescu", căpitanul George Tocineanu. Merită a fi
avansat", propunere susţinută şi de comandantul Diviziei de Mare,
contraamiralul Alexandru Constantinescu: "Ofiţer tânăr şi pare a fi foarte bun.
9
Merită să înainteze " •
Între 8 decembrie 1940- 18 iunie 1941 a fost trimis de către Serviciul
Personal al Ministerului Aerului şi Marinei la Şcoala de Radio de pe lângă
Politehnica din Bucureşti, unde a urmat cursuri pregătitoare în vederea
admiterii sale la Politehnică.
Între 18 iunie şi 2 octombrie 1941 a activat ca ofiţer cu transmisiunile
la bordul distrugătorului "Regina Maria". În acest context, pe 26 iunie 1941 a
luat parte la lupta împotriva distrugătoarelor sovietice "Moskva" şi "Harkov".
"Temperament blajin, preocupări intelectuale deosebite. Foarte conştiincios şi
muncitor", aprecia comandantul distrugătorului. La rândul său, comandantul
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Forţelor

Navale Maritime, comandorul Alexandru Bardescu, considera că
"Promite a deveni un bun inginer, fiind un foarte bun tehnician" 10 •
Pe 2 octombrie 1941 a început cursurile Facultăţii de Mecanică şi
Electricitate din cadrul Politehnicii din Bucureşti. "Este un ofiţer foarte bun şi
care se ocupă serios de învăţătură", constata şeful Serviciului Personal al
Subsecretariatului de Stat al Marinei, comandorul Ferdinand Drăghicescu.
În perioada 2 iulie- 10 septembrie 1943, a efectuat campania de vară la
bordul navei-bază "Constanta", ca ofiţer cu navigaţia şi transmisiunile, iar în
lipsa comandantului-secund a îndeplinit şi atribuţiunile funcţionale ale acestuia.
Comandantul navei 1-a caracterizat drept "un element foarte capabil şi foarte
11
conştiincios" • La 1O septembrie a fost detaşat pentru aproape două luni la
Arsenalul Armatei, unde a efectuat practica solicitată de Politehnică, şefii
constatând că "ofiţerul are aptitudini pentru a deveni un foarte bun inginer".
După încheierea perioadei de practică la Arsenalul Armatei, a fost numit
secund pe nava-bază "Constanţa", pregătind în particular examenele pentru anul
al III-lea. Comandantul navei-bază, căpitanul Constantin Costăchescu, menţiona
că "are curajul răspunderii, este sincer şi drept. În funcţia de secund al navei a
activat intens, achitându-se perfect de această însărcinare. Un ofiţer foarte bun".
La 5 aprilie 1944, a fost numit comandant-secund al monitorului
"Alexandru Lahovary". În vara anului 1944, a participat atât la operaţiunea de
curăţare a Deltei Dunării de navele germane, cât şi la urmărirea şi capturarea
convoaielor hitleriste care afluiau către centrul Europei. Comandantul
monitorului arăta că, în condiţiile de luptă reală, ofiţerul "în calitate de secund al
navei s-a ocupat de punerea la punct a navei, însuşindu-şi toate cunoştinţele în
domeniul artileriei, precum şi dotarea navei. S-a ocupat intens de instruirea
oamenilor, fapt dovedit în zilele de 20-23 august a.c., când echipajul a dat un
greu examen sub bombardamentul aviaţiei. Duce o viaţă foarte demnă şi
cumpătată, care poate fi dată ca exemplu. Este un foarte bun ofiţer, foarte bine
pregătit, cu aptitudini în domeniul tehnicii. Merită a avansa la gradul de căpitan
la alegere".
De la prizonierat la... politică
După arestarea navelor şi a echipajelor româneşti la Ismail, pe 2
septembrie 1944 a fost luat prizonier şi repartizat în Lagărul nr. 74.
În primăvara anului 1945, s-a înrolat voluntar în cadrul Regimentului 5
Infanterie Voluntari al Diviziei II Voluntari "Horea, Cloşca şi Crişan",
organizată pe 12 aprilie 1945 la Kotovsk-U.R.S.S., din prizonieri români.
În perioada 12 aprilie - 15 mai 1945 a îndeplinit funcţia de şef
Aprovizionare luptă în Regimentul5 Infanterie Voluntari, iar de la 15 mai la 15
10
11
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octombrie 1945, când s-a întors la studii, a răspuns de armătura şi tragerile
Regimentului. Comandantul Regimentului 5 Infanterie Voluntari al Diviziei a
2-a de voluntari români "Horea, Cloşca şi Crişan", colonelul C. Ionescu, 1-a
caracterizat drept "Foarte energic. Se orientează repede în teren. Voinţă mare şi
autoritar cu subordonaţii. Perseverent şi înzestrat cu multă putere de muncă.
Concepţie bună. Caracter ales. Inteligent. Cultură generală frumoasă, cea
profesională în progres. Foarte disciplinat. Simţul onoarei destul de dezvoltat.
Are multă iniţiativă; Devotat serviciului şi un convins democrat. Demn şi
moral, se bucură de multă simpatie între camarazi prin modestia şi manierele
sale ... Ofiţer foarte bun" 12 •
Fiind elev inginer al Institutului Tehnic Naval din Bucureşti de la 1
octombrie 1945 şi până în august 194 7 a îndeplinit şi funcţia de comandant şi
secund pentru educaţie, cultură şi propagandă al acestei instituţii. Comandantul
secund al Marinei pentru Educaţie 1-a apreciat drept "Un element extrem de
muncitor. Dotat cu o inteligenţă superioară şi o cultură generală şi profesională
excelentă. Nu admite compromisuri în nicio situaţie, nici pentru sine, nici
pentru alţii, dar cu un calm şi cu un tact desăvârşit. Excelent organizator.
Devotat regimului democratic şi instituţiei Marin ei" 13 .
A terminat Şcoala Politehnică pe 18 martie 1947, obţinând diploma de
inginer în specialitatea Electrotehnică, cu menţiunea "Cum laude". În Foaia
calificativă pe anul 1947 locotenent-comandorul Nicolae Stoenescu sublinia:
"în paralel cu munca educativă în Institut, a depus un efort excepţional ca elev
al Şcolii Politehnice, reuşind ca, după întreruperea şcolii din cauza captivităţii
în U.R.S.S., să-şi pună la punct examenele a trei ani în numai un an şi jumătate,
tenninând în astfel de condiţii grele şcoala în patru ani şi jumătate în loc de
cinci. S-a distins în mod excepţional faţă de colegii săi de Politehnică prin
perseverenţă, putere de muncă şi aplicaţie la studii ... Caracter ferm şi deplin
format. Inteligenţă excepţională şi un adânc spirit de metodă, vădit în toate
sarcinile ce le-a avut. Cultură generală foarte ridicată şi documentare
democratică la un nivel superior. Cultură profesională desăvârşită promiţând a
deveni unul dintre cei mai buni ingineri ai Marinei. Disciplinat în mod
desăvârşit cu multă autoritate şi cu prestigiu înalt printre camarazi, care îi
recunosc calităţile sale deosebite, deşi ofiţerul este extrem de modest şi nu face
caz de aceste calităţi. Merită a înainta "la excepţional" ca unul din elementele
de elită ale Marinei".
La rândul său, comandantul Marinei Militare, cornandorul Eugeniu
Săvulescu menţiona: "Ofiţer de o valoare profesională excepţională. Orientare
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democratică perfectă ... Propun a fi avansat la gradul de locotenent-comandor
inginer "la excepţional" 14 •
Prin Ordinul nr. 37431119 februarie 1947 al Inspectoratului General al
Armatei pentru Educaţie, la 18 martie 194 7 a fost repartizat la Comandamentul
Marinei Militare, ca şef de birou în cadrul Serviciului Educaţie, fiind apreciat
de însuşi inspectorul general al Armatei pentru Educaţie, generalul Dumitru
Petrescu. La 26 octombrie 1948 a fost numit şeful Direcţiei Politice din
Comandamentul Marinei Militare, unde a manifestat un "superior spirit de
organizare".
În vederea avansării în grad, a urmat un curs de perfecţionare cu durata
de 4 luni în cadrul Direcţiei Superioare a Instrucţiei şi Învăţământului. După
avansare, a fost numit şeful Direcţiei Politice din cadrul Comandamentului
Marinei Militare 15 •
Prin raportul nr. 2/16 august 1948, înaintat cu nr. 2751 din 25 august
1948 Direcţiei Superioare Politice a Armatei, căpitanul ing. Grigore Marteş a
solicitat "trecerea sa din aparatul politic pe linie de front", decizie amânată în
mod repetat de decidenţii politici.
În perioada mai- noiembrie 1950 a fost trimis la Şantierele Navale din
Genova, în calitate de comandant şi preşedinte al Comisiei de supraveghere a
lucrărilor de reparaţii la canoniera "Ghiculescu". La revenirea în ţară, a fost
numit locţiitor politic al Direcţiei Construcţii Înzestrare din Comandamentul
Marinei Militare.
Vocaţie de lider
Prin Ordinul nr. 16 130 din 25 iulie 1951, începând cu 1 august 1951 a
devenit şeful Direcţiei Construcţii Înzestrare din cadrul Comandamentului
Marinei Militare. În Foaia de notare pe intervalul de timp de la 1950 la 1951,
comandantul Marinei Militare, contraamiralul Emil Grecescu menţiona:
,,Direcţia ce conduce are atât la militari cât şi la funcţionarii civili o stare moralpolitică bună. Ţine bine în mână conducerea direcţiei, aplicând o justă
planificare a muncii. Din funcţionarii civili a făcut ajutoare bune, specializândui la locul de muncă în problemele tehnicii, aplicând metoda Nina Nazarova". În
Foaia de notare pe intervalul de timp 1 octombrie 1951 la 15 octombrie 1952 se
remarcă: "Ofiţerul are capacitate organizatorică şi este meticulos în serviciu,
planifică just activitatea direcţiei şi este exigent în relaţiile cu subalternii. Are
spirit de iniţiativă şi se orientează uşor în rezolvarea diferitelor probleme puse
în faţa direcţiei" 16 •
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În baza Ordinului M.L. 02200 din 28 august 1953, în septembrie 1953 a
fost numit şeful Direcţiei Tehnice a Forţelor Maritime Militare. În Foaia de
notare pe intervalul noiembrie 1953 - 7 decembrie 1957, şeful de stat major al
Comandamentului Forţelor Maritime Militare, contraamiralul Gheorghe Sandu
aprecia: "În funcţia de şef al Direcţiei Tehnice a F.M.M., contraamiralul ing.
Marteş Grigore a dat bune rezultate în muncă. Direcţia Tehnică a reuşit să-şi
rezolve sarcinile ce-i revin în bune condiţii. Are o foarte bună pregătire de
specialitate, cu multă experienţă şi a adus, prin activitatea sa, un aport deosebit
în înzestrarea tehnică a F.M.M., ocupându-se îndeaproape de buna funcţionare a
navelor noastre. Exigent cu sine şi subordonaţii săi, ajutându-i totodată pe
aceştia în pregătirea lor de specialitate şi militară generală. Apreciez că faţă de
rezultatele obţinute în conducerea Direcţiei Tehnice a F.M.M., precum şi
pregătirea şi experienţa pe care o are în muncă, merită a fi promovat în funcţia
de şef al Academiei Tehnice Militare".
În baza Ordinului M.C. 02808 din 11 decembrie 1954, a fost mutat în
funcţia de locţiitor al şefului Direcţiei Tehnice Comenzi şi Fabricaţii pentru
probleme tehnice. În această calitate, în ianuarie 1955 a reprezentat Marina
Militară Română la Moscova, în cadrul unor contracte de noi tipuri de nave care
urmau să fie importate din U.R.S.S.
Având deja o lucrare publicată şi un certificat de inovator, prin Ordinul
M.C. 02495 din 13 decembrie 1957 a fost numit şeful Academiei Militare
Tehnice. În Foaia de notare pe intervalul 7 decembrie 1957 - 15 mai 1958, şeful
Direcţiei Învăţământului Militar, generalul-maior Constantin Bodea aprecia:
"Deja rezultatele muncii depuse au început să se vadă. Contraamiralul a luat
multe măsuri juste pentru ridicarea nivelului ordinii interioare, al stării
disciplinare şi al practicii disciplinare. A crescut exigenţa cadrelor faţă de
îndeplinirea sarcinilor. A organizat mai bine controlul şi îndrumarea întregii
activităţi din academie. A luat măsuri judicioase pentru desfăşurarea studiului
individual al ofiţerilor-elevi şi elevilor. A îmbunătăţit mult activitatea organelor
de spate. Toate acestea dovedesc capacitatea organizatorică deosebită a
amiralului. În acelaşi timp, măsurile luate constituie primii paşi pentru a instala
în academie o ordine şi disciplină exemplară şi a asigura pregătirea militară la
nivelul cerut unui inginer militar. Contraamiralul Marteş este foarte bine
pregătit în ramura sa de specialitate militară. A predat lecţii bune elevilor
academiei. Este exigent şi hotărât în acţiuni. Munceşte foarte organizat. Luptă
cu pasiune pentru ridicarea academiei pe o treaptă întru totul corespunzătoare
unui institut de învăţământ superior militar". Şi în anul următor, şeful Direcţiei
Învăţământului Militar, generalul-maior Emil Herăscu aprecia: "Munca de
conducere a Academiei Militare Tehnice, prin rezultatele obţinute, s-a înscris pe
o linie ascendentă. Coordonând activitatea, printr-o metodă justă de conducere,
care s-a bazat pe ascultarea părerilor şi propunerilor subordonaţilor, în ATM
s-au îmbunătăţit rezultatele învăţământului, compoziţia cadrelor şi elevilor,
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disciplina militară. Contraamiralul ing. Marteş a privit cu seriozitate
care i s-au dat şi consecvent a dus la îndeplinire măsurile necesare
executării acestora. Este o fire modestă, cu atitudine principială, care s-a
bucurat de stima subordonaţilor săi" 17 .
În această perioadă a primit încă un certificat de inovator pentru "Un
nou tip de pardoseli pentru nave". În iunie 1958 a vizitat Academia Tehnică
Militară din Berlin, iar în mai 1959 pe cea din Moscova.
ordinea

şi

îndrumările

La comanda Marinei Militare
Prin Ordinul M 001374 din 15 august 1959 al Ministerului Forţelor
Armate, a fost mutat în funcţia de locţiitor al comandantului Forţelor Maritime
Militare, cu sediul în Mangalia. Încă din primul an de activitate, comandantul
Forţelor Maritime Militare, contraamiralul Florea Diaconu aprecia: "Bine
pregătit ca inginer şi ca ofiţer de marină. Deşi nu este absolvent al Academiei
Generale, se orientează în chestiunile operativ-tactice, la convocările grupei
comandantului F.M.M. prezentându-se într-un mod corespunzător. Disciplinat
18
şi serios, meticulos în urmărirea sarcinilor" •
Şi noul comandant al Forţelor Maritime Militare, contraamiralul
Gheorghe Sandu avea să-i remarce calităţile deosebite: "Este o fire studioasă,
modest, retras, cu deosebite calităţi organizatorice şi cu capacitate de
conducere. Este orgolios, o frre voluntară, disciplinat şi cu mare putere de
analiză şi sinteză. Este pasionat după matematici şi ştiinţele tehnice". Un an mai
târziu, acelaşi comandant nemijlocit remarca: "Contraamiralul Marteş are o
bună cultură generală. Apreciez ca foarte bună pregătirea sa în domeniul
matematicilor şi a tehnicii. Este pregătit ca militar şi studiază regulamentele
generale militare. Profesional este bine pregătit. Este disciplinat şi pretinde
aceasta la subordonaţi. Este un bun organizator, de o punctualitate ireproşabilă
şi îşi planifică judicios timpul. Are capacitate de conducere şi controlează
modul cum subalternii îşi îndeplinesc sarcinile. Este operativ în rezolvarea
sarcinilor şi Are un înalt simţ al datoriei. Are iniţiativă şi asigură complet
rezolvarea sarcinilor. Este un foarte bun contraamiral inginer de marină, bun
organizator şi cu o bună capacitate de conducere" 19 •
Urmare calităţilor şi activităţii, prin H.C.M. nr. 920 din 18 noiembrie
1963 a fost numit comandant al Marinei Militare.
În Notarea de serviciu pe intervalul de timp 1 iulie 1963- 1 septembrie
1964, comisia de notare prezidată de adjunctul ministrului Forţelor Armate,
generalul-locotenent Ion Ioniţă aprecia: "Având o bună pregătire şi experienţă,
a reuşit să cuprindă principalele probleme privind pregătirea de luptă şi politică
17

18
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a unităţilor şi marilor unităţi subordonate. Datorită seriozităţii şi competenţei cu
care munceşte a îmbunătăţit simţitor ordinea şi disciplina militară în cadrul
Marinei. Activitatea depusă şi măsurile luate pentru ridicarea la un nivel
calitativ a pregătirii de luptă a făcut ca în acest an majoritatea unităţilor să
obţină rezultate bune, lucru constatat cu ocazia inspecţiilor executate. Acordă
multă atenţie bazei materiale, îngrijindu-se de repararea şi exploatarea navelor
din înzestrare. Are bune calităţi organizatorice, este exigent şi perseverent cu
20
subordonaţii pentru îndeplinirea ordinelor date" .
Şi în anii următori a dovedit aceeaşi capacitate organizatorică eficientă
şi autoritate remarcabilă. .În cadrul
Consiliului militar a dezbătut probleme
importante
din
activitatea
Comandamentului şi marilor unităţi
subordonate şi a luat măsuri juste pentru
îndeplinirea calitativă a sarcinilor trasate
Marinei Militare. A îndrumat operativ
statul major în întocmirea şi conducerea
antrenamentelor şi aplicaţiilor. S-a ocupat
îndeaproape de starea de pregătire de
luptă şi politică a trupelor. S-a preocupat
permanent de menţinerea în stare de
operativitate a navelor şi tehnicii de luptă,
astfel încât acestea au fost în măsură să-şi
îndeplinească misiunile primite pe timpul
exerciţiilor
tactice
organizate
de
Comandamentul
Marinei
Militare,
precum şi a celor de cooperare cu
marinele ţărilor riverane Mării Negre.
În Notarea de serviciu pe intervalul de timp 1 iulie 1970 - 1 iulie 1971
se aprecia: "Viceamiralul inginer Marteş Grigore a manifestat preocupare
pentru realizarea în întregime şi de calitate a planului pregătirii de luptă şi
politice. Cu ocazia inspecţiei ministrului Forţelor Armate efectuată în această
perioadă, două mari unităţi au obţinut calificativul "Bine" iar la exerciţiul de
alarmare controlat de Marele Stat Major "Foarte Bine". A acordat o atenţie mai
mare îmbunătăţirii muncii statului major, activităţii de îndrumare ~i control în
unităţi şi marile unităţi şi folosirii mai judicioase a locţiitori lor săi" 2 •
-Printre realizările mandatului său se numără lucrările privitoare la
asigurarea unei capacităţi de apărare a litoralului prin reevaluarea sistemului de
fortificaţii, reorganizarea şi folosirea mai eficientă în luptă a artileriei de coastă
20
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(intrarea în subordinea Marinei Militare a Divizionului 160 Artilerie de Coastă
şi înfiinţarea Divizionului 172 Artilerie de Coastă), completarea camuflajului
obiectivelor şi s-au luat măsuri de apărare împotriva diversioniştilor amfibii. De
asemenea, au fost efectuate studii preliminare referitoare la folosirea parţială a
portului militar Mangalia în scopuri comerciale.
Au fost definitivate planul de perspectivă privind înzestrarea Marinei
Militare cu tehnică de luptă în perioada 1971-1980, planul de aprovizionare cu
materiale din import şi au fost identificate posibilităţile de realizare în ţară a
reperelor de tehnică navală.
A acordat o atenţie deosebită problemelor de cercetare ştiinţifică şi de
înzestrare a unităţilor şi marilor unităţi. Astfel, a fost înfiinţat Centrul de
Cercetări Ştiinţifice al Marinei Militare şi au fost impulsionate lucrările de
proiectare şi construcţii de nave de către ICEPRONAV Galaţi şi Şantierul
Naval Brăila şi dezvoltarea Şantierului Naval Mangalia în vederea construcţiei
de nave de mare tonaj. De asemenea, au fost iniţiate cercetările privind
utilizarea delfinilor în scopuri militare.
A fost perfecţionată organizarea unor comandamente şi unităţi şi a
crescut capacitatea combativă a Marinei Militare prin dislocarea forţelor şi
mijloacelor în zonele de acţiune la mare şi fluviu, îmbunătăţirea conducerii şi
asigurării tehnica-materiale şi antrenarea efectivelor pentru ieşirea la alarmă, în
timp scurt şi în mod organizat.
Statele majore au fost antrenate în conducerea unităţilor din puncte de
comandă fixe şi mobile, creşterea operativităţii în organizarea şi elaborarea
documentelor de luptă, antrenarea efectivelor unităţilor de nave şi de uscat prin
aplicaţii şi exerciţii tactice în mare, pe fluviu şi în teren. A fost analizată şi
fundamentată pregătirea pentru război a marinei comerciale şi folosirea de către
Ministerul Forţelor Armate la mobilizare a navelor din economia naţională, prin
amenajarea navelor civile în scopuri militare. A fost îmbunătăţit considerabil
parcul de nave militare prin modernizarea vânătoarelor de submarine,
omologarea vedetei maritime de patrulare proiect 0111 C, intrarea în dotare a
vedetei proiect 205, înfiinţarea Grupului 279 Scafandri Mangalia, introducerea
navei-şcoală "Mircea" în reparaţii capitale în şantierul naval constructor din
Hamburg ş.a.
Concomitent, au fost îmbunătăţite substanţial condiţiile de cazare şi de
instruire a efectivelor, depozitarea materialelor, adăpostirea şi conservarea
tehnicii din dotare, bazarea navelor Brigăzii 24 Fluviale şi au fost extinse
spaţiilor productive existente.
Pe linia asigurării hidrografice a navigaţiei, a fost intensificată ridicarea
hidrografică sistematică şi amănunţită în dreptul litoralului românesc până la o
distanţă de 25-30 Mm de coastă, s-au construit farurile de aterizare Constanţa,
Mangalia şi Sf. Gheorghe, s-a construit un radiofar la Sf. Gheorghe şi a fost
reutilat radiofarul Constanţa.
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Din nefericire, cariera sa a fost curmată brusc, la numai 59 de ani, la
câteva zile după ce a suferit un grav accident de maşină, pe 25 iunie 1973, la
intrarea în municipiul Braşov. A fost înmormântat cu onoruri militare în
Cimitirul "Ghencea" Militar.
Deceniul Marteş în Marina Militară (1963-1973)
După preluarea, la 18 noiembrie 1963, a comanducerii Marinei Militare,
contraamiralul ing. Grigore Marteş s-a dovedit un vizionar şi un reformist. 22
Astfel, în acelaşi an au intrat în serviciul Marinei Militare vedeta
purtătoare de rachete proiect 205 şi mai multe autocamioane de tip "Carpaţi
SR-131 ".
În anul 1964 a fost înfiinţată comenduirea gamizoanei Mangalia,
23
subordonată nemijlocit Comandamentului Marinei Militare
şi a intrat în
vigoare noul stat de organizare al Serviciului Gospodărie al Comandamentului
Marinei Militare. 24 În 1964 au intrat în serviciul Marinei Militare vedetele
purtătoare de rachete proiect 205, cu numerele tactice 71, 72 şi 73 iar în anul
1965 vedeta purtătoare de rachete proiect 205, cu numărul tactic 74. În anul
1968 în dotarea Marinei Militare a intrat vânătorul de submarine proiect 204,
cu numărul tactic V.S.-31 25 . Pe 25 octombrie 1965 a fost inaugurat Muzeul
Marinei Militare la Mangalia, iar pe 3 august 1969 a fost inaugurat actualul
Muzeu al Marinei Române, instituţie de cultură de importanţă naţională,
subordonată Comandamentului Marinei Militare, mutată şi amenajată în sediul
fostei ~coli Navale, din iniţiativa şi cu concursul viceamiralului ing. Grigore
Marteş 6 • La 15 septembrie 1969 a fost inaugurat noul local al Casei Armatei
din Mangalia, construit după proiectul arhitectului locotenent-colonel ing. Paul
27
Rădulescu
şi au intrat în serviciu navele antisubmarin proiect 204, cu
numerele tactice VSm-32 şi 33 28 . La 1 ianuarie 1970 s-a trecut la o nouă
organizare a structurilor Comandamentului Marinei Militare. Începând cu 15
mai 1971, Serviciul Tehnic, Secţia Electronică şi Secţia Studii şi Cercetări din
subordinea locţiitorului tehnic al comandantului Marinei Militare au fost
desfiinţate, înfiinţându-se Direcţia Tehnică şi de Înzestrare a Marinei Militare,
al cărui şef era loctiitorul tehnic al comandantului Marinei Militare 29 . La 15
Statul Major al Forţelor Navale 1860-2005. Tradiţii şi perspective, coordonator: căpitan
comandor dr. Marian Moşneagu, Editura Centrului Tehnico-Editorial al Armatei, Bucureşti,
2005, p. 92.
23
Ordinul M.St.M. nr. CL O164 din 17.02.1964.
24
Ordinul M.St.M. nr. CL 0644 din 19.06.1964.
25
A.M.R., fond DCI/1974, Memoriul original al viceamiralului ing. Marteş Grigore, f. 76.
26
Conform Ordinului Marelui Stat Major nr. CL 006 din 16.07.1969.
27
A.M.R., fond DCI/1974, Memoriul original al viceamiralului ing. Marteş Grigore, f. 85.
28
Ibidem, f. 86.
29
Ibidem, f. 48.
22
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octombrie 1971 s-a înfiinţat Batalionul 307 Infanterie Marină, dislocat în
garnizoana Mangalia, subordonat nemijlocit Comandamentului Marinei
Militare 30 • De asemenea, a fost recepţionată şalupa pe aripi portante, construită
în colaborare cu ICEPRONAV, prima construcţie de acest gen din ţară 31 şi a
intrat în serviciu nava fluvială de comandament "Mihai Viteazul" 32 • Pe 22
septembrie 1972, în prezenţa adjunctului ministrului Forţelor Armate,
generalul-colonel Ionel Vasile, a comandantului Marinei Militare, viceamiralul
ing. Grigore Marteş şi a membrilor Consiliului Militar al Marinei Militare a fost
lansată la apă la Şantierul Naval Mangalia prima vedetă maritimă de patrulare şi
pază pentru trupele de grăniceri 33 • La 1 decembrie 1972 a intrat în vigoare
"Regulamentul serviciului de campanie al statelor majore din Marina Militară",
ediţie 1972, primul regulament de acest gen întocmit în Marina Militară 34 .
Viceamiralul ing. Grigore Marteş a desfăşurat o prestigioasă activitate
ştiinţifică şi publicistică, fiind autorul a numeroase studii şi articole de
specialitate, precum şi al unor lucrări de referinţă precum Bazele teoretice ale
electrotehnicii (Editura Academiei Militare Generale, Bucureşti, 1950), Teoria
giroscopului şi principalele sale aplicaţii (Editura Academiei Militare
Generale, Bucureşti, 1959), Culegere de probleme din tehnica navală (Editura
Militară, Bucureşti, 1960), Cibernetica în armată (Editura Militară, Bucureşti,
1964) ş.a. În timpul mandatului său, în Marina Militară au apărut, săptămânal,
"Flota Patriei", gazetă de educaţie ostăşească şi, trimestrial, "Buletinul Marinei
Militare" 35 . Printre articolele publicate în ,,Buletinul Marinei Militare" de
viceamiralul ing. Grigore Marteş se numără Apărarea comunicaţiilor maritime
proprii (3/1969), Acţiunile Marinei Militare în lupta pentru interzicerea
debarcării desantului maritim în cadrul apărării litoralului de către toate
categoriile de forţe armate, trupe MA.!., C.S.F. şi gărzi patriotice, îmreună cu
detaşamente de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei (4/1970),
Operativitatea conducerii (nr. 111971), Despre conducerea trupelor (nr.
2/1971), Unele învăţăminte rezultate din convocarea de pregătire operativtactică din luna martie 1973 (nr. 111973) ş.a.
Prin raportul nr. DP 0352 din 10 iunie 1968, vicearniralul ing. Grigore
Marteş solicita ministrului Forţelor Armate reînfiinţarea "Revistei Marinei" ca
publicaţie nesecretă, argumentând: ,,Raportez că în condiţiile actuale de
dezvoltare rapidă a ştiinţei şi tehnicii se impune ca o necesitate informarea
oportună a ofiţerilor de marină cu probleme noi referitoare la navigaţie,
30

Ordinul Marelui Stat Major nr. CL 00512 din 17.05.1971.
Registrul Istoric al Comandamentului Marinei Militare, voi. II 1970-1979, f. 79.
32
Ibidem, f. 80.
33
Ibidem, f. 112.
34
Ordinul General nr. 27 din 26.09.1972.
35
Detalii în Marian Moşneagu, Presa Marinei Române. Dicţionar bibliografic, Editura
Militară, Bucureşti, 2011, pp. 44-61 şi 102-109.
31
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radioelectronică, construcţii

navale, istorie maritimă, geografie maritimă, drept
maritim, literatură beletristică de marină, sporturi nautice. Toate
informaţiile din domeniile arătate mai sus au caracter nesecret. Ca urmare, ele
ar trebui aduse la cunoştinţa cititorilor printr-o publicaţie nesecretă editată de
către Marina Militară. Apariţia unei publicaţii nesecrete ar da posibilitatea
ofiţerilor de marină să dezbată mai amplu problemele ştiinţifice şi de cultură de
specialitate, contribuind direct la ridicarea nivelului pregătirii de luptă şi
generale a acestora. Asemenea publicaţii editează majoritatea flotelor străine: în
Franţa «La revue maritime>>, în Italia «Rivista maritima», în U.R.S.S. «Morskoi
Sbomik)). În ţara noastră a mai fost editată o revistă nesecretă timp de 47 de ani.
Prima dată ea a apărut sub denumirea «Revista Marină)) în anul 1913, la Galaţi
şi era conform inscripţiei de pe copertă o revistă de «Marină Militară, Marină
de Comerţ, Navigaţie de plăcere)). Începând din anul 1926 a apărut sub
denumirea de «Revista Marinei)), fiind editată la Bucureşti de către
Inspectoratul Marinei. Colegiul de redacţie a fost compus numai din ofiţeri din
Marina Militară. În anul 1960, cu ocazia reorganizării şi reducerii forţelor
armate, «Revista Marinei)) a fost suspendată. «Buletinul Marinei Militare)) care
apare în prezent trimestrial este o publicaţie secretă, care tratează în special
probleme de pregătire tactic-operative şi de luptă. Având caracter secret, revista
nu poate fi studiată de către ofiţeri în afara programului, la domiciliu, deşi
aproximativ 30-40% din materialele publicate sunt nesecrete. Având în vedere
cele raportate mai sus, rog să aprobaţi reînfiinţarea «Revistei Marinei))" 36 •
Pentru performanţele profesionale de excepţie a fost distins cu Ordinul
"Coroana României" cu spade clasa a V-a (1941), Medalia "Victoria" (1946),
Medalia "Eliberarea de sub jugul fascist" (1949), "Ordinul Muncii" clasa a III-a
(1954), Medalia ,,Meritul Militar" clasa I (1954), Ordinul "Steaua R.P.R." clasa
a V-a ( 1951 ), Medalia "A 5-a aniversare a Republicii Populare Române"
(1952), Medalia jubiliară "1 O ani de la înfiinţarea primelor unităţi ale Armatei
R.P .R." ( 1953 ), Ordinul "Meritul Militar" clasa a III -a (1959), Ordinul ,,23
August" clasa a V-a (1959), Ordinul "Apărarea patriei" clasa a III -a (1957),
Medalia "A XX-a aniversare a eliberării patriei" (1964), Ordinul "Meritul
Militar" clasa a II-a (1959), Ordinul "Meritul Militar" clasa I (1964) şi Medalia
"A XX-a aniversare a Zilei Forţelor Armate al R.P.R." (1964).
În semn de apreciere a calităţilor sale morale şi intelectuale remarcabile,
precum şi a prestigioasei activităţi profesionale şi ştiinţifice desfăşurate, numele
său a fost acordat unei străzi din staţiunea Saturn şi Batalionului 11 O
Comunicaţii şi Informatică Mamaia Sat.
internaţional

36

A.M.R., Fond Comandamentul Marinei Militare, d. 3745, f. 221-223.
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MIHAI RACHIERU- ARHIVIST LA BACĂU
Traian Tr. CEPOIU
Mihai Rachieru - archivist at Bacău
Summary
Before being appointed director to the State National Archives in Ploiesti,
where he activited for over three decades, Mihai Rachieru worked in the first years of
his activity in the National Archives in Bacău.
Key Words: Mihai Rachieru, archivist, Bacău, Ploieşti
S-au scurs ani mulţi, decenii, de
când l-am cunoscut pe Mihai Rachieru, în
calitatea sa de director al Arhivelor Statului
din Ploieşti. Timpul a trecut, dar şi relaţiile
dintre cercetătorul care intra pentru prima
dată pe uşa Arhivelor prahovene şi
directorul instituţiei au evoluat. Acum, pot
afrrma fără falsă modestie că mă leagă o
adâncă şi minunată prietenie de acest OM.
Dar, puţini sunt cei care ştiu că
fostul director al Direcţiei Judeţene
Prahova a Arhivelor Naţionale timp de trei
decenii, a lucrat, în primii ani de activitate,
perioada 1963-1968, la Filiala Arhivelor
Statului Judeţul Bacău.
Anul acesta, Mihai Rachieru
împlineşte 75 de ani de viaţă şi 50 de ani de căsătorie prilej cu care ne-am
propus să prezentăm, pe scurt, câteva aspecte din biografia domniei sale, dar şi
din activitatea de arhivist începută la Arhivele din Bacău .
În anul1963, la terminarea Facultăţii de Istorie din Iaşi, Mihai Rachieru
a fost repartizat la Bacău - locul de muncă Arhivele Statului - aşa cum se
numea instituţia atunci, ulterior, din 1996, arhivele româneşti au devenit
Naţionale.

Revenind la Mihai Rachieru vom evoca câteva date biografice, iar apoi
principalele preocupări arhivistice din perioada băcăuană.
S-a născut în anul 1939 luna august 25, în satul Sârca din comuna
Bălţaţi, judeţul Iaşi, localitate aflată între oraşele Podul Iloaiei şi Târgui
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Frumos, la cea 30 km de fosta capitală a Moldovei. A fost elev în satul natal,
clasele I-IV, apoi elev la şcoala din Podul Iloaiei, clasele V-VII. Din cercetările
întreprinse în arhivele celor două şcoli am aflat că a fost mai tot timpul
premiant şi, mai mult decât atât, educatoarea de la grădiniţă, doamna Mircea,
care a decedat de curând la vârsta de 94 de ani, se mândrea cu faptul că Mihai
Rachieru a făcut parte din primii copii ai satului care au venit la abia înfiinţata
grădiniţă în anul 1946. Tot din cercetările întreprinse şi discutate apoi cu
directorul prahovean, fost arhivist la Bacău, aveam să aflu că a continuat să fie
primul absolvent de liceu din satul natal, apoi primul student şi absolvent de
facultate, primul director şi doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universitar şi
rector al Universităţii particulare "Mihai Viteazul" din Ploieşti. În prezent este
director al Centrului de Studii din Ploieşti, ce aparţine de Universitatea "George
Bariţiu" din Braşov. Pentru toate acestea, în anul 2013 a fost declarat
"Cetăţean de onoare" al comunei Bălţaţi şi al satului natal.
Liceul 1-a urmat la Suceava la actualul Colegiu "Ştefan cel Mare",
promoţia 1956. Din anii de liceu -cum povestea uneori - a iubit istoria, predată
de profesorul Iţcuş - şcolit la Roma. Fosta reşedinţă a Moldovei i-a permis să
hălăduiască pe la zidurile cetăţii lui Ştefan cel Mare, pe câmpurile de la Scheia
şi prin obcinele bucovinene cu minunatele ctitorii mănăstireşti din Suceava,
Moldoviţa, Suceviţa, V oroneţ şi Putna.
Când o lăsa mai moale cu cartea, "moş Toader", tatăl lui Mihai
Rachieru, venea dinspre Iaşi şi, după "controlul părintesc", îşi ameninţa fiul că
dacă nu învaţă va fi trimis la ocnele de sare de la Cacica, regiunea Suceava.
Ameninţat din când în când, într-una din zile s-a urcat în tren şi a mers la ocna
respectivă. A fost foarte impresionat - povestea - de munca ciocănaşilor şi a
măglaşilor, de toate greutăţile muncii şi a condiţiilor în care se extrăgea sarea,
încât, până la terminarea liceului nu a rămas niciodată corigent la vreo materie.
După terminarea liceului sucevean, a profesat timp de doi ani ca
necalificat în învăţământ, la şcolile generale din Prigoreni şi Oţeleni, regiunea
Iaşi, predând istoria, educaţia fizică şi alte materii. În anul 1958 a dat examen şi
a fost admis la Facultatea de Istorie din Iaşi, pe care a abso Ivit -o în anul 1963.
Arătându-mi odată, la "un pahar de vorbă", carnetul de student, am fost plăcut
surprins că marea majoritate a examenelor erau luate cu notele 9 şi 1O dar, mai
avea şi sincope cu câte o notă de 5, dovadă că atunci când dorea învăţa foarte
bine, alteori o mai scârţâia, lucru care se întâmpla şi se întâmplă majorităţii
studenţilor.

Din anii de studenţie îşi amintea totdeauna aproape cu evlavie de unii
dintre profesorii de înaltă ţinută profesională precum academicienii Mircea
Petrescu-Dâmboviţa şi Gheorghe Platon, profesorii Nicolae Gostar, Janeta
Benditer, Ernilian Bold, Vasile Cristian, Ioan Agrigoroaie, Dumitru Berlescu,
Ioan Ciuhodaru şi alţii. Facultatea de Istorie din Iaşi a avut în permanenţă
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ţinută

ştiinţifică.

Din relatările lui Mihai Rachieru mai rezultă că majoritatea colegilor de
facultate au ajuns cercetători ştiinţifici şi profesori apreciaţi şi recunoscuţi,
autori de studii şi cărţi, conducători de instituţii etc.
Arătându-mi mai multe
fotografii de la întâlnirea de 50
de ani de la terminarea
facultăţii, povestea, cu emoţie ,
cum cel mai mult I-au
impresionat câţiva dintre colegii
care toată viaţa au predat
istoria, formând generaţii şi
generaţii de elevi, misiune de
care şi Mihai Rachieru a fost
atras, chiar dacă a muncit patru
decenii în Arhive. În toată
această perioadă a predat în şcoli din Bacău , la început, apoi la Ploieşti. În
acest timp şi-a susţinut şi doctoratul cu o teză importantă: "Relaţiile economice
dintre Ţara Românească şi Transilvania în perioada 1774-1848, pe văile
Prahovei şi Teleajenului".
În urmă cu vreo 20 de ani, cu ocazia unei manifestări ştiinţifice, aflam
de la un fost coleg băcăuan al lui Mihai Rachieru că, în calitate de arhivist la
Bacău, acesta a ordonat, inventariat şi selecţionat multe fonduri arhivistice,
printre care au fost enumerate cele ale Primăriei oraşului Bacău , Camera de
Muncă şi mai multe fonduri judecătoreşti. A îndrumat şi controlat munca de
arhivă la instituţiile şi întreprinderile din regiunea Bacău. Era preocupat
permanent de pregătirea profesională. Numai cuvinte de bine.
Îşi dă defmitivatulla Iaşi, urmând apoi să susţină la Bucureşti examenul
de arhivist principal. Tot din perioada băcăuană aveam să constat că a beneficiat
la Arhive de un colectiv de oameni deosebit, care I-au ajutat să se formeze ca
arhivist. Astfel, arhivişti ca Emilia Chiriacescu, Maria Amariei sau Marcel
Grosu, I-au sprijinit permanent, iar cei doi foşti directori pe care i-a avut,
respectiv Mihai Gheorghiu şi Dumitru Zaharia, i-au fost adevăraţi mentori.
Îşi aminteşte totdeauna cu drag de colectivul de la Bacău din perioada
1963-1968, la cei de mai sus adăugându-se arhivarii Ciucureanu şi Bălan,
secretara Mariana Perju şi îngrijitoarea Negru. Foştii colegi I-au apreciat, iar
Mihai Rachieru la rândulsău i-a respectat şi nu i-a uitat niciodată.
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Încurajat
de colegi, dar în
mod deosebit de
directorul Mihai
Gheorghiu,
a
început să publice
articole şi studii
în paginile presei
şi
în
locale
cunoscuta revistă
de
cultură
"Ateneu",
care
apărea la Bacău în acea perioadă, sub redacţia poetului Radu Câmeci.
Primul articol publicat în revista "Ateneu", se referă la minerii de la
Comăneşti, în anii crizei economice din 1929-1933 . Au urmat apoi apariţia altor
studii şi articole. A susţinut două rubrici permanente în revista "Ateneu" şi în
ziarul local "Steagul Roşu". Rubrica din revista "Ateneu" era sugestiv intitulată
"Oraşe şi târguri în acte şi documente", iar cea din ziarul local "Legendă şi
istorie" (în colaborare cu un mai vechi prieten, profesorul de istorie Relu
Leoveanu).
Considerăm oportună redarea în continuare a unor titluri de articole
publicate în revista "Ateneu": Activitatea diplomatică a lui Vasile Alecsandri
(în colaborare cu Gh. Florescu), nr. 511965; Nicolae Titulescu -politician, nr.
3/1966; Târgui Ocna, nr. 211967; 1907 pe teritoriul regiunii Bacău, nr. 311967;
Târgui Neamţ, nr. 4/1967; Adjud, nr. 6/1967; Dascăli care au fost la Liceul
"Bacovia" din Bacău, nr. 7/1967; Unirea în ţinutul Bacăului, nr. 111968;
Moldova în primăvara anului 1848, nr. 311968; 1848 -Însemnări din presa
timpului, nr. 6/1968; Bacău, 560 de ani de existenţă documentară , nr. 8/1968.
La începutul lunii iulie 1968, Mihai Rachieru este numit director al
Arhivelor din judeţul Prahova, funcţie pe care a stat până în anul 2001 când s-a
pensionat.
Desigur, toate aceste cuvinte sunt prea puţine şi sărace pentru a descrie
viaţa acestui om închinată Arhivelor şi nu numai. Dar, la an aniversar,
considerăm ca o datorie morală, izvorâtă din prietenia de câteva decenii care ne
leagă, a aduce, şi pe această cale, în atenţia publicului cititor, chiar şi numai
lapidar, câteva repere din viaţa OMULUI Mihai Rachieru, în mod deosebit cu
trimitere la perioada cât a fost arhivist la Bacău.
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DUMITRU ZAHARIA, BACĂU, ISTORIE ADEVARATĂ,
Editura Babel, Bacău, 2013, 1041 pag.
Dr. Ioan MITREA
Monografiile oraşelor, şi
în genere ale oricăror aşezări,
sunt cărţile de vizită ale
comunităţilor care trăiesc acolo.
Bacăul, important centru al unor
comunităţi
umane,
de
la
confluenţa Bistriţei cu Siretul,
punct de reper, de secole, pe
drumul comercial de la varegi la
greci, a beneficiat târziu de unele
însemnan
privind
istoria
comunităţilor ce au trăit şi făcut
istorie aici.
Dincolo
de
unele
consemnan
ale
cronicilor
medievale şi menţionările unor
documente domneşti, o primă
BACĂU,
însemnare, demnă de reţinut, o
ISTORIE ADEVĂRATĂ
aflăm în Dicţionarul geografic al
Judeţului Bacău, al Ortensiei
Racoviţă, publicat la Bucureşti, în
1895.
Peste ceva mai mult de un deceniu, în 1906, a apărut la Bacău, o primă
lucrare să-i zicem monografică, în fapt mai mult o lucrare memorialistică, pe
care o datorăm lui Costache Radu, intitulată Bacău! de la 1850-1900.
Unele informaţii, despre Biserica Precista din Bacău, ctitorie a lui
Ştefan cel Mare şi a fiului său Alexăndre~ aflăm dintr-o lucrare a lui Virgil
Drăghicescu, publicată în 1911 în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice.
Se mai cuvine, reţinută, lucrarea preotului Alexandru Apostol despre Istoricul
Bisericii Parohiale " Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" din Bacău, publicată
la Bucureşti, în 1925.
După Al Doilea Război Mondial, în anii regimului socialist-totalitar,
dominat de ideologia comunistă, s-au realizat câteva lucrări monografice,
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privind Bacăul ca centru urban sau privitoare la judeţul Bacău, lucrări tributare
ideologiei specifice anilor 1945-1989, când în colectivele de autori se întâlneau
şi mulţi activişti ai partidului comunist, neprofesionişti sau fără minime
cunoştinţe istorice.
Nici după 1989 lucrurile nu s-au schimbat vizibil în bine. Cu excepţia
unor lucrări, bazate pe rezultatele cercetărilor arheologice, în care s-au
prezentat, în mod ştiinţific, momente istorice importante, cum ar fi vatra
oraşului Bacău de mai târziu, în veacurile primului mileniu creştin; sau epoca
glorioasă, şi sub aspect cultural, din timpul domniei voievodului Ştefan cel
Mare, pretinsele monografii ale Bacăului, tipărite, evidenţiază lipsa de
profesionalism a unora dintre autori, pregătirea necorespunzătoare pentru un
asemenea demers cultural-ştiinţific. A sporit numărul veleitarilor, al
neprofesioniştilor şi al celor insuficient pregătiţi pentru cercetarea ştiinţifică. În
fapt, au apărut numeroşi amatori, care se pretind istorici. Acestora le amintim o
observaţie a lui N. Iorga, valabilă şi azi. Într-una din memorabilele lecţii
introductive, de la începutul anului universitar, în faţa unei avalanşe de pseudoistorici, şi atunci, precum şi azi, marele istoric al neamului spunea: "Multe sunt
condiţiile pe care trebuie să le întrunească istoricul, şi e greu să le întâlneşti la
acelaşi om. De aceea - conchidea marele învăţat - nu toţi cei care scriu istorie
sunt istorici".
Este neîndoielnic că Bacăul merita o nouă lucrare monografică
cuprinzătoare, bazată pe documente de arhivă, nu pe "povestioare". Oamenii
Bacăului de azi aveau dreptul la o asemenea lucrare. Din capul locului
mărturisim că această carte era necesară. Cu circa un secol în urmă, marele
istoric A.D. Xenopol sublinia, spre luare aminte, că "fiecare timp e în drept să
aibă istoria lui".
Nevoia unei lucrări monografice cât mai complete, privind istoria
Bacăului, în fapt a comunităţilor de la confluenţa Bistriţei cu Siretul, din cele
mai vechi timpuri până azi, şi-a găsit în cele din urmă omul hotărât să o
realizeze, şi acesta s-a dovedit a fi prof. dr. Dumitru Zaharia.
Om al arhivelor de aproape jumătate de secol, director al Filialei Bacău
a Arhivelor Statului între anii 1967-1989, cercetător a 62 de fonduri arhivistice
din ţară şi străinătate (din bibliotecile şi arhivele Statului Vatican şi câteva mari
centre din Italia, între care Roma, Milano şi Torino), cu stagii de mai mulţi ani
în învăţământul preuniversitar şi universitar din Bacău, cu o disertaţie doctorală,
cu tema Ludovigo Ferdinando Marsigli despre români, susţinută cu brio în
1981, la Facultatea de Istorie a Universităţii "ALI. Cuza" din Iaşi, premiat al
Academiei Române, în calitate de coautor la câteva importante volume de
documente externe, precum: Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, Revoluţia
condusă de Tudor Vladimirescu - documente externe şi Independenţa
României, cercetător ştiinţific avizat, cu o bogată activitate ştiinţifică,
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în 15 cărţi de autor sau coautor (în special volume de documente),
peste 100 de articole şi studii de istorie publicate în reviste de specialitate, peste
1500 de articole de popularizare a istoriei în reviste de cultură precum Ateneu,
Vitraliu, Plumb etc. sau în presa cotidiană locală, prof. dr. Dumitru Zaharia era
omul cel mai indicat să-şi asume responsabilitatea realizării unei noi monografii
a oraşului/municipiului Bacău.
Lucrarea prof. dr. Dumitru Zaharia, Bacău, istorie adevărată, Editura
Babel, Bacău, 2013, 1041 pag., tipărită în bune condiţii grafice la tipografia
Docuprint Bacău, se impune prin câteva caracteristici care nu pot fi trecute cu
vederea. În primul rând e de remarcat bogata documentaţie, din lucrări
anterioare a diverşi autori, dar şi din fonduri arhivistice, multe din aceste
documente fiind inedite.
Documentaţia este temelia oricărei lucrări ştiinţifice. Acad. Mircea
Maliţa, în lucrarea sa Zece mii de culturi, o singură civilizaţie. Spre
geomodernitatea secolului XXI, Bucureşti, 1998, spunea că: "Profesorul Henry
Kariel, de la Universitatea din Hawai, a mărturisit într-o conferinţă la
Universitatea Mării Negre, în 1992, că la reuniunile ştiinţifice internaţionale
preferă să citească notele bibliografice în locul expunerii". Acest lucru este
valabil, evident, şi în situaţia în care ai în faţă o lucrare tipărită, mai ales de
amploarea celei de faţă.
Este important să reţinem că pentru a realiza monografia Bacăului,
autorul, prof. dr. D. Zaharia, a "convocat" lucrările a peste 150 de autori, că în
lista bibliografică a menţionat peste 200 de lucrări ştiinţifice consultate, a
folosit informaţii descoperite în cele 62 de fonduri arhivistice cercetate, în ţară
şi străinătate, că textul lucrării este susţinut de 1549 note cu trimiteri
bibliografice etc.
Faţă de cele menţionate mai sus este de remarcat uriaşul efort al
autorului, pasiunea şi tenacitatea benedictină de care a dat dovadă, pe parcursul
câtorva decenii, pentru adunarea documentelor şi informaţiilor, pentru
prelucrarea ştiinţifică complexă a acestor date şi punerea lor în pagină într-o
lucrare monumentală, în primul rând sub aspect fizic. Deşi pare un amănunt,
totuşi ni se pare semnificativ să menţionăm că e vorba de 1041 de pagini format
A4, cuprinzând fiecare pagină câte cea. 50 de rânduri cu cea. 70 de litere pe
rând, deci având în medie 3500 de litere pe pagină, ceea ce înseamnă peste
3.500.000 de litere, scrise şi rescrise deseori, de autorul cărţii.
Lucrarea amplă a prof. dr. D. Zaharia este prima monografie a Bacăului
care urmăreşte şi consemnează evoluţia comunităţilor umane de la confluenţa
Bistriţei cu Siretul, din cele mai îndepărtate vremuri până azi. Viaţa
comunităţilor umane în această zonă, foarte favorabilă habitatului uman, nu
începe doar cu apariţia târgului medieval Bacău, menţionat documentar, cu
certitudine, în privilegiul comercial dat negustorilor din Liov, la 6 octombrie
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1408, de către voievodul Alexandru cel Bun, primul mare gospodar al
Moldovei, cum îl numea N. Iorga, ci cu câteva milenii mai înainte.
Autorul monografiei la care ne referim, pe baza descoperirilor
arheologice efectuate în ultima jumătate de secol, reaminteşte cititorului,
pasionat de istorie sau specialist în istorie, că la confluenţa Bistriţei cu Siretul
avem cu certitudine dovezi de locuire din vremea străvechilor civilizaţii
eneolitice şi tracice, dar în mod deosebit din epoca civilizaţiei dacice,
civilizaţiei daco-romane şi vechi româneşti.
De remarcat că locul de la confluenţa Bistriţei cu Siretul, unde se va
contura vatra oraşului medieval şi modem Bacău, este străjuit la nord de
importanta cetate dacică Zargidava (de la Brad-Bacău), probabil fostă reşedinţă
a lui Burebista, iar la sud de cetatea Tamasidava (de la Răcătău-Bacău), ambele
pomenite în celebra hartă a lui Ptolemeu, fiind înfloritoare în sec. I î.Hr. -sec. I
d.Hr. Este reamintit că la vest de vatra târgului Bacău, la Măgura-Bacău, a fost
descoperit un mare tezaur de monede romane imperiale, cuprinzând 2830 de
monede din argint (din care 2828 denari romani şi 2 drahme), ce se eşalonează,
în timp de la Augustus până la Septimius Severus, reprezentând o acumulare
monetară de două secole. Cel mai mare tezaur de monede romane imperiale,
descoperit până acum în Moldova, va fi fost proprietatea unei căpetenii carpice,
un "regişor" dintre acei care vor fi existat, în lumea dacilor liberi, după
Decebal, în secolele 11-111.
Pentru secolele de mijloc ale primului mileniu creştin, respectiv pentru
secolele IV-VII sunt foarte importante descoperirile de la Bacău-Curtea
Domnească (respectiv din curtea de azi a Bisericii Precista) şi alte câteva
puncte, unde în secolele menţionate putem vorbi de comunităţi (sate) cu o
populaţie romanică, creştină.

În zona Curţii Domneşti de la Bacău va fi existat una din romaniile
populare despre care vorbea N. Iorga, în deceniul al IV -lea al secolului trecut,
ca existând încă din secolul al VI-lea d.Hr. Evident, acest sat, sau sate, vor fi
existat şi în secolele următoare.
Foarte interesante sunt datele bogate prezentate de autorul monografiei
privind "transformarea satului în târgui Bacău", cele referitoare la epoca lui
Ştefan cel Mare când, pentru un timp, Bacăul a fost reşedinţă voievodală,
documentele medievale şi moderne despre dezvoltarea aşezării urbane Bacău,
instituţiile din epoca medievală şi modernă etc.
Cum era şi firesc, autorul a evidenţiat importanţa participării
băcăuanilor la evenimentele importante ce stau la temelia României moderne:
Revoluţia română de la 1848, când oamenii hatmanului
Alecu Aslan,
ispravnicul ţinutului Bacău, au organizat o mare agitaţie, în mai multe centre,
cerând detronarea domnitorului abuziv M. Sturdza şi ar fi proclamat o formă de
guvernământ republican. Iată că avem "Republica de la Bacău", cu peste două
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decenii înainte de celebra "Republică de la Ploieşti", din 1870, a lui Alexandru
Candiano-Popescu.
Din documentele vremii rezultă că Bacăul a fost un important centru
unionist, că la Bacău au fost importante manifestări în favoarea Unirii şi
unioniştilor, că băcăuanii au sprijinit programul de reforme al lui ALI. Cuza etc.
Băcăuanii, au salutat proclamarea independenţei depline de stat, la 9 mai 1877,
au sprijinit Războiul de Independenţă din 1877-1878. De lângă Bacău era
Andrei Lupu, primul ostaş-erou român căzut la sud de Dunăre în Războiul de
Independenţă; de la Bacău era maiorul-erou, Constantin Ene, căzut în luptele
de la Rahova etc. Băcăuanii şi Bacău} au participat la Primul Război Mondial,
la acţiunile din 1918 ce au culminat cu marele act de la 1 Decembrie 1918, care
a proclamat unirea, pentru toate veacurile, a Transilvaniei cu România.
Pagini importante şi interesante sunt dedicate procesului de modernizare
a Bacăului, un moment de referinţă fiind, de exemplu, hotărârea, de pe la
jumătatea sec. al XIX-lea, de a se construi numai din cărămidă. Modernizarea
presupunea căi de acces, iluminatul public, instituţii de învăţământ, cultură,
sănătate, administraţie (cu cei 62 de primari dintre 1862-2012, între care unii
fiind personalităţi memorabile).
Un loc important este acordat învăţământului preuniversitar (cu prima
şcoală primară şi primul liceu - azi Colegiul Naţional "Ferdinand I"),
învăţământului universitar (cu Institutul Pedagogic de 3 ani, între 1961-1990,
Universitatea de Stat "V. Alecsandri", din 1990 până azi, Universitatea "G.
Bacovia", cu statut de instituţie de învăţământ superior particular, din 1992
până azi).
Pagini numeroase (243), sunt consacrate vieţii religioase din Bacău, cu
accent firesc pe cultul ortodox dominant, dar şi pe cultul catolic sau alte religii.
Pasionat al cercetărilor privind cultul catolic, în Bacău, autorul acordă un
important spaţiu evoluţiei acestui cult, din evul mediu până în zilele noastre.
Un fel de capitol sinteză, care precede capitolul final de Concluzii, este
cel care se referă la activitatea politică a oamenilor Bacăului în contextul
istoriei naţionale, cu accent pe epoca modernă şi contemporană.
Fireşte, că sunt multe alte evenimente, instituţii, oameni, realizări şi
neîmpliniri, care puteau fi menţionate, dar spaţiul nu ne permite şi nici nu
putem pune la încercare răbdarea cititorului. Celor care aşteptau mai mult însă,
de la modesta noastră prezentare le cerem înţelegere. Cu siguranţă vor găsi
singuri aceste date şi evenimente, de care sunt interesaţi, în lucrarea prezentată.
Unii cititori ai acestor rânduri se vor întreba cum de nu am făcut
observaţii critice la adresa monografiei? Nu este nimic de spus sub aspect
critic? Fără îndoială că se pot face unele observaţii, privind conţinutul lucrării,
ponderea unor probleme, greşelile de tipar, tehnoredactarea, iconografia lucrării
etc. Dar, în comparaţie cu munca depusă de autor, cu ansamblul monografiei,
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observaţiile critice sunt minore în raport cu valoarea lucrării prezentate. Pentru
mine, care mărturisesc că am zăbovit mult asupra paginilor acestei interesante
cărţi, pot spune, fără rezerve, că ne aflăm în faţa celei mai bune monografii
privind Istoria Bacăului, din cele mai vechi timpuri până azi. Da, Istoria
Bacăului, din cele mai vechi timpuri până azi, putea fi chiar titlul lucrării. Titlul
dat, pe copertă, Bacău, istorie adevărată, ni se pare foarte pretenţios, impune o
mare responsabilitate a autorului. Cine poate pretinde că deţine adevărul deplin?
Nimeni. Noi credem că M. Eminescu avea mare dreptate când spunea că
"adevărul e stăpânul nostru, nimeni nu stăpâneşte adevărul".
Evident că puteau fi consemnate, la o lucrare de peste o mie de pagini, şi
alte observaţii. Dar, în momentul în care mă gândeam să grupez aceste
observaţii critice mi-am amintit cuvintele lui Dionisie Eclesiarhul care spunea:
"Rog pe toţi cei binecredincioşi, care vă veţi îndeletnici a ceti, că orice greşeală
veţi găsi, să îndreptaţi cu duhul blândeţelor, iar nu huliţi după obiceiul cel rău,
carele ... în loc să îndrepte greşala, cade însuşi în greşală".
Iar celor care mă vor acuza că am fost prea îngăduitor cu această carte,
şi nu am semnalat, micile scăpări şi greşeli, le răspund prin cuvintele
nemţeanului meu, Ion Creangă: "Ceteşte, rogu-te ... şi unde-i vedea că nu-ţi vin
la socoteală, ia pana în mână şi dă tu altceva mai bun la iveală, că eu atâta m-am
priceput şi atâta am făcut".
Şi pentru a încheia cu încă un cuvânt de mulţumire, meritat de autorul
monografiei Bacăului, spun doar atât: "Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!".
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LAURENŢIU-ŞTEFAN

SZEMKOVICS, BLAZOANE
INDIVIDUALIZÂND FAMILII NOBILE DE ORIGINE
ROMÂNĂ DIN TRANSILVANIA (SECOLELE XVI-XIX),
Editura Moroşan, Bucureşti, 2014, 367 p.
Roxana-Ramona FILIP
Lucrarea de faţă reprezintă,
într-o formă îmbunătăţită, teza de
doctorat a pasionatului cercetător
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics susţinută
în anul 2007 la Universitatea ,,Babeş
Bolyai" din Cluj-Napoca. Recurgând la
ftmiDIDP6J& b1 01ijJinl
ştiinţa heraldică, autorul a intenţionat
să facă cunoscute "blazoanele conferite
de suveranii vremii unor familii
(
~.
româneşti transilvănene, individual sau
~
în grup, pentru fapte de arme şi alte
merite în serviciul acestora".
Structura
cărţii
are
în
compunere introducerea în care se
precizează ce tratează lucrarea, sunt
explicate modalităţile de descriere a
stemelor analizate, menţionându-i pe
cei care au contribuit la realizarea ei
(p. 5-6). Urmează un rezumat al
El>ITUM MOaOŞAN
lucrării în limba franceză (p. 7-9).
-IUCUM$11.1014 În continuare sunt prezentate
siglele - prescurtările specifice (p. 11-12), abrevierile bibliografice (p. 1224), lista lucrărilor în domeniul respectiv, elaborate de înaintaşi. După aceste
pagini premergătoare şi pregătitoare ale cititorului în privinţa contribuţiei
autorului la tratarea temei enunţate, primul capitol al cărţii abordează evoluţia
cercetărilor privind heraldica familiilor nobile româneşti transilvănene ,
clasificând lucrările referitoare la stemele familiilor româneşti din Transilvania
în: 1) maghiare şi germane de heraldică, cu caracter general; 2) elaborate de
autori maghiari până la 1918, abordând şi blazoanele unor români; 3)
aparţinând istoriografiei maghiare, care abordează istoria unor familii sau

.,
.
•
,.•
.......
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unităţi

teritorial-administrative, în cadrul cărora se vor afla şi nobili de origine
4) elaborate de români din Transilvania în perioada secolului al XIXlea şi până la 1918; 5) posterioare anului 1918, elaborate de români în legătură
cu blazoane ale familiilor româneşti din Transilvania (pp. 25-34).
Urmează capitolul care tratează categoriile de izvoare ilustrând
evolutia heraldicii familiale românesti în Transilvania, evocând valoarea
'
'
acestor mărturii heraldice, modul de confecţionarea lor, menţionarea zonelor de
unde proveneau posesorii însernnelor şi exemple de izvoare genealogice,
sfragistice şi heraldice în special (pp. 35-42).
Al treilea capitol "Analiza blazoanelor familiilor româneşti
transilvănene din secolele XVI-XIX" conţine analiza elementelor care
compun blazoanele, respectiv, scutul, cromatica câmpului său, piesele, figurile
heraldice naturale, artificiale şi himerice, elementele exterioare ale scutului (pp.
43-64).
Capitolul al patrulea "Descrierea blazoanelor acordate familiilor
româneşti transilvănene" este cel mai amplu şi îşi propune să contureze
descrierea blazoanelor, ţinând cont, de la caz la caz, de data, locul, cine a
conferit şi posesorul blazonului, de confirmarea sau reconfrrmarea diplomei, de
blazonarea însernnului în conformitate cu normele ştiinţei heraldice, cota şi
eventualele referinţe bibliografice (pp. 65-264).
Autorul a inclus un glosar heraldic explicativ al cuvintelor ce
constituie, în special, termeni din acest domeniu al heraldicii care se regăsesc în
lucrare (pp. 265-272).
Volumul se încheie cu bibliografia folosită la elaborarea lucrării (pp.
273-287), indicele de nume de familii şi de persoane (pp. 288-329), iar la
fmalul cărţii (pp. 330-367) sunt peste 230 de reproduceri alb-negru şi color ale
blazoanelor analizate.
În concluzie, cartea este un valoros
îndrumător oferind celor interesaţi posibilitatea
de a compara şi integra mărturia avută în
cercetare în rândul celor care completează
actuala cunoaştere a izvoarelor heraldice de
acest gen. Este totodată un prilej de a constata
modul exemplar de lucru, autorul considerânduse continuatorul a ceea ce au întreprins înaintaşii
pe care îi citează de fiecare dată.
Această
lucrare ar trebui să stea
permanent în preajma celor care se dedică
atentei analize a blazoanelor familiilor
română ;

româneşti.
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GillDUL ARHIVELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA,
1
Chişinău, 2011, 203 p.
Responsabil de ediţie: dr. în drept Mihai Traşcă 2
Drd. Klara GUSETH
al
Proiectului
Rezultat
Desecretizarea Arhivei Serviciului
de Informaţii şi Securitate al
Republicii
Moldova,
proiect
gestionat de
către
Asociaţia
Naţională a Tinerilor Istorici din
Moldova
(ANTIM) 3
Ghidul
Arhivelor din Republica Moldova a
apărut la Chişinău, în anul 2011.
După cum afirma încă din Nota
asupra ediţiei însuşi responsabilul
de ediţie al ghidului ".. . lucrarea
este de pionierat. Publicaţii care ar
conţine informaţii privind structura,
activitatea şi cadrul juridic al
arhivelor din Republica Moldova
deocamdată nu au fost editate".
Pornind de la ideea că
"gradul de acces al cercetătorilor Ia
documentele din fondul arhivistic reprezintă un indiciu al nivelului de
democratizare al unei societăţi", ghidul cuprinde informaţii (cantitatea în unităţi
de păstrare a documentelor, anii extremi, condiţiile de acces, instrumente de
cercetare, date contact, program de lucru cu publicul, programul Sălii de studiu
etc.) cu privire la 47 Arhive ale serviciilor centrale, municipale ş i raionale, 12
depozite speciale de stat, 59 Arhive departamentale, ministeriale, ale agenţiilor
şi ale altor instituţii de stat, respectiv la un număr de 9 alte Arhive ale unor
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instituţii bancare, societăţi pe acţiuni ş.a.m.d .. Pentru unele Arhive, informaţiile
enumerate mai sus sunt completate cu o evidenţă a fondurilor date în cercetare.
Capitolul dedicat structurii Arhivelor din Republica Moldova este
precedat de un studiu relativ la istoricul Arhivelor Republicii Moldova, întocmit
de conf. univ. dr. ist. Silviu Andrie-Tabac şi de un studiu despre organizarea
Arhivelor, precum şi despre cadrul juridic şi organizarea Fondul Arhivistic în
Republica Moldova, autor dr. Mihai Traşcă.
Din economia lucrării mai face parte şi o prezentare a cadrului normativ
internaţional şi naţional în domeniul arhivelor, fiind redate, spre exemplu,
integral, Regulamentul Sălii de studiu a Arhivei Naţionale a Republicii
Moldova, respectiv a Arhivei organizaţiilor social-politice ale Republicii
Moldova, Instrucţiunile privind scoaterea din ţară a documentelor şi a copiilor
de documente ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (1993),
Instrucţiunile cu privire la condiţiile tehnice de păstrare a documentelor pe
suport hârtie ale Fondului Arhivistic al Republicii Moldova (2002) etc.
Motivul pentru care am avut în vedere această notă bibliografică, îl
reprezintă semnalarea apariţiei lucrării cercetătorilor interesaţi de valorificarea
informaţiilor în cadrul unor lucrări, studii şi articole de istorie, şi în aceeaşi
măsură şi arhiviştilor din România, preocupaţi de întocmirea unor lucrări de
specialitate în domeniul arhivistic.
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CONSTANTIN TOF AN, EVOLUŢIA SISTEMULUI VAMAL
MOLDOVENESC DIN SECOLUL AL XIV-LEA
PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA,
Bacău, Editura Rovimed Publishers, 2014, 441 p.
Ioan UNGUREANU
Recent, a apărut la Editura
Rovimed Publishers din Bacău, sub
semnătura profesorului, Constantin
Tofan o lucrare fundamentală
referitoare la problema vechii
organizări
vamale a Moldovei
medievale, care, aşa cum a rezultat
din demersul istoriografic întreprins
de istoricul băcăuan, a reprezentat
un aspect esenţial al istoriei
Moldovei medievale.
Studierea sistemului vamal
moldovenesc prezintă o importanţă
deosebită
pentru
înţelegerea
vechiului comerţ românesc, a
integrării acestuia în cel european.
Reglementarea vamală a comerţului
a constituit un aspect important al
relaţiilor dintre domnie şi negustorii
străini,
dintre
autohtoni
sau
Moldova şi statele vecine.
Lucrarea, consistentă şi documentată, a fost structurată în argument, 12
capitole, concluzii, tabelul general al vameşilor Moldovei, concluzii, rezumate
în limbile engleză şi franceză, indice, o bibli~grafie selectivă şi inclusiv o hartă
a vechii organizări vamale a Moldovei.
Încă din Argument au fost abordate aspecte fundamentale cum ar fi
stadiul cercetărilor, importanţa temei, dar şi anumite clarificări terminologice şi
explicaţii strict necesare.
În primul capitol a fost analizată formarea şi evoluţia sistemului vamal
moldovenesc până la sfârşitul secolului al XIV -lea, fiind evidenţiate mai multe
aspecte importate cum ar fi : importanţa mediului geografic, a drumurilor
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comerciale, angrenarea teritoriului dintre Carpaţi şi Nistru în comerţul din
perioada anterioară formării statului medieval, fiind evidenţiate cele trei
elemente fundamentale care au contribuit la formarea sistemului vamal
autohton din perioada prestatală, dar şi a tătarilor din Crimeea.
În cadrul capitolului al doilea a fost analizată evoluţia vămilor în
seca lele XIV-XVII, fiind clarificate aspecte importante cum ar fi existenţa
vămilor din interior, dar şi a celor de hotar sau de "margine", a faptului că toate
aceste au fost proprietatea Domniei, nereprezentând o expresie a "fărâmiţării
feudale" de tip occidental.
Capitolul al treilea se referă la evoluţia vămilor din secolul al XVIII-lea
până la 1830, o perioadă caracterizată printr-o dinamică accentuată în ceea ce
priveşte organizarea vamală, fiind surprinsă influenţa instaurării regimului
fanariot, a numeroaselor războaie desfăşurate în această perioadă şi a
consecinţelor acestora asupra problematicii abordate.
În capitolul al patrulea au fost analizate vadurile şi vămile piscicole.
Autorul a demonstrat că, în condiţiile tehnice ale Moldovei medievale, au
existat puţine poduri fixe, mai ales pentru cursurile mici de apă. Traversarea
cursurilor mari de apă s-a realizat atât de către negustori cât şi de către simplii
călători prin folosirea vadurilor dai şi a podurilor mobile fiind achitată o taxă
vamală denumită brudina, care era încasată de proprietarii respectivi. A fost
explicată semnificaţia termenului de "ape domneşti" pentru cursurile mari de
apă, pentru care era obligatorie obţinerea unei autorizaţii din partea
conducătorului ţării în vederea instalării unui pod mobil.
În capitolul cinci au fost analizate locurile în care erau încasate taxele
vamale încasate pe teritoriul Moldovei, din secolul al XIV -lea până la începutul
secolului al XIX-lea. Construite din materiale puţin rezistente, nicio construcţie
de acest fel nu s-a păstrat până în zilele noastre. Din secolul al XVII -lea,
operaţiunile de vămuire s-au desfăşurat în anumite hanuri din Iaşi sau din alte
localităţi care au fost denumite cu un termen de origine orientală "chervasării".
În următoarele trei capitole a fost analizată funcţionarea sistemului
vamal moldovenesc, evoluţia tarifelor vamale şi nivelul veniturilor obţinute atât
de către domnii Moldovei, dar şi de către vameşi. Au fost evidenţiate
modalităţile de· exploatare a vămilor atât prin slujitorii proprii, dar şi prin
arendare, practică care s-a generalizat, deoarece oferea posibilitatea obţinerii
unor venituri rapide cu eforturi mici. În întreaga perioadă analizată veniturile
vamale au fost foarte importante pentru alimentarea tezaurului princiar.
În cadrul capitolului IX au fost analizate scutirile şi daniile vamale
acordate de domnii Moldovei, mai ales unor aşezăminte religioase (biserici,
mănăstiri, episcopii şi mitropolie), dar şi pentru anumite categorii de persoane
particulare - boieri, nobili, negustori, conducători străini în condiţii de
reciprocitate. Cum veniturile vamale aparţineau în mod direct domnului, aceste
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scutiri şi danii trebuiau reînnoite la fiecare nouă domnie. De cele mai multe ori
a fost vorba de acordarea anumitor părţi din veniturile vamale şi nu de
renunţarea la dreptul de proprietate a vămilor, care a rămas unul regalian.
Funcţionarea sistemului vamal moldovenesc a fost afectată de existenţa
a numeroase fenomene negative cum ar fi: abuzurile, evaziunea vamală şi
represaliile comerciale analizate în capitolul X. Autorul a evidenţiat faptul că
aceste fenomene nu au caracterizat numai situaţia de pe teritoriul Moldovei, dar
şi pe aceea de pe teritoriul statelor vecine. Aceste fenomene negative au fost
făptuite atât de către autohtoni, dar şi de străini. O anumită parte a abuzurilor
denunţate de negustorii străini nu au existat în realitate.
În următorul capitol au fost analizate o serie întreagă de vechi taxe
comerciale, legate de funcţionarea sistemului vamal, cum ar fi: mortasipia,
venitul cântarului, pârcălăbia, căpitănia, isprăvnicia şi cornăritul, care îngreunau
activitatea negustorilor, fiind eliminate prin aplicarea Regulamentelor Organice
atât în Moldova dar şi în Ţara Românească.
În cuprinsul ultimului capitol, dar şi tabelului sinteză, a fost analizată
problematica slujbaşilor sistemului vamal moldovenesc, în aproape 100 de
pagini. Astfel, în urma unui efort deosebit a fost realizată o frescă complexă a
acestei categorii de dregători şi slujitori ai sistemului vamal moldovenesc din
punct de vedere al originii sociale, etnice, înrudirilor cu mari familii boiereşti
sau uneori cu cea a domnului aflat pe tron, marilor resurse financiare de care
dispuneau sau proprietăţilor funciare pe care le-au acumulat, modului cum erau
priviţi de către contemporani. Nu putem să nu evidenţiem caracterul de excelent
instrument de lucru al tabelului în care au fost sintetizate informaţii esenţiale
pentru cei 374 de slujitori identificaţi ai sistemului vamal din perioada
analizată.

Lucrarea a fost încheiată, în mod firesc, de un capitol cu concluzii, de
rezumate în limbile franceză şi engleză, care facilitează lectorului necunoscător
al limbii române accesul la conţinutul ştiinţific al acestei cărţi. Bibliografia
selectivă, indicele de la finalul cărţii, harta vechii organizări vamale, acribia cu
care au fost întocmite toate aceste anexe, dar şi aparatul critic sunt alte aspecte
care trebuie evidenţiate.
Prin elaborarea prezentei lucrări de către istoricul Constantin Tofan a
fost finalizat un efort susţinut de mai mulţi ani al autorului, fiind acoperită o
lacună importantă a istoriografiei naţionale. Considerăm acest volum un demers
reuşit atât ştiinţific cât şi editorial realizat şi prin contribuţia Editurii Rovimed
Publishers din Bacău.
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